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Plano de Actividades e Orçamento para 2008
Introdução
A presente proposta para o plano de actividades e orçamento para 2008 da
Federação Portuguesa de Rugby deve ser lida e enquadrada à luz de que o
mandato da actual Direcção terminará no final deste ano. Por conseguinte,
entendemos pertinente mencionar que, em caso de mudança de Direcção,
poderá ocorrer que as opções estratégicas e de gestão implícitas neste
documento venham a ser alteradas pelo futuro elenco directivo federativo.
Indubitavelmente que o rugby português atravessa um bom momento e esta
Direcção orgulha-se do seu contributo para isso. Sinal do actual prestígio do
rugby é, por exemplo, a sua recente reintrodução como disciplina na
universidade pública, facto que certamente todos saudamos.
Por isso, apraz-nos afirmar que a principal realização do nosso mandato foi,
indubitavelmente, a validação do pressuposto estratégico sempre defendido
por esta Direcção. A nossa proposição resumia-se em que uma boa prestação
desportiva da Alta Competição internacional causaria uma “vaga de fundo”, que
num segundo momento depois geraria substanciais benefícios para todos os
agentes da modalidade. Entendemos que esse objectivo, que passava pela
substancial elevação da notoriedade pública do rugby nacional como condição
necessária ao futuro progresso geral da modalidade, foi plenamente
conseguido pela notável qualificação (e, claro, pela subsequente prestação
desportiva) da Selecção Sénior de XV no Campeonato do Mundo de 2007.
De facto, desde a fase de preparação até à fase da competição, a percepção
pública da nossa Selecção foi extremamente positiva – graças, em grande
parte, à excelente cobertura desenvolvida por toda a comunicação social, que
aqui cumpre realçar e agradecer – e que culminou na eleição, pela
Confederação do Desporto, da melhor equipa nacional e do melhor treinador
de 2007.

Tal como foi reconhecido tanto em Portugal como no estrangeiro, esta
presença da nossa Selecção do Campeonato do Mundo constituiu um marco
ímpar, cuja repercussão mediática nos permite hoje afirmar que – finalmente –
a partir desta data, a Federação e o rugby nacional podem aspirar ao retorno
do investimento já realizado na Alta Competição. Presentemente, a FPR
entende estarem criadas as condições mínimas capazes de lhe permitir, para
além da manutenção de uma política de Alta Competição – esta embora em
moldes que agora entendemos dever ser diferentes – também o reforço do
investimento em prol do desenvolvimento geral do rugby português – quer via
associações e clubes enquanto agentes activos no terreno, quer através da
promoção e consolidação da imagem do rugby na sociedade portuguesa – de
maneira a que no futuro este se venha a constituir como um dos 5 principais
desportos de eleição da nossa juventude: o objectivo que propomos será
atingir-se no final do próximo quadriénio os 10.000 praticantes federados
activos.
Após o Mundial, temos consciência que o rugby em Portugal já não é o mesmo,
dado que os futuros patamares de sucesso serão bastante mais exigentes: é
que a simples repetição da façanha já evidenciará falta de progresso, e isso
será sempre decepcionante!
Por isso, em conjunto com todos os agentes e parceiros da modalidade, urge
agora voltar a criar o mais amplo consenso possível quanto à futura política de
desenvolvimento do rugby nacional. Por isso, e sem esquecer a prevista
realização de um Congresso Nacional do Rugby, a Direcção desde já indica
neste documento quais as grandes linhas-mestras de actuação, a curto e
médio prazo, que entende como mais efectivas ao aumento da competitividade
dos Clubes e Selecções e ao desenvolvimento e maior implantação do rugby
em todo o país.
As infra-estruturas desportivas terão que ser avaliadas e melhoradas, de forma
a viabilizar o surgimento de novos clubes e a melhorar as condições dos clubes
já existentes. Certamente que tal requererá, não apenas o prévio levantamento

das infra-estruturas existentes, como a posterior definição dos investimentos a
realizar, que em qualquer caso serão sempre substanciais e fora do alcance da
Federação: o apoio do Estado e do IRB serão assim imprescindíveis ao
sucesso destes programas.
Ao nível da formação, aprofundaremos o nosso apoio às Associações
Regionais, reconhecendo-se contudo que depois é imperativo poder dar uma
resposta rápida – em quantidade e em qualidade – às maiores necessidades
de monitores, treinadores e formadores. Em contrapartida, será mantida – e
implacavelmente observada – a obrigatoriedade de técnicos credenciados pela
FPR nos escalões de formação dos clubes.
Na Alta Competição, vamos manter o nível de exigência em todas as nossas
selecções representativas. Na equipa principal, o objectivo proposto é atingir o
16º lugar no ranking do IRB. Entendemos contudo que a consistência desta
proposta vai impor a disponibilização, ao Seleccionador Nacional, de mais e
melhores

meios,

não

só

de

infraestruturas

mas

também

humanos.

Pretendemos assim vir a celebrar um contrato semi-profissional com um lote de
jogadores seniores pré-definidos, em conjugação com uma política de detecção
de novos talentos desde os 16/17 anos, para posterior trabalho ligado à FPR.
No rugby de sete, em 2008 iremos participar na qualificação para o
Campeonato do Mundo 2009, onde pretendemos também deixar uma marca
positiva. Na medida do possível, os atletas da Selecção de Seven’s serão
distintos dos atletas da Selecção de XV, de maneira a alargar-se assim a base
de recrutamento e a experiência dos atletas de ambas as Selecções.
Para a promoção manteremos o princípio de parcerias com os nossos
patrocinadores, para o que sempre que possível formularemos acções
conjuntas de maneira a que o rugby continue na ordem do dia perante a
opinião pública.
O nosso plano de actividades e orçamento, que seguidamente apresentamos,
detalha de forma transparente as verbas que pretendemos dedicar ao

Desenvolvimento, Formação, Promoção, Provas, Alta Competição e aos
Custos Administrativos da FPR. Todavia, uma vez que actualmente a Direcção
ainda desconhece o grau de acolhimento que esta proposta merecerá junto do
IDP e IRB e à semelhança dos anos precedentes, caso este orçamento seja
aprovado poderá ainda vir a ser necessária a sua posterior rectificação por esta
Assembleia-Geral,

em

face

das

dotações

orçamentais

efectivamente

atribuídas.
Independentemente deste facto e enquanto se mantiver em funções, esta
Direcção irá continuar a trabalhar com todo o rigor e competência no sentido de
utilizar em prol do desenvolvimento do rugby português os excelentes
resultados internacionais obtidos, sempre na observância de uma lógica de
equilíbrio financeiro de médio prazo.

