CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Plano Estratégico
2011-2015

CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Introdução
Tendo como período de referência o ano de 2007 – primeira presença do Portugal num Campeonato do Mundo – foram
grandes as expectativas criadas, mas cedo se percebeu que quer a FPR quer os Clubes não estavam preparados para
acolher os milhares de jovens candidatos a praticar a modalidade. Carências infra-estruturais, de treinadores, de árbitros
e, sobretudo, de organização e implantação territorial nacional, foram grandes obstáculos ao desenvolvimento desejado.
Todavia, apesar destas insuficiências, quer a população quer o Poder Político, passaram a ter uma visão e uma
expectativa diferentes relativamente ao rugby nacional.
Na verdade, a política desportiva actualmente defendida, virada fundamentalmente para a obtenção de resultados como
corolário natural das opções estratégicas, encontra no rugby a sua melhor expressão. Os resultados obtidos pelas nossas
Selecções Nacionais, tanto em 15 como em 7, vieram dar uma nova imagem pública do rugby e dos seus intérpretes,
ultrapassando a ideia tradicional de um desporto familiar e elitista, agora um exemplo de sucesso, fruto da aposta na
criação de um Centro de Alto Rendimento e com a atribuição do Estatuto respectivo aos jogadores, o que lhes permite
melhores condições de trabalho e um subsídio monetário compensatório.
Embora fortemente dependentes do Instituto do Desporto de Portugal, quer em termos orçamentais, quer em termos de
utilização dos espaços, quer ainda, quanto a uma regulamentação imposta pelo ordenamento jurídico nacional, a verdade
é que é delegada na Federação Portuguesa de Rugby toda a responsabilidade da implementação de uma política
desportiva para a modalidade, intervindo directamente ou em parcerias com outras Instituições Públicas nomeadamente Ministérios e Autarquias - e Privadas que têm sido um grande suporte e que queremos manter, numa
óptica comercial absolutamente indispensável à concretização dos nossos objectivos.
Todavia, como foi referido, esta dependência do poder político cria-nos algumas dificuldades nomeadamente quanto
intermitência das verbas inscritas no Orçamento do Estado para o desporto em geral, e para o rugby em particular, que
como se sabe são – e serão sempre - manifestamente insuficientes para as solicitações de todas as Federações
desportivas. Por outro lado a legislação nacional sobrepõe -se aos Regulamentos da IRB o que, por exemplo, impede que
qualquer jogador só possa representar a Selecção Nacional se tiver efectivamente a nacionalidade portuguesa, reduzindo
dessa forma o campo de recrutamento, em contraponto com outros Países concorrentes com uma legislação nacional
menos restritiva.
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A conjuntura económica desfavorável não facilita a construção de novas infra-estruturas para a prática do rugby o que
obrigará a uma maior coordenação no aproveitamento das já existentes, nomeadamente com a assinatura de
Protocolos com as Autarquias, muitas vezes proprietárias de estádios sub – utilizados, sem prejuízo de se continuar a
pressionar no sentido de se conseguirem novos espaços, o que, apesar de todas as dificuldades, se vem conseguindo.
O envolvimento das Autarquias e do Poder Central, em particular do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado
da Juventude e Desportos, é indispensável ao desenvolvimento da modalidade, a par das parcerias com Empresas
Privadas, cujos apoios têm sido fundamentais, mesmo sem, por vezes, obterem o retorno legitimamente esperado. É
uma da áreas onde se terá que investir mais, não apenas em termos de acompanhamento selectivo dos
patrocinadores como, e sobretudo, encontrar novos produtos que os satisfaçam e fidelizem.
Num País onde tradicionalmente o futebol monopoliza todas as atenções e recursos, o rugby só se poderá
desenvolver pelo reconhecimento comum da sua diferença de valores e de práticas. Talvez seja, exactamente, essa a
razão pela qual o rugby se está a implantar tão significativamente em bairros socialmente problemáticos o que é, sem
dúvida, um factor importante para a sua acreditação que pode sensibilizar potenciais patrocinadores.
É fundamental descentralizar o rugby estendendo-o a todo o País. São conhecidas as assimetrias regionais, muito
mais patentes no rugby onde há uma dominância desproporcionada não das zonas litorais mas apenas de Lisboa,
onde, actualmente se situam os melhores Clubes Nacionais.
É preciso inverter esta tendência, com uma maior divulgação da modalidade, com mais apoios aos novos clubes e
com reforço dos actuais. A existência de três Associações Regionais e a vontade da constituição, dentro em breve, de
mais duas facilitarão a aproximação aos clubes que terão o apoio material e técnico da Federação Portuguesa de
Rugby.
A maior difusão mediática de personalidades ligadas ao jogo, o espaço que lhe é dedicado quer na imprensa quer nos
diferentes canais de televisão, aliada a uma moderna cobertura por cabo que abrange todo o País permite um acesso
muito fácil à informação disponibilizada, nomeadamente a transmissão de todos os jogos nacionais e internacionais
mais relevantes, quer de XV quer de Sevens.
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Paralelamente a acompanhar esta evolução tecnológica, a Federação Portuguesa de Rugby tem-se modernizado
utilizando a Web como ferramenta privilegiada na sua relação com os Clubes, permitindo, por exemplo, que as
inscrições de jogadores sejam feitas on-line. É um sector que pretendemos continuar a desenvolver e a modernizar de
forma abrangente, desde a área administrativa até como componente essencial do treino.
As especificidades de um País como Portugal, relativamente pequeno e com uma localização geográfica problemática
que lhe dificulta e onera a sua participação em competição e intercâmbios com Países do Centro da Europa, tem
também vantagens muito significativas, pois é uma ponte estratégica de ligação aos Continentes Americano e Africano,
com uma reconhecida capacidade de adaptação multicultural nomeadamente com os Países de Expressão
Portuguesa como o Brasil, Angola ou Moçambique, apenas para referir os maiores.
Por outro lado, a sua pequena dimensão permite e facilita a organização das competições internas bem como a
preparações das Selecções nacionais, beneficiando de um clima propício à prática desportiva ao ar livre durante todo
o ano, muito em particularmente no Algarve, uma região que reúne condições climatéricas ímpares para a realização
de grandes eventos desportivos durante todo o ano, com excelentes acessibilidades, muito boas infra-estruturas
desportivas e hoteleiras e, no caso particular do rugby, com uma percentagem de população britânica muito relevante.
Portugal, neste enquadramento, tem todas as condições para poder desenvolver um trabalho meritório, com um
aumento do número de clubes e de praticantes, que há-de gerar uma maior competitividade das suas equipas, em
termos nacionais e internacionais.
Portugal pode vir a ser – já o é, particularmente na variante de Sevens – um exemplo de um pequeno País que se
conseguirá afirmar pela qualidade do seu rugby.
Todavia para além da definição de uma política desportiva correcta, plasmada num Plano Estratégico bem elaborado e
credível, é necessário criarem-se as necessárias condições sustentadas numa estrutura de funcionamento
devidamente normalizada que respeite os procedimentos definidos que possam conduzir aos resultados nele
esperados.
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Assim, face à alteração decorrente da aplicação da nova Lei que enquadra o Desporto Nacional, com muito maiores e novas
atribuições ao Presidente da Direcção, o que implicou eleições no início deste ano, tem - se vindo a proceder a uma
reorganização hierárquica e funcional com o objectivo de uma maior adequação às reais necessidades e aos novos desafios,
com uma maior profissionalização e modernização, nomeadamente da área administrativa , financeira , desportiva e, muito
particularmente, na comunicação e marketing.
O facto do actual Presidente da Direcção assumir funções executivas, trabalhando em exclusividade, permite-lhe acumular as
funções atribuídas, por delegação do anterior Presidente ao C.E.O.
Esta alteração, além de dar cumprimento a uma obrigação que decorre da legislação nacional é hoje, reconhecidamente, uma
garantia do cumprimento de qualquer compromisso, pela presença, oportunidade e capacidade de decisão, inerentes à sua
condição de Presidente Executivo. Neste contexto há uma coincidência de funções atribuíveis ao Presidente e ao C.E.O, pelo
que, naturalmente, o Presidente Executivo assume as funções anteriormente atribuídas ao C.E.O.
O fortalecimento da componente comunicação e marketing, vai obrigar à contratação de serviços especializados, além do
reforço de um posto de trabalho permanente recorrendo a licenciados especializados um dos quais com uma formação
específica em informática.
Também a área de apoio administrativo será alvo de alterações qualitativas com a contratação de duas/ dois licenciados em
secretariado, com o domínio perfeito de inglês e francês.
Na vertente desportiva, é preciso igualmente agir por forma a contrariar o fosso entre o nível competitivo e organizacional das
Selecções Nacionais e dos Clubes com a agravante de, entre estes, haver igualmente uma diferença significativa entre os
quatro/cinco melhores e os outros, com a particularidade de quatro se situarem em Lisboa.
Era, e é, por isso urgente corrigir esta situação com políticas que conduzam a uma descentralização progressiva do “ poder ”,
com o aumento da competição e da competitividade dos Clubes, uma atenção especial à formação de treinadores, árbitros e
dirigentes e uma forte aposta na promoção/divulgação da modalidade.
Sem preocupação de uma hierarquização de prioridades a F.P.R, nos próximos quatro anos, deverá consolidar a reorganização
dos seus Serviços de apoio administrativo, suporte fundamental ao bom relacionamento e
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funcionamento com Clubes e Associações, para além da alteração de metodologias de controlo orçamental que irão
permitir uma resposta mais rápida e transparente, nomeadamente perante a IRB.
No domínio da política desportiva vai haver um cuidado e uma atenção muito especial para a formação e o
desenvolvimento, sem descuidar o apoio incondicional às nossas Selecções Nacionais.
A formação de treinadores de quarto grau e, particularmente, a aposta nos cursos de treinadores de rugby de sete,
serão uma prioridade.
A quantidade de árbitros e a sua qualidade é outra das nossas grandes preocupações que vai exigir uma maior
participação dos Clubes, havendo necessidade de criar mecanismos de selectividade de apoios em função do seu
envolvimento, ou não, nas políticas da FPR.
A formação de dirigentes merecerá uma atenção e uma política semelhante às anteriores com a exigência da sua
maior qualificação como condição primeira para o desenvolvimento das boas relações entre clubes e de entre estes e
a FPR.
Será reforçado o apoio aos Clubes os quais deverão indicar de forma sistematizada as suas carências e o tipo de
apoio pretendido. Sem deixar de equacionar a hipótese de apoios materiais directos – equipamentos, subsídios de
transportes, por exemplo – em função das eventuais disponibilidades orçamentais, apostaremos, certamente, numa
maior presença de treinadores afectos às Associações Regionais e dos próprios treinadores das Selecções Nacionais,
agora contratados em exclusividade e a tempo inteiro, também para o efeito.
Mas, naturalmente, que as Selecções Nacionais e as competições nacionais, serão seguramente acompanhadas com
toda a atenção e serão certamente a parte mais visível e o resultado final de todo o trabalho desenvolvido a montante
que o condicionam e subordinam.
Maior competitividade das provas nacionais, sem impedir que as equipas mais fracas tenham a possibilidade de
competir com as mais evoluídas, vai exigir uma programação cuidada e diversificada que possa responder aos
anseios de todos.
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De facto, com a alteração na Divisão de Honra com uma Final – Four para disputa do título e outra para a descida de
Divisão, ficam criadas as condições para proporcionar jogos mais competitivos, nos dois escalões principais,
permitindo, ainda, a realização de uma Competição a decorrer no período em que a Selecção Nacional está a disputar
o Campeonato da Europa.
Manter – se - à a Taça de Portugal, numa prova a eliminar onde as equipas mais fracas jogarão sempre nos seus
campos.
Continuamos interessados e disponíveis para participar numa competição Ibérica séria, esperando pela decisão dos
Clubes e Federação Espanhola, sem excluir a possibilidade de participar numa competição onde se defrontem as
equipas campeãs dos países não envolvidos nas competições europeias, caso esta se venha a confirmar.
À semelhança da época passada continuaremos a promover a Competição entre Selecções Regionais.
O rugby feminino será apoiado por forma a garantir um aumento de praticantes – curiosamente a dispersão de
equipas é maior do que no sector masculino - esperando poder vir a melhorar a qualidade do jogo, por enquanto
ainda longe dos níveis exigíveis.
Em termos de pré e Alta Competição, a FPR fará um grande investimento, com a manutenção das actuais três
Academias e um Centro de Alto Rendimento ( C.A.R ) às que se junta, como novidade, uma Academia de Elite, em
Lisboa, na qual participarão os jovens jogadores aspirantes ao C.A.R, acompanhados permanentemente por equipas
técnicas em dedicação exclusiva.
Também como novidade, foi criado um Departamento Médico com a presença permanente de fisioterapeutas, a
colaboração de uma nutricionista, eventualmente de um psicólogo, chefiados por um médico contratado para o efeito.
É nossa grande ambição poder participar na IRB Nations Cup, bem como estar presente numa competição europeia
de Clubes. Estamos a preparamo-nos para tal.
A variante de Sevens será também uma grande aposta. Se a Selecção Nacional Masculina continua a demonstrar a
sua boa capacidade competitiva, a Selecção Feminina, muito jovem e inexperiente, depois do excelente terceiro lugar
conseguido no Mundial Universitário, dá-nos esperança de que conseguirá alcançar bons níveis competitivos se lhe
forem proporcionadas condições semelhantes às dos homens.
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Internamente, aproveitando a experiência da época passada, iremos continuar a promover um Campeonato Nacional,
com cinco Etapas, e estender a competição aos escalões mais jovens e às raparigas.
Prevista está ainda uma competição entre Selecções Regionais.
Tudo faremos para continuar a participar no Circuito Mundial de Sevens e, se possível, sermos convidados para “ core
team “ estando ainda presentes em alguns dos muitos Torneios para que temos sido convidados.
Esperamos com este Plano, que é afinal a tradução fiel do trabalho que actualmente desenvolvemos e que iremos
prosseguir, com responsabilidade e total empenho, conseguir os nossos objectivos que passam, internamente, por
uma maior competitividade dos nossos campeonatos e por uma implantação nacional do rugby e, internacionalmente,
pela conquista dos Campeonatos da Europa – tanto em XV como em Sevens - a presença no próximo Mundial de XV,
em 2015 , em Inglaterra, e participar no Mundial de Sevens, de 2013 e, finalmente, nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro, de 2016.

