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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2006 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Direcção da F.P.R. – Federação Portuguesa de Rugby, vai apresentar em 

Assembleia-Geral o seu Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2006. 

 

A consecução dos objectivos de Desenvolvimento e Alta Competição aí 

propostos não será possível sem a continuação do adequado apoio financeiro 

do IDP, que, a par de patrocinadores privados nacionais e estrangeiros, até 

hoje têm acreditado na excelência do Rugby nacional.  

 

Pensamos não ter desmerecido da confiança de V.Exªs, e que os resultados 

obtidos pelas Selecções Nacionais de Rugby têm dado plena justificação aos 

dinheiros públicos investidos na modalidade: em 2005 a Selecção Nacional de 

7’s obteve o décimo lugar no Campeonato do Mundo de Hong Kong e a 

Selecção Nacional de XV conquistou a Taça Consur e subiu para o décimo 

quinto lugar do ranking mundial. 

 

Contudo, se quisermos poder aspirar à continuação dos sucessos desportivos 

internacionais, a FPR necessitará ter condições para poder dar seguimento aos 

programas de Desenvolvimento e Alta Competição, já em curso.   

 

Assim, com o propósito de conseguir consolidar os resultados obtidos na frente 

desportiva, foi preparado um regulamento estratégico para o triénio 2005/2007, 

que irá possibilitar um mais rápido desenvolvimento da modalidade. 



 

 

 

Além disso, desenvolvemos uma política de marketing capaz de atrair 

patrocinadores privados e – pese embora a nossa localização geográfica 

periférica – iremos manter os diversos escalões de sub-20 a sub-18, medida 

necessária para podermos angariar os recursos internacionais 

complementares. 

 

O nosso plano de actividades e orçamento apresenta, de forma transparente, 

as verbas dedicadas ao Desenvolvimento, Formação, Promoção, Provas, Alta 

Competição e Custos Administrativos da FPR, o que desde logo permitirá 

avaliar a eficácia de cada programa desenvolvido. Continuaremos assim a 

trabalhar com todo o rigor e competência, no sentido de procedermos ao 

saneamento financeiro da FPR e de, dentro de uma lógica de funcionamento 

sustentável, conseguir utilizar os excelentes resultados internacionais obtidos 

em prol do desenvolvimento interno do Rugby português. 

 

 

O Presidente da F.P.R. 

Dídio de Aguiar 

 

 

 



 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY     
 
Plano de COMPETIÇÃO 2006 
 

I - ACTIVIDADE INTERNACIONAL 
 

1 – INTRODUÇÃO 
Mantendo o enorme sucesso do Rugby Internacional Português nos últimos 

anos, culminando com dois titulos consecutivos de Campeão Europeu do 

Grupo A na modalidade de XV e quatro títulos consecutivos de Campeão 

Europeu na modalidade de VII, vem provar que se tem trabalhado muitíssimo 

bem nesta área, podendo mesmo serem apontados como objectivos gerais a 

médio prazo o apuramento para a Fase Final do Mundial de 2007 (XV) e a 

entrada nos dez melhores países de rugby de VII no Campeonato do Mundo 

2005 – Hong Kong. Abaixo se indicam os principais objectivos e quadros 

competitivos das diferentes selecções, perfeitamente integrados no Programa 

de Acção e Plano Estratégico 2005/2007. 

 
2 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS SEL. SENIORES XV E VII 
 
SENIORES XV  
 

 Participar e tentar ganhar o Campeonato Europeu (2005/2006)  

 Participar no Campeonato do Mundo de 2007 em França – realização 

das Fases de Apuramento (Out/Nov/06) 

 Participar anualmente no Torneio Intercontinental  

 Estágio anual com técnico estrangeiro Expert’s em determinadas áreas 

do jogo (defesa, ataque, F.O….)  

 
 SEVENS  
 

 Participar no Circuito Mundial IRB Sevens em 2006/2007 

 Continuar participar no Circuito Europeu de Sevens – FIRA  

 
 
 
 
 
 



 GERAL  
  

 Criar um grupo de jogadores internacionais (XV e Sevens) de elite 
com treino regular sobre orientação dos técnicos da FPR (Género 
Academia), definindo um modelo de jogo do rugby português 

 
 
 
 
3 – QUADRO COMPETITIVO SEL. SENIOR XV E VII 
 
SENIORES XV 
 

• 2ª Fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2007 jogos 

contra Ucrânia, Geórgia, Republica Checa, Rússia e Roménia   

• Torneio Intercontinental (IRB) 

• Jogos de preparação (XV Espanha, Wasps, Japão e Holanda) para 

preparação do Campeonato Mundo. Digressão à Argentina    

• 3 jogadores portugueses vão representar os Barbarians 8 Novembro 

no jogo contra os Combined Services  

• Fases de Qualificação para RWC-Paris 2007 – Out/Novembro/06 

 

SEVENS 

• Circuito Mundial IRB Sevens – Dubai e George Town, Londres, Paris e 

Hong Kong  

• Circuito Europeu FIRA /AER – Participação em 2 torneios Espanha e 

Croácia na final do Campeonato Europeu Maio – Julho de 2006 (Rússia) 

 
 
 
4 – DEFINIÇÃO OBJECTIVOS SEL. SUB-20 E SUB-18 

 

 Participar nas competições internacionais e Campeonato da Europa, 

Polónia U-20 e Itália U-18 

 Estágios de aperfeiçoamento técnico, Espanha e França 

 Integração no processo de Alta Competição, sistema integrante da Lei 

de Bases do Desporto Português   

 
 
 
 
 



 
5 – QUADRO COMPETITIVO SEL. SUB-20 E SUB-18  
 

SUB 20 

 

• Participação no Campeonato da Europa 1ª Divisão, Polónia – Setembro 

2006 

• 3/4 Estágios de preparação  

• 1 Estágio Militar  

SUB 18 

 

• Participação no Campeonato da Europa FIRA/AER – Grupo A em 2006 

• 3 Estágios de preparação (Natal, Carnaval/França e Páscoa) 

• Jogos de preparação - Espanha 

 
 
6 – DEFINIÇÃO OBJECTIVOS SEL. SUB-17 

 
 Detecção e Selecção de talentos para representar as Selecções 

Nacionais e formar academia da FPR  

 
 
7 – QUADRO COMPETITIVO SEL. SUB-17 
 

• Participação no Estágio FIRA / AER Europa Ocidental (Espanha) 

• Torneio com Selecção Regional  

• 4 Estágios de aperfeiçoamento técnico para clubes (projecto Barbarians) 

 

 
 
8 – COMPETIÇÕES EUROPEIAS 
 

• Taça Ibérica de Junior/Senior 

• European Cup / Shield – Campeonato Europeu de Clubes 

 

 

 

 



II - ACTIVIDADE NACIONAL 
 

1 – INTRODUÇÃO 
Após ser feita uma avaliação da actividade nacional do Rugby Portugês nas 

últimas épocas foi elabora do um plano da Competição Nacional para 2006 

com os seguintes objectivos: 

 Manter os modelos competivivos junior e juvenil. 

 Manter a competição Sub-15 (iniciados, infantis, benjamins e bambis), 

em conjunto com Associações Regionais 

 Reiniciar a actividade do Rugby 8 para as categorias juvenis e juniores 

(clubes emergentes) 

 Consolidar as estruturas do rugby feminino 

 

 

2 – MODELOS COMPETITIVOS 

 

SENIORES 

 
• Conforme decisão da Assembleia Geral de Clubes o Campeonato 

Nacional da Divisão de Honra e da 1ª Divisão Nacional será disputado 

em grupos de 8 equipas, sistema de jornada, todos contra todos, a duas 

voltas e 2ª fase em sistema de eliminatória ½ final e final entre as 4 

melhores classificadas e sucessivamente para os restantes grupos de 4 

equipas. 

• Campeonato Nacional da 2ª Divisão com fase de apuramento em duas 

séries regionais com 10 jornadas e tendo a 2ªfase (f.final) 2 jornadas em 

sistema de eliminatória ½ final e final entre as 4 melhores equipas, e 

sucessivamente para os restantes grupos de 4. 

• Taça de Portugal em 2 Fases e a eliminar, sendo a primeira fase 

disputada em 4 grupos de 4 equipas cada, em sistema de jornada (todos 

contra todos) e a segunda fase a eliminar entre as 8 melhores equipas 

classificadas em 1º e 2º lugares nos respectivos grupos – 1/4, 1/2 e final 

• Taça Manuel Castro Pereira, aproveitando a paragem em Fevereiro e 

Março devido ao Torneio Europeu das Nações. 

• Campeonato Nacional de Rugby de Sete. 