O Presidente da F.P.R
Dídio de Aguiar

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY
Plano de COMPETIÇÃO 2008
I - ACTIVIDADE INTERNACIONAL
0 – INTRODUÇÃO
Considerando o enorme sucesso do Rugby Internacional Português nos últimos
anos, culminando com a participação no Campeonato do Mundo na
modalidade de XV pela primeira vez na história do rugby português. Prevendose a manutenção nos dez melhores países de rugby de VII no Ranking Mundial
e consequente apuramento para o Campeonato do Mundo IRB 2009. Abaixo se
indicam os principais objectivos e quadros competitivos das diferentes
selecções, perfeitamente integrados no Programa de Acção e Plano
Estratégico 2008/2011.
1 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS SEL. SENIORES XV E VII
SENIORES XV


Participar e tentar ganhar o Campeonato Europeu (2007/2008 - 2ª volta)



Nation Cup - Roménia



Jogo de reciprocidade com o Canadá



Jogo de reciprocidade com o Japão



Estágio anual com técnico estrangeiro Expert’s em determinadas áreas
do jogo (defesa, ataque, F.O….)

SEVENS


Participar no Circuito Mundial IRB Sevens em 2007/2008



Continuar participar no Circuito Europeu de Sevens – FIRA/AER e
consequente apuramento para o Mundial IRB 2009



Continuar participar no Campeonato Europeu Feminino (Limoges)

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

1.A – QUADRO COMPETITIVO SEL. SENIOR XV E VII
SENIORES XV
•

Campeonato da Europa 2008 jogos contra Espanha, Roménia,
Geórgia, Rússia e República Checa

•

Reciprocidade com o Canadá.

SEVENS
•

Circuito Mundial IRB Sevens – (Dubai, Hong Kong, Inglaterra e Escócia)

•

Circuito Europeu FIRA /AER – Participação em 2 torneios e final do
Campeonato Europeu Julho de 2008

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


Participar nas competições internacionais e Campeonato da Europa,
Sub-20 e Sub-18 (Itália)



Estágios de aperfeiçoamento técnico, Portugal, Espanha e França



Integração no processo de Alta Competição, sistema integrante da Lei
de Bases do Desporto Português

2.A – QUADRO COMPETITIVO SEL. SUB-20 E SUB-18
SUB 20
•

Participação no Campeonato da Europa 1ª Divisão Grupo A – Setembro
2008

•

Jogo preparação com Espanha

•

3 Estágios de preparação

•

1 Estágio Militar

SUB 18
•

Participação no Campeonato da Europa FIRA/AER – Grupo B em 2008
(Itália)

•

3 Estágios de preparação (Natal, Carnaval e Páscoa)

•

Jogos de preparação - Espanha

3 – DEFINIÇÃO OBJECTIVOS SEL. SUB-17


Detecção e Selecção de talentos para representar as Selecções
Nacionais e formar academia da FPR

3.A – QUADRO COMPETITIVO SEL. SUB-17
•

Participação no Estágio FIRA / AER Europa Ocidental (Espanha e
Andorra)

•

Participação no Torneio Internacional de Milffield

•

Torneio com Selecção Inter Regional

•

4 Estágios de aperfeiçoamento técnico para clubes (projecto Barbarians)

4 – COMPETIÇÕES EUROPEIAS
•

Taça Ibérica de Sub 20

•

Torneio Ibérico Senior

II - ACTIVIDADE NACIONAL
0 – INTRODUÇÃO
Após ser feita uma avaliação da actividade nacional do Rugby Português nas
últimas épocas foi elabora do um plano da Competição Nacional para
2007/2008 com os seguintes objectivos:


Manter os modelos competivivos Sub 20, Sub 18 e Sub 16.



Manter a competição Sub-14 (iniciados, infantis, benjamins e bambis),
em conjunto com Associações Regionais



Confirmar a actividade do Rugby 8 para as categorias juvenis e juniores
(clubes emergentes)



Consolidar as estruturas do rugby feminino de VII e XV

1 – 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 (a 2 voltas) 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 4
grupos regionais, apurando as 2 melhores equipas de cada grupo. As
restantes (3º e 4º lugares) continuam a jogar em idêntico sistema para
classificação global final.

•

Taça de Portugal em 2 Fases e a eliminar, conforme decisão da
Assembleia Geral, para 2007/2008 será feito em termos regionais
entrando as 8 equipas da Divisão de Honra nas eliminatórias finais

•

Campeonato Nacional de Rugby de Sete (circuito por etapas).

SUB 20 e SUB 18
•

Campeonato Nacional de Sub 20, disputa-se a nível nacional (1 grupo
de 10 equipas todos contra todos a duas voltas), apurando os quatro
melhores equipas para disputa em sistema de eliminatória ½ final e
Final.
Sub 18 disputa-se a nível regional e nacional com 10 equipas (1 grupo
todos contra todos a 2 voltas apurando-se os quatro melhores equipas
para disputa em sistema de eliminatória ½ final e Final) e dois grupos
regionais todos contra todos em cada série do grupo B (5 e 6 equipas
respectivamente).

•

Taça de Portugal em sistema de eliminatória

•

Organização de Torneio Rugby de 8 para clubes com equipas
emergentes

•

Campeonato Nacional de Sete

•

4 Estágios (Sub-17) para 5/6 clubes idênticos à participação de Portugal
no estágio FIRA/AER - Europa Ocidental

SUB 16
•

Campeonato Nacional Sub 16 com 9 equipas no sistema de todos contra
todos a duas voltas. Fases concentradas com 16 equipas divididas em
dois grupos.

•

Torneio Inter-regional

•

Torneio de sevens

SUB-14
•

Convívios locais

•

Convívios regionais

•

Convívios nacionais (de acordo com eventos das Selecções 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 Espanha com a Selecção Galiza XV e VII
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CALENDÁRIO OFICIAL DE PROVAS HONRA E I DIVISÃO
ÉPOCA 2007/2008

MÊS

DIAS
05-Feriado

HONRA
1º TORN. SEVENS

I DIVISÃO
1º TORN. SEVENS

1º TORN. SEVENS

1/16 TAÇA (1ªDiv+2ª Div.)

1/16 TAÇA (1ªDiv+2ª Div.)

1/8 TAÇA (DH + 8)

1/8 TAÇA (DH + 8)

1/8 TAÇA (DH + 8)

1/4 TAÇA

JOGOS TREINO

2º TORN. SEVENS

2º TORN. SEVENS

06-07
OUT-07

NOV-07

27-28

1/4 TAÇA

01-Feriado

SUPER TAÇA

03-'04

2º TORN. SEVENS

10-11

CN - 1ª JORN.
CN - 1ª JORN

CN - 2ª JORN.

CN - 1ª JORN.

24-25

CN - 2ª JORN

CN - 3ª JORN.

CN - 2ª JORN.

01-02

DEZ-07

ACTIVIDADE
INTERNACIONA VII

FASE REGIONAL

GEÓRGIA-PORTUGAL (FIRA)

17-18

CN - 4ª JORN.

CN - 3ª JORN.

CN - 3ª JORN

CN - 5ª JORN.

CN - 4ª JORN.

15-16

CN - 4ª JORN

CN - 6ª JORN.

22-23

CN - 5ª JORN

08-09

ACTVIDADE
INTERNACIONAL XV

TAÇA 2ª DIVISÃO

13-14
20-21

II DIVISÃO

PORTUGAL-ROMÉNIA (FIRA)*

CN - 5ª JORN.
SELEC. REGIONAIS

29-30

TORNEIO IBÉRICO

01-Feriado

JAN-08

FEV-08

05-06

CN - 6ª JORN

CN - 7ª JORN.