Compromisso de Valores

PESTEL – enquadramento político



A politica desportiva portuguesa é orientada para o Alto Rendimento com valorização dos resultados desportivos;



A Secretaria do Estado do Desporto e o Instituto por ela regulado têm criado centros de alto rendimento em todas as
modalidades com programas específico obrigatórios de alto rendimento;



A gestão do desporto é atribuída ao IDP que regula a formação, os sistemas competitivos, define os apoios às infraestruturas e desenvolve contratos programas com as Federações desportivas



As equipas ou atletas individuais que obtenham resultados de relevo, nomeadamente classificações no 1º terço dos
respectivos campeonatos da Europa, Mundo ou Olímpicos, beneficiam do diploma de Alto Rendimento de nível A, B
ou C que facilita a conjugação do treino de alto rendimento e a sua carreira profissional ou estudantil



O desporto português apoia e incentiva a organização, em Portugal, de provas de alto prestigio nacional e
internacional



Existe um incentivo político à transmissão em directo de todas as provas de interesse público no canal nacional



A política desportiva da Federação, para o Alto rendimento, através de um programa integrado entre as várias áreas
física, psicológica, médica, técnico/cientifica disponibiliza um conjunto de profissionais de elevada capacidade e
conhecimento para implementar os programas de treino adequados à competição internacional



Em simultâneo e após a participação no campeonato do mundo de 2007, a popularidade dos jogadores e da equipa
técnica, catapultou a modalidade para níveis técnicos nunca alcançados, exigindo uma política determinante no
desenvolvimento e formação dos agentes desportivos, fundamentais na resposta à procura da prática da modalidade



Uma vez que o estado português não consegue sozinho promover a prática desportiva da formação ao alto
rendimento, criou políticas de incentivo económico privado, possibilitando às empresas ou instituições que apoiem o
desporto por meio de patrocínio ou doações benefícios fiscais e financeiros – Lei do Mecenato desportivo
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A crise económico-financeira tem dificultado o investimento publico e privado no desporto, independentemente da sua
especificidade



O rugby português, principalmente a Federação tem despertado interesse comercial fundamentado pelos resultados
desportivos, valores e atitudes comportamentais transmitidos pelas Selecções Nacionais, permitindo o
estabelecimento de contratos de 4 anos com as empresas patrocinadoras.