 

JUNIORES E JUVENIS 

 
• Campeonato Nacional de Juniores e Juvenis com 16 equipas (2 grupos 

de 8), sendo a 1ª fase a uma volta (7 jornadas) apurando-se as 4 

melhores de cada grupo para o grupo A e as restantes para o grupo B, e 

a 2ª fase entre as 8 equipas apurada a uma volta (7 Jornadas) e a fase 

final em 3 jornadas (8 equipas) a eliminar, mas vencidos continuam a 

jogar entre si 

• Taça de Portugal em 4 jornadas e a eliminar 

• Torneio Nacional Sub-21 e Torneio Nacional de Juvenis, aproveitando a 

paragem em Fevereiro e Março devida ao Torneio das 6 Nações 

• Campeonato Nacional de Sete 

• 4 Estágios (Sub-17) para 5/6 clubes idênticos à participação de Portugal 

no estágio FIRA/AER - Europa Ocidental 

 

INICIADOS 

 

• Competição regional regular com jornadas concentradas (2 a 3 j/clube) 

• Convivios nacionais 

• Torneio Inter-regional 

• Torneio de sevens 

 

INFANTIS, BENJAMINS E BAMBIS 

 

• Convivios locais 

•  Convivios regionais 

• Convivios nacionais 

 

FEMININOS 

• Torneio de abertura com 3 torneios de rugby de 7 

• Torneio Nacional (f.apuramento) – com 3 jornadas 

• Torneio Nacional (f.final) – 3 jornadas 

• Torneio em Portugal para Selecção Sul Africana XV e VII 

 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY     
 
Plano de FORMAÇÃO 2006 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
 De acordo com o Plano de Formação definido pela direcção da FPR, 

para o período 2004/08 e pelos objectivos definidos no Plano Estratégico de 

desenvolvimento do Rugby Português 2005/07, de onde se destacam o 

aumento de 50% do número de árbitros e do número de jogadores sub 15 nos 

próximos 2 anos, foi elaborado o presente Plano de Formação para 2006 

 
 
2 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO 
 
 

2.1 – Definição e Objectivos 
 

O plano de formação para 2006, inserido no plano global 2004/08 foi 

elaborado de acordo com os seus objectivos específicos a curto e médio prazo: 

 

● Aumentar o número e qualidade dos treinadores 

● Aumentar o número e qualidade dos árbitros 

● Aumentar a qualidade dos jogadores Seniores e Juvenis 

● Desenvolver treinadores e jogadores de “sevens” 

● Iniciar cursos para dirigentes de equipas ou clubes 

 
 

2.2 – Definição de Estratégias 
 

 Curso de treinadores de nível 2  

 Curso de treinadores de rugby juvenil (monitores e especialização) 

 Clínica de treinadores de sevens e de selecção 

 Cursos de árbitros  

 Cursos de jogadores – escolas nacionais /detecção e desenvolvimento 

de talentos (sub-17 a sub-19) 

 Cursos de dirigentes de clube e de selecção  

 
 



 
 
3 – DEFINIÇÃO E CALENDARIZAÇÃO DAS ACÇÕES A DESENVOLVER 
 
 
 
MAPA RESUMO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 2005 
 
 
 

GRUPO CURSO Nome ACÇÃO 
 

RESPONSÁVEL DATAS 
REALIZAÇÃO 

LOCAL 

FT.1 Nível 1 (monit.) 
(2) 

H. Rocha A definir Norte/Centro e 
Sul 

FT.2 
 

Especialização 
Treino de Jovens 

H. Rocha A definir Lisboa 

FT.3 Clínica 
Treinadores Sub 

17  (4) 

H. Rocha A definir 2 em Lisboa, 
Elvas e 
Coimbra 

FT.4 Nível 2 H. Rocha A definir Lisboa 

FT.5 Seminário Rugby 
Juvenil 

DTRs Janeiro e 
Outubro 

Lisboa 

FT.6 
 

Sevens-Clínica T. Morais A definir Lisboa 

TR
E

IN
A

D
O

R
E

S
 

FT.7 Selecção-Clínica T. Morais 
 

A definir Lisboa 

FA.1 
 

Iniciado 
(4) 

I. Silva A definir 2 em Lisboa, 
Elvas e 
Coimbra 

FA.2 
 

Regional 
(2) 

I. Silva A definir Centro/Norte e 
Sul 

Á
R

B
IT

R
O

S
 

FA.3 Observadores/ 
Avaliadores 

 

I. Silva A definir Lisboa 

FJ.1 
 

Seniores (e 
treinadores) 

T. Morais A definir Lisboa 

FJ.2 
 

Juvenis 
(4) 

H. Rocha A definir 2 em Lisboa, 
Elvas e 
Coimbra 

FJ.3 
 

Sevens T. Morais A definir Lisboa 

FJ.4 
 

Escola Nacional 
5 da frente 

T. Morais/ 
DTRs 

Vários 
A definir 

Lisboa JO
G

A
D

O
R

E
S

 

FJ.5 
 

Escola Nacional 
Médios 

T. Morais/ 
DTRs 

Vários 
A definir 

Lisboa 

FD.1 
 

Clube 
(4) 

FPR/ 
Desenvolvime

nto 

A definir 2 em Lisboa, 
Elvas e 
Coimbra 

FD.2 Clínica 
Dirigentes 
Selecção 

R. Alvarez A definir Lisboa 

D
IR

IG
E

N
TE

S
 

FD.3 Clínica 
Dirigentes 

FPR/ 
Desenvolvime

nto 

A definir Lisboa 

 
 
 

O plano de Formação dirige-se a quatro grupos alvo, que são: Treinadores, 
Árbitros, Jogadores e Dirigentes. Para implementar este plano de formação 
desenvolver-se-ão vários programas, que se passam a detalhar                             



TREINADORES 
 
Programa FT.1 – Nível 1 – dois cursos regionais de treinadores de nível 1 
(monitores), organizados através das Associações Regionais. O programa 
padrão destes cursos está já estabelecido pela FPR. Os Directores Técnicos 
Regionais serão os responsáveis por estes cursos, supervisionados pelo 
Departamento de Formação da FPR.  
 
Programa FT.2 – Nível 2 - curso nacional organizado pelo Departamento de 
Formação da FPR em conjunto com os Directores Técnicos Regionais. O 
programa padrão destes cursos está já estabelecido pela FPR.  
 
Programa FT.3 – Clínica de Treinadores sub 17 – quatro clínicas para 
treinadores, incluídas em estágios de aperfeiçoamento de jogadores sub 17. 
Organizado pelo Departamento de Formação da FPR em conjunto com os 
Directores Técnicos Regionais. O programa será definido pelo Departamento 
de Formação e Desenvolvimento da FPR 
 
Programa FT.4 – Nível 2 - curso nacional organizado pelo Departamento de 
Formação da FPR em conjunto com os Directores Técnicos Regionais. O 
programa padrão destes cursos está já estabelecido pela FPR.  
 
Programa FT.5 – Seminário Rugby Juvenil - curso nacional organizado pelo 
Departamento de Formação e Desenvolvimento da FPR em conjunto com os 
DTR e a Associação de Rugby do Sul. Destina-se a todos os 
monitores/treinadores e dirigentes do Rugby sub 15. Consta de uma sessão 
teórico-prática e de uma sessão prática. 
 
Programa FT.6 – Clínica - Sevens - clínica de treinadores de sevens 
organizado de dois em dois anos. O programa padrão destes cursos está já 
estabelecido pela FPR. O Treinador Nacional da FPR organizará o curso. 
 
Programa FT.7 - Clínicas para Treinadores de Selecção – organizado no início 
de cada época para treinadores nacionais. O programa deste curso é 
estabelecido pelo Treinador Nacional da FPR, que o organizará. 
 
 
ÁRBITROS 
Programa FA.1 – Iniciado – quatro cursos destinados a novos árbitros, 
incluídos em estágios de aperfeiçoamento de jogadores sub 17. O programa 
deste curso será estabelecido em conjunto pelo Departamento de Formação da 
FPR e pela Associação de Árbitros, que o organizará. 
 
Programa FA.2 - Regional – destinado a árbitros iniciados. O programa deste 
curso será estabelecido em conjunto pelo Departamento de Formação da FPR 
e pela Associação de Árbitros, que o organizará.  
 
Programa FA.3 – Observadores/Avaliadores – destinado a árbitros nacionais. O 
programa deste curso será estabelecido em conjunto pelo Departamento de 
Formação da FPR e pela Associação de Árbitros, que o organizará.  



 
JOGADORES 
 
Programa FJ.1 – Seniores e treinadores convidados – acção com a duração de 
dois fins-de-semana para jogadores (e treinadores) seniores de clube. O 
programa deste curso será estabelecido conjuntamente pelo Seleccionador 
Nacional e pelo departamento de formação da FPR, que o organizará. 
 
Programa FJ.2 – Juvenis – quatro acções com a duração de um fim de semana 
prolongado (3 dias) para jogadores juvenis de clube. O programa deste curso 
será estabelecido conjuntamente pelos Seleccionadores Nacionais sub 17 e 
pelo departamento de formação da FPR, que o organizará.  
 
