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I - Introdução  

Decorrido um ano de mandato dos actuais órgãos sociais da FPB, queremos sublinhar que o 

desempenho da Direcção e do Presidente se pautou pela defesa dos interesses da 

modalidade, tendo presente o plano e orçamento aprovados em Janeiro de 2017 e os 

condicionalismos decorrentes do financiamento estatal. 

No entanto, procurámos integrar novos projectos e iniciativas por forma a fortalecer a 

modalidade, essa pro-actividade permitiu que actualmente a FPB possa orgulhar-se de ver 

reconhecido o esforço no aproveitamento das oportunidades que foram sendo implementadas, 

por entidades parceiras como a Badminton Europe, o IPDJ, o COP, Fundação do Desporto e a 

autarquia de Caldas da Rainha, tendo sido efectuadas candidaturas e implementadas as 

respectivas iniciativas. 

Queremos ainda dar enfase a uma das áreas estratégicas que norteiam a actuação da 

Direcção da FPB, que é o Alto Rendimento e a aposta no desenvolvimento dos novos talentos 

que têm despontado na modalidade. Esses jovens são o futuro do Badminton, por isso tudo 

tem sido feito e procuraremos continuar a fazer, para lhes permitir evoluir proporcionando-lhes 

a possibilidade de competir em provas internacionais. 

Em nenhum momento podemos deixar de ter presente que o Badminton foi dotado de um 

Centro de Alto Rendimento – o CAR – nas Caldas da Rainha, a falta de dotação orçamental 

específica foi e continua a ser o maior desafio de sempre da Federação Portuguesa de 

Badminton, tanto no que respeita ao planeamento das actividades que acolhe, como no 

acréscimo dos recursos humanos e financeiros que representa. 

A utilização do CAR deverá evoluir cada vez mais para um modelo centrado na preparação de 

jogadores e selecções nacionais, porventura dotando-o de praticantes e técnicos em 

permanência, que potenciem não apenas o trabalho das Selecções Nacionais mas também o 

contacto com as suas congéneres estrangeiras.  

O compromisso para um esforço acrescido na boa utilização e preservação por parte de todos 

os praticantes e utilizadores mantém-se e reforçado, unindo todos no objectivo comum de 

fomentar o crescimento do Badminton e o peso da modalidade em Portugal e no estrangeiro, 

através da disponibilização deste património, sobretudo ao acolher a realização do maior 

número possível de estágios e provas internacionais. 

Temos consciência das dificuldades que temos pela frente, contudo encaramos com 

responsabilidade todos os desafios que se colocam à acção desta Federação, apenas 

podemos afirmar o nosso empenho em que tudo faremos para satisfazer as expectativas 

daqueles que têm no Badminton a sua modalidade desportiva de eleição. 

Sabemos que são inúmeras as condicionantes e factores externos, mas acreditamos que será 

possível fazer ainda melhor, por parte de todos os que integram a equipa federativa (dirigentes, 

técnicos e demais colaboradores) e será com essa convicção que iremos prosseguir durante o 

próximo ano, imbuídos da vontade da melhoria do rendimento nas nossas funções. 
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Os desafios só podem ser vencidos se, da parte daqueles que os têm de enfrentar, houver 

determinação e arrojo, queremos contribuir para o crescimento da modalidade e seremos 

firmes na defesa do interesse geral em detrimento de qualquer conveniência particular, 

queremos continuar a crescer não só no quadro interno mas sobretudo mostrar também uma 

evolução positiva em termos internacionais.   

Assim, continua a ser uma prioridade o alargamento da base de praticantes. Esperamos por 

isso que durante este ciclo aumente significativamente o número de filiados. Bem assim, que a 

par desse incremento, surjam novos talentos e que estes possam, de facto, ter a oportunidade 

de vir a ter carreiras desportivas de sucesso, porquanto só assim poderemos catapultar a 

modalidade para um patamar de maior relevo no desporto nacional. 

Para atingir os objectivos a que nos propomos é necessário o contributo de todos e em todos 

os níveis da estrutura organizativa da modalidade: clubes, associações, federação, atletas, 

treinadores, dirigentes e colaboradores. 

Uma das maiores condicionantes do desempenho federativo prende-se com a exiguidade dos 

recursos financeiros, que têm vindo a ser rateados pela administração pública de forma 

significativa, impondo por isso uma gestão rigorosa dos mesmos e nos coíbem de apoiar mais 

significativamente aqueles que são a base e a razão de ser de toda a organização: os atletas. 

Consideramos que em 2017 já foram feitas coisas significativas, não só em termos puramente 

desportivos como também da imagem da FPB, como foi a reformulação do sitio da internet; em 

2018 continuaremos a agir para cimentar os projectos em que nos envolvemos e dar corpo aos 

que ainda se encontram numa fase embrionária de que é exemplo o Para-badminton. 

A par da ambição que nos move para fazer evoluir o Badminton, sabemos que tem de haver 

lucidez e comedimento. Tudo deverá ser feito sob uma orientação clara, focada em objectivos. 

A FPB tem uma visão progressista e espera que os restantes agentes da modalidade sintam 

que vale a pena fazer um esforço para tornar o Badminton uma modalidade de excelência no 

panorama desportivo nacional. 

Para isso, torna-se necessário definir estratégias e programas de actuação em cada uma das 

vertentes em que a modalidade se desenvolve, é preciso actuar e com critério, continuando a 

assumir como determinantes as seguintes áreas estratégicas: 

1. Desenvolvimento da modalidade e aumento do número de atletas federados; 

2. Um Quadro Competitivo adequado; 

3. Alto Rendimento; 

4. Formação e qualificação; 

5. Participação e Generalização.  
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Áreas estratégicas para o desenvolvimento do Badminton 
 

Desenvolviment
o da 

modalidade 
E maior número 

de atletas 

 
Competição 

Alto 
Rendimento  

Formação 
& 

Qualificação 

Participação 
e 

Generalização 

Mais 
Praticantes  

 
Mais Filiados 

 
Mais Badminton 

 
 

Regulamentaç
ão  

Organização 
Marketing 

sponsorização 
Imagem e  

comunicação  
 

Apoiar os 
melhores; 

 
Identificar e 
potenciar os 

novos talentos 

Formação de 
agentes 

desportivos 
 

Organização  
 Desempenho 
Certificação 

Badminton para 
todos 

 
Ética no Badminton 

 
Para-badminton 

 
Badminton Feminino 

 

Ao apresentarmos e assumirmos estas áreas como estratégicas estamos a dar um sinal de 

quais as prioridades que estabelecemos para o trabalho que queremos desenvolver, pelo que 

inevitavelmente a actuação da Federação e toda a estrutura federativa do Badminton em 

Portugal, apostará na sua concretização. 

Poderíamos estabelecer uma hierarquia entre as áreas referidas, mas consideramos que todas 

são importantes, tal como os objectivos que encerram, além de que existe uma interligação e 

uma transversalidade entre elas e só essa percepção globalizante permitirá tornar o Badminton 

progressivamente maior. 

Em 2018 iremos dar a cada uma das áreas a nossa melhor atenção, empenhando-nos em 

atingir os resultados a que nos propomos, sabendo que, na maioria dos casos, os objectivos 

não se esgotam num ano ou numa única época. Tal como a detecção, formação e preparação 

de um atleta é um processo de vários anos, os projectos desportivos têm um horizonte 

temporal de médio ou de longo prazo. 

O plano de actividades para 2018 não deixará de estar centrado nos atletas e será em torno 

deles, da sua formação e preparação, no sentido de alcançarem os melhores resultados 

desportivos, que a FPB procedeu à respectiva sistematização, tendo em vista aumentar a 

competitividade e o rendimento dos atletas, constitui uma responsabilidade da FPB criar 

condições para que o país se orgulhe de todos aqueles que, através do Badminton, o 

representam.    
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II – Planificação estratégica 

Na planificação traçada para 2018, salientam-se de forma sintética os seguintes vectores:  

a) Gestão e organização interna  

b)  Instalações  

c)  Equipamentos  

d)  Marketing  

e) Comunicação e Informação  

f) Cooperação institucional 

   

Relativamente à gestão federativa, pretende-se evoluir no sentido do aperfeiçoamento do 

modelo existente, sem colocar em risco a responsabilidade inerente ao exercício de funções, 

será importante apostar na remodelação e reformulação dos serviços da FPB, aos quais, 

paralelamente com o desejado crescimento da modalidade, será necessário exigir cada vez 

mais, em todas as áreas mas, sobretudo na, administrativa, financeira e técnica.   

Quanto à organização interna pressupõe a assunção da responsabilidade decisória da 

Direcção da FPB; a experiência adquirida leva-nos a admitir como necessário que a tomada de 

decisões se apoie nos restantes órgãos federativos mas sobretudo no departamento jurídico, 

tantas são as implicações legais da maioria das questões que são suscitadas interna e 

externamente. 

No que respeita às instalações, a FPB tudo continuará a fazer para manter e conservar o 

património de que é detentora, a sede onde funcionam os serviços administrativos e o centro 

de estágio. Sendo um ponto de honra procurar continuar a usufruir do CAR nos moldes actuais, 

negociando com os parceiros os aspectos de manutenção e conservação das instalações.   

Encontram-se identificadas as necessidades de aquisição de novos equipamentos, 

nomeadamente postes, tapetes e cadeiras de arbitragem, pelo que irão continuar a 

desenvolver-se as diligências nesse sentido, por forma a que, a realização de provas sob a 

égide da FPB tenham a dignidade que merecem. 