Embora os patrocínios obtidos tenham sido fundamentais para a sustentabilidade desportiva e económica da
Federação, o crescimento constante e acelerado da modalidade ainda não permite que estas verbas sejam suficiente
para cobrir todo o plano de actividades mínimos obrigatórios.



Em paralelo à crise económica vivida tem-se assistido a um crescimento da cultura desportiva nacional, traduzida
numa maior procura do desporto no processo do desenvolvimento integral do individuo e nas audiências verificadas
nos estádios, bem como nas de transmissão televisiva.



A realidade económica do país não permite a profissionalização exclusiva dos jogadores, as remunerações
praticadas no mercado de trabalho nacional ainda se encontram muito acima do que a Federação pode disponibilizar.



A Federação de forma a maximizar o rendimento desportivo dos seus jogadores, tem vindo a estabelecer protocolos
de apoio financeiro com os jogadores de Alto Rendimento das diferentes selecções de forma a criar condições para
que estes conjuguem as suas vidas profissionais e estudantis com o treino e a competição.



Os jogos do campeonato nacional não têm qualquer forma de receita financeira de modo a atrair mais público. A
crescente espectacularidade e competitividade pode vir a criar receitas próprias aos clubes tornando a venda de
bilhetes uma fonte de financiamento.



Nos jogos internacionais é aplicada uma estratégia diferente, que passa pela venda de bilhetes apenas aos
espectadores com mais de 16 anos de idade, de forma a valorizar o espectáculo proporcionado pela modalidade. O
impacto desta venda não é, no entanto, significativo em termos de receita financeira.
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Reduzidos espaços para a prática desportiva em geral, no caso do rugby em especial, a reduzida dimensão
geográfica do país e a concentração dos principais clubes nas grandes cidades dificulta a atribuição de espaço
públicos ao rugby.



A implantação do Rugby nos bairros sociais problemáticos constitui um caso de sucesso na transmissão dos valores
educativos de civismo, pelo que tem se vindo a apostar nestes programas. Embora com a dificuldade acrescida da
falta de espaços para dar resposta a uma procura em massa.



As Selecções Nacionais são o reflexo vivo da entrada do rugby em todas as classes existentes na sociedade
portuguesa. São muitos os jogadores originários de bairros sociais desfavorecidos ou de classe social média ao
contrario do sucedido nos anos 80 e 90. A conjugação de jogadores de diferentes origens sociais tem permitido uma
multidisciplinaridade comportamental e educacional com resultados desportivos evidentes e na aplicação constante
de uma atitude de compromisso e sacrifício. Esta integração é reflexo da política social aplicada pela Federação nos
últimos 15 anos, com a criação do lema: Rugby um desporto para todos.



A implementação e a facilidade na aquisição de material desportivo específico da modalidade permite que o jogo se
pratique de uma forma espontânea pelos jovens e pelas suas famílias nas praias, jardins e outros espaços de lazer.



O rugby é hoje um jogo de referência e exemplo social pelos valores permanentemente transmitidos pelos agentes
da modalidade. É o único desporto em Portugal que permite a entrada, em segurança, no recinto de jogo ao intervalo
e no final de jovens espectadores para permitir a socialização com os jogadores, árbitros e outros intervenientes.



Socialmente verifica-se que, os membros da classe empresarial ou política portuguesa, gostam de associar o seu
êxito profissional à passagem na sua formação pela prática da modalidade
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A extensão da rede de cabo a todo o território nacional permite o acesso a informação especializada, sendo hoje
possível o acesso permanente a documentos técnicos actualizados.



Existem 5 canais televisivos, exclusivamente desportivos, que transmitem jogos em Portugal e no estrangeiro. O
Circuito Mundial de Sevens, o Tri Nations e o 6 Nações têm transmissão em directo. O mesmo acontece com alguns
jogos do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal.



A Web como ferramenta fundamental de comunicação com os clubes, adeptos e comunicação social



A gestão do programa de inscrições on-line constitui uma ferramenta de controlo e funcionalidade dos serviços
administrativos da federação possibilitando uma melhor e mais rápida organização interna, das Associações
Regionais e dos Clubes associados



Avanço tecnológicos na monitorização/avaliação do treino e a utilização de softwares de análise do jogo permitiu a
implementação sistematizada e pormenorizada de programas de alto rendimento direccionados à melhoria continua
das Selecções Nacionais
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Localização geográfica de Portugal dificulta e onera a participação em competições internacionais e intercâmbios
entre clubes; os adversários do Torneio Europeu das Nações em XV e dos torneios do circuito europeu de Sevens
são do leste europeu;



A pequena dimensão do país permite a implementação regular de sistemas competitivos nacionais e da possibilidade
de uma maior regularidades de preparação nas selecções nacionais;



Condições climatéricas propícias á pratica exterior durante todo o ano;



Algarve e Lisboa como regiões estratégicas para organização de grandes eventos devido às acessibilidades, às infraestruturas hoteleiras e desportivas e uma elevada percentagem de população residente de origem britânica



A legislação portuguesa só permite a participação em competições internacionais a cidadãos portugueses ou
naturalizados com mais de 6 anos de permanência no pais. Este enquadramento legal é contraditório ao do
regulamento 8 da IRB, o que por vezes impossibilita a Federação Portuguesa de Rugby de utilizar jogadores com
mais de 36 meses de residência consecutiva
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Análise SWOT
Forças

Fraquezas



Associação de patrocinadores lideres de mercado



Imagem Portugal Rugby através dos resultados alcançados

–

Campos



Programa de alto rendimento médio e longo prazo

–

Materiais e equipamento desportivo



Dimensão geográfica e clima favorável

–

Estrutura de suporte aos jogadores



Organização segura, pedagógica e competitiva do rugby juvenil



Escassa quantidade e qualidade de jogadores e clubes



Crescimento continuo de 53,4% no numero de jogadores federados
entre 2007 e 2011



Numero insuficiente de árbitros



Tecnologia, base de dados e monitorização



Ausência de politica de comunicação e marketing



Organização dos clubes



Oportunidades

Infra-estruturas

Ameaças



Aproveitar o financiamento local e fundos europeus comunitários,
para o desporto, da formação ao alto rendimento



Economia e crise mundial e consequente quebra no investimento
dos patrocinadores e apoios institucionais



Sevens modalidade olímpica 2016





Mundial XV de 2015

Competição com outras modalidades, especialmente o futebol,
modalidades aquáticas e radicais



Reorganização do circuito mundial e campeonato europeu de
Sevens



Falta de cultura e dimensão desportiva na sociedade portuguesa



Criar uma relação institucional com o poder local



Rugby feminino



Rugby escolar



Maior possibilidade de competições internacionais s de clubes e
selecções de XV , Sevens de clubes e feminino
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Modelo operacional da FPR

Gestão e
liderança

jogadores

Comunicação e
marketing

treinadores
árbitros

Alto rendimento

dirigentes

Desenvolvimento
e formação

Compromisso de Valores

Organograma Geral

ASSEMBLEIA
GERAL

Conselho Fiscal

Conselho Justiça

Presidente
Executivo
Direcção

Conselho de
Arbitragem

Director Técnico
Nacional

Desenvolvimento
e Formação

Alto Rendimento

Conselho
Disciplina

Conselho Geral

Secretário Geral

Competições e
Arbitragem

Marketing e
comunicação

Recursos
Humanos e
Assuntos Gerais

Financeiro
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Missão, Visão e Valores