Programa FJ.3 – Sevens - acção com a duração de dois fins-de-semana para 
jogadores de Elite. O programa deste curso será estabelecido conjuntamente 
pelo Seleccionador Nacional e pelo departamento de formação da FPR, que o  
organizará. 
 
Programa FJ.4 – Escola Nacional do 5 da Frente – várias acções durante o 
ano, procurando colmatar a médio prazo a falta de jogadores destas posições, 
promovendo a detecção e desenvolvimento de talentos. Programa estabelecido 
pelo seleccionador Nacional e DTRs 
 
Programa FJ.5 – Escola Nacional de Médios - várias acções durante o ano, 
procurando colmatar a médio prazo a falta de jogadores destas posições, 
promovendo a detecção e desenvolvimento de talentos. Programa estabelecido 
pelo seleccionador Nacional e DTRs 
 
 
 
DIRIGENTES 
 
Programa FD.1 – Clube – quatro acções com a duração de dois dias para 
dirigentes de clube, incluídas em estágios de aperfeiçoamento de jogadores 
sub 17. O programa deste curso será estabelecido pelo departamento de 
formação da FPR, que o organizará. 
 
Programa FD.2 – Clínica - Selecção - acção com a duração de dois dias para 
dirigentes das Selecções Nacionais. O programa deste curso será estabelecido 
conjuntamente pelo dirigente da Selecção Nacional e pelo departamento de 
formação da FPR, que o organizará. 
 
Programa FD.3 – Clínica – Dirigentes Clube - acção com a duração de dois 
dias para dirigentes e clubes. O programa deste curso será estabelecido pelo 
departamento de formação da FPR, que o organizará. 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY  
 
Plano de DESENVOLVIMENTO 2006 
 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 
 De acordo com o Plano Estratégico de desenvolvimento do Rugby 

Português 2005/07, de onde se destacam o aumento de 50% do número de 

árbitros e do número de jogadores sub 15 nos próximos 2 anos, foi elaborado o 

presente Plano de Formação para 2006 

. 

 
 
2 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO 
 
 

2.1 – Definição e Objectivos 
 

O plano de desenvolvimento para 2006, inserido no plano global 2004/08 foi 

elaborado de acordo com os seus objectivos específicos a curto e médio prazo: 

 
• aumentar o número de praticantes, especialmente ao nível de sub-15 

• aumentar a qualidade dos jogadores e treinadores nos escalões sub-15 

• apoiar os novos clubes e os clubes emergente 

• desenvolver o rugby escolar e universitário 

• apoiar e estabilizar o rugby feminino 

• apoiar a arbitragem no recrutamento e no desenvolvimento 

• reformular o programa de treino dos jogadores de elite 

• lançar o projecto da Academia de Elite Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 – Definição de Estratégias 
 
 

 Rugby Juvenil (Sub-15) – programas de Torneios Nacionais e Convívios; 

Estágios de aperfeiçoamento e acções de promoção com  a Selecção 

Nacional 

 Clubes – programas de Apoio a Clubes Clubes Novos  e Emergentes; 

apoio a clubes de D Divisão de Honra e 1ª divisão e Sevens Sub-19 e 

Sub-17  

 Escolas – programas de Associação Escola/Clube e Formação de 

Professores 

 Universidades – programas de Associação Universidades/Clubes; 

Formação de Treinadores e Árbitros; Selecção Nacional Universitária e 

organização de Torneio Nacional de Sevens 

 Rugby Feminino – programas de Competições Nacionais, Competições 

Internacionais de XV e de VII 

 Árbitros – programas de Recrutamento de Novos Árbitros e 

desenvolvimento dos Árbitros Existentes. Criação da Escola Nacional de 

àrbitros 

 Elite – programas de Aperfeiçoamento de Jogadores de Elite e o novo 

Centro Nacional de Treino (Academia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 – DEFINIÇÃO E CALENDARIZAÇÃO DAS ACÇÕES A DESENVOLVER 
 
MAPA RESUMO DAS ACÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2006 
 

GRUPO PROGRAMA Nome ACÇÃO 
 

RESPONSÁVEL DATAS 
REALIZAÇÃO 

Local 

DA.1 Conv.Nac.1dia 
Sub 13 (10) 

FPR/ARR 
/DTR’s 

Definidas Vários 

DA.2 
 

Torn. Regionais 
e Nacionais  

Sub 15 

ARR/DTR’s  Até Junho A definir 

DA.3 
 

Torneio Sevens 
Sub 15 

ARR/DTR’s Maio  
 

Lisboa/ 
Coimbra/Évora 

DA.4 Estágios 
Aperfeiçoamento 

Sub 15 

ARR/DTR’s Fev./Abril/Jun. Lisboa, 
Fronteira e 

Loulé 

R
U

G
B

Y
 J

U
V

E
N

IL
 (S

U
B

 1
5)

 

DA. 5 Acção Promoção 
C/Selecção Nac. 

FPR + 
Jog.Selecção 

A definir A definir 

DB.1 
 

Apoio a Clubes 
Novos e 
Emergentes  

ARs/DTRs A definir A definir 

DB.2 
 

Apoio a Clubes 
Div Honra e 1ª 

 ARR’s/DTR’s A definir A definir 

DB.3 Sevens Sub-19 e 
Sub-17 

FPR Compet.  A definir A definir C
LU

B
E

S
 

DB.4 Rugby 8 
(desenvol.) 

FPR Compet./ 
Desenvol. 

A definir A definir 

DC.1 
 

Programa 
Escola/Clube/ 

Autarquia 

FPR 
Desenvolv. 

A definir A definir 

DC.2 
 

Formação 
Professores 

DTR’s A definir A definir 

E
S

C
O

LA
S

 

DC.3 Desporto Escolar FPR/ 
Desenvolv. 

A defenir A defenir 

DG.1 
 

Progr, Treino 
Alta Comp + 
Escolas Nac. 

FPR + 
Trein.Selecção 

A definir A definir 

E
LI

TE
 

DG.2 Nova Academia 
Nacional 

FPR +  
Seleccionador 

Nacional 

A definir Preparação 

 

DD.1 
 

Programa. 
Universid/Clubes 

DTR’s. A definir A definir 

DD.2 
 

Formação 
Treinad/Árbitros  

DTR’s 
CA 

A definir A definir 

DD.3 
 

Selecções Univ. 
XV e VII 

FPR + 
Trein.Selecção 

A definir A definir 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
E

S
 

DD.4 Torneio Nacional 
Univ. VII 

FPR + 
Trein.Selecção 

A definir A definir 

DE.1 
 

Competição 
Nacional 

FPR 
Desenvolv. 

A definir A definir 

DE.2 
 

Competição 
Intern. XV 

FPR + 
Trein.Selecção 

A definir A definir 

FE
M

IN
IN

O
 

DE.3 Competição 
Intern. VII 

FPR + 
Trein.Selecção 

A definir A definir 

DF.1 
 
 

Recrutamento de 
Novos Árbitros 

FPR +ARR/  
CA 

A definir A definir 

Á
R

B
IT

R
O

S
 

DF.2 Escola Nacional 
de Árbitros 
 

FPR + CA A definir A definir 



O plano de Desenvolvimento dirige-se a sete grupos alvo, que são: 
Formação (sub 15), Clubes, Escolas, Universidades, Feminino, Árbitros e 
Jogadores de Elite. 

Para implementar este plano de desenvolvimento desenvolver-se-ão vários 
programas, que se passam a detalhar. 

 
RUGBY JUVENIL 
Programa DA.1 – Convívios Nacionais de um dia – organizar dez Convívios 
Nacionais com a duração de um dia. Preferencialmente um ou mais destes 
convívios serão realizados antes de jogos  
 
Programa DA.2 – Torneios Regionais e Nacionais de Iniciados – organizar 
competição regional para este escalão etário, culminando com uma fase 
Nacional. Organização a cargo das Associações Regionais e Directores 
Técnicos Regionais. 
 
Programa DA.3 – Torneios de Sevens de Iniciados – organizar três torneios de 
sevens para este escalão etário. O “Maio Sevens” será realizado em três fins 
de semana de Maio em Lisboa, Coimbra e Évora. Organização a cargo das 
Associações Regionais e Directores Técnicos Regionais. 
 
Programa DA.4 – Estágios de Aperfeiçoamento de Iniciados – organizar três 
estágios de aperfeiçoamento do escalão iniciado, com a duração de dois dias. 
A realizar em Lisboa, Fronteira e Loulé. Organização a cargo das Associações 
Regionais e Directores Técnicos Regionais. 
  
Programa DA.5 – Acções de Promoção com a Selecção Nacional – organizar 
todas as épocas duas ou três visitas da Selecção Nacional aos torneios de sub 
15 ou aos estágios, para promover o jogo. Durante estas visitas, os jogadores 
da selecção realizarão uma (curta) sessão de treino e/ou uma refeição com os 
mais novos, entregando ofertas (“t-shirts” e mini réplicas de bolas aos capitães 
de equipa e a jogadores revelação). 
 