Se existem aspectos em que a acção da FPB tem sido menos eficiente ela situa-se no plano do 

Marketing, constitui para nós um desígnio primordial tornar a utilização desta ferramenta para 

promover o “produto” que é o Badminton, encontrar parceiros e patrocinadores é essencial, se 

quisermos evitar uma dependência exclusiva dos dinheiros públicos. 

Outro dos aspectos em que urge alterar substancialmente é o desempenho federativo em 

relação à informação e comunicação, impõe-se que uma organização moderna seja eficiente 

na divulgação da sua actividade, demos o primeiro passo com a criação do novo sitio da 

internet, agora queremos que o Badminton comece a ser merecedor da atenção dos média. 

A cooperação institucional é porventura um dos aspectos mais importantes da actividade 

federativa, espelhando-se nas vertentes interna, com Associações e Clubes, mas sobretudo no 

plano externo, em que se apresenta cada vez com maior acuidade o cimentar das melhores 
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relações institucionais, que permitem a articulação entre os objectivos do Badminton português 

e as oportunidades que são disponibilizadas pelas entidades nacionais e estrangeiras com 

quem nos relacionamos.   
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III - Actividades e projectos  

De seguida enunciamos as actividades e projectos mais relevantes em curso ou a encetar em 

2018: 

1. Evolução quantitativa e qualitativa da modalidade 

Mantemos a perspectiva de abertura à evolução e modernização da competição que possa 

permitir a evolução da modalidade. Sem prejuízo dos ajustes considerados uteis, suscitados 

pelo conhecimento proporcionado pela experiência adquirida nas épocas anteriores.  

Mas, para podermos falar da evolução da modalidade impõe-se que possamos atingir um cada 

vez maior número de praticantes, uma vez que será através desse crescimento quantitativo 

que poderemos almejar atingir também uma melhoria qualitativa, por isso, a par do 

aperfeiçoamento dos quadros competitivos existentes, será dado o necessário relevo às 

acções tendentes à integração e iniciação dos novos atletas. 

2. Competição nacional 

Manutenção do Sistema Competitivo em vigor, que tem permitido: 

I. Incrementar a competição regional através dos zonais de apuramento e dos torneios de 

divulgação. 

II. Redução do nº de participantes nos quadros nacionais, possibilitando a melhoria do 

calendário de jogos e qualidade das competições; 

III. Um aumento do nível competitivo nas competições nacionais; 

IV. Maior relevo aos torneios de Clubes e Torneios Nacionais; 

V. A identificação de jovens talentos. 

 

3. Formação.   

Continuamos a reconhecer a Formação, como uma das áreas mais sensíveis e 

carenciadas, o Badminton precisa para além da quantidade de atletas, de habilitar os 

mesmos assim como os técnicos, árbitros e Juizes-arbitros. Em 2017 foi criada uma 

comissão para trabalhar esta área, com o objectivo de desenvolver a Formação na FPB, 

tendo-lhe sido delegadas as competências para analisar, calendarizar e propor as 

acções que forem consideradas necessárias para colmatar as lacunas existentes. 

No entanto não poderemos deixar de realçar a Formação que tem sido promovida e 

ministrada pela FPB para treinadores, assim como a que foi facultada e ministrada pela 

Badminton Europe. Encontrando-se também calendarizado um curso para árbitros a 

ministrar por esta entidade. 

A formação dos técnicos e funcionários da Federação foi também uma aposta que 

deverá ter continuidade, nomeadamente na especialização dos técnicos nacionais 

assim como dos colaboradores em áreas estratégicas como a gestão administrativa, 

eventos e programação desportiva. 
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4. Gestão de instalações e equipamentos   

No que respeita a instalações e equipamentos a FPB divide os seus esforços entre a gestão: 

a) Da sede da FPB e respectivo minicentro de estágio, que contribui decisivamente para o 

reforço da capacidade de afirmação da Federação, face às condições ímpares que 

reúne no contexto nacional; 

b) Do CAR (Centro de Alto Rendimento de Badminton – Caldas da Rainha) que 

acrescenta ainda maior responsabilidade à FPB, mas não só, uma vez que ela é 

extensível a todos os agentes da modalidade que usufruem daquela infra-estrutura, 

englobando-se assim: dirigentes, técnicos, jogadores, árbitros, juiz-árbitros e 

funcionários da FPB; por isso nos deveremos empenhar para sabermos merecer as 

instalações que nos são confiadas, sem dúvida uma mais-valia para a modalidade.  

Sendo certo que o modelo de gestão do CAR se encontra definido através da 

constituição da Comissão de Gestão Local do CAR, esta governação tripartida entre: 

responsáveis autárquicos; entidades governamentais e FPB, sendo que na prática é 

reconhecida à FPB a definição da melhor utilização das instalações 

Subsiste porém, a questão do financiamento do CAR, que permanece indefinida, 

embora as três partes envolvidas continuem empenhadas em obter uma solução 

satisfatória para todos. 

Neste quadro é de salientar e reconhecer o apoio dado pela Autarquia das Caldas da 

Rainha ao Badminton. 

 

5. Organização de provas internacionais 

O prestígio e respeito granjeados ao longo dos últimos anos, através da realização de provas, 

como são os “internacionais de Portugal”, levam-nos a não apenas procurar manter as 

realizações actuais como apresentar candidaturas para outras que podem constituir um factor 

de maior relevo para o Badminton Português no estrangeiro, como também ser um exemplo da 

nossa capacidade organizativa e excelência das nossa instalações e equipamentos. 

6. Financiamento 

A sustentabilidade dos custos organizativos da modalidade continua refém das dotações 

governamentais. Nesse âmbito, desejamos, por tal ser necessário, um apoio coerente, evitando 

cortes e atrasos nas transferências orçamentais durante a época, por forma a evitar 

estrangulamentos da planificação orçamental prevista, sob pena de se virmos forçados a não 

conseguir respeitar compromissos internos, em relação a atletas e técnicos, bem como 

externamente em relação a fornecedores. 

7. Parcerias 

Na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores, a Federação Portuguesa de 

Badminton irá continuar a investir no estabelecimento de Protocolos de Cooperação que 

coadjuvem a sua acção no desenvolvimento da modalidade.  
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Pretende-se conseguir apoios que permitam angariar novos meios de receita que possam 

financiar os custos de manutenção, eventuais patrocínios ou apoios que possamos investir nos 

atletas, possibilitando o seu desenvolvimento desportivo. 

Os Protocolos de Cooperação de diversa índole já estabelecidos, visam o desenvolvimento e 

divulgação da modalidade: 

▪ Colégio Rainha D. Leonor – Sector da Educação 

Protocolo que visa salvaguardar o acompanhamento permanente e adaptado aos jovens que 

ingressam pela prática de alta competição, não descurando a sua formação. 

▪ Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro – Sector da Educação 

Protocolo que visa a integração de jovens dos Cursos Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e 

Técnico de Audiovisuais, em actividades desenvolvidas pela Federação Portuguesa de 

Badminton e que valorizem a aprendizagem curricular dos mesmos. 

▪ Escola Superior de Desporto Rio Maior– Sector da Educação 

Protocolo que visa a integração de mestrandos em estudos específicos de análise desportiva 

com as selecções nacionais. 

▪ Infancoop C.R.L. – Sector da Educação 

Protocolo que visa apoiar os alunos no que respeita ao Badminton e formação cívica via 

desporto. 

▪ Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, IPL 

Parceria que permite o apoio por parte dos alunos da ESTM em eventos internacionais ou 

nacionais, permitindo assim a colaboração de alunos em formação nas diversas áreas, Gestão 

de Eventos, Restauração e Catering, Turismo, o que se revela importante sobretudo nos 

eventos Internacionais de grande dimensão. 

▪ Physioclem – Sector Saúde  

Protocolo com a equipa de Fisioterapia que se encontra presente em permanência em todos os 

eventos internacionais, facultando apoio especializado aos atletas em prova e aos atletas da 

Federação Portuguesa de Badminton sempre que tal se verifica necessário.  

▪ Centro Hospitalar do Oeste – Sector Saúde 

Protocolo que visa apoiar os utentes no que respeita ao Badminton, formação cívica e inclusão 

social via desporto. 

▪ Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 
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Parceria tendo em vista a prática de Badminton por utentes desta Instituição, tendo por 

objectivo o Badminton Inclusivo e a prática da modalidade por pessoas portadoras de 

deficiência cognitiva. 

8. Objectivos plurianuais 

Acompanhando a evolução da sociedade e conjuntura económica, a FPB procura ano após 

ano reinventar-se, adaptando-se às circunstâncias, visando a melhoria dos resultados já 

obtidos. 

Em 2018 estaremos a dois anos dos JO de Tóquio 2020, muito se encontra por definir e fazer, 

mas estamos empenhados e pretendemos manter a intensificar todos os esforços para que, a 

presença do Badminton Nacional nas provas de maior relevo Internacional, sejam uma 

realidade, visando dar continuidade ao desenvolvimento e consolidação da modalidade. 

Continuaremos também a dar os passos necessários para tornar a prática da modalidade 

adaptada numa realidade. 

Serão reforçados os mecanismos necessários à continuação do crescimento sustentado da 

modalidade, cativando e alertando para os benefícios da filiação para os praticantes e outros 

agentes, bem como para a modalidade traduzindo de uma forma mais aproximada a realidade 

da prática desportiva nacional.  

Perante a forma organizativa da modalidade, continua a ser relevante que venha a concretizar-

se o crescimento do número de clubes, e que os dirigentes dos mesmos entendam o papel que 

os mesmos terão no funcionamento da F.P.B.  