O rugby português, tem a oportunidade de consolidar o seu crescimento através da implementação de
novas estruturas e da continuidade na aplicação de programas de desenvolvimento e alto rendimento de
carácter nacional. No ano de 2010 foi atingido o recorde de 5.300 jogadores de rugby federados além dos
25.000 que anualmente iniciam a sua prática no rugby escolar, criando as bases sólidas e fundamentais para
uma significante expansão a nível nacional e internacional.
Os constantes bons resultados nas variantes de XV e Sevens da ultima década, masculinos e femininos,
permite ás nossas selecções ambicionar a permanência entre as melhores 16 equipas de XV e as 10
melhores de Sevens do rugby mundial.
A crescente procura pela prática do rugby em Portugal torna-o a referência desportiva do momento e o
exemplo dos valores comportamentais a seguir por todo a sociedade portuguesa que olha o jogo com
curiosidade e como exemplo a experimentar.
Os Lobos servem de modelo individual e colectivo para os jovens, independentemente da sua origem
social, empresas, entidades publicas, tornando-o num produto sócio desportivo atractivo. A sua postura
comportamental e educacional converte-os num valor humano insubstituível e credor do investimento capital
a ser feito na sua permanente valorização.
A competência dos técnicos, dirigentes, árbitros e jogadores oferece credibilidade e a sustentabilidade
para o crescimento gradual e sistemático do rugby, transformando-o num desporto seguro, pedagógico e de
grande energia competitiva.
O entusiasmo, paixão e responsabilidade na liderança e gestão da modalidade garantem a aplicação
permanente e transversal dos valores definidos para toda a comunidade do rugby nacional.
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Missão, Visão e Valores

Visão



Portugal Rugby na elite do desporto nacional e
internacional



Crescimento sustentado tendo como base a força da
sua imagem, competência e sucesso desportivo
internacional, reforçando a atitude de excelência e
compromisso com os nossos valores e parceiros
comerciais



Transparência



Superação



Respeito



Solidariedade



Rigor

Missão

Valores

Compromisso de Valores

Missão, Visão e Valores

Transparência

Superação

É o valor central no relacionamento interno
e externo. Irá gerar um crescimento honesto
e de confiança mútua.

Acções individuais e colectivas dinâmicas que
ultrapassem os limites.

Compromisso
de Valores
Rigor

Respeito

Gerando disciplina, como parte integrante
da atitude positiva Portugal Rugby.

Respeito pela liderança, valores, princípios e
normas implementadas, por todos os
intervenientes.

Solidariedade
Um único espírito de equipa transversal
a todo o Portugal Rugby criando relações
de trabalho, de amizade e responsabilidade.
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Objectivos estratégicos

1.

Recuperação financeira da FPR

2.

Reorganização interna administrativa e técnica com modernização tecnológica

3.

Gestão e controlo do programa de Alto Rendimento;

4.

Implementação e monitorização de programas de treino de Alto Rendimento

5.

Infra-estrutura da Academia

6.

Programas medico científicos desportivos

7.

Formação de treinadores e árbitros de alto rendimento

8.

Competição nacional e internacional

9.

Rugby escolar, social e promocional

10. Captação e formação de jogadores, árbitros , treinadores e dirigentes, masculinos e femininos
11. Reforçar o apoio e o relacionamento com os clubes
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Áreas estratégicas



A




Gestão e
liderança








B

Alto
Rendimento






Administrativa
Comunicação e Marketing
Tecnológica
Financeira
Gestão programas de alto rendimento e
desenvolvimento

Programas de Treino de Alto Rendimento
Competição Nacional e Internacional
Detecção e identificação de Talentos em Portugal e no
estrangeiro
Programa de desenvolvimento de jogadores desde a
formação ao alto rendimento
Infra-estruturas de treino
Programas médico desportivos
Desenvolvimento de treinadores e árbitros para o alto
rendimento



C

Desenvolvimento




Formação
• Treinadores
• Directores
• Árbitros
• Jogadores
• Clubes
Rugby Feminino
Rugby escolar, social e promocional
Apoio a organização dos clubes
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Áreas estratégicas
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desenvolvimento

Programas de Treino de Alto Rendimento
Competição Nacional e Internacional
Detecção e identificação de Talentos em Portugal e no
estrangeiro
Programa de desenvolvimento de jogadores desde a
formação ao alto rendimento
Infra-estruturas de treino
Programas médico desportivos
Desenvolvimento de treinadores e árbitros para o alto
rendimento
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Desenvolvimento




Formação
• Treinadores
• Directores
• Árbitros
• Jogadores
• Clubes
Rugby Feminino
Rugby escolar, social e promocional
Apoio a organização dos clubes
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Estratégias – Gestão e Liderança
Área de gestão e liderança da FPR precisa de implementar uma reforma na condução da politica administrativa. As
dificuldades económicas inerentes à recessão mundial criaram obstáculos acrescidos No patrocínio desportivo e na
obtenção de apoios públicos para a gestão da modalidade. De forma a dar seguimento ao plano e ao modelo criados para
o rugby português, assente num compromisso total entre todos os agentes federativos que se traduzem na obtenção de
resultados internacionais de prestigio e na massificação do rugby tornando-o num verdadeiro desporto nacional.
Partindo das bases estratégicas do ultimo quadriénio, que permitiram resultados efectivos no panorama internacional,
sustentados pelo desenvolvimento do rugby nas escolas, pela aproximação aos bairros sociais desfavorecidos e às
empresas, através dos valores inerentes ao rugby criou-se uma identidade própria. Com um numero recorde de jogadores
inscritos, treinadores e dirigentes credenciados e na forte imagem que os Lobos têm em Portugal e no estrangeiro,
elaborou-se uma estratégia inovadora para a fundamental recuperação financeira. A estratégia a implementar a
curto/médio prazo passa por:


Consolidar um plano faseado de pagamento a curto e médio prazo das dividas aos fornecedores;



Implementar processos de consulta a fornecedores;



Rever os contratos com os profissionais da FPR e da Academia, redefinindo a seu modelos de competência e perfis de
função;



Desenvolver um canal de comunicação directa e exequível entre o Presidente e os responsáveis das instituições,
nomeadamente com Autarquias, Secretaria do Estado da Juventude e do Desporto, IDP, ADOP, COP, CDP, IRB, FIRAAER, patrocinadores, Media, Associações Regionais e Clubes, de forma a serem criadas oportunidades de
acompanhamento da politica federativa criando instrumentos de controlo e oportunidade;



Elaborar um plano de comunicação e marketing (em anexo), liderada e implementada por um profissional especializado,
para criar um grande impacto na relação com o exterior viabilizando o desenvolvimento de instrumentos de gestão de
marca, nomeadamente o relacionamento com os patrocinadores, adeptos (ex. projecto clube de fans) e com os media,
consolidando a boa cobertura televisiva e jornalística que o rugby tem tido
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Estratégias – Gestão e Liderança



Para consolidar a politica de desenvolvimento e alto rendimento do rugby em Portugal torna-se imperativo
melhorar e criar novas infra-estruturas de prática para a modalidade. Neste sentido e de forma a viabilizar esta
necessidade temos que estabelecer protocolos de colaboração com Clubes, Autarquias, Secretaria do Estado e
entidades privadas para proporcionar a construção de mais campos, ginásios, e outros equipamentos desportivos
necessários ao desenvolvimento do rugby a nível local/regional;



Devido à crise financeira e às prioridades politico desportivas do estado português houve um adiamento na
aprovação do projecto apresentado e consequente inicio da construção de uma infra-estrutura de treino
adequada aos programas de alto rendimento. É primordial para a melhoria dos resultados internacionais do rugby
português nas variantes de XV e Sevens nos segmentos masculino e feminino que a infra-estrutura esteja
concretizada no início de 2012.