CLUBES 
Programa DB.1 – Programa de Apoio Clubes Novos e Emergentes – munir 
clubes novos e clubes emergentes com equipamento de treino (bolas, sacos de 
placagem, escudos de contacto,...); com material didáctico de treino (DVDs, 
vídeos…); criar condições para deslocações das equipas; enquadramento 
técnico e com ajuda para infra estruturas; visitas regulares dos Directores 
Técnicos Regionais.  
 
Programa DB.2 – Programa de apoio a Clubes das Divisões de Honra e 1ª –  
apoio material para treino (escudos, sacos placagem, bolas) e didáctico 
(DVD’s); apoio técnico conforme necessidade individual de cada clube 
 
Programa DB.3 – Sevens Sub 19/Sub 17 – ajudar os clubes a organizar 
circuitos de sevens Sub 19 e sub 17 regularmente no fim da época e permitir à 
FPR organizar no fim destes circuitos um Campeonato Nacional de Sevens de 
um dia (sub 19 e sub 17), permitindo desta forma que estes jovens 
desenvolvam a sua destreza e condição física. 



 
Programa DB.4 – Rugby de 8 Desenvolvimento – organizar competição para os 
jovens em que, nos respecivos clubes, os escalões de Juvenis e/ou Juniores, 
têm número reduzido de jogadores, ou que pelo contrário têm excesso de 
jogadores, mantendo-os assim ligados à modalidade, sentindo-se motivados e 
competentes. 
 
ESCOLAS 
Programa DC.1 – Escola/Clube/Autarquia – promover o rugby nas escolas, 
motivando os clubes a investir ou apoiar as escolas vizinhas, oferecendo apoio 
técnico aos professores de educação física e permitindo que as escolas 
treinem pelo menos uma vez por semana nas instalações do clube. A autarquia 
poderá ter um papel preponderante, quer na organização da formação, como 
nos transportes. A FPR, de acordo com os projectos, poderá apoiar com 
equipamento e material didáctico de treino através dos Directores Técnicos 
Regionais. A Associação de Rugby do Sul está inserida no projecto com um 
sub-projecto “Escolas do meu clube” 
 
Programa DC.2 – Formação de Professores – promover o rugby nas escolas, 
aumentando a motivação e ajudar na formação dos professores de educação 
física. A FPR organizará Cursos de formação para estes professores e ajudará 
na sua divulgação, assim como disponibilizará algum equipamento 
promocional. 
 
Programa DC.3 – Desporto Escolar – Pretende consolidar as equipas 
existentes, melhorando o seu nível técnico e dando apoio a nível de material de 
treino (bolas e escudos de contacto) e promovendo um estágio de 
aperfeiçoamento para alunos e professores. A competição terá o formato de 
Convívios, inseridos nos Convívios Nacionais de Rugby Sub 13 e em dois 
Encontros Nacionais de Rugby Escolar. A organização estará a cargo do 
Departamento de Desenvolvimento da FPR  
 
UNIVERSIDADES 
Programa DD.1 – Universidades-Clubes – promover o rugby nas universidades, 
motivando os clubes a investir ou apoiar as universidades vizinhas, oferecendo 
apoio técnico aos treinadores e permitindo que as universidades treinem 
regularmente nas instalações do clube. 
 
Programa DD.2 – Formação Treinadores e Árbitros - promover o rugby nas 
universidades, aumentando a motivação e ajudar na formação dos treinadores 
e árbitros universitários. A FPR organizará Cursos de formação para estes 
treinadores e árbitros e ajudará na sua divulgação, assim como disponibilizará 
algum equipamento promocional. 
 
Programa DD.3 - Selecções Nacionais Universitárias – ajudar a criar uma 
Selecção Nacional Universitária de XV e de VII e apoiar a formação dos 
respectivos treinadores. Os treinadores Nacionais ajudarão nas actividades de 
treino e alguns jogadores da selecção poderão estar também envolvidos. 
 
Programa DD.4 – Torneio Nacional Sevens – organizar um torneio nacional de 
rugby de sete em conjunto com FADU e ADESL 



 
FEMININO 
Programa DE.1 – Competição  Nacional - custear/patrocinar a organização da 
competição Nacional, que conta com Torneio de abertura,  Campeonato 
Nacional, Taça de Portugal e Torneio Nacional de Sevens.. A FPR acredita que 
consolidando e fortalecendo as estruturas do rugby feminino, a curto prazo 
estará em condições de progredir com solidez.  
 
Programa DE.2 – Competições Internacionais XV – apoiar a competição 
internacional de XV. A FPR organizará estágios para jogadoras e 
treinadores(as), e custeará as deslocações e o alojamento da selecção 
nacional. 
 
Programa DE.3 - Competições Internacionais VII – apoiar a competição 
internacional de VII. A FPR organizará estágios para jogadoras e 
treinadores(as), e custeará as deslocações e o alojamento da selecção 
nacional. 
 
 
ÁRBITROS 
 
Programa DF.1 – Recrutamento de Novos Árbitros – interessar os apoiantes do 
rugby, especialmente antigos praticantes ou antigos treinadores, para ajudarem 
na área da arbitragem, começando por frequentarem cursos de formação. A 
FPR criará e dará a todos os clubes um prospecto desenhado com a intenção 
de recrutar novos árbitros, a ser distribuído a todos os membros do clube que 
sejam possíveis interessados. A FPR também promoverá o conceito de “uma 
equipa - um árbitro” ao nível dos sub-15, motivando cada equipa a apresentar 
um possível árbitro. 
 
Programa DF.2 – Escola Nacional de Árbitros –  várias acções durante o ano, 
procurando colmatar a médio prazo a falta de árbitros, promovendo a detecção 
e desenvolvimento dos árbitros existentes Responsável pelo treino e avaliação 
dos árbitros. Programa a estabelecer pela FPR (Conselho de Arbitragem) 
 
ELITE 
Programa DG.1 – Treino Alta Competição e Escolas Nacionais – desenvolver 
os jogadores das selecções nacionais, proporcionando programas de treino e 
treinadores para o desenvolvimento da condição física, com uma incidência 
especial no treino da força. Sessões de treino para treinar técnica individual, 
serão também organizadas para vários jogadores. A FPR também ajudará com 
equipamento de viagem e de treino. Em relação às Escolas Nacionais, propõe-
se recrutamento, detecção de talentos e preparação de jogadores em áreas 
consideradas prioritárias para o Rugby Internacional Português (cinco da frente 
e médios) 
 
Programa DG.2 – Centro de Treino Nacional/Academia – preparar todas as 
estruturas e pessoal especializado necessário para o projecto do novo Centro 
de Treino/Academia. O seleccionador nacional e a direcção da FPR 
supervisionarão de perto todos os passos dados na construção desta nova 
infra estrutura. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O Rugby Português tem alcançado nos últimos quatro anos resultados internacionais de 
extraordinário relevo, quer ao nível da modaliade de XV quer ao nível da variante de VII, 
projectando-nos para lugares nos rankings mundiais totalmente inesperados face à evolução da 
quantidade de praticantes de Rugby e aos recursos disponíveis para o desenvolvimento da 
modalidade em Portugal. Estes resultados vieram dar ao Rugby Português uma grande 
visibilidade nos media nacionais e internacionais, criando expectativas de continuidade de 
sucesso que só podem ser correspondidas através de estratégias de crescimento e de 
desenvolvimento adequadas e sustentáveis. Este documento vem apresentar uma proposta de 
estratégias para os próximos 2 anos, cuja implementação envolve a aplicação cuidadosa e 
rigorosa dos recursos actualmente disponíveis para a área do desenvolvimento e de eventuais 
novos recursos que sejam entretanto disponibilizados. 
 
2. ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO 2000/2004 
 
 A estratégia de desenvolvimento nos últimos quatro anos baseou-se sobretudo na 
utilização das Associações Regionais de Rugby (ARR) e do seu staff técnico (DTR’s) como 
agentes dinamizadores e promotores da modalidade junto dos clubes e das escolas, dotando 
essas Associações de autonomia e de orçamento próprio construído a partir de uma proposta de 
plano de actividades anual discutido com a FPR. Verificados os indices de crescimento que esta 
estratégia proporcionou (ver quadro abaixo), somos da opinião que ela não correspondeu às 
expectativas de crescimento nem às necessidades de desenvolvimento do Rugby português. 
Senão vejamos os numeros oficiais totais da Demografia Federada (exclui universitários e 
escolares): 
 

  2000 2001 2002 2003/04 2004/05 Var.04/05 

SUB-15 648 678 701 643 877 36,39% 
FEM 77 89 97 141 188 33,33% 
JUV 331 342 346 323 351 8,67% 
JUN 355 343 292 278 293 5,40% 
SEN 856 947 938 902 836 -7,32% 
TOTAL 2267 2399 2374 2287 2545   
 
Este quadro mostra que o número total de jogadores federados em Portugal tem vindo a 
diminuir desde 2001 e voltou a aumentar significativamente (11,28%) a partir da época passada, 
pese a diminuição registada do número de atletas séniores (7,32%). Os maiores aumentos de 
36% e de 33% registaram-se no Rugby Sub-15 (a cargo das Associações Regionais) e no Rugby 
feminino (a cargo da FPR) respectivamente. Se analizarmos a demografia federada por região 
teremos: 
 
NORTE 2000 2001 2002 2003/04 2004/05 Var.04/05 
NºClubes 5 5 3 3 3   
SUB-15 41 69 78 85 103 21,18% 
FEM 4 13 0 8 44 450,00% 
JUV 37 30 26 35 50 42,86% 
JUN 56 31 27 22 16 -27,27% 
SEN 116 96 109 112 108 -3,57% 
TOTAL 254 239 240 262 321   
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Verifica-se no Norte uma razoavel estabilidade do numero total de jogadores entre 2000 e 2004, 
pese embora a redução do numero total de clubes de 5 para 3 verificada de 2001 para 2002. 
Verifica-se também entre 2003/04 e 2004/05 um aumento de 22% do número total de jogadores 
da região, obtido sobretudo a partir do crescimento do Rugby Feminino e dos Juvenis. 
 
CENTRO 2000 2001 2002 2003/04 2004/05 Var.04/05 
NºClubes 6 6 6 6 6  
SUB-15 136 99 79 40 97 142,50%
FEM 47 32 27 29 47 62,07%
JUV 63 58 51 34 50 47,06%
JUN 48 52 28 39 52 33,33%
SEN 146 163 135 158 145 -8,23%
TOTAL 440 404 320 300 391 30,33%
 
Verificou-se na região Centro um claro decréscimo do número total de jogadores entre 2000 e 
2004, apesar de termos sempre o mesmo número de clubes desde essa data (6). Verifica-se 
também entre 2003/04 e 2004/05 um aumento de 30% do número total de jogadores da região, 
obtido sobretudo a partir do crescimento do Rugby Feminino e do Rugby Sub-15. 
 
SUL 2000 2001 2002 2003/04 2004/05 Var.04/05 
NºClubes 20 22 22 22 20  
SUB-15 471 510 544 518 677 30,69%
FEM 26 44 70 104 97 -6,73%
JUV 231 254 269 254 251 -1,18%
JUN 251 260 237 217 225 3,69%
SEN 594 688 694 632 583 -7,75%
TOTAL 1573 1756 1814 1725 1833 6,26%
 
Verificou-se na região Sul um aumento regular do número total de jogadores entre 2000 e 2003, 
e uma queda em 2003/2004, tendo contudo o número total de clubes (22) permanecido estável 
nersse periodo. Verifica-se também entre 2003/04 e 2004/05 um aumento de 6% do número 
total de jogadores desta região, obtido sobretudo a partir do crescimento do Rugby Sub-15, e 
uma redução do número total de clubes (-2). 
 
O conjunto de apoios técnicos e financeiros prestados pela FPR às Associações Regionais está 
directamente ligada ao desenvolvimento do Rugby em Portugal, e deveria provocar lógicamente 
(desde que associado a uma política de desenvolvimento correcta) um aumento da quantidade e 
da qualidade dos jogadores da região. O quadro seguinte mostra o valor desses apoios entre 
2000 e 2005: 
 
Val.EUROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (*) 
Norte 5.862 7.179 5.893 6.226 13.927 27.883
Centro 16.800 11.312 44.112 10.097 12.357 0
Sul 4.982 8.519 20.561 22.182 21.512 19.050
TOTAL 27.644 27.010 70.566 38.505 47.795 46.933
(*) – até Julho 2005      
 
Embora haja alguns desvios explicáveis (como no Centro 2002 ou no Norte em 2005) verifica-
se uma razoável estabilidade e até algum aumento nos apoios prestados ao longo dos últimos 5 
anos, revelando que as verbas imputadas às Associações Regionais não foram reduzidas nem 
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foram directamente responsáveis pela diminuição do numero de jogadores total verificada entre 
2000 e 2004 em Portugal. 

Para finalizar este ponto anexamos o quadro síntese da evolução do número de jogadores 
federados em Portugal de 2000 até 2005, e o quadro da evolução dos apoios prestados às 
Associações regionais no mesmo período. 

Evolução do Nº Jogadores Federados em 
Portugal 2000-2005
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3. SINTESE DA ESTRATÉGIA PROPOSTA PARA 2005/2007 
 
 A estratégia de desenvolvimento do Rugby Português que preconizamos para o período 
2005-2007 pode ser sintetizada nos seguintes objectivos mais importantes: 
 

• Aumento de 50% do número de jogadores do Rugby Sub-15 nos próximos 2 anos 
• Aumento de 50% do número de árbitros nos próximos 2 anos 
• Só poderão disputar as duas divisões séniores principais (Honra e 1ª Divisão) clubes 

com equipas juniores 
•  Só poderão disputar a divisão sénior de Honra clubes com equipas juniores e juvenis 
• Criação de um apoio especifico às deslocações/seguros dos clubes séniores novos e 

emergentes nos primeiros 2 anos de competição 
• Mudança dos escalões actuais Juniores (Sub-19), Juvenis (Sub-17) e Iniciados (Sub-15) 

para os novos escalões Juniores (Sub-20), Juvenis (Sub-18), Iniciados A (sub-16/rugby 
13) e Iniciados B (Sub-14/rugby 12) 

• Paralelamente ao quadro competitivo actual criar competições para Juniores e Juvenis de 
Desenvolvimento, em jogos de formato reduzido (8 a 10 jogadores) e disputados em ½ 
campo 

• Apoio ao investimento em novos recintos de jogo 
 
Como complemento desta estratégia pretende-se manter (ou se possível aumentar) a qualidade 
actual do Rugby Português através da implementação do seu Plano de Alta Competição e de um 
modelo competitivo interno adequado. 
 
Uma referência ainda para o forte crescimento verificado no Rugby Feminino, cujas estruturas e 
calendários competitivos urge serem consolidadas antes de pensarmos em crescer ainda mais. 
 
 
4. ASSOCIAÇÕES REGIONAIS DE RUGBY 
 
As Associações Regionais de Rugby (ARR) são consideradas parte muito importante do sucesso 
da estratégia de desenvolvimento FPR. Continuará a competir-lhes em 2005/2007 as seguintes 
funções principais: 

 
• Assegurar a competição regional e inter-regional do Rugby Sub-15, desde os benjamins 

até aos iniciados 
• Dar apoio técnico regular aos clubes da sua região através dos seus Directores Técnicos 

Regionais e Técnicos Locais (DTR’s e TL’s) 
• Organizar as selecções regionais previstas nos Planos das Selecções Nacionais de 

Juvenis e Juniores 
• Desenvolver acções de fomento do rugby junto das escolas, universidades e autarquias, 

em colaboração com o sector de Desenvolvimento da FPR 
• Dinamizar acções regulares de formação técnica regional, sobretudo junto do Rugby 

Sub-15 
• Apoiar acções de sensibilização para a arbitragem, sobretudo ao nível do Rugby Sub-15 

 
Os meios postos à disposição das ARR (pela FPR) serão os seguintes: 
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 Um Plano Anual e respectivo orçamento, discutido e aprovado pela FPR, contemplando 
os objectivos do Plano de Desenvolvimento FPR e a descrição de funções acima 
referidas 

 Directores Técnicos Regionais, a tempo inteiro ou parcial, tendo como objectivo um 
DTR para cada 5 clubes 

 Uma verba-base para custos administrativos e tendo como referência o numero de clubes 
inscritos na respectiva ARR 

 Um conjunto de equipamentos desportivos para distribuir aos clubes (bolas, pinos, sacos 
contacto,...), e a definir para cada época em função da performance da época anterior 

 Um conjunto (kit) de apoio às acções de Desenvolvimento nos clubes, escolas e 
autarquias, constituido por cartazes, T-shirts, bolas, DVD’s (Rugby Portugal e 
Bitoque/Mini-Rugby), desdobráveis sobre o jogo e sobre as leis/ arbitragem 

 
 Para esse efeito devem as ARR apresentar um Plano Anual e um orçamento associado, 
definindo os meios necessários e custos das acções a realizarem. A FPR reunir-se-à com as 
ARR pelo menos uma vez em cada trimestre para avaliar do cumprimento dos objectivos e dos 
niveis de performance atingidos. 
 