8.1 Projectos 

Procedemos de seguida à apresentação esquemática dos projectos da FPB de acordo com as 
áreas estratégicas definidas: 

8.1.1 Desenvolvimento da Modalidade 
A) 

Área estratégica Desenvolvimento da modalidade  

Projeto  Aumento do número de atletas  

Base programática  Divulgação do Badminton através de iniciativas que 
permitam a captação de novos atletas; estas acções 
podem ser implementadas pela FPB por si ou em 
articulação com clubes e/ou associações regionais. 

 

Objetivos  - Aumentar o número de praticantes da modalidade, 
proporcionando o aumento de atletas federados;  
- Promover a identificação e seleção de talentos  

 

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades  

 

Cronograma - A ser definido pela FPB e parceiros envolvidos  

Avaliação final - Número de iniciativas realizadas;  
- Número de praticantes envolvidos; 
- Número de novos atletas federados. 
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B) 

Área estratégica Desenvolvimento da modalidade  

Projeto  Shuttle Time  

Base programática  Divulgação do Badminton através de iniciativas 
realizadas nas escolas com acções com os professores 
de educação física 

 

Objetivos  - Aumentar o número de praticantes da modalidade, 
proporcionando o aumento de atletas federados;  
- Promover a Badminton nas escolas 

 

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Parceria Badminton Europe 
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma - Datas prevista Março, Maio Julho de 2018 
(poderá existir alterações em função dos parceiros 
envolvidos) 

 

Avaliação final - Número de iniciativas realizadas;  
- Número de praticantes envolvidos; 
- Número de novos atletas federados . 

 

 

C) 

Área estratégica Desenvolvimento da modalidade  

Projeto  Mini Escola  

Base programática  Integração no Pré Escolar do Mini Badminton  

Objetivos  - Aumentar o interesse desta faixa etária no Badminton 
por forma a garantir o número de praticantes da 
modalidade; 
- Promover a Badminton nas escolas. 

 

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com Autarquias Locais 

 

Cronograma - A ser definido pela FPB e parceiros envolvidos  

Avaliação final - Número de praticantes envolvidos; 
- Número de novos atletas  

 

 

D) 

Área estratégica  Participação e Generalização  

Projeto  Campo de Treinos FPB  

Base Programática Campo de treinos a realizar pela Equipa Técnica 
Nacional 

 

Objetivos  Captação de jovens atletas, promoção do treino 
qualificado, possibilitar a todos os atletas treinos em 
períodos de férias em ambiente de aprendizagem.  

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  
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8.1.2 Competição 

A) 

Área estratégica Competição  

Designação do Projeto Quadro Competitivo Nacional   

Sumário Operacionalização do QCN   

Objetivos - Realizar os eventos inscritos no Calendário 
Competitivo Nacional  
- Pugnar pela qualidade dos eventos, tornando-os 
estimulantes para o desenvolvimento dos atletas e 
mais atraente para os adeptos da modalidade 

 

Direção do Projeto - FPB   

Fonte de Financiamento  - FPB  
- Taxas de inscrição  

 

Cronograma - Calendário Competição Nacional   

Forma de Avaliação  - Qualidade organizativa dos eventos  
- Cumprimento dos horários  
- Qualidade da arbitragem e actuação dos juízes 
árbitros 
- Comportamento de todos os intervenientes   

 

 

B) 

Área estratégica Competição  

Designação do Projeto Imagem e Comunicação   

Base programática Plano de Comunicação  

Objetivos - Promoção e divulgação das competições organizadas 
pela FPB; 
- Promoção dos eventos como forma de atrair mais 
adeptos/atletas para a modalidade; 

 

Direção do Projeto FPB   

Fonte de Financiamento  - FPB  
- Parcerias com outras entidades  

 

Cronograma Calendário Competição Nacional e internacional  

Forma de Avaliação  - Número de visualizações/interaccções nas redes 
sociais   
- Público nos eventos 

 

 

C) 

Área estratégica Competição  

Designação do Projeto Somos Fair Play   

Base programática Ética no Desporto  

Objetivos - Promoção e divulgação da ética desportiva  
- Promoção de boas práticas aos agentes desportivos; 

 

Direção do Projeto FPB   

Fonte de Financiamento  - FPB  
- Parcerias com outras entidades  

 

Cronograma A ser definido pela FPB  

Forma de Avaliação  - Número de visualizações/interaccções nas redes 
sociais   
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8.1.3 Alto Rendimento 

A) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto  Bolsas de Solidariedade Olímpica – Tóquio 2020  

Base programática  Após Selecção de atletas e aprovação de candidatura, 
programação,gestão e acompanhemento (técnico e 
clinico) dos mesmos com vista ao apuramento dos 
jogos Olímpicos 

 

Objetivos  Apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020  

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Bolsa do Comité Olímpico Internacional 

 

Cronograma - A ser definido pela FPB com os atletas  

Avaliação final - Número de atletas apurados  

 

B) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto  Jogos Olimpicos da Juventude (JOJ)- Buenos Aires 
2018 

 

Base programática  Após Selecção de atletas jovens e aprovação de 
candidatura, programação,gestão e acompanhemento 
(técnico e clinico) dos mesmos com vista ao 
apuramento dos JOJ 

 

Objetivos  Apuramento para os JOJ  

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Bolsa do Comité Olímpico Português 

 

Cronograma - A ser definido pela FPB e os atletas/pais  

Avaliação final - Número de atletas apurados  

 

C) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto  Terragona 2018 – XVIII Jogos Mediterrâneos  

Base programática  Selecção de grupo de atletas com vista a garantir o 
apuramento para Terragona 2018 

 

Objetivos  Participação nos XVIII Jogos Mediterrâneos  

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo  
- Comité Olímpico Português 

 

Cronograma - A ser definido pela FPB e os atletas  

Avaliação final - Número de atletas apurados  
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D) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto  Esperanças  

Base programática  Criação de grupo de atletas esperanças com vista a 
obtenção de resultados internacionais diferenciadores 

 

Objetivos  Novos Talentos  

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo   

Cronograma - A ser definido pela FPB   

Avaliação final - Resultados internacionais  

 

E) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto  Estágios Internacionais  

Base programática  Estágios das selecções nacionais  com selecções de 
outros países  

 

Objetivos  Troca de experiencias e aplicabilidade dos treinos em 
competição 

 

Direção FPB   

Financiamento - Orçamento federativo   

Cronograma - A ser definido pela FPB   

Avaliação final - Resultados internacionais  

 

F) 

Área estratégica Alto Rendimento  

Projeto Certificação do CAR Badminton   

Base Programática Candidatura à Certificação do Centro de Alto 
Rendimento  

 

Objetivos Concretizar a Certificação do CAR Badminton pela 
Badminton Europe 

 

Direção do Projeto FPB   

Fonte de Financiamento  - FPB    

Cronograma A definir pela FPB  

Forma de Avaliação  Aprovação da Badminton Europe  
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8.1.4 Formação e Qualificação 

A) 

Área estratégica  Desenvolvimento  

Projeto  Formação Técnica  

Base programática  Dinamizaçãode acções de formação para as áreas 
técnicas de acordo com o levantamento efectuado pela 
Comissão nomeada para o efeito.  

 

Objetivos  - Promover a qualificação dos atletas, treinadores, 
árbitros e juiz árbitros. 
- Promover a qualidade da formação   

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Comparticipação dos agentes inscritos  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  

Forma de Avaliação - Número de ações de formação realizadas  
- Número de formandos envolvidos nas ações  
- Frequência (regularidade) das atividades realizadas  

 

Estado atual do projeto  Em 2017 foi definida a criação da Comissão para a 
Formação definindo-se a respectiva competência e 
quadro geral dos objectivos a atingir.  
Em 2018 deverá entrar em execução o plano de 
actividades traçado por essa Comissão.  

 

 

B) 

Área estratégica  Desenvolvimento  

Projeto  Formação & capacitação  

Base programática  Formação e capacitação para áreas carenciadas dos 
serviços técnicos e administrativos.  

 

Objetivos  - Promover a qualificação das organizações e dos 
recursos humanos.  
- Garantir a qualidade da formação   

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  

Forma de Avaliação - avaliação da formação    

Avaliação Final  -Conclusão com aproveitamento   
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8.1.5 Participação e Generalização 

A) 

Área estratégica  Participação e Generalização  

Projeto  Desporto para Todos  

Base Programática Participação em actividades de promoção do desporto 
em particular do Badminton, para todos os indivíduos 

 

Objetivos  -garantir a pratica desportiva a todos os indivíduos; 
-divulgar a pratica do Badminton  ; 
Promover o desporto para todos 

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  

Forma de Avaliação -  numero de participantes nas acções    

 

B) 

Área estratégica  Participação e Generalização  

Projeto  + Fair Play  

Base Programática Participação das escolas do pré escolar num treino da 
selecção nacional 

 

Objetivos  -garantir que os atletas da selecção transmitem valores 
da ética desportiva a crianças que se iniciam no 
Badminton 

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  

 

C) 

Área estratégica  Participação e Generalização  

Projeto  Parabadminton  

Base Programática Desporto para pessoas portadoras de deficiência  

Objetivos  Promover e implementar de forma organizada e 
consistente o Para-badminton em Portugal, criando 
condições para a prática do badminton para atletas 
portadores de deficiência 

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  
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D) 

Área estratégica  Participação e Generalização  

Projeto  Girl Camp  

Base Programática Campo de treinos a realizar pela Equipa Técnica 
Nacional 

 

Objetivos  Promoção e captação de atletas femininas, promoção 
do treino qualificado, possibilitar treinos em períodos 
de férias em ambiente de aprendizagem.  