12-13

CN - 7ª JORN

CN - 8ª JORN.

19-20

CN - 8ª JORN

26-27

CN - 9ª JORN

CN - 9ª JORN.

02-03

(ACERTO)

(ACERTO)

(ACERTO)

09-10

CN - 10ª JORN

CN - 10ª JORN.

CN - 9ª JORN

CN - 11ª JORN.

CN - 10ª JORN

16-17

MAR-08

ABR-08

CN - 7ª JORN.
CN - 8ª JORN

PORTUGA-REP. CHECA (FIRA)

SELEC. REGIONAIS

PORTUGAL-GEÓRGIA (FIRA)

01-02

CN - 1ª FASE FINAL

ROMÉNIA-PORTUGAL (FIRA)

3º TORN. SEVENS

RÚSSIA-PORTUGAL (FIRA)

08-09

3º TORN. SEVENS

3º TORN. SEVENS

15-16

CN - 11ª JORN

CN - 12ª JORN

22-23

(ACERTO)

(ACERTO)

29-30

CN - 12ª JORN

CN - 13ª JORN

CN - 2ª FASE FINAL

05-06

CN - 13ª JORN

CN - 14ª JORN

CN - 3ª FASE FINAL

12-13

CN - 14ª JORN

1/2 CN

CN - 4ª FASE FINAL

19-20

1/2 CN

1/2 N

CN - 5ª FASE FINAL

26-27

1/2 CN

03-04

PÁSCOA

CN - 6ª FASE FINAL

FINAL CN

10-11

SELEC. REGIONAIS

17-18

4º TORN. SEVENS

4º TORN. SEVENS

4º TORN. SEVENS

24-25

1/2 TAÇA

1/2 TAÇA

1/2 TAÇA

07-08
10-Feriado
14-15
21-22
28-29

HONG KONG SEVENS (IRB)

FINAL CN

31/05-01/06

JUN-08

5 - CARNAVAIL

23-24

01-Feriado

MAI-08

TORNEIO IBÉRICO
CN - 6ª JORN.

ESPANHA-PORTUGAL (IRB)

LONDRES SEVENS (IRB)
EDIMBURGO SEVENS (IRB)

FINAL TAÇA

FINAL TAÇA

FINAL TAÇA
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2ª DIVISÃO
Este calendário está feito para 12 equipas, distribuídas por 2 séries, o mais regionais possíveis, jogando todos contra todos num
total de 10 jornadas.
A Fase Final será cosntituída por uma final four, entre os 2 primeiros classificados de cada série, no sistema de todos contra
todos, ou seja mais 6 jornadas. O mesmo sistema seráfeito para as terceiras e quartas classificadas e para as quintas e sextas
classificadas de cada série para apuramento da classificação final.
As jornadas e jogos para todas as equipas serão de 16 (10 + 6).
No entanto se porventura o número de equipas for superior às actuais 12 equipas, o calendário terá que ser reestruturado e
talvez o próprio sistema competitivo.
Por isso na última reunião havido com os clubes da 2ª Divisão (13 de Julho) foi decidido que após o 1º Torneio Nacional de
Sevensd (5 de Outubro), após a 1ª eliminatória da Taça de Portugal só com clubes da 2ª Divisão (06/07 Outubro) e após uma
jornada destinada a jogos treino (27/28 de Outubro), haverá uma nova reunião com os clubes da 2ª Divisão Nacional, para definir
em definitivo, o sistema competitivo a adoptar, assim como o calendário, tendo como base as equipas realmente participantes no
Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
Nessa reunião, que será no dia 2 de Novembro, realizar-se-á também o sorteio do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, que se
iniciará no fim-de-semana 17/18 de Novembro.

CALENDÁRIO OFICIAL DE PROVAS SUB-16, SUB-18 e SUB-20
ÉPOCA 2007/2008

MÊS

DIAS

SUB-16

SUB-18

SUB-20

SUB-20/SUB-18

SEL. SUB-17

SEL.SUB-18

SEL. SUB-19/20

CENTRO TREINO

RUGBY DE 8

SET-07

OUT-07

01-02
08-09
15-16
22-23
29-30

T.Abert-1 (Reg)

T.Abert-1 (Reg)

T.Abert-1 (Reg)

05-Feriado

Dia Rugby

Dia Rugby

Dia Rugby

06-07

T.Abert-2 (Reg)

T.Abert-2 (Reg)

T.Abert-2 (Reg)

13-14

T.Abert-3 (Reg)

T.Abert-3 (Reg)

T.Abert-3 (Reg)

20-21

T.Abert-4 (Reg)

T.Abert-4 (Reg)

T.Abert-4 (Reg)

27-28

CN-1 1ª Fase

CN-1 1ª Fase

Espanha-Portugal
Fase Regional

Europeu Sub-19

01-Feriado

NOV-07

Selecções

03-04

CN-2 1ª Fase

CN-2 1ª Fase

10-11

CN-3 1ª Fase

CN-3 1ª Fase

CN-1 1ª Fase

17-18

CN-4 1ª Fase

CN-4 1ª Fase

CN-2 1ª Fase

24-25

DEZ-07

MAR-08

ABR-08

Europeu Sub-19
Europeu Sub-19

CN-3 1ª Fase

Treino Nacional (18)
Fase Regional

01-02

CN-5 1ª Fase

CN-5 1ª Fase

CN-4 1ª Fase

08-09

CN-6 1ª Fase

CN-6 1ª Fase

CN-5 1ª Fase

15-16

CN-7 1ª Fase

CN-7 1ª Fase

CN-6 1ª Fase

Fase Regional

22-23
24

(Acerto)
Natal

(Acerto)
Natal

CN-7 1ª Fase
Natal

Natal

01-Feriado

Ano Novo

Ano Novo

Ano Novo

Ano Novo

05-06

TP-1/8 Final

TP-1/8 Final

TP-1/8 Final

12-13

CN-1 2ª Fase

CN-1 2ª Fase

CN-1 2ª Fase

19-20

CN-2 2ª Fase

CN-2 2ª Fase

CN-2 2ª Fase

26-27

CN-3 2ª Fase

CN-3 2ª Fase

CN-3 2ª Fase

05-Carnaval

Carvanal

Carnaval

Carnaval

09-10

TP-1/4 Final

TP-1/4 Final

TP-1/4 Final

23-24

CN-4 2ª Fase

CN-4 2ª Fase

CN-4 2ª Fase

01-02

CN-5 2ª Fase

CN-5 2ª Fase

CN-5 2ª Fase

08-09

CN-6 2ª Fase

CN-6 2ª Fase

CN-6 2ª Fase

22-23

Páscoa

Páscoa

Páscoa

29-30

(Acerto)

(Acerto)

(Acerto)

05-06

TP-1/2 Final

TP-1/2 Final

TP-1/2 Final

12-13

CN-FF-1

CN-FF-1

CN-FF-1

19-20

CN-FF-2

CN-FF-2

CN-FF-2

CN-FF-3

CN-FF-3

CN-FF-3

03-04

CN-FF-4

CN-FF-4

CN-FF-4

10-11

CN-FF-5

CN-FF-5

CN-FF-5

17-18

CN-FF-6

CN-FF-6

CN-FF-6

24-25

TP-Final

TP-Final

TP-Final

31-01

Sevens-1

Sevens-1

Sevens-1

7-08

Sevens-2

Sevens-2

Sevens-2

Selecções

Selecções

Treino Nacional (16)

Estág. Selec.