A localização da actual sede social, bem como a falta de espaço físico da mesma leva à necessidade da procura
de uma área funcional e adequada próxima da infra-estrutura da Academia, sendo desta forma facilitado o
controlo permanente dos processos inerentes aos programas de alto rendimento e desenvolvimento. Com a
aproximação da sede ao local de treino, a estrutura técnico administrativa estará em contacto permanente com os
jogadores, árbitros e staff, facilitando o relacionamento e a comunicação entre estas duas importantes estruturas.



Garantir um aumento efectivo de produtividade com estabelecimento de objectivos a médio e longo prazo com os
colaboradores da FPR implementando um sistema de avaliação anual,



Introdução de um processo transversal de normas e princípios técnico – administrativos;



Programa de formação interna para os quadros técnicos e administrativos nas áreas de informática, línguas,
gestão e liderança desportiva;



Construção de uma base de dados e formação adequada aos colaboradores da FPR adquirindo o hardware e
software apropriado à implementação e gestão da mesma;
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Academia de Alto Rendimento

Compromisso de Valores

KPI’s - objectivos intermédios
1. Recuperação financeira



Racionalização dos custos associados aos recursos humanos, materiais e logísticos;
Fidelização dos apoios institucionais e patrocinadores;



Conquista de novos patrocinadores;



Consulta ao mercado empresarial nacional e internacional das melhores condições de preço



Desenvolvimento de planos de marketing e comunicação periódicos;



Manutenção de um profissional, de marketing, com dedicação exclusiva;



Desenvolvimento de instrumentos de gestão de marca



Implementação de agenda de contactos regulares com instituições publicas e privadas de significativo valor para a
FPR (nacionais e internacionais);

2. Reorganização interna administrativa e técnica


Garantir um Presidente executivo a full time;



Reorganização de processos e procedimentos;



Monitorização e informatização de todos os serviços administrativos e técnicos;



Criação de base de dados



Projectar e orçamentar a nova sede social perto da Academia de Alto Rendimento
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KPI’s – objectivos intermédios
3. Administração e controle do programa de alto rendimento


Garantir o financiamento para a implementação dos programas de alto rendimento



Seleccionar pessoas para o programa de alto rendimento e para os comités técnicos;



Organizar reuniões regulares com a comissão de alto rendimento e com a comissão técnica;



Revisão regular do programa de alto rendimento para a validação das estratégias;



Manter o director de rugby nos próximos 4 anos, correspondente ao ciclo do Campeonato do Mundo;



Garantir a profissionalização dos directores desportivos das Selecções nacionais e Academia;



Implementar sistemas de controle financeiro que garantam transparência



Assegurar que os especialistas técnicos mais apropriados são utilizados na Selecção Nacional de XV;



Assegurar que os especialistas técnicos mais apropriados são utilizados na Selecção Nacional de Sevens;



Assegurar que os especialistas Técnicos mais apropriados são utilizados nas selecção nacionais de especialização Sub 19, Sub 18 e de detecção de talentos Sub 17 e Sub 16;



Identificar futuros especialistas para o staff técnico da selecções nacionais e Academia;



Compensar financeiramente o staff das selecções nacionais e Academia;



Garantir a posição dos assistentes administrativos e de equipamentos nas selecções nacionais e Academia;



Controle administrativo para a continuidade e implementação de um programa de alto rendimento eficiente;
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Áreas estratégicas
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Gestão e
liderança








B

Alto
Rendimento






Administrativa
Comunicação e Marketing
Tecnológica
Financeira
Gestão programas de alto rendimento e
desenvolvimento

Programas de Treino de Alto Rendimento
Competição Nacional e Internacional
Detecção e identificação de Talentos em Portugal e no
estrangeiro
Programa de desenvolvimento de jogadores desde a
formação ao alto rendimento
Infra-estruturas de treino
Programas médico desportivos
Desenvolvimento de treinadores e árbitros para o alto
rendimento



C

Desenvolvimento




Formação
• Treinadores
• Directores
• Árbitros
• Jogadores
• Clubes
Rugby Feminino
Rugby escolar, social e promocional
Apoio a organização dos clubes
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Estratégia XV


Dar seguimento à implementação e desenvolvimento da Academia, como referência da formação de jogadores para as
Selecções Nacionais



Fixar um programa competitivo internacional sénior em XV constante e progressivo



Estabilizar o modelo interno de competições de forma a torná-lo mais competitivo e próximo dos níveis de alto
rendimento



Promover e manter as Selecções Regionais como nível de competição intermédia entre o Campeonato Nacional e as
competições internacionais de XV;



Criar a Academia de elite como suporte fundamental ao alto rendimento e como nível intermédio de passagem das
academias para a selecção Nacional de XV



Criar um sistema de jogo comum e vertical a todos os escalões



Desenvolver um programa de “Coaching “ aos treinadores e árbitros de alto rendimento



Estabelecer um programa de controlo anti-doping e desenvolver um programa de apoio médico/desportivo cientifico



Apoiar os Clubes na formação das suas academias e programas de alto rendimento



Reorganizar e aumentar os quadros técnicos dentro da formação, detecção, especialização e alto rendimento



Implementar um sistema de trabalho em equipa que promova a formação continua e o debate entre os diferentes
técnicos das selecções nacionais de Rugby



Promover o intercâmbio técnico entre a equipa técnica nacional e os treinadores dos clubes



Promover o relacionamento com os clubes estrangeiros na procura de jogadores elegíveis para as Selecções Nacionais
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Estratégia Sevens



Dar seguimento à implementação e desenvolvimento da Academia, como referência da formação de jogadores paras as
Selecções Nacionais em paralelo entre os Sevens e o XV



Fixar um programa competitivo internacional sénior em Sevens constante e progressivo



Utilizar a Academia como suporte fundamental ao alto rendimento e como nível intermédio de passagem para a selecção
Nacional de Sevens



Criação de um sistema de jogo comum a todos os escalões



Estabelecer um programa de controlo anti-doping e desenvolver um programa de apoio médico/desportivo cientifico



Implementar um programa de alto rendimento para a Selecção Nacional de Sevens como suporte ao desenvolvimento
dos jogadores para o apuramento dos Jogos Olímpicos de 2016 e Campeonato do Mundo 2013



Motivar os clubes para a prática regular dos Sevens



Desenvolver actividades de Sevens promocionais em escolas, universidades e municípios em conjunto com o
departamento de desenvolvimento



Assegurar clínicas de treino regulares com os treinadores e jogadores dos escalões sub 16 a sub 21



Organizar cursos para os treinadores nível 1, 2 e 3



Introduzir o programa Esperanças Olímpicas 2016
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Estratégia Feminino



Integrar a Selecção feminina no programa de alto rendimento



Estabelecer um programa de controlo anti-doping e desenvolver um programa de apoio médico/desportivo cientifico



Promover o intercâmbio técnico entre a equipa técnica nacional e os treinadores dos clubes



Iniciar o processo para a implementação de um Campeonato Nacional de XV

Compromisso de Valores

KPI’s - objectivos intermédios
4. Implementação e monitorização de programas de treino de Alto Rendimento


Protocolo de testes físicos para testar os jogadores em todas as qualidades físicas no terreno e em laboratório



Formar o staff de alto rendimento para implementar os programas de treino diários



Produzir programas de treino científicos específicos para os jogadores de forma a articular o XV com a variante de
Sevens a cada 3 meses



Periodizar os programas de treino para todos os jogadores da Academia de Alto Rendimento a cada 3 meses



Monitorizar todos os jogadores da Academia de Alto Rendimento e/ou Selecções Nacionais



Manter uma relação directa com os Clubes para que se acompanhe os jogadores



Periodizar e programar estágios por área técnica com os jogadores d a Academia de Alto Rendimento



Aumentar o número de jogadores da Academia oriundo do programa selecção e identificação de talentos (SIT)



Proporcionar a utilização do software de análise de jogo a todas as selecções da Academia



Controlar e gerir a eficiente implementação dos programas de alto rendimento



Continuar a desenvolver o projecto Força 8, como base regular da formação apropriada dos jogadores para o 5 da
frente