 

Direção do Projeto  FPB   

Fonte de Financiamento - Orçamento federativo  
- Parcerias com outras entidades 

 

Cronograma A ser definido  
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IV – Alto Rendimento e Selecções Nacionais  
 

A) – Nota introdutória 

Embora apresentado autonomamente, o presente plano que é dirigido especificamente ao Alto-
rendimento e Selecções Nacionais, inscreve-se no âmbito mais vasto, definido no Plano de 
Actividades da FPB. 

Assim, encontram-se aqui definidas as linhas de actuação programática nestas duas vertentes 
da actividade da FPB.  

 

B) – Praticantes incluídos no regime de Alto Rendimento 

A performance dos atletas e o posicionamento variável em termos de ranking europeu e 
mundial, ao longo de uma época, é determinante na classificação dos atletas no regime de Alto 
Rendimento. 

Sendo de salientar que a atribuição, aos atletas, do estatuto de alto rendimento e a sua 
distribuição por categorias, tem lugar, em face das classificações obtidas nas participações 
internacionais e de acordo com a respectiva legislação. 

Para a FPB, todos os atletas incluídos nos trabalhos das Selecções Nacionais são assim 
potenciais integrantes deste regime, indicando-se quais as Selecções Nacionais com 
competição projectada para 2018. 

 
Selecções Nacionais em competição e estágios de preparação em 2018: 

 

 Selecção Nacional Absoluta Mista, Masculina e Feminina, 

 Selecção Nacional de Sub 19 Mista 

 Selecção Nacional de Sub 17 Mista 

 Selecção Nacional de Sub 15 Mista 
 

C) – Critérios técnicos da modalidade 

 

A inclusão de praticantes num regime de treino especializado e exigente, pressupõe a 

conjugação de vários factores que se nos afiguram fundamentais. No grupo de factores 

inerentes ao próprio jogador, ressaltam como principais as capacidades motoras 

(físicas e técnicas) e as capacidades psicológicas (motivação, capacidade de trabalho, 

autodisciplina, entre outros).  

O perfil do atleta de alto rendimento é sobretudo marcado pela sua própria tomada de 

opções considerando sempre uma “entrega” total para se atingirem os objectivos 

fixados. 

É sobretudo recorrendo à observação sistemática dos jogadores e aos resultados por 

eles obtidos, que neste momento é possível fazer uma selecção, complementando 
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estes aspectos pelos exames médicos que determinarão ou não a capacidade para um 

trabalho tão intenso e exigente.  

Mesmo ao nível dos países mais desenvolvidos, não estão estabelecidos os padrões anátomo-

fisiológicos que definem ou não o futuro atleta de alto nível, no Badminton. A inclusão no 

regime de alto rendimento pressupõe sempre uma aposta, baseada em dados atuais, mas que 

apenas o futuro e a prática do dia-a-dia provarão como certas ou não. 

 

D) - Objectivos 

 
A FPB tem vindo a perspectivar objectivos num plano cada vez mais elevado, criando 
simultaneamente a todos os atletas condições para melhores práticas e participações 
internacionais, assim como exigindo como contrapartida um ambiente maior responsabilização, 
exigência e de comprometimento. 
Sendo um dos objectivos a existência de uma maior integração de atletas no subsistema de 
alto rendimento, terá que ser tido em conta a razoabilidade temporal que um percurso deste 
acarreta, não se repercutindo portanto em resultados a curto e médio prazo. 
 
Neste sentido, as metas a atingir são: 
 

1. Promover a participação de atletas que permita reunir condições em posições do 
ranking mundial e/ou obtenção de resultados que lhes permitam aceder ao 
estatuto de alto rendimento; 

2. Presença com a regularidade possível em provas pontuáveis para o ranking 
mundial, tendo como objectivo classificações expressivas em alguns dos 
campeonatos disputados; 

3. Evolução positiva das classificações dos atletas mais jovens que progredirão a 
partir de campeonatos do seu escalão para campeonatos de escalões acima, 
tentando definir um percurso que lhes permita atingir posições de arranque no 
ranking mundial, permitindo-lhes por isso o acesso ao estatuto de alto 
rendimento. 

4. Continuação da implementação (alargando o seu âmbito regional) e 
melhoramento do plano de detecção de talentos, ferramenta essencial para 
recrutamento dos atletas mais capazes que possam em tempo próprio integrar o 
contingente de atletas que pretendemos que se tornem internos no CAR, 
permitindo que entrem o mais cedo possível na via do aperfeiçoamento e da 
especialização. 

 
Considerando que as provas disputadas ao nível das selecções nacionais têm um peso próprio, 
importante nas consequentes classificações ao nível do ranking mundial, importa prever a 
disputa dessas provas de forma a que se obtenham as melhores classificações possíveis. 
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Assim, no que respeita às provas a disputar, temos como objectivos nas principais 
competições: 

 

Estonian International 2018 

Estónia - Tallin  11 a 14 Janeiro de 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

Polish Junior 2018 

Polónia – Przemysl  18 a 21 Janeiro de 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

 

Iceland International 2018 

Islândia - Reykjavik  25 a 28 Janeiro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

The 27th Iran Farj International Challenge 2018 

Irão - Zanjan 5 a 8 Fevereiro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

2018 European Men’s & Women’s Team Championships 

Rússia - Kazan 13 a 18 Fevereiro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível, atingindo-se pelo menos do 4º ao 8.º lugar. 

 

Spanish Junior 2018 

Espanha - Oviedo 16 a 18 Fevereiro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

Austrian Open 2018 

Áustria - Viena 21 a 24 Fevereiro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar.  
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53.ºs Campeonatos Internacionais de Portugal 

Caldas da Rainha - Portugal 8 a 11 Março 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Hellas Junior 2018 

Grécia - Sidirokastro 30 Março a 1 Abril 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Cyprus Junior 2018 

Chipre – Nicosia 13 a 15 Abril 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

2018 European Championships 

Espanha - Madrid 24 a 29 Abril 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Spanish International 2018 

Espanha - Madrid 14 a 17  Junho 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

VIII Jogos Mediterrâneos 

Espanha -  Terragona 22 de Junho a 1 Agosto 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

BWF World Championships 2018 

China - Nanjing 30 de Julho a 5 de Agosto 2018 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos 33.º lugar. 
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European Junior Mixed Team Championships 

Estónia - Tallinn 7 a 11 Setembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

Belgian International 2018 

Bélgica - Leuven 12 a 15 Setembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

2018 European Junior Championships 

Estónia - Tallinn 12 a 16 Setembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

 Polish International 2018 

Polónia - Lubin 20 a 23 Setembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 
 

Belgian Junior 2018 

Bélgica - Herstal 21 a 23 Setembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

 

 

 

Jogos Olímpicos da Juventude 

Argentina - Buenos Aires 6 a 18 Outubro 2018 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos do 9º ao 16.º lugar. 

Finnish Junior 2018 

Finlândia - Espoo 26 a 28 Outubro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 
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Czech Junior 2018 

República Checa – Orlová - Lutyne 16 a 19 Novembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Scottish Open 2018 

Escócia - Glasgow 20 a 25 Novembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Campeonatos Internacionais de Juniores de Portugal 2018 

Portugal – Caldas da Rainha 30 Novembro a 2 Dezembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

European Mixed Team Championships – 1st stage 

A definir 7 a 9 Dezembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 

Turkey Junior 2018 

Turquia - Ankara 14 a 15 Dezembro 2018 

Objectivo: pretende-se essencialmente que a participação permita a melhor 
classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se pelo menos do 9º ao 
16.º lugar. 
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E) - Ranking mundial 

 

O objectivo principal, em todas as competições individuais, é o de alcançar o maior número 

possível de pontos de Ranking. Para atingir tal desiderato, é imprescindível participar em 

competições onde seja possível atingir classificações de pódio.  

Contudo, se em termos imediatos o posicionamento em termos de ranking impõe a obtenção 

da melhor classificação, numa perspectiva temporal mais alargada deve traduzir-se em 

participação nas mais importantes competições mundiais onde se pode obter experiência do 

mais alto nível. 

Assim, tendo em vista a participação ao mais alto nível competitivo, as melhores classificações 

e a conquista de maior número possível de pontos de ranking são imprescindíveis para 

favorecer o percurso desportivo dos atletas. 

 

Como já atrás foi descrito, também as competições da Selecção Nacional de Seniores têm 

papel importante para o alcançar de pontos para o Ranking Mundial, pelo que é o conjunto 

destes factores que determinará a manutenção de posições de relevo, importantes para a 

subida nos respectivos Rankings e sempre com o objectivo dos apuramentos olímpicos. 

 

F) – Estratégia de desenvolvimento 

Uma boa parte da estratégia de desenvolvimento foi já referida anteriormente, nomeadamente 

no que respeita ao apoio aos nossos melhores atletas, bem como à integração de atletas 

jovens de valor que possam, a médio prazo, obter resultados relevantes a nível internacional. 

 

Para atingir este objectivo pensamos que é fundamental a manutenção de um corpo técnico de 

reconhecida valia internacional, por forma a garantir não só a manutenção de elevados padrões 

de qualidade, como também uma evolução contínua da modalidade que se quer dinâmica e 

que permita o desenvolvimento desportivo constante. 

 

O desenvolvimento do Programa de Alto Rendimento e Selecções Nacionais da F.P.B. deve 

ser conjugado com outras vertentes da Federação. 