 
5. CLUBES 
 
Sendo os Clubes de Rugby o principal motor de desenvolvimento da modalidade em Portugal 
considera a FPR que o seu envolvimento numa estratégia de desenvolvimento global é 
fundamental. A estratégia global FPR passa pelo aumento (sustentado) do número actual de 
clubes, mas sobretudo pelo reforço da capacidade organizativa e dinamizadora dos clubes 
existentes, bem como pela consolidação das respectivas estruturas técnicas e melhorias das 
infra-estruturas. Contudo há que ter em atenção que as necessidades e/ou expectativas de um 
clube de elite são forçosamente bem diferentes das necessidades de um clube novo ou 
emergente, e que todos devem ser apoiados e estimulados pela FPR (embora de formas 
diferenciadas) para tentarmos assegurar o cumprimentos dos objectivos do plano de 
desenvolvimento. Nesse sentido a FPR lançou em Setembro 2005 um inquérito aos clubes a fim 
de tentar quantificar essas necessidades e espectativas, cujos resultados serão divulgados 
oportunamente. 
 

5.1. CLUBES DE HONRA E DE 1ª DIVISÃO 
 
Os grandes objectivos para os clubes de Honra e 1ª Divisão são a melhoria da sua organização e 
dos seus quadros técnicos, e o crescimento do numero de equipas e do numero de jogadores de 
cada clube através da re-estruturação dos escalões juniores/juvenis e da obrigatoriedade dos 
clubes de elite terem equipas juniores e juvenis. A existência de Escolas de Rugby (equipas 
Sub-15) e de equipas de Rugby Feminino serão factores determinantes na concessão de 
subsídios e de apoios. O Plano de Desenvolvimento da FPR aponta como requisitos específicos 
para o apoio ao desenvolvimento quantitativo e qualitativo destes clubes os seguintes: 
 

a) Cada clube deverá indicar um Director Técnico para Desenvolvimento, com formação 
específica (Curso de treinadores de 2º nível), e que será responsável pelos contactos com 
a estrutura técnica de desenvolvimento da FPR/Associações - Directores Técnicos e 
Técnicos Locais  
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b) Todos os escalões acima dos sub-17 (juniores e séniores) deverão ser orientados a partir 
de 2005/2006 por treinadores com a formação mínima seguinte (juniores: Curso de 2º 
nível e seniores: Curso de 2ºnivel/Curso de 3ºnível) 

c) Todos os escalões até aos sub-17 (e femininos), deverão ser orientados a partir de 
2006/2007 por treinadores com a formação mínima seguinte (sub-15: Curso de 
Monitores e sub-17: Curso de 2º nível) 

d) Só poderão disputar a divisão sénior de Honra clubes com equipas juniores e juvenis a 
partir de 2006/2007 (ver também ponto g) 

e) Só poderão disputar a 1ª divisão sénior clubes com equipas juniores a partir de 
2006/2007 (ver também ponto g) 

f) A FPR proporá novamente aos clubes a mudança dos escalões actuais Juniores (Sub-19), 
Juvenis (Sub-17) e Iniciados (Sub-15) para os novos escalões Juniores (Sub-20), Juvenis 
(Sub-18), Iniciados A (sub-16/rugby 13) e Iniciados B (Sub-14/rugby 12) a partir de 
2006/2007 

g) Paralelamente propõe-se também a criação a partir de 2006/2007 de competições 
regionais para Juniores e Juvenis de Desenvolvimento, em jogos de formato reduzido (8 
a 10 jogadores) e disputados em ½ campo, culminando com uma fase nacional 

 
A definição concreta do tipo de apoios da FPR a estes clubes será estabelecida até Dezembro 
2005, em função dos objectivos estabelecidos na versão final do Plano de Desenvolvimento, das 
disponibilidades financeiras e da consolidação dos resultados do inquérito lançado recentemente 
junto dos clubes. 
 
 

5.2. CLUBES NOVOS E EMERGENTES 
 
 
Os objectivos de desenvolvimento estabelecidos para os clubes novos e emergentes (2ªDivisão) 
e os meios a disponibilizar pela FPR para esse fim são os seguintes: 
 

o Aumento do numero de clubes actual (31) para 35/38 clubes nos próximos dois anos, 
apostando sobretudo em zonas de média ou forte densidade populacional e cujas 
autarquias disponibilizem ou invistam em infraestruturas próprias para rugby 

o Consolidação da organização e das estruturas dos clubes novos ou emergentes através de 
protocolos com escolas da zona e/ou com autarquias 

o Apoio através da cedência de equipamentos desportivos (bolas, pinos, sacos contacto, 
sacos placagem,...) 

o Apoio na formação das estruturas técnicas, e visitas regulares dos DTRs e/ou dos 
Técnicos Locais 

o Atribuição de um subsídio especifico para custear parte das deslocações ou dos seguros 
nos primeiros 2 anos de competição. 

o Apoio na obtenção de instalações próprias.  
o Apoio à criação de Escolas de Rugby 

 
Em sintese pretende-se fazer crescer novamente (e de modo sustentado) o número de clubes em 
Portugal, que tem diminuido nos últimos anos (de 33 em 2001 para 29 em 2005).  
 
 
6. RUGBY FEMININO 
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O desenvolvimento passa também pelo Rugby Feminino, acarinhado pelas ultimas Direcções da 
FPR e que atravessou nos últimos dois anos uma grande expansão em Portugal. O actual 
formato competitivo garante que as equipas possam começar a época com um número mais 
reduzido de jogadoras (rugby de 7 em ½ campo), e possam mais tarde praticar um rugby mais 
completo e mais alargado (rugby de 12 em campo inteiro). Chegamos a ter 14 equipas inscritas 
nos torneios iniciais de rugby de 7 da época passada, com um total de 8 equipas a disputar o 
torneio de rugby de 12. São objectivos da FPR para o Rugby Feminino nos próximos dois anos 
os seguintes: 
 

o Consolidação das estruturas dos clubes e dos formatos competitivos 
o Aumento dos indices competitivos, sobretudo através da melhoria de habitos de treino e 

do aumento da condição física 
o Participação regular nas competições internacionais femininas de XV e VII 
o Aumento dos níveis de formação de treinadores e jogadoras 
o Manutenção do crescimento actual do numero total de jogadoras 
o Criação de equipas noutros escalões etários (ex: Sub-14) 

  
 
7. ÁRBITROS 
 
O desenvolvimento do sector da Arbitragem nacional nos próximos dois anos é um preocupação 
dominante da FPR, porque o jogo não pode progredir em Portugal sem uma melhoria 
significativa do numero e da qualidade dos árbitros. Segundo um Plano de Desenvolvimentos da 
Arbitragem emitido pelo Conselho de Arbitragem (CA) em Março de 2005 as prioridades de 
desenvolvimento para os próximos anos deveriam ser as seguintes: 
 

 Promover um recrutamento rápido e efectivo de novos árbitros, tendo como objectivo 
um crescimento de 50% nos próximos 2 a 3 anos 

 Dinamizar os processos de formação e treino dos árbitros em desenvolvimento  
 Organizar a preparação dos responsáveis pelo acompanhamento, treino e observação dos 

árbitros (centros de treino) 
 Proceder à revisão do quadro de incentivos oferecidos aos árbitros pelo exercício das 

suas funções 
 Actualizar e divulgar as Leis do Jogo 

 
Adicionalmente foi estabelecido pela FPR neste Plano de Desenvolvimento o objectivo 
ambicioso de aumentar o número de árbitros de 50% nos próximos dois anos (temos 
actualmente 29 árbitros em exercício). Para isso há que envolver directamente os clubes no 
esforço de recrutamento e no acarinhamento de novos árbitros jovens, aumentando 
simultaneamente a integração, a motivação e a qualidade dos arbitros actuais. Estamos a pensar 
nomeadamente em: 
 

o sensibilização de jogadores, treinadores e dirigentes para o respeito pela arbitragem 
o reembolso atempado dos custos suportados pelos árbitros (deslocação, alimentação e 

alojamento) 
o criação nos clubes de condições (mínimas) de acolhimento e de acarinhamento dos 

árbitros 
o avaliação da necessidade de protecção adicional dos árbitros (nos jogos) contra 

jogadores, dirigentes, treinadores ou espectadores mais exaltados 
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o participação dos clubes na melhoria da arbitragem através da contribuição efectiva para 
suportar os seus custos 

o envolvimento dos clubes no recrutamento de novos árbitros 
  
 
Há que pensar que em todas as modalidades profissionais ou semi-profissionais a arbitragem é 
remunerada, sendo os clubes e as associações os principais contribuintes para este facto. No 
rugby português não há de momento suficientes recursos vindos das receitas (insignificantes) 
dos jogos para remunerar os árbitros, mas a necessidade premente de melhoria da arbitragem 
portuguesa para acompanhar a evolução do jogo vai obrigar a que estes recursos sejam 
disponibilizados a curto prazo.  
 
 
8. OUTROS POLOS DE DESENVOLVIMENTO 
 
Neste capítulo incluimos áreas do rugby que a FPR apoia mas que não supervisiona, tais como, 
o rugby escolar, o rugby universitário e as iniciativas de divulgação do jogo em parceria com as 
autarquias.  
 