Melhorar áreas especificas do jogo de XV como jogo ao pé, formação ordenada e alinhamento



Aperfeiçoar os níveis físicos de todas as equipas da Academia



Assegurar que todos os jogadores têm acesso a um ginásio com condições para o treino de alto rendimento
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KPI’s - objectivos intermédios
5. Infra-estrutura da Academia


Garantir, junto das entidades responsáveis, o desbloqueamento do processo de forma a providenciar o inicio das
obras



Reequipar o ginásio com material adequado



Pôr em prática os regulamento instituídos para a utilização das instalações



Equipar o ginásio com um software de monitorização individual de treino

6. Programas médico cientifico desportivo


Garantir um suporte médico adequado com seguro e programas de controlo anti-doping para todos os jogadores



Manter o contrato da nutricionista



Contratar o suporte psicológico adequado para todos os jogadores da Academia Alto Rendimento



Manter e melhorar o actual programa de prevenção e recuperação de lesões



Adquirir material de reabilitação e médico de apoio à Academia de Alto Rendimento



Manter o apoio médico regular nas academias regionais

7. Formação de treinadores e árbitros de alto rendimento


Utilizar o IRB TES para educar e desenvolver os treinadores e árbitros de Alto Rendimento



Utilizar o IRB TIP para educar e desenvolver os treinadores e árbitros de Alto Rendimento



Assegurar que todos os treinadores da Academia de Alto Rendimento e os árbitros tenham a possibilidade de
aprender com especialistas
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KPI’s - objectivos intermédios


Implementar um trabalho ético, físico, psicológico, prático e teórico continuo com pelo menos 9 árbitros do alto
rendimento



Compensar financeiramente os árbitros de alto rendimento pelo cumprimento do programa de treino de Alto
Rendimento



Implementar um programa de treino específico, com objectivos personalizados, para os árbitros dos escalões
IRB/FIRA U21, U19, Sevens, Taça Europeia das Nações e ERC CUP



Participar em seminários, cursos, estágios e programas de desenvolvimento internacionais, em colaboração com a
IRB e FIRA-AER



Ter um arbitro nos JO 2016

8. Competição Nacional e Internacional


Apuramento para o Campeonato do Mundo de XV de 2015



Ficar nos primeiros 3 lugares do Torneio Europeu das Nações FIRA-AER em XV



Tornar o Campeonato Nacional da 1ªDivisão de Honra mais competitivo – reformular o sistema competitivo em 2011



Apuramento para o Campeonato do Mundo de Sevens de 2013



Participar como “Core Team “no Circuito Mundial de Sevens em 2011/2012



Participar no Grand Prix FIRA –AER de Sevens em 2011/2015



Atingir o primeiro terço do Grand Prix FIRA-AER em que participam as Selecções Sub 18/ Sub 19



Selecção Feminina Sevens alcançar os primeiros 5 lugares no circuito europeu FIRA-AER



Jogar os torneios finais de qualificação para os JO 2016



Implementar o Campeonato Nacional XV feminino com 6 equipas
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Plano de acção


Definir um sistema de jogo à Portuguesa transversal a todas as selecções de XV e Sevens



Criação de um Campeonato Nacional mais competitivo



Planos de treino físico, técnico, táctico e psicológico com implementação mensal e trimestral, na Academia



Observação directa dos jogos do Campeonato Nacional como forma de supervisão do rendimento dos jogadores em
competição



Utilização do software de análise de jogo para a criação de objectivos semanais qualitativos e quantitativos aos
jogadores quer nas competições nacionais e internacionais em XV



Monitorização de todos os jogadores que estão no programa de treino de alto rendimento integrados na Academia



Supervisão e estabilização dos programas anti-doping e médico/desportivo cientifico



Criação e implementação do circuito nacional de Sevens com obrigatoriedade regulamentar da participação dos clubes
da Divisão de Honra e 1ª Divisão



Desenvolvimento de um plano de observação e integração de jogadores a jogar em campeonatos profissionais no
estrangeiro . Organização de um torneio de Selecções Regionais de XV e Sevens



Jogos internacionais de XV regulares de Novembro e Junho



Participar em competições internacionais em Sub-18 e Sub-19



Criação do grupo de Elite e estabilização das academias regionais



Alargar a política de subsídios de apoio à selecção de Sevens e grupo Elite



Desenvolver um plano de alto rendimento para a Selecção Feminina de Sevens, suportado por um acréscimo de
competição internacional (com vista à participação nos JO 2016)



Organizar campeonatos de Sevens nos escalões Sub16, Sub18 e Sub 21



Divulgação dos Critérios de Selecção gerais e específicos para as Selecções Nacionais e Academias
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Estratégias - Desenvolvimento
9. Rugby escolar, social e promocional


Consolidar a implementação do rugby na escola através do Projecto “Rugby nas Escolas”, e da criação de grupos equipa
de Rugby;



Implementar o Tag Rugby nas Escolas do 1º Ciclo;



Implementar o Rugby em bairros críticos e zonas socialmente desfavorecidas;



Estabelecer parcerias com os Municípios e outras entidades públicas e privadas para desenvolver o rugby;



Realizar torneios de Tag e Touch Rugby para a população em geral, sobre a égide da FPR;

10. Captação e Formação de Jogadores, Árbitros, Treinadores e Dirigentes


Fazer uma campanha para federar todos os jogadores dos clubes envolvendo todos os agentes desportivos;



Financiar o pagamento dos seguros desportivos dos atletas Sub-14 (Masculinos e Femininos), Sub-18 (Femininos) e
emergentes;



Consolidar a organização das competições do Rugby Feminino;



Apoiar a criação de 5 centros de aperfeiçoamento e desenvolvimento do jogador (Sub-14 e Sub-16), (Porto, Coimbra, 2
em Lisboa, Alentejo) – “CAD”;



Realizar acções de Rugby Ready em todas as regiões e destinada a todos os agentes desportivos;



Implementar plano de acção de recrutamento/sensibilização com Clubes (rugby juvenil e feminino), Desporto Escolar,
equipas Emergentes e Universitárias – aumentar vontade/ curiosidade em seguir a carreira especializada de árbitro
auxiliar ou de árbitro principal;



Criar e implementar o projecto de novos árbitros, “Um clube um árbitro”, por época desportiva;
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Estratégias - Desenvolvimento
10. Captação e Formação de Jogadores, Árbitros, Treinadores e Dirigentes (cont.)


Dar actividade regular aos formandos das Escolas de Arbitragem, reforçando a sua preparação para competições FPR
na época seguinte – averiguação real das capacidades e aumento de confiança dos novos/ jovens árbitros;



Análise vídeo dos jogos e treinos específicos (físico, prático e teórico) dos árbitros e seus “treinadores”;



Construir e caracterizar as etapas de desenvolvimento do jogador de Rugby



Realizar acções de formação para directores de equipa e directores técnicos



Realizar cursos de treinadores de grau 1, 2, 3 e 4 com supervisão no terreno



Realizar acções específicas de força 8 e Sevens (grau 1, 2, 3)



Realizar acções de suporte básico de vida



Captar no meio escolar jovens com potenciais índices morfológicos para jogar rugby



Produzir documentação especifica para treinadores, árbitros, jogadores, dirigentes e Pais e Mães

11. Reforçar o apoio e o relacionamento com os clubes


Apoiar os clubes para a construção ou melhoria das suas infra-estruturas, organização e implementação dos seus planos
estratégicos com planos de acção



Aumentar o financiamento às Associações Regionais



Aumentar o número de técnicos responsáveis por desenvolver e implementar os projectos da área do desenvolvimento



Implementar um sistema de certificação de qualidade aplicada aos clubes de rugby



Implementar programas de apoio técnico aos clubes (consultadoria)



Equipar os clubes com material de treino
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KPI’s - objectivos intermédios
9. Rugby escolar, social e promocional


Aumentar o nº de Alunos a praticar rugby na escola (100 para 1000), e aumentar o número de Grupos Equipa (20 para
100);



Aumentar o número de Escolas do 2º e 3º Ciclo (275 para 350)



Aumentar o número de Escolas do 1º Ciclo que ensinam Rugby (50 para 80)



Aumentar o nº de Escolinhas em bairros críticos (8 para 12);



Estabelecer Protocolos com as Autarquias e outras entidades (10 Autarquias);



Organizar uma competição de Tag ou Touch Rugby para promover o jogo (2 torneios)

10. Captação e formação de Jogadores, Árbitros , Treinadores e Dirigentes


Aumentar o número de praticantes federados em Portugal – (5225 para cerca de 5500 em 2012 ).