Identificamos assim alguns aspectos que têm relevância e são de uma importância 

fundamental para este projecto: 

 

 Funcionamento do mini centro de estágio 

 Funcionamento do Centro de Alto Rendimento 

 Colaboração estreita entre técnicos da FPB e dos clubes 

 Apoio aos clubes 

 Melhoria do Sistema competitivo 

 Medicina Desportiva  

 Protocolos com Entidades Oficias (Estabelecimentos de ensino dos vários graus 
académicos) 
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O pleno funcionamento do edifício-sede, continua a permitir realizar estágios, cursos e 

encontros com custos mais reduzidos. Esta estrutura permite ainda um aumento do volume e 

da qualidade das ações realizadas, atendendo à economia que proporciona em termos de 

alojamento e infra-estruturas. 

 

O funcionamento do Centro de Alto Rendimento em Badminton, vem facultar o incremento 

quantitativo e qualitativo dos praticantes em regime de Alto Rendimento.  

 

A FPB desenvolve o seu plano de detecção e desenvolvimento de talentos de badminton com o 

objectivo de formar atletas que possam obter grandes resultados a nível internacional e tendo 

em conta a constante evolução do processo de preparação dos mesmos. 

 

Deverá ser também orientada a sua formação académica para que possa haver por parte do 

(s) atleta (s) colocado (s) nestas condições, o cumprimento dos vários planos de preparação. 

 

Deverá ser incrementada a participação internacional bem como inseridos nos planos de 

preparação de estágios em países onde a modalidade tem praticantes de alto nível 

internacional (ex :Dinamarca). 

 

Desde o início, que a presença de atletas residentes se afigurava como fundamental por forma 

a aproveitar a excelência das instalações e dela retirar o máximo de condições possíveis que 

pudessem potenciar o talento dos atletas, a sua capacidade de trabalho e consequentemente a 

melhoria do seu nível desportivo. 

 

Para além da qualidade das instalações, a FPB preocupou-se em criar uma rede de protocolos 

e parcerias que permitisse colmatar as necessidades dos atletas residentes na sua vida escolar 

e pessoal.  

 

Falta portanto criar as condições financeiras indispensáveis para que o processo avance assim, 

seja possível criar um grupo de atletas residentes que para além do cumprimento fundamental 

das suas atividades escolares, tenha a possibilidade de treinar num ritmo e intensidade 

compatíveis com os objetivos a atingir por atletas de alto nível. 

 

 
 

Estrutura de funcionamento 
 
 
 
1. - Instalações 
 

1.1 Responsável 
1.2 Equipa de funcionamento 
1.3 Programa de funcionamento anual/ocupação 
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2. - Organização 
 

2.1 Espaços 
2.2 Horários 
2.3 Regulamento de funcionamento 

 
 
3. - Atletas 
 

3.1 Perfil 
3.2 Contrato FPB/Atleta/Encarregado de Educação 

 
 
4. – Àrea escolar 
 

4.1 Protocolos com Escolas –flexibilidade de horários (treinos, competições); entrada de 
atletas/alunos em qualquer momento 

4.2 Enquadramento e controlo – tutor, assistente social, encarregado de educação 
 

5. – Àrea desportiva 
 

5.1 Enquadramento técnico 
5.2 Definição de horários e programas de treino 
5.3 Estruturas de apoio 
5.4 Material necessário 

 
6. - Logística 
 

6.1 Alojamento 
6.2 Transportes 
6.3 Alimentação 
6.4 Outros 

 
7. - Enquadramento na residência 
 
8. – Outros acordos 
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Organigrama funcional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 

 
1. - Instalações 

 
A especificidade do CAR obriga a que seja administrado por uma estrutura definida e própria. 
Essa estrutura para além das funções normais de gestão administrativa, terá de compreender 
um conjunto de tarefas fundamentais nomeadamente: 
 
a) Manutenção e melhoramento das instalações; 
b) Organização de ocupações / rentabilização; 
c) Gestão integrada das naves desportivas e de todas as instalações adjacentes e 
complementares; 
d) Coordenação dos vários serviços em função da organização de eventos especiais ou de 
carácter regular; 
e) Colaboração com os serviços incumbidos da promoção e do marketing, no sentido da 
rentabilização das instalações. 
 
Para a concretização das tarefas atrás enumeradas, o CAR deverá: 
 
a.a) Ter um responsável directo (nomeado ou contratado), o qual constituirá a sua equipa de 
trabalho permanente; 

F.P.B. 

EQUIPA DE  

FUNCIONAMENTO DO 

CAR 

DIRECTOR DO CAR 

ÁREA DESPORTIVA ÁREA ESCOLAR 

EQUIPA TÉCNICA 
MÉDICO 

FISIOTERAPEUTA 

PSICÓLOGO 

NUTRICIONISTA 

TUTOR 
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b.b) A equipa de trabalho a constituir terá um número de elementos suficiente para garantir 
todas as necessidades de montagem/desmontagem de materiais, organização de eventos, 
manutenção, melhoramentos, segurança e apoio às diferentes actividades; 
 
c.c) O CAR orientar-se-á segundo um esquema de ocupação anual previamente definido que 
seja capaz de dar resposta não só às necessidades diárias de atletas em regime de treino bi-
diário, como às competições de badminton nacionais ou internacionais que lhe sejam alocadas. 
Para além destas atividades específicas o CAR poderá acolher outro tipo de solicitações de 
utilização (desportivas ou não), complementa rizando as suas atividades e rentabilizando as 
instalações. 
 
 

2. - Organização 

 
2.1 - Os espaços integrantes do CAR são os seguintes:  

 
  - Nave Central completamente equipada 

  - Bancadas com 600 lugares sentados  

- Nave Secundária completamente equipada com bancada integrada de 90 

lugares 

  - Balneários Masculinos e Femininos equipados com banho turco 

  - Balneários de Árbitros Masculinos e Femininos 

- Auditório pequeno de formação equipado com projector, tela e som (25 lugares) 

- Auditório grande de formação equipado com projector, tela e som (máximo 200 

lugares) 

- Ginásio devidamente equipado, com 2 salas para aulas de grupo, com 

balneário masculino e feminino, sauna e banho turco em ambos; 

  - Gabinete Médico  

  - Salas de reuniões 

  - Restaurante 

  - Alojamento (no edifício da FPB); 

 
2.2  - Horário de funcionamento 

 
Os horários de funcionamento de cada um dos diferentes espaços serão definidos 
em função das necessidades e das realizações. Importa ver contemplada a 
maximização das utilizações por forma a rentabilizar o mais possível o 
funcionamento do CAR. Este aspeto incluirá obviamente o aluguer e/ou concessão 
de espaços de exploração a terceiros, ficando desde logo garantida a primazia de 
utilização desses espaços aos utentes do CAR; 
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2.3  - Operacionalidade 
 
As diversas instalações deverão possuir um regulamento de funcionamento o qual, 
a par de normas gerais, deverá incluir as especificidades inerentes a cada uma 
delas. 

 
3. - Atletas 

 
 3.1 - O CAR será frequentado pelos seguintes atletas:  
 

 internos não seniores que constituem apostas da modalidade; 

 externos que poderão ser seniores ou não seniores que completem os seus planos 
de preparação nesta estrutura; 

 convidados; 

 ao abrigo de protocolos de cooperação com outras federações da modalidade. 
 

3.2 - Recrutamento 
 
Prevê-se que numa primeira fase o número de atletas internos não exceda os 10. O 
recrutamento destes atletas será feito com base em escolha feita pela equipa 
técnica nacional, tendo em consideração não só o talento desportivo mas também a 
atitude, a condição psicológica necessária a uma situação de trabalho intenso em 
internato, a idade (os atletas não deverão ter menos de 14 anos) e o acordo 
expresso pelos pais e/ou encarregados de educação. Poderão ser incluídos outros 
atletas que o solicitem desde que as condições atrás enunciadas estejam dentro dos 
parâmetros estabelecidos; 
 

3.3 – Contratualização com atletas internos 
 
Os atletas internos e os seus pais estabelecerão com a FPB contratos de formação 
escolar e desportiva, onde fiquem claramente definidos os direitos, deveres e 
responsabilidades de todas as partes envolvidas; 
 

3.4 – Contratualização com atletas externos 
 
Os atletas externos e os seus clubes estabelecerão com a FPB contratos de 
formação desportiva, onde fiquem claramente definidos os direitos, deveres e 
responsabilidades de todas as partes envolvidas; 
 

3.5 – A ética como valor primordial 
Todos os atletas estabelecerão com a FPB um contrato de código de conduta. 

 
 

4. - Área escolar 
 
A obtenção de resultados escolares por parte dos atletas é para a FPB uma condição 
fundamental a atingir com os atletas que vivam no CAR.Com vista a garantir a menor 
perturbação possível no percurso escolar dos diversos atletas, a FPB já possui um protocolo de 
cooperação com o Colégio Rainha D. Leonor, com os níveis de ensino, 2º, 3º ciclos e 
secundária pretendendo alargar a outras entidades. Possui também (para casos específicos) 
protocolos com o Instituto Politécnico de Leiria. 
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Os protocolos visam essencialmente garantir três aspetos:  
 
- um primeiro que visa a possibilidade de estabelecer horários equilibrados compatíveis com as 
necessidades de treino e competição dos atletas;  
 
- um segundo, que garanta (em caso de necessidade) a integração e colocação de novos 
atletas ao longo de cada ano letivo;  
 
- um terceiro, que permita em situações de ausência das aulas devido a competições, 
compensar as aulas perdidas com outras de recuperação. 
 
O enquadramento e controlo da parte escolar dos atletas será assegurado por um tutor, o qual 
fará não só o acompanhamento da parte social dos atletas como desempenhará o papel de 
encarregado de educação junto das escolas. 
 