A FPR mantém relações regulares com as entidades que tutelam o desporto escolar e 
universitário (Min.Educação/Gab.Desporto Escolar, FADU/ADESL), propondo-lhes programas 
especificos de desevolvimento, tais como, acções de formação, criação de modelos competitivos 
alternativos (Fase Final do Campeonato Universitário), incentivar as escolas para aderir a 
projectos do desporto escolar e criação de parcerias com os clubes federados. 
 
Relativamente às autarquias a FPR pretende reforçar as ligações destas com os clubes da zona 
de modo a optimizar as sinergias comuns, e deste modo poder absorver os praticantes de rugby 
das escolas, utilizar as infraestruturas autarquicas existentes ou os transportes camarários. A 
FPR pretende ainda fazer a formação de técnicos das autarquias e dos professores das escolas do 
municipio (via camara), e apoiar as autarquias nas acções pontuais de divulgação e promoção do 
desporto municipal (dia da cidade). 
 
Uma referência muito especial para as outras variantes de rugby como o Sevens e o Beach 
Rugby que são óptimos meios de promoção e divulgação do jogo. Os objectivos da FPR para o 
período de 2005/2007 para estas duas variantes do rugby são os seguintes: 
 

o promover e apoiar a realização de torneios de Sevens nos escalões de Séniores 
o promover a realização de torneios de Sevens nos escalões de Juniores e Juvenis 
o organizar o Campeonato Nacional de Sevens 
o promover e apoiar a realização de torneios de Beach Rugby em todos os escalões 

 
Constituem também factores de desenvolvimento do jogo alguns aspectos relacionados com 
uma melhor organização e regulamentação das fases finais das provas nacionais e dos jogos 
internacionais de clubes ou de selecções. Nesse capítulo pretende-se para 2005/2007 
implementar a: 
 

o criação de regras (incl. condições mínimas) para a realização de jogos finais do 
Campeonato Nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça  

o criação de regras para a transmissão televisiva de jogos nacionais e internacionais 
o criação de regras para a regulamentação da publicidade  
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9. INFRAESTRUTURAS 
 
A FPR pensa que há que recomeçar brevemente a investir em novos campos de rugby (relvados 
ou sintéticos), porque os recintos existentes já se encontram claramente saturados. Nesse sentido 
a FPR pretende apoiar os novos clubes junto das autarquias na obtenção de espaços para futuros 
campos de rugby, e apoiar os clubes existentes na expansão e melhoria das respectivas 
instalações.  
 
Outro aspecto do desenvolvimento do jogo tem a ver com a melhoria dos equipamentos 
desportivos dos clubes (material de treino, maquinas de melée, salas de musculação, etc.), e que 
FPR pretende apoiar dentro das suas disponibilidades. 
 
 
 
10. CONCLUSÕES 
 
No momento actual de grande esforço do Rugby Português para se tentar qualificar para a fase 
final de um Campeonato do Mundo (2007), não podemos esquecer que toda esta gloriosa 
caminhada para a elite do Rugby Mundial e todos os recentes sucessos das Selecções Nacionais 
Séniores de XV e de VII só terão valido a pena se conseguirem que a modalidade saia do 
(relativo) anonimato em que tem vivido em Portugal e que o Rugby de desenvolva e cresça de 
modo sustentado no nosso país. 
 
Um Plano de Desenvolvimento do Jogo é indispensável para sabermos para onde vamos e o que 
queremos no Rugby, mas ele não tem sentido se não tiver associado uma estrutura organizativa 
e com capacidade financeira que permita realizar e custear os esforços necessários ao 
cumprimento dos objectivos estabelecidos. A re-organização administrativa da FPR e das 
Associações Regionais, bem como a obtenção de apoios e a criação de parcerias adequadas para 
financiar as etapas do Plano de Desenvolvimento são os desafios que urge atacar e tentar 
superar no curto prazo. 
 
Obviamente que se pretende fazer uma discussão alargada do Plano de Desenvolvimento do 
Rugby para os próximos anos, até porque desenvolver o jogo em Lisboa é bastante diferente de 
desenvolver o jogo em Coimbra, no Porto, em Arcos ou em Loulé. Para esse efeito contamos 
com o esforço e com os comentários construtivos de todas as partes envolvidas no jogo, de 
modo que possamos emitir até Dezembro 2005 um documento consensual e consolidado. 
 
 
 

Direcção da FPR 
 

20/10/2005 



FPR - ORÇAMENTO 2006 - Assembleia Geral de 15/12/2005

Var Var

Orçamento Exec. Previsional Orçamento Prev 05 Orçamento Exec. Previsional Orçamento Prev 05

RECEITAS 2005 Dez-05 2006 Orç 06 DESPESAS 2005 Dez-05 2006 Orç 06

ACTIVIDADES REGULARES 657.037,00 635.680,34 695.500,00 9,4% DESENVOLVIMENTO 293.462,00 233.115,00 254.100,00 9,0%

CONTRATO-PROG. DPD/IDP 460.000,00 460.000,00 475.000,00 3,3% QUADRO PERMANENTE DE APOIO 11.770,00 11.770,00 12.000,00 2,0%

CONTRATO-PROG. FORMAÇÃO/IDP 15.000,00 15.000,00 20.000,00 33,3% APOIO A ASSOCIAÇÕES REG. DE CLUBES 70.000,00 66.500,00 100.000,00 50,4%

PROTOCOLO IDT 10.000,00 2.000,00 10.000,00 400,0% APOIO A CLUBES 55.000,00 65.500,00 55.000,00 -16,0%

INT. RUGBY SETTLEMENT 127.667,00 127.324,50 145.000,00 13,9% SEGUROS 25.000,00 18.000,00 25.000,00 38,9%

FIRA-AER 870,00 3.835,00 4.000,00 4,3% OUTROS APOIOS 30.000,00 47.500,00 30.000,00 -36,8%

SUB 17 0,00 3.175,00 3.000,00 -5,5% PROJECTOS DE APERF. TÉCNICO 22.038,00 6.000,00 6.000,00 0,0%

FEMININOS 870,00 660,00 1.000,00 51,5% ESCOLA NACIONAL 5 DA FRENTE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,0%

DIVERSOS 43.500,00 27.520,84 41.500,00 50,8% COMISSAO CIENTÍFICA 16.038,00 0,00 0,00 #DIV/0!

RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS 12.000,00 5.100,00 12.000,00 135,3% EVENTOS N/ IMPUTÁVEIS A ALTA COMPETIÇAO 81.959,00 47.245,00 48.500,00 2,7%

REEMBOLSO DE DESPESAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,0% SENIOR E JUNIOR 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

OUTROS 24.000,00 14.920,84 22.000,00 47,4% SELECÇOES REGIONAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ESTÁGIOS TARN-ET-GARRONE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ALTA COMPETIÇÃO 617.230,00 694.542,74 964.811,00 38,9% SUB 17 55.459,00 34.245,00 36.000,00 5,1%

CONTRATO-PROG. AC/IDP 350.000,00 350.000,00 647.500,00 85,0% ENQUADRAMENTO HUMANO 30.440,00 2.000,00 2.000,00 0,0%

ADITAMENTO AO C. PROGRAMA 0,00 60.000,00 0,00 TORNEIOS INTER-REGIONAIS 10.019,00 13.500,00 15.000,00 11,1%

ENQUADRAMENTO HUMANO 0,00 5.660,00 19.811,00 ESTÁGIOS NACIONAIS 2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,0%

PRÉMIOS DE VITÓRIA IDP 0,00 47.000,00 0,00 -100,0% ESTÁGIOS FIRA-AER 13.000,00 14.745,00 15.000,00 1,7%

FIRA-AER 54.730,00 65.222,81 43.000,00 -34,1% OUTROS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,0%

            6 NAÇÕES 36.200,00 40.946,00 25.000,00 -38,9% RUGBY FEMININO 26.500,00 13.000,00 12.500,00 -3,8%

SEVENS 5.850,00 3.000,00 0,00 -100,0% ESTÁGIOS E TORN. INTERNAC. DE SEVENS 26.500,00 11.500,00 11.000,00 -4,3%

SUB 20 7.260,00 5.421,00 0,00 -100,0% DIVERSOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,0%

PREP.CAMP.MUNDO 2006 0,00 0,00 15.000,00 #DIV/0! ORGANIZ. EVENTOS INTERNAC. [CONGRESSO] 9.500,00 9.500,00 0,00 -100,0%

SUB 18 5.420,00 6.174,00 3.000,00 -51,4% FORMAÇAO DE REC. HUMANOS 43.195,00 26.600,00 32.600,00 22,6%

OUTROS 0,00 9.681,81 0,00 -100,0% ENQUADRAMENTO TÉCNICO 13.195,00 6.600,00 6.600,00 0,0%

PUBLICIDADE 185.000,00 118.029,93 185.000,00 56,7% ACÇÕES DE FORMAÇAO 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25,0%

GRUPO BES 50.000,00 65.000,00 50.000,00 -23,1% ESTUDOS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 5.000,00 0,00 1.000,00 #DIV/0!