Estág. Selec.

Estág. Selec.

Fase Nacional
Treino Nacional (20)

02-03
FEV-08

Selecções

Fase Regional

29-30

JAN-08

Treino Nacional (14)
Estágio

Estágio FIRA

Digressão

Selec. Region.

Estágio FIRA

Digressão

Selec. Region.

Carnaval

Fase Nacional

Treino Nacional (24)

Fase Nacional

15-16

Millfield

Europeu Sub-18

Millfield

Europeu Sub-18

Selec. Region.

Treino Nacional (30)

Fase Nacional

25-Feriado
26-27

Fase Nacional

01-Feriado

MAI-08

Torneio Nac.

22-Feriado

JUN-08

Treino Nacional (25)

10-Feriado
14-15
21-22
28-29
Apro. 06/07/2007

1- Os clubes só devem adiar jogos para o meio da semana ou para as datas marcadas no calendário para acerto
2- Nos fins de semana em que há Treinos Nacionais do Centro de Treino (domingo), os jogos dos clubes devem ser marcados para Sábado
3- A fase nacional do Rugby de 8 terminará com um Torneio Nacional a realizar em Lisboa ou Coimbra (2 campos)
4- Nas datas destinadas às Selecções, não é só a formação da S.N. respectiva que se irá trabalhar mas tamém a formação
alargada de jogadores a nível nacional (Estágios de Formação de jogadores, treinadores e árbitros).

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY
Plano de FORMAÇÃO 2008
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 2005/08, de onde se destacam a intenção
de aumentar significativamente o número de árbitros (não conseguido até agora)
até finais de 2007, foi elaborado o presente Plano de Formação para 2008

2 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO
2.1 – Definição e Objectivos
O plano de formação para 2008, 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 (previsto no plano de 2006 e
2007 e não conseguido)
2.2 – Definição de Estratégias


Curso de treinadores de níveis 1, 2 e 3



Curso de especialização do treinador de jovens



Cursos e clínicas de dirigentes de clube e de selecção



Seminário de Rugby Juvenil



Clínica de treinadores de sevens e de selecção



Cursos de árbitros iniciados, regional, nacional



Cursos de jogadores – escolas nacionais /detecção e desenvolvimento de
talentos (sub-17 a sub-19)

3 – DEFINIÇÃO E CALENDARIZAÇÃO DAS ACÇÕES A DESENVOLVER
MAPA RESUMO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 2008
GRUPO

CURSO

Nome ACÇÃO

RESPONSÁVEL

DATAS
REALIZAÇÃO

LOCAL

FT.1

H. Rocha

A definir

H. Garcia
H. Rocha

Jan/Fev
Março/Abril
A definir

Norte/Centro e
Sul
Lisboa

FT.4

Nível 1 (monit.)
(2)
Especialização
Treino de Jovens
Clínica
Treinadores Sub
17 (4)
Nível 2

H. Rocha

A definir

Lisboa/Centro

FT.5

Nível 3

H. Rocha

A defenir

Lisboa/Centro

FT.6

H. Garcia

Abril e Outubro

Lisboa

FT.7

Seminário
Rugby Juvenil
Sevens-Clínica

T. Morais

A definir

Lisboa

FT8

Selecção-Clínica

T. Morais

A definir

Lisboa

FA.1

Iniciado/FIRA
(3)
Iniciado
(3)
Regional
(2)
Nacional

CA

A definir

CA

A definir

CA

A definir

CA

A definir

Lisboa,
Norte e Centro
Lisboa,
Norte e Centro
Centro/Norte e
Sul
Lisboa

Clínica A. Reg. e
Nacional
Clínica Árbitros
Internacionais
Observadores/
Avaliadores

CA

A definir

Lisboa

CA

A definir

Lisboa

CA

A definir

Lisboa

Seniores (e
treinadores)
Sub 17
(4)
Sevens

T. Morais

A definir

Lisboa

H. Rocha

A definir

T. Morais

A definir

Lisboa (2),
Norte e Centro
Lisboa

T. Morais/
Técnicos FPR

Vários
A definir

Lisboa

FD.1

Centro Nacional
Treino (Sub
19/20)
Clube/FIRA (3)

FPR

Início em Fev.

Lisboa e
Norte/Centro

FD.2

Clube (2)

FPR

A definir

Lisboa Centro

FD.3

Clínica
Dirigentes
Selecção
Clínica
Dirigentes Clube

Alvarez/FPR

A definir

Lisboa

FPR

A definir

Lisboa

FT.2

TREINADORES

FT.3

FA.2
ÁRBITROS*

FA.3
FA.4
FA.5
FA.6
FA.7

DIRIGENTES

JOGADORES

FJ.1
FJ.2
FJ.3
FJ.4

FD.4

* Formação a ratificar pelo Conselho de Arbitragem

Lisboa (2),
Norte e Centro

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. O Director da Formação
será o responsável por estes cursos, supervisionados pelo Departamento de
Formação e Desenvolvimento da FPR.
Programa FT.2 – Especialização Treinadores de Jovens – Curso destinado a
treinadores de nível 1, que queiram aprofundar conhecimentos sobre o treino de
jovens (até sub15). O programa padrão deste curso está a ser desenvolvido pela
FPR. O Director Regional Sul será o responsável por este curso, supervisionado
pelo Departamento de Formação e Desenvolvimento da 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 Director da
Formação da FPR
Programa FT.4 – Nível 2 – Destinado a treinadores nível 1. O programa padrão
deste curso está já estabelecido pela FPR. O Director da Formação será o
responsável por este curso, supervisionado pelo Departamento de Formação e
Desenvolvimento da FPR.
Programa FT.5 – Nível 3 – Segunda vez que se realiza. Destinado a treinadores
nível 2. O programa padrão deste curso está já estabelecido pela FPR. O Director
da Formação será o responsável por este curso, supervisionado pelo
Departamento de Formação e Desenvolvimento da FPR.
Programa FT.6 – Seminários Rugby Juvenil – dois seminários organizados pela
Associação do Rugby do Sul e FPR. Destina-se a todos os monitores/treinadores
e dirigentes do Rugby sub 15. Um de âmbito geral com tema forte a definir e
outro sobre sevens.
Programa FT.7 – Clínica - Sevens - O programa padrão deste curso de
treinadores de sevens está já estabelecido pela FPR. O Treinador Nacional da
FPR organizará o curso.
Programa FT.8 - 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/FIRA – três cursos destinados a árbitros iniciados,
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 – Iniciado – três cursos destinados a novos árbitros. 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 - 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.4 - Nacional – destinado a árbitros regionais. O programa deste
curso será estabelecido em conjunto pelo Departamento de Formação da FPR e
pela Associação de Árbitros, que o organizará.
Programa FA.5 – Clínica Árbitros Regionais e Nacionais – actualização de
conhecimentos destinado a árbitros Regionais e Nacionais. O programa deste
curso será estabelecido em conjunto pelo Departamento de Formação da FPR e
pela Associação de Árbitros, que o organizará.
Programa FA.6 - Clínica Árbitros Internacioanais – actualização de
conhecimentos destinado a árbitros Internacionais. O programa deste curso será
estabelecido em conjunto pelo Departamento de Formação da FPR e pela
Associação de Árbitros, que o organizará.
Programa FA.7 – 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 (Sub 17 – FIRA)– 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 – Centro Nacional de Treino – programa a ser implementado a
partir de Janeiro, destinado à formação de jogadores sub 19 e sub 17. Grupos de
jogadores das regiões Norte, Centro e Sul, que terão formação semanal.
Programa que procura colmatar a médio prazo a falta de jogadores para a
Selecção Nacional, promovendo a detecção e desenvolvimento de talentos.
Programa estabelecido pelo seleccionador Nacional e Técnicos da FPR