Competirá ao tutor e equipa técnica estabelecer para cada atleta um horário diário integrado, 
onde seja possível compatibilizar as aulas, os tempos de estudo e os treinos. 
 
 

5. – Área desportiva 
 

5.1 - O enquadramento técnico deverá ser assegurado por 2 técnicos; 
 

5.2 - Competirá à equipa técnica nacional estabelecer os programas de treino e 
competição, bem como acompanhar todas as tarefas inerentes à preparação 
desportiva dos atletas; 

 
5.3 - Como estrutura fundamental de apoio, será necessário assegurar uma equipa 

multidisciplinar que contemple um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo e um 
nutricionista. 

 
 

6. - Logística 
 

6.1 Alojamento - A realidade de alojamento que a FPB possui neste momento é 
suficiente para as necessidades aquando da realização de estágios ou de outras 
atividades que envolvam uma permanência de curta duração naquelas 
instalações. No entanto, se no caso de estadias muito prolongadas chegamos à 
conclusão que os quartos a utilizar deverão ter outros níveis de conforto e de 
facilidades (que neste momento não possuem) pelo que é premente a sua 
adaptação. Parece-nos que, de grosso modo, os quartos deverão cumprir não só 
o objetivo do descanso como também os do estudo e do lazer e ao mesmo tempo 
conferirem a privacidade a que os atletas têm direito; 

 
6.2 Transportes – Os três locais mais importantes da vida dos atletas no CAR serão a 

Escola, o pavilhão desportivo e o alojamento. A proximidade entre estes 3 locais 
garante uma mobilidade fácil por parte dos atletas; 

 
6.3 Alimentação – Poderá ser facultada em dois locais: o pequeno-almoço e ceia no 

local de alojamento e/ou CAR, e o almoço e jantar no restaurante do CAR. 
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7. – Enquadramento na residência 
 
O enquadramento na residência será feito por um responsável que preferencialmente ficará 
alojado nas mesmas instalações. 
 
 

8. – Outros acordos 
 
Pensamos que a excelência das instalações e do trabalho a desenvolver nas mesmas, deverá 
levar ao pedido de certificação do CAR pela Badminton Europe. 
 
Considera-se também da máxima importância, numa estratégia desportiva e de rentabilização, 
o estabelecimento em geral de acordos de cooperação com outros países e especialmente 
com os de expressão oficial portuguesa no âmbito da CPLP e do Comité Olímpico de Portugal. 
 

Devemos continuar a criar condições de actualização de todos os técnicos envolvidos, directa 

ou indirectamente, no Programa de Alto Rendimento através da sua participação em colóquios, 

cursos e ou estágios no estrangeiro importantes para a sua contínua formação. 

 

A colaboração realizada em anos anteriores com o Centro de Medicina Desportiva em estudos 

diversos envolvendo os nossos jogadores de Alto Rendimento revelou-se gratificante em todos 

os aspectos, trazendo para a modalidade conhecimentos que poderão ser utilizados com os 

novos atletas de elite, na preparação dos treinos e a perceber melhor as necessidades de cada 

jogador. O Director Clínico, especialista em medicina desportiva, tem permitido não só cumprir 

as obrigações legais, mas também procurar reforçar o apoio aos nossos atletas nesta área 

fundamental, assim como a Fisioterapia no que respeita a indicadores fisiológicos. 

 

Tem sido objectivo primordial nesta área, proceder à divulgação e aconselhamento perante as 

associações e os clubes de quais as substâncias dopantes, e qual a melhor forma de as evitar. 

Procuraremos continuar e aumentar a sensibilização dos agentes desportivos para as melhores 

formas de conseguir um ótimo rendimento das suas capacidades físico-motoras e psíquicas, 

como seja através de uma alimentação saudável e prevenção de lesões, entre outras. 

 

A conjugação de todos estes fatores, resulta na estratégia de desenvolvimento da Federação 

Portuguesa de Badminton para a continuidade evolutiva do Alto Rendimento aos quais acresce 

a motivação de todos os envolvidos. Numa modalidade claramente não profissional, sem 

patrocínios e sem elevados prémios de vitória a motivação surge através dos objetivos 

alcançados. Neste campo, será muito importante ao projecto, que os seus responsáveis, 

dirigentes e técnicos, possam programar e dosear de uma forma progressiva a participação 

competitiva acompanhando o crescer das expectativas dos atletas à medida que os objetivos 

vão sendo alcançados.  

 

A estratégia de desenvolvimento da F.P.B., no que respeita ao Alto Rendimento, passa pelo 

alargamento do grupo de trabalho com uma base sólida para garantia da consecução dos 

objectivos, justificando assim a relação profissional com um técnico de carreira internacional. 

Pensamos que a excelência das instalações e do trabalho a desenvolver nas mesmas, deverá 
levar a breve trecho ao pedido de certificação do CAR pela Badminton Europe. 
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G) – Quadro das acções a desenvolver 

 
No ano de 2018 as ações a desenvolver serão, além de todas as que estão devidamente 

descriminadas no capítulo dos objetivos como competições de seleções nacionais, as 

competições individuais internacionais, nas quais os nossos atletas irão tentar atingir os seus 

objetivos em termos de rankings mundiais, bem como todo o processo de desenvolvimento dos 

jovens atletas, estágios formativos e pré-competitivos de acordo com calendário anual da BWF. 

 
Seguindo a metodologia utilizada em anos anteriores, a FPB procurará integrar atletas 

portugueses nos diversos programas de apoio e preparação organizados e sustentados quer 

através da Badminton Europe quer através da Badminton World Federation. 

 

A FPB apresentará igualmente candidaturas no âmbito dos projectos regionais europeus de 

desenvolvimento e demais oportunidades facultadas pela Badminton Europe Confederation e 

Badminton World Federation, procurando desta forma ultrapassar as restrições financeiras 

actuais e continuando assim a proporcionar aos atletas portugueses o contacto com atletas de 

outros países englobados nesses mesmos projectos. 

 

H) - Anexos 

 

Anexo I – Ranking Nacional e Ranking Mundial 

Anexo II – Calendário Nacional da F.P.B. 

Anexo III – Calendário Europeu de Juniores 

Anexo IV – Calendário Internacional da B.W.F. 
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Anexo I – Ranking Nacional e Ranking Mundial 
 

       

 
Classificação Final no Ranking Nacional 2016/17 

 

 
Classificação no Ranking Mundial 7 Dezembro de 2017 

 

         

 
Jogador Categoria Escalão RK.NAC. 2016/17 RK.Mundial- 07-12-2017 

 

Adriana Gonçalves 

Alto Rendimento S19 

1º Sing. Senhoras 

1º Pares Senhoras 

10 º Pares Mistos 

438º 

Singulares Senhoras 

(Ranking Não Seniores) 
 

Não Senior 

 

  

 

Catarina Martins 

Alto Rendimento S19 

5º Sing. Senhoras 

 373º                   

   Singulares Senhoras 

(Ranking Não Seniores) 

 

Não Senior 
1º Pares Senhoras 

 

 
  

6º Pares Mistos 

 

Gonçalo Almeida 

Alto Rendimento S19 

3º Sing. Homens 

 1034º                                 

Pares Homens       

 (Ranking Seniores) 

 

Senior 
5º Pares Homens 

 

 
  

6º Pares Mistos 

 

Gonçalo Morgado 

Alto Rendimento S17 

26º Sing. Homens 
 581º                                 

Singulares Homens       

(Ranking Não Seniores) 
 

    

2º Pares Homens 

 

 

Não Senior 11º Pares Mistos 

 

Joana Eduardo 

Alto Rendimento S17 

2º Sing. Senhoras 

 304º                    

 Singulares Senhoras 

(Ranking Não Seniores) 

 

  

2º Pares Senhoras 

 

 

Não Senior 7º Pares Mistos 

 

João Chang 

Alto Rendimento S17 

1º Sing. Homens 158º                                

 Singulares Homens        

(Ranking Não Seniores)  

  1º Pares Homens 

 

Não Senior 
  

 

Mariana Afonso 

Alto Rendimento S15 

4º Sing. Senhoras 

 408º                     

Singulares Senhoras 

(Ranking Não Seniores) 

 

  

2º Pares Senhoras 

 

 

Não Senior 8º Pares Mistos 

 

Mariana Chang 

Alto Rendimento S19 

2º Sing. Senhoras 1158º                     

Singulares Senhoras 

(Ranking  Seniores)  

    2º Pares Senhoras 

 

Não Senior 7º Pares Mistos 

 

Mariana Leite 

Alto Rendimento S19 

8º Sing. Senhoras 

 532º                     
Singulares Senhoras 

(Ranking Não Seniores) 

 

  

2º Pares Senhoras 

 

 
Não Senior 3º Pares Mistos 

 

Mariana Paiva 

Alto Rendimento S19 

3º Sing. Senhoras 

  

 

  

6º Pares Senhoras 

 

 

Não Senior 1º Pares Mistos 

 

Marco Jorge 
    

21º Sing. Homens 

 1924º                     

Singulares Homens 
(Ranking  Seniores) 

 

    
Alto Rendimento S19 

5º Pares Homens 
 

 

Não Senior     3º Pares Mistos 

 

Miguel Rocha 

Alto Rendimento S19 

19º Sing. Homens 

985º                     

Singulares Homens 

(Ranking  Seniores) 

 

  

6º Pares Homens 

 

7.ºPares Mistos 

 

Não Senior     

 

Rodrigo Ferreira 

Alto Rendimento S17 

7º Sing. Homens 

 
581º                     

Singulares Homens 

(Ranking Não Seniores) 

 
  