NIVEA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,0%

QUEBRAMAR 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,0% PROVAS 79.500,00 51.500,00 105.800,00 105,4%

SPONSORS JOGOS 35.000,00 0,00 50.000,00 #DIV/0! CUSTOS COM ARBITRAGEM 67.500,00 47.750,00 101.500,00 112,6%

VILA GALÉ 0,00 5.370,90 15.000,00 INERENTES ÀS COMPETIÇOES 60.000,00 37.000,00 81.000,00 118,9%

OUTROS 55.000,00 2.659,03 25.000,00 840,2% OBSERVAÇÃO, AVALIADORES E INQUÉRITOS 1.500,00 250,00 10.000,00 3900,0%

DIVERSOS 27.500,00 48.630,00 69.500,00 42,9% ARBITROS ESTRANGEIROS 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0,0%

REEMB. DE DESPESAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,0% ÁRBITROS INTERNACIONAIS 3.000,00 7.000,00 7.000,00 0,0%

OUTROS (Fund, Camaras, Bilheteira, etc) 20.000,00 41.130,00 62.000,00 50,7% ORGANIZAÇAO DE QUADROS COMPETITIVOS 12.000,00 3.750,00 4.300,00 14,7%

CONCENTRAÇÃO OU CIRCUITO NACIONAL 10.300,00 1.550,00 1.700,00 9,7%

EVENTOS INTERNACIONAIS 9.500,00 9.500,00 0,00 -100,0% TORNEIOS NAC. SEVENS 4.200,00 400,00 500,00 25,0%

TORNEIOS NAC. (INIC., JUV. E FEM.) 1.100,00 150,00 200,00 33,3%

PROVEITOS DIVERSOS 0,00 320,27 0,00 -100,0% CONVÍVIOS NAC. ESCALOES DE FORM. 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,0%

RENDIMENTOS BANCÁRIOS 0,00 320,27 0,00 -100,0% JORNADAS 1.700,00 2.200,00 2.600,00 18,2%

OUTROS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! CAMPEONATOS NAC. (SEN. E JUN.) 300,00 0,00 0,00 #DIV/0!

CAMPEONATOS NAC. (JUV. E INIC.) 100,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAlS 1.283.767,00 1.340.043,35 1.660.311,00 23,9% TAÇAS DE PORTUGAL (SEN E JUNIOR) 900,00 2.000,00 2.300,00 15,0%

TAÇAS DE PORTUGAL (JUV. E INIC.) 400,00 200,00 300,00 50,0%

ALTA COMPETIÇÃO 578.012,00 612.378,17 948.000,00 54,8%

JUNIOR (S 19 E S 18) 80.442,00 81.531,02 134.000,00 64,4%

CUSTOS N/ IMPUTÁVEIS A EVENTOS 42.442,00 35.331,02 59.000,00 67,0%

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 1.587,00 0,00 2.000,00 #DIV/0!

ENQUADRAMENTO TÉCNICO 12.158,00 12.500,00 12.500,00 0,0%

ENQUADRAMENTO MÉDICO E FISIO. 3.557,50 4.000,00 5.000,00 25,0%

MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS 1.058,00 1.000,00 2.000,00 100,0%

TRATAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 5.967,50 3.000,00 4.000,00 33,3%

INSTALAÇÕES DESP. E CENTROS DE TREINO 1.038,00 0,00 1.000,00 #DIV/0!

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 17.076,00 12.831,02 30.000,00 133,8%

SEGUROS DESPORTIVOS 0,00 2.000,00 2.500,00 25,0%

TORNEIOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

CAMPEONATO DA EUROPA 25.000,00 33.000,00 35.000,00 6,1%

TORNEIO 4 NAÇOES 13.000,00 13.200,00 40.000,00 203,0%

SENIOR 497.570,00 530.847,15 814.000,00 53,3%

CUSTOS N/ IMPUTÁVEIS A EVENTOS 184.570,00 256.500,00 394.000,00 53,6%

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,0%

ENQUADRAMENTO TÉCNICO 71.677,00 88.000,00 160.000,00 81,8%

ENQUADRAMENTO MÉDICO E FISIO. 15.000,00 18.000,00 25.000,00 38,9%

MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100,0%

TRATAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 25.000,00 25.000,00 30.000,00 20,0%

INSTALAÇÕES DESP. E CENTROS DE TREINO 1.000,00 0,00 25.000,00 #DIV/0!

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 50.893,00 50.000,00 60.000,00 20,0%

SEGUROS DESPORTIVOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,0%

AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS 3.000,00 55.000,00 60.000,00 9,1%

DIVERSOS 2.000,00 1.500,00 5.000,00 233,3%

TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES (CASA) 65.000,00 70.000,00 75.000,00 7,1%

TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES (FORA) 150.000,00 101.703,32 100.000,00 -1,7%

CAMPEONATO DO MUNDO (QUALIFYING) 0,00 0,00 200.000,00 #DIV/0!

SELECÇÃO SUB 20 43.000,00 51.643,83 0,00 -100,0%

SEVENS 55.000,00 51.000,00 45.000,00 -11,8%

PROM., DIVULGAÇÃO E IMAGEM 84.500,00 47.000,00 60.000,00 27,7%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E OFERTAS 18.500,00 7.000,00 10.000,00 42,9%

COMEMORAÇÕES OFICIAIS 13.500,00 5.500,00 6.000,00 9,1%

PROMOÇÃO 50.000,00 25.000,00 34.000,00 36,0%

REPRESENTAÇÃO 2.500,00 1.000,00 1.000,00 0,0%

WEBSITE DA FPR 0,00 8.500,00 9.000,00

CUSTOS ADMIN. E FINANCEIROS 248.293,00 227.829,00 227.188,50 -0,3%

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 119.808,00 117.964,00 120.340,00 2,0%

PESSOAL ADMINISTRATIVO 98.800,00 97.444,00 99.400,00 2,0%

ENCARGOS OBRIGATÓRIOS 21.008,00 20.520,00 20.940,00 2,0%

INSTALAÇÕES 50.110,00 23.400,00 23.316,00 -0,4%

RENDA E CONDOMÍNIO 8.610,00 6.500,00 6.682,00 2,8%

AGUA 630,00 600,00 612,00 2,0%

ELECTRICIDADE 2.625,00 2.700,00 2.794,50 3,5%

EQUIP.MAQ. E UTENSÍLIOS 1.050,00 100,00 500,00 400,0%

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 11.050,00 6.000,00 5.000,00 -16,7%

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 22.470,00 6.100,00 6.100,00 0,0%

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 3.150,00 300,00 500,00 66,7%

SEGUROS 525,00 1.100,00 1.127,50 2,5%

EXPEDIENTE 37.575,00 50.600,00 49.932,50 -1,3%

MAT. DE ESCRITÓRIO E OUTROS CONSUMÍVEIS 5.250,00 4.000,00 4.000,00 0,0%

DESPESAS POSTAIS 4.200,00 5.200,00 5.000,00 -3,8%

COMUNICAÇÃO ( TELEFONES, FAX, eMAIL ) 15.000,00 15.400,00 15.000,00 -2,6%

QUOTIZAÇÕES 2.100,00 1.500,00 1.500,00 0,0%

DESLOCAÇÕES 1.050,00 2.100,00 2.500,00 19,0%

REPRESENTAÇÃO 1.050,00 3.500,00 3.500,00 0,0%

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 8.400,00 12.200,00 12.000,00 -1,6%

ALUGUER DE INSTAL. E/OU EQUIP. 315,00 1.000,00 1.000,00 0,0%

SEGUROS AUTO 0,00 5.300,00 5.432,50 2,5%

DIVERSOS 210,00 400,00 0,00 -100,0%

DIRIGENTES C/ CARGOS EM ORG. INTERNAC. 17.000,00 14.700,00 12.000,00 -18,4%

DESLOCAÇÕES 10.000,00 13.500,00 10.000,00 -25,9%

ALOJAMENTO E REFEIÇOES 5.000,00 200,00 1.000,00 400,0%

OUTROS 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,0%

CUSTOS FINANCEIROS 23.800,00 21.165,00 21.600,00 2,1%

JUROS DE FINANCIAMENTOS 10.000,00 7.665,00 7.700,00 0,5%

OUTROS CUSTOS COM FINANCIAMENTOS 1.500,00 1.200,00 1.200,00 0,0%

DIVERSOS 1.500,00 1.100,00 1.100,00 0,0%

AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO 10.800,00 11.200,00 11.600,00 3,6%

TOTAIS 1.283.767,00 1.171.822,17 1.595.088,50 36,1%