Aumentar o nº de escolinhas (12 para 20) e de equipas de Rugby Feminino (13 para 16) e de Atletas Femininas (330
para 450);



Implementar um Plano Estratégico para o Rugby Feminino com um responsável exclusivo;



Criar 5 centros de aperfeiçoamento e desenvolvimento do jogador Sub-14 e Sub-16; “CAD”



Aumentar o nº de equipas emergentes ( 12 para 16)



Implementar o Programa de Caracterização das etapas de desenvolvimento do jogador de rugby (10 Clubes).



Aumentar o número de novos árbitros (20%);



Realizar 6 cursos anuais de Iniciação à Arbitragem - RUGBY READY;



Promover 10 formandos das Escolas de Arbitragem anualmente (em média) para o quadro de árbitros grau 1, (2010: 40
árbitros FPR, 2015: 80 árbitros FPR);
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KPI’s - objectivos intermédios



Realizar 6 cursos de arbitragem (árbitros e auxiliares grau 2) anualmente;
Cobrir a totalidade dos jogos FPR (2010: 94%, 2015: 100%);



Observar cada árbitro pelo menos uma vez (com feedback) ao longo do ano;



Assegurar um Coordenador Técnico nos clubes(20)



Garantir que todos os Clubes tenham um dirigente creditado para cada equipa



Assegurar que todos os clubes tem um número de treinadores creditados que lhes permita cumprirem com o rácio de 15
jogadores por treinador



Assegurar que todos os clubes tem pelo menos um treinador especialista em Força 8 e Sevens



Assegurar que todos os treinadores tem uma formação em suporte básico de vida



Elaborar um documento técnico/pedagógico para cada um dos agentes desportivos



Quantificar o Nº de rapazes e raparigas identificados no rugby escolar e que foram jogar para os clubes de rugby
federado

11. Reforçar o apoio e o relacionamento com os Clubes


Intervir em pelo menos 10 Clubes, para a construção ou melhoria da suas infra-estruturas, organização e implementação
dos seus planos estratégicos



Reforçar o apoio financeiro às Associações Regionais (15%)



Aumentar o nº de DTR’s (3 para 6) e de técnicos locais (6 para 12)



Certificar 10 Clubes de Rugby, com o certificado de qualidade (10)



Implementar programas de apoio técnico aos clubes, em 12 Clubes;



Fornecer material de treino a todos os Clubes que participam de forma regular na competição
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Plano de acção - Desenvolvimento


Realização de uma campanha para federar todos os agentes desportivos (treinadores, jogadores e dirigentes)



Melhoria da organização do rugby juvenil, desenvolver acções de intervenção com os treinadores, árbitros, “Pais e Mães”
e jogadores



Promover acções de captação no meio escolar (Projecto Nestum) e apoiar a criação de grupos equipa de rugby



Promover protocolos com Câmaras Municipais na cedência de instalações e na introdução do rugby nas escolas (1º
Ciclo)



Apoiar tecnicamente as escolinhas de rugby (bairros sociais carenciados) e realizar uma campanha de divulgação dos
Valores do Rugby



Implementar um plano de apoio técnico e organizacional aos clubes, através da construção de um plano de acção e de
orientações técnicas para cada escalão



Interligar os departamentos de Desenvolvimento, Formação e Alta Competição, criando os Centros de Aperfeiçoamento
e Desenvolvimento do jogador de Rugby



Organizar cursos de directores de equipa e de Suporte Básico de Vida (regionalmente)



Organizar cursos de Treinadores e Árbitros regionalmente (Rugby Ready e nível 1) e a nível Nacional (Nível 2 e 3, de
Sevens e XV)



Acompanhar individualmente os treinadores e árbitros em formação



Definir critérios para apoiar os Clubes com material de treino e apoio técnico



Recrutamento de técnicos regionais e locais para apoiarem os Clubes e implementação do programa de
desenvolvimento



Apoiar a organização de torneios de Tag, Touch Rugby, Rugby Sevens (Sub-16, Sub-18) e Clubes Emergentes
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Plano de acção - Arbitragem


Plano de acção de recrutamento/ sensibilização com Clubes (rugby juvenil e feminino), Desporto Escolar, equipas
Emergentes e Universitários – aumentar vontade/ curiosidade em seguir a carreira especializada de árbitro auxiliar ou de
árbitro



Apoiar as Escolas de Arbitragem para se tornarem mais dinâmicas e poderem implementar os planos estratégicos e de
acção



Acompanhamento regular dos formandos finalistas das Escolas de Arbitragem nos eventos sub-12 e sub-14



Realizar 3 momentos nacionais de observação, desenvolvimento, treino e avaliação dos formandos finalistas das
Escolas de Arbitragem para aferir a capacidade de integrar o quadro de árbitros do CA (grau 1)



Estipular critérios de equivalência para treinadores inactivos entrarem na carreira de arbitragem



Cada clube deve apresentar 1 novo árbitro cada época



Promover a carreira especializada do árbitro auxiliar, com material promocional especial: colete AA1 e folhetos
informativos sobre as funções específicas dos auxiliares graus 1, 2, 3 e vídeo árbitro



Promover maior interacção entre clubes e arbitragem: treinos em conjunto, seminários, reuniões



Publicar e informar Clubes do calendário e do programa de formação de arbitragem



Formar técnicos locais/ regionais de arbitragem para desenvolver os árbitros regionalmente



Estabelecer novos protocolos de arbitragem para grupo de elite/ alto rendimento



Implementar programa de treino (físico, psicológico, teórico e prático) para árbitros de alto rendimento e definir as
recompensas financeiras



Aumentar o conhecimento geral do público sobre o rugby através da impressão de folhetos a explicar as Leis básicas distribuição ao publico nos jogos em casa da SN sénior e finais nacionais
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Anexos

CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Competições Nacionais
C.N. D.HONRA
I DIVISÃO

Setembro a Junho

SÉNIORES

SUB 21

II DIVISÃO
TAÇA DE PORTUGAL
TAÇA PATROCINADOR
C.N. SEVENS
C. NACIONAL
TAÇA DE PORTUGAL
CIRCUITO N. SEVENS

SUB 18

C. NACIONAL
TAÇA DE PORTUGAL
CIRCUITO N. SEVENS

SUB 16

SUB 14/12/10/8

C. NACIONAL
TAÇA DE PORTUGAL
CIRCUITO N. SEVENS
TORNEIOS/CONVIVIOS NACIONAIS
TORNEIOS/CONVIVIOS REGIONAIS
TORNEIOS PARTICULARES DE CLUBES
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Relação Clubes - FPR

Seniores

Sub 21
Sub 18

Campeonatos Nacionais

Competição

Selecções
Regionais

Academia
Especialização
Sub 17-19

Sub 16
SUB 6 -14

CONVIVIOS
NACIONAIS

Convívios

Portugal
Alto rendimento

Selecções
nacionais
Sub 19/ 18

Selecções sub 17/16
Selecções regionais
Sub 16
Detecção de talentos

Iniciação e Formação

Recrutamento
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Modelo Competitivo
Competições Seniores
2011-2015

CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Campeonato Nacional Super Bock
FASE DE GRUPOS