2º Pares Homens 
 

 
Não Senior 26º Pares Mistos 
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Anexo II – Calendário Nacional da F.P.B. 
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Anexo III – Calendário Europeu de Juniores 

 
January 2018 
Week Date Title City Category 

3 18 - 21 Jan VICTOR Polish Junior Przemysl Junior Int. Series 
4 26 - 28 Jan Swedish Junior Uppsala Junior Int. Series 
  

    
February 2018 

  
Week Date Title City Category 

6 8 - 11 Feb 8th Multi Alarm Hungarian Junior Pecs Junior Int. Series 
7 16 - 18 Feb Spanish Junior Oviedo Junior Int. Series 
8 23 - 25 Feb YONEX Italian Junior Milan Junior Int. Series 
9 28 - 4 Mar YONEX Dutch Junior International  Haarlem Junior Int. Grand 

Prix 
  

    
March 2018 

  
Week Date Title City Category 

10 8 - 11 Mar YONEX German Junior Berlin Junior Int. Grand 
Prix 

11 15 - 17 Mar Israel Junior Rishon Le Zion Junior Int. Series 
13 30 - 1 Apr Hellas Junior Sidirokastro Junior Int. Series 
  

    
April 2018 

  
Week Date Title City Category 

15 13 - 15 Apr Cyprus Junior Nicosia Junior Int. Series 
17 26 - 29 Apr Valamar Junior Open Dubrovnik Junior Int. Series 
  

    
June 2018 

  
Week Date Title City Category 

26 28 - 1 Jul Russian Junior White Nights Gatchina Junior Int. Series 
  

    
August 2018 

  
Week Date Title City Category 

32 9 - 12 Aug Bulgarian Junior Pazardzhik Junior Int. Series 
33 17 - 19 Aug YONEX Lithuanian Junior Klaipeda Junior Int. Series 
35 31 - 2 Sep FZ FORZA U19 Irish Open Dublin Junior Int. Series 
  

    
October 2018 

  
Week Date Title City Category 

42 19 - 21 Oct Austrian U19 International Maria Enzersdorf Junior Int. Series 
43 26 - 28 Oct TEM Slovenia Junior International  Mirna Junior Int. Series 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21199&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=20861&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21247&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21154&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21420&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21410&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21419&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21330&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21595&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21337&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21198&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21766&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21618&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21982&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21977&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21958&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=21957&clubid=4685&cmsid=239
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Anexo IV – Calendário Internacional da BWF 

 

JANUARY 

WEEK COUNTRY DATES TOURNAMENT 
UPDATED 
AT 

CATEGORY CITY 

02 
THA 

 
09 -14 

PRINCESS 
SIRIVANNAVARI Thailand 
Masters 2018 

2017-09-21 
Grade 2 - 
Level 5 

Bangkok 

02 
EST 

 
11 -14 

YONEX Estonian 
International 2018 

- 
International 
Series 

Tallinn 

03 
MAS 

 
16 -21 

PERODUA Malaysia Masters 
2018 

2017-09-21 
Grade 2 - 
Level 4 

Kuala Lumpur 

03 
SWE 

 
18 -21 Swedish Open 2018 - 

International 
Series 

Lund 

03 
POL 

 
18 -21 VICTOR Polish Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Przemysl 

04 
INA 

 
23 -28 

DAIHATSU Indonesia 
Masters 2018 

2017-09-21 
Grade 2 - 
Level 4 

Jakarta 

04 
ISL 

 
25 -28 Iceland International 2018 - 

International 
Series 

Reykjavik 

04 
SWE 

 
26 -28 Swedish Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Uppsala 

05 
IND 

 
30 -04 

YONEX-SUNRISE DR. 
AKHILESH DAS GUPTA 
India Open 2018 

2017-09-21 
Grade 2 - 
Level 4 

New Delhi 

  

FEBRUARY 

10 / 135 TOURNAMENTS 

05 
NZL 

 
01 -04 

YONEX North Harbour 
International 2018 

- Future Series Auckland 
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06 
IRI 

 
05 -08 

The 27th Iran Fajr 
International Challenge 2018 

- 
International 
Challenge 

Zanjan 

 

06 
NZL 

 
06 -07 

VICTOR Oceania Men's and 
Women's Team 
Championships 2018 

- 
Continental 
Team 
Championships 

Hamilton 

 

06 
MAS 

 
06 -11 

Badminton Asia Team 
Championships 2018 

- 
Continental 
Team 
Championships 

Alor Setar 

 

06 
ALG 

 
07 -10 Algeria International 2018 - Future Series Algiers 

 

06 
NZL 

 
08 -11 

VICTOR Oceania 
Championships 2018 

2017-08-21 
Continental 
Individual 
Championships 

Hamilton 

 

06 
HUN 

 
08 -11 

8th MULTI ALARM 
Hungarian Junior 
International 2018 

- 
Junior 
International 
Series 

Pécs 

 

07 
ALG 

 
12 -15 

All Africa Men's and 
Women's Team 
Championships 2018 

- 
Continental 
Team 
Championships 

Algiers 

 

07 
RUS 

 
13 -18 

2018 European Men's & 
Women's Team 
Championships 

- 
Continental 
Team 
Championships 

Kazan 

 

07 
TRI 

 
15 -18 

Male & Female Continental 
Team Championships 2018  

- 
Continental 
Team 
Championships 

Tacarigua 

 

07 
ESP 

 
16 -18 Spanish Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Oviedo 

 

07 
ALG 

 
16 -18 

All Africa Individual 
Championships 2018 

- 
Continental 
Individual 
Championships 

Algiers Algeria 

 

08 
SUI 

 
20 -25 YONEX Swiss Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
5 

Basel 
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08 
AUT 

 
21 -24 Austrian Open 2018 - 

International 
Challenge 

Vienna 

 

08 
UGA 

 
22 -25 Uganda International 2018  - 

International 
Series 

KAMPALA 

 

08 
ITA 

 
23 -25 YONEX Italian Junior 2018  - 

Junior 
International 
Series 

Milano 

 

09 
UGA 

 
26 -28 

Uganda Junior International 
2018 

- 
Junior Future 
Series 

KAMPALA 

 

09 
ESP 

 
27 -04 Spain Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
5 

Bilbao 

 

09 
NED 

 
28 -04 

YONEX Dutch Junior 
International 2018 

2017-11-16 
Junior 
International 
Grand Prix 

Haarlem 

 

09 
SVK 

 
28 -03 YONEX Slovak Open 2018  - Future Series 

Zamarovce – 
Trencin 

 
MARCH 

30 / 135 TOURNAMENTS 

09 
JAM 

 
01 -04 

IV Jamaica International 
2018 

- 
International 
Series 

Kingston 6 

10 
GER 

 
06 -11 YONEX German Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 5 

Mulheim-An-
Der-Rhur 

10 
BRA 

 
07 -11 

33th Brazil International 
Badminton Cup 2018 

- 
International 
Challenge 

Foz do Iguazu 

10 
POR 

 
08 -11 

53 Portuguese International 
2018 

- 
International 
Series 

Caldas da 
Rainha 

10 
GER 

 
08 -11 YONEX German Junior 2018 - 

Junior 
International 
Grand Prix 

Berlin 
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11 
ENG 

 
14 -18 

YONEX All England Open 
2018 

2017-09-21 
Grade 2 - 
Level 2 

Birmingham 

 

11 
CUB 

 
14 -18 XIX Giraldilla Tournament - Future Series La Habana 

 

11 
ISR 

 
15 -17 Israel Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Rishon Le Zion 

 

11 
CZE 

 
15 -18 

KaBaL International Karviná 
2018 

- 
International 
Series 

Karviná 

 

12 
VIE 

 
20 -25 

Ciputra Hanoi - Yonex 
Sunrise Vietnam 
International Challenge 2018 

- 
International 
Challenge 

Hanoi 

 

12 
CAN 

 
22 -25 

Canadian Junior 
International 

- 
Junior Future 
Series 

Calgary 

 

12 
POL 

 
22 -25 Polish Open 2018 - 

International 
Challenge 

TBC 

 

13 
FRA 

 
27 -01 Orleans Masters 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 6 

Orleans 

 

13 
CRO 

 
29 -01 

VICTOR Croatian 
International 2018 

- Future Series ZAGREB 

 

13 
GRE 

 
30 -01 Hellas Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

SIDIROKASTRO 
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APRIL 

45 / 135 TOURNAMENTS 

14 
INA 

 
02 -08 

PEMBANGUNAN JAYA 
RAYA Junior Grand Prix 
2017 

- 
Junior 
International 
Grand Prix 

South 
Tangerang 

14 
JPN 

 
04 -08 

Osaka International 
Challenge 2018 

2017-08-03 
International 
Challenge 

Moriguchi 

14 
FIN 

 
05 -08 Finnish Open 2018 - 

International 
Challenge 

Vantaa 

14 
AUS 

 
05 -15 

2018 Commonwealth Games 
(Non WR Event) 

- Other Gold Coast 

14 
ARG 

 
05 -08 

VI Argentina International 
2018 

- Future Series Buenos Aires 

15 
CHN 

 
10 -15 China Level 6 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
6 

Ling Shui 

15 
MEX 

 
12 -15 

IV YONEX MEXICAN 
INTERNATIONAL U19 

2017-11-13 
Junior 
International 
Series 

GUADALAJARA 

15 
NED 

 
12 -15 

19th VICTOR Dutch 
International 2018 

- 
International 
Series 

Wateringen 

 

15 
CYP 

 
13 -15 Cyprus Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Nicosia 

 

16 
MAS 

 
17 -22 

CELCOM AXIATA Malaysia 
International Challenge 

- 
International 
Challenge 

TBC 

 