DIRIGENTES
Programa FD.1 – Clube/FIRA – três 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 – Clube– acção com a duração de 1/2 dias para dirigentes de
clube. O programa deste curso será estabelecido pelo departamento de formação
da FPR, que o organizará
Programa FD.3 – 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.4 – Clínica – Dirigentes Clube - acção com a duração de 1/2 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 2008

1 – INTRODUÇÃO
Vivemos actualmente um momento impar da modalidade no nosso País
devido à grande visibilidade que teve a excelente participação da Nossa
Selecção no Campeonato do Mundo e que veio provocar um interesse
generalizado do grande público e dos media pelo Rugby português e pelo
funcionamento das estruturas que tornaram possível este acontecimento.
Simultaneamente constata-se uma intensa procura de informação sobre o Jogo
e uma grande afiliação de novas escolas e de clubes emergentes, tornando-se
fundamental estruturar o futuro do rugby Nacional. É urgente planear este
futuro de modo a que não deixar esmorecer este entusiasmo contagiante e
aproveitar plenamente desta janela de oportunidade.
Este planeamento ultrapassa portanto os aspectos puramente competitivos e
da alta competição. Estruturar o crescimento sustentável da modalidade tornase imperioso em nosso entender.

2 – DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO
2.1 – Definição e Objectivos
De acordo com o Plano Estratégico de desenvolvimento do Rugby Português
2008/12, elaborado pela presente Direcção da FPR, com objectivos e
estratégias bem definidas para conseguir atingir os indicadores de crescimento
previstos, propõe-se em especial:
. Aumentar em 50% no número de jogadores dos escalões Sénior, sub 20, sub
18, sub 16 e sub 14/12/10 e aumento de 100% para o escalão feminino e
árbitros.
. Aumento do número de equipas a participar regularmente - 17 equipas sénior,
10 sub 20 e sub 18, 7 sub 16, 10 sub14/12/10 e 6 femininas.

. Consolidar e desenvolver os Torneios Regionais e Nacionais de Rugby de 8,
aumentando das actuais 3/4 equipas Sub 20, para 7/8 e das 6/7 equipas sub
18 para 10/12.
. Introduzir de forma mais regular, estágios de aperfeiçoamento para
Jogadores/Treinadores/Árbitros sub 20 e sub 18 e iniciá-los para os escalões
sub 16 e sub14/12/10
. Introduzir Estágios de Aperfeiçoamento no escalão feminino (3/ano) e criar
um novo escalão sub 15/16. Formar novos Formadores e Avaliadores de Árbitros; criar um Observatório
Técnico para jovens árbitros; recrutar jovens árbitros com potencial
reconhecido; melhorar e dignificar a imagem dos árbitros em Portugal e criar
um Departamento de Arbitragem de Alta Competição
Para além deste objectivos, existem outros, não menos importantes, mas de
âmbito mais geral. Assim:
. Em conjunto com as associações regionais, actualizar mapa territorial destas,
criando subzonas em função do número de clubes, escolas de rugby e pólos de
desenvolvimento

(clubes

emergentes,

universidades…).

Promover

a

optimização destas em função dos recursos existentes e/ou de novos recursos
. Criar e desenvolver nos próximos 4 anos 15 novos pólos de desenvolvimento,
sobretudo com apoio municipal
. Em função do novo mapa de expansão (desenvolvimento) da modalidade,
aumentar o número de directores técnicos e/ou de técnicos locais. Aumentar o
actual número de 5 Directores Técnicos Regionais e Locais para 10 (100% em
4 anos)
. Criar a figura de Técnicos Nacionais que, embora trabalhando também nos
projectos

definidos

pelas

Associações

Regionais,

são

coordenados

directamente pelo Departamento de Desenvolvimento da FPR e são pagos por
esta
. Face ao novo mapa de expansão (desenvolvimento) da modalidade, fazer
levantamento Nacional das infra-estruturas e definir critérios de prioridade
(apoio) de construção de novos campos. Promover e apoiar a construção de
6/8 novos campos
. Continuar a implementação do Programa de Apoio Técnico aos Clubes,
cobrindo todo o País

. Organizar quadro competitivo para Clubes Emergentes. Apoio na criação de 6
a 10 novos clubes
. Reorganizar com Departamento Governamental responsável, a actividade do
Desporto Escolar
. Continuar o esforço de fazer parcerias com Municípios, relativamente ao uso
de campos e de apoio a novos clubes e a escolas

2.2 – Definição de Estratégias
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SENIOR
. Cada Clube da Divisão de Honra e da 1ª Divisão têm de ter em 2007/08
um Director Técnico, com formação a nível de Treinadores (mínimo nível 2),
que será o responsável por todos os contactos com os Directores Técnicos
da Federação ou das Associações Regionais
. Todas as equipas de Seniores e de Juniores têm de ter treinadores com
formação (Sub 20 - Nível 2 e Seniores - Nível2/3)
. Só os Clubes com equipas de Sub 20 e Sub 18 poderão participar na
Divisão de Honra, e com Escalões de Formação (dos sub 12 aos sub 16) a
partir de 2009/10
. Só os Clubes com equipas de Sub 20 (variante de XV ou de 8) poderão
participar na 1ª Divisão
. Os Clubes serão apoiados tecnicamente por visitas regulares de Técnicos
da Federação (mínimo de 3 visitas por ano a cada clube)
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 20 E
SUB 18
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas que
se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 20
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas Sub 20, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Encorajar e apoiar as Associações Regionais na organização da
Competição Regional de Rugby de 8 para este escalão, a que se seguiria
uma Competição Nacional organizada pela Federação

. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento de
Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores do cinco da frente (SUB 20) para melhorarem a sua
performance na Formação Ordenada, participando nos Estágios de
Aperfeiçoamento (3 por ano)
. Motivar os jogadores médios de formação e de abertura (SUB 18) a
melhorarem

as

suas

performances

participando

nos

Estágios

de

Aperfeiçoamento (3 por ano)
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 16
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas que
se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 18 e Sub 16
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas Sub 16, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento de
Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores avançados e 3/4 a melhorarem as suas
performances participando nos Estágios de Aperfeiçoamento (3 por ano)
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA OS ESCALÕES SUB
14/12/10
. Reorganização das Associações Regionais de modo a formar um grupo de
pessoas que se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 14 aos Sub
10
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas dos Sub 14 aos Sub
10, treinadas por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento de
Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores a melhorarem as suas performances participando
nos Estágios de Aperfeiçoamento de Verão
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O RUGBY FEMININO
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas que
se dediquem a toda a actividade Nacional do Rugby Feminino

. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas femininas, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento de
Jogadoras/Treinadores/Árbitros
. Motivar as jogadoras a melhorarem as suas performances participando
nos Estágios de Aperfeiçoamento durante as férias escolares
. Competir nas competições internacionais organizadas pela FIRA e IRB
(em 2008/09)
. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A ARBITRAGEM
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas que
se dediquem a toda a actividade relacionada com a arbitragem
. Reorganização das Associações Regionais de modo a formar um grupo de
pessoas dedicadas para, regionalmente, promover e desenvolver a
arbitragem
. Tentar satisfazer a principal necessidade da arbitragem – o recrutamento
. Fazer com que os árbitros se sintam orgulhosos, pela actividade que
exercem (informação, formação e apoio)
. Recrutamento de jogadores conhecidos, para se juntarem ao grupo de
futuros árbitros
. Criar condições de recrutamento de jovens

Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Rugby Português – 2008/12
0. INTRODUÇÃO
. O Rugby Português alcançou nos últimos anos os melhores resultados
internacionais de sempre, ao apurar-se para o RWC-2007 em França
. Portugal participou também, pela segunda vez consecutiva, no Circuito
de Sevens da IRB, competindo entre a elite Mundial de Rugby Sevens
. Através destes resultados internacionais, o Rugby Português ganhou
nova visibilidade nos media nacionais e internacionais, criando
expectativas de continuidade de sucesso, que só podem ser alcançadas
através de um novo processo de crescimento com novas estratégias de
desenvolvimento
. Neste documento propomos um conjunto de objectivos e estratégias
para os próximos quatro anos, cuja implementação requer um cuidadoso
uso dos recursos disponíveis para o desenvolvimento como também
tentar encontrar outros
1.1 – OBJECTIVOS PARA A ALTA COMPETIÇÃO
. Qualificação de PORTUGAL para o Campeonato do Mundo de 2011 e
ficar nos primeiros dois terços do ranking
. Melhorar a posição no ranking mundial da Selecção de Sevens, ficando
entre as primeiras oito equipas no próximo Campeonato do Mundo em
2009
. Criar uma Selecção Sub 20 que compita com as mesmas equipas e nos
mesmos fim de semana que a Selecção de XV, no Campeonato da Europa
. Competir nas competições internacionais organizadas pela FIRA e IRB
em todos os escalões e manter os Sub 19 e Sub 18 no primeiro terço dos
rankings dos respectivos Campeonatos da Europa
. Alargar a base de recrutamento para a Selecção Sub 17, com duas
equipas representativas
. Qualificação da Selecção Feminina de VI para o Campeonato do Mundo
de 2009
. Consolidar a Academia Nacional
1.2 – ESTRATÉGIAS PARA A ALTA COMPETIÇÃO
. Criar um grupo de 30/45 jogadores semi-profissionais seniores, com
contracto com FPR/Clube
. Introduzir uma competição inter-regional entre Portugal e Espanha,
envolvendo 4 equipas regionais de cada País (3 fim de semana=1/4, meias
e finais)
. Melhorar as instalações para a Alta Competição existentes no Estádio
Nacional
. Desenvolver e consolidar a Academia de sub 18 e Sub 20, incluindo
jogadores Sub 17 e introduzir um novo centro regional no Porto
. Iniciar contactos internacionais com o escalão Sub 16 a nível de
selecções regionais

2.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SENIOR
. Aumentar o número de atletas em 50% em quatro anos (de 1176 para
1750)
. Aumentar o actual número de 33 clubes para 50 (mais 17 novos clubes
em 4 anos)
. Criar uma Competição de Clubes de Elite entre Portugal e Espanha
. Participar na Competição de Clubes Europeus - Challenge Cup, em 2009
. Alterar o formato competitivo dos Campeonatos da Divisão de Honra e
1ª Divisão, mantendo o mesmo número de equipas, mas reduzindo o
número de fins de semana - play-offs com 2 grupos de 4 (6 fins de
semana) e Final Four em grupos de 4 (6 fins de semana)
. Desenvolver a 2ª Divisão através da criação de competições regionais e
introduzindo 3 estágios de aperfeiçoamento por ano
2.2 – ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SENIOR
. Cada Clube da Divisão de Honra e da 1ª Divisão têm de ter em 2007/08
um Director Técnico, com formação a nível de Treinadores (mínimo nível
2), que será o responsável por todos os contactos com os Directores
Técnicos da Federação ou das Associações Regionais
. Todas as equipas de Seniores e de Juniores têm de ter treinadores com
formação (Sub 20 - Nível 2 e Seniores - Nível2/3)
. Só os Clubes com equipas de Sub 20 e Sub 18 poderão participar na
Divisão de Honra, e com Escalões de Formação (dos sub 12 aos sub 16) a
partir de 2009/10
. Só os Clubes com equipas de Sub 20 (variante de XV ou de 8) poderão
participar na 1ª Divisão
. Os Clubes serão apoiados tecnicamente por visitas regulares de
Técnicos da Federação (mínimo de 3 visitas por ano a cada clube)
3.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 20
. Criação do Escalão Sub 20 de acordo com a política definida pela IRB,
usando as regras, utilizando as regras internacionais de Sub 20 e
retirando as restrições de empurrar na Formação Ordenada dos Sub 19
. Aumentar o actual número de 367 jogadores Sub 19/sub20 para 550
(+50% em 4 anos)
. Aumentar o actual número de 10 clubes com Sub 19/sub20 para 20
clubes (+10 Clubes)
. Consolidar e desenvolver os Torneios Regionais e Nacionais de Rugby
de 8, aumentando das actuais 3/4 equipas Sub 20, para 7/8
. Introduzir de forma mais regular, estágios de aperfeiçoamento para
Jogadores/Treinadores/Árbitros
3.2 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 20
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas
que se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 20

. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas Sub 20, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Encorajar e apoiar as Associações Regionais na organização da
Competição Regional de Rugby de 8 para este escalão, a que se seguiria
uma Competição Nacional organizada pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento
de Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores do cinco da frente para melhorarem a sua
performance na Formação Ordenada, participando nos Estágios de
Aperfeiçoamento (3 por ano)
4.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 18
. Criação de um novo escalão Sub 18 de acordo com apolítica definida
pela IRB
. Aumentar o actual número de 535 jogadores Sub 18 para 750 (+ 50%
novos jogadores em 4 anos)
. Aumentar o actual número de 21 Clubes com equipas Sub 18 para 31 (+
10 clubes)
. Consolidar e desenvolver os Torneios Regionais e Nacionais de Rugby
de 8, com um crescimento das actuais 6/7 equipas para 10/12
. Introduzir de forma mais regular, estágios de aperfeiçoamento para
Jogadores/Treinadores/Árbitros
4.2 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 18
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas
que se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 18 e Sub 16
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas Sub 18, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Encorajar e apoiar as Associações Regionais na organização da
Competição Regional de Rugby de 8 para este escalão, a que se seguiria
uma Competição Nacional organizada pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento
de Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores médios de formação e de abertura a melhorarem
as suas performances participando nos Estágios de Aperfeiçoamento (3
por ano)
5.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 16
. Criação de um novo escalão Sub 16 de acordo com apolítica definida
pela IRB
. Aumentar o actual número de 500 jogadores Sub15/16 para 750 (+ 50%
de novos jogadores em 4 anos)
. Aumentar o actual número de 13 Clubes com Sub 15/16 para 20 (+ 7
clubes)
.
Introduzir
Estágios
de
Aperfeiçoamento
de
Jogadores/
Treinadores/Árbitros

5.2 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ESCALÃO SUB 16
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas
que se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 18 e Sub 16
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas Sub 16, treinadas
por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento
de Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores avançados e 3/4 a melhorarem as suas
performances participando nos Estágios de Aperfeiçoamento (3 por ano)
6.1 -OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA OS ESCALÕES SUB
14/12/10
. Criação de novos escalões de acordo com apolítica definida pela IRB
. Aumentar o actual número de 530 jogadores Sub 14/12/10 para 800 (+
50% de novos jogadores em 4 anos)
. Aumentar o actual número de 10 Clubes com Sub 14/12/10 para 20 (+ 10
clubes) principalmente através de novos clubes fora da Grande Lisboa
.
Introduzir
Estágios
de
Aperfeiçoamento
de
Jogadores/
Treinadores/Árbitros
. Criação do novo escalão Sub 8
6.2 – ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA OS ESCALÕES SUB
14/12/10
. Reorganização das Associações Regionais de modo a formar um grupo
de pessoas que se dediquem a toda a actividade Nacional dos Sub 14 aos
Sub 10
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas dos Sub 14 aos
Sub 10, treinadas por Treinadores reconhecidos pela Federação
. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento
de Jogadores/Treinadores/Árbitros
. Motivar os jogadores a melhorarem as suas performances participando
nos Estágios de Aperfeiçoamento de Verão
7.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O RUGBY FEMININO
. Aumentar o actual número de 200 jogadoras para 400 (+ 100% de novos
jogadoras em 4 anos)
. Aumentar o actual número de 9 Clubes com equipas de rugby Feminino
para 15 (+ 6 clubes)
. Introduzir Estágios de Aperfeiçoamento (3 por ano)
. Criação de novo escalão Sub 15/16
7.2 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O RUGBY FEMININO
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas
que se dediquem a toda a actividade Nacional do Rugby Feminino
. Encorajar os clubes para terem (e manterem) equipas femininas,
treinadas por Treinadores reconhecidos pela Federação

. Motivar os clubes para participarem nos Estágios de Aperfeiçoamento
de Jogadoras/Treinadores/Árbitros
. Motivar as jogadoras a melhorarem as suas performances participando
nos Estágios de Aperfeiçoamento durante as férias escolares
. Competir nas competições internacionais organizadas pela FIRA e IRB
(em 2008/09)
8.1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A ARBITRAGEM
. Aumentar o actual número de 40 árbitros para 80 (+ 100% em 4 anos)
. Formar novos Formadores de Árbitros e Avaliadores
. Criação de um Observatório Técnico para jovens árbitros
. Recrutamento de jovens árbitros com potencial reconhecido
. Melhorar e dignificar a imagem dos árbitros em Portugal
. Criação de um Departamento de Arbitragem de Alta Competição
8.2 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A ARBITRAGEM
. Reorganização da Federação de modo a formar um grupo de pessoas
que se dediquem a toda a actividade relacionada com a arbitragem
. Reorganização das Associações Regionais de modo a formar um grupo
de pessoas dedicadas para, regionalmente, promover e desenvolver a
arbitragem
. Tentar satisfazer a principal necessidade da arbitragem – o recrutamento
. Fazer com que os árbitros se sintam orgulhosos, pela actividade que
exercem (informação, formação e apoio)
. Recrutamento de jogadores conhecidos, para se juntarem ao grupo de
futuros árbitros
. Criar condições de recrutamento de jovens
9.1 – OBJECTIVOS/ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO GERAIS
(Novas Clubes, campos, Directores Técnicos e áreas de expansão,
escolas, universidades…)
. Em conjunto com as associações regionais, actualizar mapa territorial
destas, criando subzonas em função do número de clubes, escolas de
rugby e pólos de desenvolvimento (clubes emergentes, universidades…).
Optimização em função dos recursos existentes/novos recursos
. Considerar 15 novos pólos de desenvolvimento, sobretudo com apoio
municipal
. Em função do novo mapa de implementação da modalidade, aumentar o
número de directores técnicos e/ou de técnicos locais. Aumentar o actual
número de 5 Directores Técnicos Regionais e Locais para 10 (100% em 4
anos)
. Criar a figura de Técnicos Nacionais que, embora trabalhando também
nos projectos definidos pelas Associações Regionais, são coordenados
directamente pelo Departamento de Desenvolvimento da FPR e são pagos
por esta
. Face ao novo mapa de implementação da modalidade, fazer
levantamento Nacional das infra-estruturas e definir critérios de

prioridade (apoio) de construção de novos campos. Colaboração/apoio na
construção de 6/8 novos campos
. Continuar a implementação do Programa de Apoio Técnico aos Clubes,
cobrindo todo o País
. Organizar quadro competitivo para Clubes Emergentes. Apoio na
criação de 6 a 10 novos clubes
. Reorganizar com Departamento Governamental responsável, a
actividade do Desporto Escolar
. Continuar o esforço de fazer parcerias com Municípios, relativamente ao
uso de campos e de apoio a novos clubes e a escolas
10. CONCLUSÕES
. A qualificação e a participação da Selecção Nacional de XV no
Campeonato do Mundo de 2007 abriram uma nova janela de
oportunidades para o Rugby
. É vital para tirar todo o proveito do gigantesco interesse motivado por
este histórico evento, tentar melhorar a organização, os projectos e os
recursos que permitirão ao Rugby Português ter um crescimento
sustentado nos próximos 4 anos
. Com este crescimento previsto, a Federação tem que simultaneamente
investir na formação de treinadores, de dirigentes e no desenvolvimento
da arbitragem, para permitir que o nível do jogo em Portugal aumente até
aos níveis do jogo internacional
. Reorganizar os quadros competitivos é vital para aumentar o nível do
jogo e do interesse dos patrocinadores
. Outra prioridade é manter e melhorar os “Centros de Excelência” que
foram a base dos últimos sucessos internacionais
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RECEITAS
DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA DESPORTIVA
IDP - DPD
IRB - DEVELOPMENT GRANT
FIRA-AER
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS
REEMBOLSOS
OUTROS
FORMAÇÃO
IDP - FORM
INSCRIÇÕES CURSOS
OUTROS
ENQUADRAMENTO TÉCNICO
IDP - ET
IDP - PROF. REQUISITADOS
ALTA COMPETIÇÃO
IDP - AC
IRB
IRB - HP GRANT
FIRA-AER
FIRA-AER - 6 NAÇÕES
FIRA-AER - SEVENS
FIRA-AER - U18
PATROCÍNIOS
QUEBRAMAR
CGD
BES
VILAGALÉ
PRIMEDRINKS
UNICER
UNICER -PROJECTO CTREINO
VW
OUTROS
INSTITUCIONAIS
TV'S ESTRANGEIRAS
DIVERSOS
BILHETEIRA
REEMBOLSOS
OUTROS