FASE FINAL

14 JORNADAS
56 JOGOS

FINAL

TODOS CONTRA TODOS
A DUAS MÃOS

TODOS CONTRA
TODOS
A DUAS MÃOS

1º
1º
1º
2º
1º

EQUIPA 1

CLAS.
FINAL

2º

2º

2º

EQUIPA 2DE PONTOS PARA A 2ª FASE
PASSAGEM
3º
EQUIPA 3

4º
1º CLASSIFICADO – 4 PONTOS

3º

3º

4º

4º

2º CLASSIFICADO
– 3 PONTOS
EQUIPA
4
3º CLASSIFICADO – 2 PONTOS

EQUIPA
5
4º CLASSIFICADO
– 1 PONTO5º

5º
5º

EQUIPA 6

6º
5º CLASSIFICADO – 4 PONTOS

6ª CLASSIFICADO
– 3 PONTOS
EQUIPA
7
7º
7ª CLASSIFICADO – 2 PONTOS
EQUIPA
8
8º CLASSIFICADO
– 1 PONTO8º

6º

6º
7º

7º
8º

I
DIVIS.
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Iª Divisão
FASE DE GRUPOS

FASE FINAL

14 JORNADAS
56 JOGOS

TODOS CONTRA TODOS
A DUAS MÃOS

TODOS CONTRA
TODOS
A DUAS MÃOS

HONRA

1º
1º
1º

EQUIPA 1

CLASS.
FINAL

2º

2º

PASSAGEM
EQUIPA 2DE PONTOS PARA A 2ª FASE

2º

2º

3º

3º

3º

EQUIPA
3
1º CLASSIFICADO
– 4 PONTOS
4º

4º

4º

2º CLASSIFICADO – 3 PONTOS

EQUIPA 4

3º CLASSIFICADO – 2 PONTOS
4º CLASSIFICADO
– 1 PONTO
EQUIPA
5

5º

EQUIPA
6
5º CLASSIFICADO
– 4 PONTOS
6º
6ª CLASSIFICADO – 3 PONTOS
EQUIPA 7
7º
7ª CLASSIFICADO – 2 PONTOS

5º
5º

6º

6º

7º

7º

8º CLASSIFICADO
– 1 PONTO8º
EQUIPA
8
8º

II
DIVIS.
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Sub 21 – Troca da equipas do Benfica pelo Cascais
Competição Fechada aos 8 clubes participantes
FASE DE GRUPOS

FASE FINAL

14 JORNADAS
56 JOGOS

TODOS CONTRA TODOS
A DUAS MÃOS

TODOS CONTRA
TODOS
A DUAS MÃOS

1º
1º
1º

EQUIPA 1

CLASS.
FINAL

2º

2º

2º

PASSAGEM
EQUIPA 2DE PONTOS PARA A 2ª FASE
3º

EQUIPA
3
1º CLASSIFICADO
– 4 PONTOS
4º

3º
3º
4º
4º

2º CLASSIFICADO – 3 PONTOS

EQUIPA 4

3º CLASSIFICADO – 2 PONTOS
4º CLASSIFICADO
– 1 PONTO
EQUIPA
5

5º

EQUIPA
6
5º CLASSIFICADO
– 4 PONTOS
6º
6ª CLASSIFICADO – 3 PONTOS
EQUIPA 7
7º
7ª CLASSIFICADO – 2 PONTOS

5º
5º

6º

6º

7º

7º

8º CLASSIFICADO
– 1 PONTO8º
EQUIPA
8
8º

8º
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IIªDivisão
1ª FASE DE APURAMENTO
TODOS CONTRA TODOS A 2 VOLTAS
GRUPO NORTE

GRUPO CENTRO

GRUPO LISBOA

GRUPO SUL

2ª FASE GRUPO APURADOS
TODOS CONTRA TODOS A
2 VOLTAS

1º GRUPO 1 # 2º GRUPO 2

GRUPO 1

FINAIS
1 MÃO

½ FINAIS
2 MÃOS
1º - 2º

VENCEDOR # VENCEDOR

GRUPO 2
1º GRUPO 2 # 2º GRUPO 1

NORTE

LISBOA

CENTRO

SUL

3º - 4º

3º GRUPO 1 # 4º GRUPO 2
2 GRUPO DE 4 EQUIPAS FORMADAS PELAS 2
PRIMEIRAS CLASSIFICADAS DE CADA GRUPO
DA PRIMEIRA FASE

VENCIDO # VENCIDO

5º - 6º

VENCEDOR # VENCEDOR

7º - 8º

VENCIDO # VENCIDO

3º GRUPO 2 # 4º GRUPO 1
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IIª Divisão

GRUPO NÃO APURADOS

TODOS CONTRA TODOS A
1 VOLTA

FINAIS

CLASS.
FINAL
9º
10º

1º GRUPO 1 # 1º GRUPO 2

GRUPO 1
NORTE/CENTRO

GRUPO 2
LISBOA/SUL

11º
2º GRUPO 2 # 2º GRUPO 1
12º
3º GRUPO 1 # 3º GRUPO 2
13º
4º GRUPO 2 # 4º GRUPO 1
14º
15º
16º
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Da formação ao alto
rendimento

CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Plano desenvolvimento jogador
Longo prazo – processo longo e cientifico

O desenvolvimento educacional do jogador deve seguir uma lógica de
preparação para a vida e só depois para o alto rendimento

Iniciação do processo
na escola e no clube

Processo de
desenvolvimento no
clube: treino e
formação

•Descoberta guiada

•Treino individual

do jogo
•Introdução aos

•Treino

Alto Rendimento

•Estratégia

•Maximização da

•Trabalho de equipa

especializado

colectivo

(individual e

performance

colectivo)

táctica, técnica e

•Aspectos tácticos

do rugby

•Identificação
talentos

•Treino físico e
psicológico
específico
•Apoio nutricional

Selecções nacionais
XV e Sevens

•Treino colectivo

dentro do sistema

valores e princípios

•Jogar em equipa

Processo competitivo
: Academias

física
•Preparação
psicológica para a
pressão competitiva
de alto rendimento
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Célula Alto Rendimento Português

Compromisso de Valores

Da formação ao alto rendimento

Alto rendimento

Competição

Portugal
LOBOS

SELECÇÕES REGIONAIS

Portugal U19

A
c
a
d
e
m
i
a

Especialização
Portugal U18

Selecções sub 17
Selecções regionais

Detec. Talentos
Selecções sub 16

Formação

Concentrações nacionais

Torneios nacionais
Sub 14/12/10/8
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Academias

Academias
CAR
Selecções
Regionais
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Competições Internacionais
2011-2015

CompromissoCompromisso
de Valores
de Valores

Competição Internacional de XV
Outubro/Novembro

Fevereiro/Março

MUNDIAL
2015

Recrutamento:

TORNEIO EUROPEU
DAS NAÇÕES:
GEÓRGIA/RUSSIA
ROMÉNIA/ESPANHA

Academia/
Selecções regionais
Clubes nacionais
Clubes estrangeiros

UCRANIA

Novembro

Junho

Setembro/Novembro
Janeiro/Maio

SUPERBOCK CUP:
TEST MATCH 1
TEST MATCH 2
TEST MATCH 3

IRB NATIONS CUP:
3 JOGOS

JOGOS PARTICULARES:
ENGLAND STUDENTS
SELECÇÃO ESTRANGEIROS
ESTÁGIOS tier 1 TEAMS
AMLIN CUP

Tier 2

tier 2/ tier 1
A Teams

Oportunidades
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Competição internacional Sevens
Agosto

JO
2016

Recrutamento:
Academia/

Julho

Campeonato do
mundo 2013

SELECÇÕES REGIONAIS
Clubes nacionais
Clubes estrangeiros

Novembro a Maio

Junho e Julho

Setembro/Novembro
Janeiro/Maio

Circuito mundial iRB

Circuito europeu FIRA/AER

Torneios particulares

5 a 8 torneios

3 a 5 torneios

3 torneios
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Sevens

Alto rendimento

Competição

Especialização

Detecção talentos

Portugal
Sevens

Circuito regional e nacional
Selecções regionais
Norte
Centro
Corvos
Leões
Sul

Portugal sub 21
Circuito nacional

Circuito regional e nacional
Selecções regionais
Selecções nacionais
Sub 18 e sub 16
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