AG Novembro 2007

260.505,00
29.040,00
132.000,00
109.000,00
23.000,00
92.065,00
6.700,00
615,00
3.100,00
12.300,00
5.200,00
5.200,00
550,00
1.600,00
5.200,00
5.200,00
15.500,00
2.000,00
3.100,00
5.200,00
13.000,00
1.050,00
6.000,00
550,00
7.400,00
4.200,00
1.600,00
1.600,00

ORÇ 2008
ADMINISTRATIVAS
CEO
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO
PESSOAL ADMINISTRATIVO
ENCARGOS OBRIGATÓRIOS
CONSUMOS ADMINISTRATIVOS
RENDAS E CONDOMÍNIO
AGUA
ELECTRICIDADE
EQUIP.MÁQ.UTENSÍLIOS
CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
LIMPEZA HIGIENE CONFORTO
SEGUROS
MAT. ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS
DESPESAS POSTAIS
COMUNICAÇÃO
QUOTIZAÇÕES
DESLOCAÇÕES
REPRESENTAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ALUGUER INSTALAÇÕES/EQUIPMTº
SEGUROS AUTO
DIVERSOS
CUSTOS FINANCEIROS
JUROS FINANCIAMENTO
OUTROS CUSTOS FINANC.
DIVERSOS
791.500,00
562.300,00
4.400,00
192.900,00
15.500,00
13.800,00
163.600,00
120.000,00
2.200,00
7.700,00
17.200,00
16.500,00
150.000,00

∑

Desvio

2.695,00 Orçtº

2.917.005,00

1.400.000,00
310.000,00
90.000,00
220.000,00
125.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
90.000,00
875.000,00
85.000,00
35.000,00
50.000,00
40.000,00
630.000,00
40.000,00
25.000,00
40.000,00
500.000,00
25.000,00
120.000,00
70.000,00
50.000,00

392.500,00
25.000,00
200.000,00
12.500,00
155.000,00

72.500,00
22.500,00
50.000,00

215.000,00
45.000,00
170.000,00
76.000,00
17.600,00
6.600,00
115.000,00
14.000,00

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO ACT. DESPORTIVA
CONCENTRAÇÃO/CIRCUITO
JORNADAS
ORGANIZ.EVENTOS
XV.FEMININO
CUSTOS.ARBITRAGEM
COMPETIÇÕES
ARB.ESTRANGEIROS
ARB.INTERNACIONAIS
AVALIADORES.INQUERITOS
DIVERSOS
APOIO.AGRUP.CLUBES

DESPESAS

ORÇAMENTO PARA 2008 ORÇ 2008
655.700,00
429.000,00
188.700,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
72.500,00
50.000,00
12.500,00
10.000,00
279.000,00
124.000,00
155.000,00
1.912.500,00
525.000,00
220.000,00
220.000,00
42.500,00
25.000,00
5.000,00
12.500,00
1.060.000,00
70.000,00
250.000,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
125.000,00
500.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,00
2.919.700,00

APOIO A CLUBES
SEGUROS DESPORTIVOS
APOIOS DIRECTOS
PROJECTO DES. RUGBY JUVENIL
DIRIGENTES ORG.INTERNACIONAIS
ACÇÕES VERÃO
PROMOÇÃO.DIVULG.IMAGEM
QUADRO PERM.APOIO
FORMAÇÃO
F. ARBITROS
F. TREINADORES
ENQUADRAMENTO TÉCNICO
ET.APOIO.DESENVOLVTº
ET.APOIO ALTA COMP.
ET. APOIO FORMAÇÃO
ET. DOCENTES REQ.
ALTA COMPETIÇÃO
SENIOR XV
T.E. CASA
T.E. FORA
SEVENS
SEVENS FIRA.AER
SEVENS.IRB
SEVENS.FEMININO
U18
DESPESAS COMUNS
CENTROS TREINO
COIMBRA
LISBOA
OUTRAS.INST.DESPORTIVAS
CUSTOS.C.JOGADORES
ENQ.MEDICO.FISIO
MEDIC.SUPLEMENTOS
TRAT.DIAGNOSTICOS
AJUDAS.CUSTO.PRÉMIOS
SEGUROS.DESPORTIVOS
EQUIP.DESPORTIVOS
VESTUÁRIO E OUTROS
OUTROS.EQUIPAMENTOS

DIF

IDP-DPD

132.000,00

46.032,50

224.767,50

23.560,00
2.640,00

IDP-AC

12.500,00

86.500,00

25.000,00

IDP-ET

Programas IDP

63.000,00
110.000,00
20.000,00

IDP-PR

155.000,00

IDP-FOR

50.000,00

FIRA-AC

FIRA-AERA

FIRA-DES

8.000,00

33.500,00

5.000,00

OUTROS

22.600,00

7.400,00

22.500,00

OUTROS-AC

controle

29.040,00

132.000,00

92.065,00

337.532,50

76.000,00

562.300,00

23.432,50

4.440,00

6.600,00

17.600,00

7.400,00

2.156,55

14.000,00

115.000,00

14.960,00

115.000,00

72.500,00

25.000,00

12.500,00

200.000,00

220.000,00

90.000,00

18.283,45

27.000,00

155.000,00

76.500,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

90.000,00

40.000,00

85.000,00

40.000,00

4.000,00

20.000,00

25.000,00

95.216,55

14.000,00

4.443,45

40.000,00

29.040,00

IRB-DES

Programas IRB
IRB-AC

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

41.000,00

40.000,00

40.000,00

85.000,00

45.000,00

13.000,00

500.000,00

20.000,00

12.000,00

20.000,00

120.000,00

25.000,00

20.000,00

60.000,00

350.000,00
6.000,00

1.122.305,00 2.917.005,00

19.000,00

OUTROS-AC

60.000,00

150.000,00

8.000,00

FIRA-DES

OUTROS

IRB-DES

188.700,00

52.500,00
IRB-AC

220.000,00

FIRA-AC

50.000,00

42.500,00
IDP-FOR

1.125.000,00 2.919.700,00

IDP-PR

0,00

52.500,00

155.000,00

0,00

42.500,00

IDP-ET

0,00

8.000,00

124.000,00

0,00

188.700,00

IDP-AC

0,00

220.000,00

525.000,00

0,00

50.000,00

IDP-DPD

0,00

155.000,00

429.000,00

0,00

124.000,00

2.695,00

0,00

525.000,00

2.695,00

0,00

429.000,00
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