16 
GRE 

 
19 -22 Hellas International 2018 - Future Series SIDIROKASTRO 

 

17 
CHN 

 
24 -29 

Badminton Asia 
Championships 2018 

- 
Continental 
Individual 
Championships 

Wuhan 
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17 
ESP 

 
24 -29 

2018 European 
Championships 

- 
Continental 
Individual 
Championships 

Huelva 

 

17 
THA 

 
24 -29 

YONEX-SHERA-ROZA-BTY 
Junior International 
Challenge 2018 

- 
Junior 
International 
Challenge 

Bangkok 

 

17 
CRO 

 
26 -29 Valamar Junior Open 2018  - 

Junior 
International 
Series 

Dubrovnik 

 

17 
GUA 

 
26 -29 

XXII Pan Am Individual 
Championships 2018 

- 
Continental 
Individual 
Championships 

Guatemala City 

 
MAY 

61 / 135 TOURNAMENTS 

18 
NZL 

 
01 -06 New Zealand Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 5 

Auckland 

19 
AUS 

 
08 -13 Australian Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 5 

Sydney 

19 
SLO 

 
10 -13 

FZ Forza Slovenia 
International 2018 

- 
International 
Series 

Medvode 

20 
INA 

 
15 -20 

Indonesia International 
Series 2018 

- 
International 
Series 

to be 
confirmed 

20 
THA 

 
20 -27 

TOTAL BWF Thomas & Uber 
Cup Finals 2018 

2017-09-22 
Grade 1 - 
Team 
Tournaments 

Bangkok 

21 
ROU 

 
24 -27 Romanian International 2018 - Future Series TBC 

 

22 
PER 

 
31 -03 Perú Future Series 2018 - Future Series Lima 

 

22 
LAT 

 
31 -03 

YONEX Latvia International 
2018 

- Future Series Jelgava 
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JUNE 

69 / 135 TOURNAMENTS 

23 
LTU 

 
07 -10 

YONEX Lithuanian 
International 2018 

- Future Series Kaunas 

24 
USA 

 
12 -17 2018 YONEX US Open 2017-11-16 

Grade 2 - 
Level 5 

Anaheim 

24 
ESP 

 
14 -17 Spanish International 2018  2017-09-21 

International 
Challenge 

Madrid 

24 
MEX 

 
14 -17 

MEXICO FUTURE SERIES 
2018 

- Future Series Guanajuato 

25 
CAN 

 
19 -24 Canada Open 2018 - 

Grade 2 - 
Level 6 

Calgary 

 

25 
COL 

 
21 -24 

IX Colombia Internacional 
2018 

- Future Series Barranquilla 

 

25 
MGL 

 
21 -24 

Mongolia Junior International 
Series 2018 

- 
Junior 
International 
Series 

Ulaanbaatar 

 

26 
MAS 

 
26 -01 Malaysia Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 3 

Kuala Lumpur 

 

26 
PER 

 
26 -01 Perú International 2018 - 

International 
Series 

Lima 
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26 
RUS 

 
28 -01 

Russian Junior White Nights 
2018 

- 
Junior 
International 
Series 

Gatchina 

 

26 
MGL 

 
28 -01 

Mongolia International Series 
2018 

- 
International 
Series 

Ulaanbaatar 

 

JULY 

80 / 135 TOURNAMENTS 

27 
INA 

 
03 -08 BCA Indonesia Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
2 

Jakarta 

 

27 
RUS 

 
04 -08 White Nights 2018 - 

International 
Challenge 

Gatchina 

 

28 
THA 

 
10 -15 Thailand Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
4 

Bangkok 

 

28 
INA 

 
14 -18 

Badminton Asia Junior 
Championships 2018 ( Team 
Event) 

- 
Continental 
Junior Team 
Championships 

TBC 

 

29 
SGP 

 
17 -22 Singapore Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
4 

Singapore 

 

29 
BRA 

 
18 -20 

XXVII Pan Am Junior Team 
Championships 2018 

- 
Continental 
Junior Team 
Championships 

Rio de Janeiro 

 

29 
INA 

 
19 -22 

Badminton Asia Junior 
Championships 2018 ( 
Individual Event) 

- 
Continental 
Junior 
Championships 

TBC 

 

30 
BRA 

 
23 -26 

XXVII Pan Am Junior 
Championships U19 

- 
Continental 
Junior 
Championships 

Rio de Janeiro 

 

30 
JPN 

 
24 -29 Japan Masters 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
6 

Akita 

 
30 RUS 24 -29 Russian Open 2018 2017-09-21 Grade 2 - Level Vladivostock 
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 6 

 

31 
CHN 

 
30 -05 

TOTAL BWF World 
Championships 2018 

- 
Grade 1 - 
Individual 
Tournaments 

Nanjing 

 
 

AUGUST 

91 / 135 TOURNAMENTS 

32 
VIE 

 
07 -12 Vietnam Open 2018 - 

Grade 2 - 
Level 6 

Hochiminh 

32 
USA 

 
07 -11 

2018 Yonex/K&D Graphics 
International Series 

- 
International 
Series 

Orange 

32 
BUL 

 
09 -12 Bulgarian Junior 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Pazardzhik 

33 
BUL 

 
13 -16 Eurasia Bulgarian Open 2018 - 

International 
Series 

Sofia 

33 
MAS 

 
14 -18 

CELCOM AXIATA Malaysia 
International Junior Open 
2018 

- 
Junior 
International 
Challenge 

TBC 

33 
INA 

 
18 -29 

2018 Asian Games (Non WR 
Event) 

- Other Jakarta 

34 
IRI 

 
23 -26 

Iran Junior International 
Series 

- 
Junior 
International 
Series 

Tabriz 

35 
UKR 

 
29 -02 Kharkiv International 2018 - 

International 
Challenge 

Kharkiv 

 

35 
CHI 

 
30 -02 Temuco Junior 2018 - 

Junior Future 
Series 

Temuco 

 

35 
IRL 

 
31 -02 U19 Irish Open 2018 - 

Junior 
International 
Series 

Dublin 
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SEPTEMBER 

101 / 135 TOURNAMENTS 

36 
IND 

 
04 -09 Hyderabad Open 2018 - 

Grade 2 - 
Level 6 

Hyderabad 

36 
CHI 

 
06 -09 Santiago 2018 - 

International 
Series 

Santiago 

37 
JPN 

 
11 -16 Japan Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 3 

Tokyo 

37 
AUS 

 
13 -16 

Australian Junior 
International 2018 

- 
Junior Future 
Series 

Perth 

37 
NZL 

 
13 -16 

TUI MEDICAL Waikato 
International 2018 

- 
International 
Series 

Hamilton 

 

38 
CHN 

 
18 -23 China Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 2 

Changzhou 

 

38 
INA 

 
18 -23 Indonesia Level 6 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 6 

TBC 

 

38 
AUS 

 
19 -23 Sydney International 2018 - 

International 
Series 

Sydney 

 

38 
POL 

 
20 -23 Polish International 2018 - 

International 
Series 

TBC 

 

38 
MEX 

 
20 -23 

IX INTERNATIONAL 
MEXICANO 2018 

- 
International 
Series 

Aguascalientes 

 

39 
KOR 

 
25 -30 Korea Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 4 

Seoul 

 

39 
AUS 

 
26 -30 

South Australia International 
2018 

- 
International 
Challenge 

Adelaide 
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OCTOBER 

113 / 135 TOURNAMENTS 

40 
TPE 

 
02 -07 Chinese Taipei Open 2018  2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 5 

Taipei City 

40 
ARG 

 
07 -12 

Youth Olympic Games (Non 
WR Event) 

- Other Buenos Aries 

41 
NED 

 
09 -14 Dutch Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 6 

Almere 

42 
DEN 

 
16 -21 Denmark Open 2018 2017-09-25 

Grade 2 - 
Level 3 

Odense 

42 
BRA 

 
17 -21 

5th Mercosul International 
Series 2018 

- 
International 
Series 

Campinas 

42 
AUT 

 
19 -21 

Austrian U19 International 
2018 

- 
Junior 
International 
Series 

Maria 
Enzersdorf 

 

43 
FRA 

 
23 -28 French Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 3 

Paris 

 

43 
DOM 

 
23 -26 

IX Santo Domingo Open 
2018 

- 
International 
Series 

Santo 
Domingo 

 

43 
INA 

 
23 -28 

Indonesia International 
Challenge 2018 

- 
International 
Challenge 

to be 
confirmed 

 

44 
MAC 

 
30 -04 Macau Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 5 

Macau City 

 

44 
GER 

 
30 -04 Bitburger Masters 2018 2017-09-21 

Grade 2 - 
Level 6 

Saarbrucken 
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NOVEMBER 

124 / 135 TOURNAMENTS 

45 
CAN 

 
05 -10 

World Juniors Team 
Championship 2018 

- 
Grade 1 - 
Team 
Tournaments 

Canada 

45 
CHN 

 
06 -11 China Masters 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
3 

Fuzhou 

45 
MAS 

 
06 -11 

Malaysia International Series 
2018 

- 
International 
Series 

TBC 

46 
CAN 

 
12 -18 

World Junior Championship 
2018 

- 
Grade 1 - 
Individual 
Tournaments 

Canada 

46 
HKG 

 
13 -18 Hong Kong Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
4 

Hong Kong 

47 
SCO 

 
20 -25 Scotland Open 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
6 

Glasgow 

47 
IND 

 
20 -25 

Syed Modi International 
Badminton Championships 
2018 

2017-09-21 
Grade 2 - Level 
5 

Lucknow 

 

48 
KOR 

 
27 -02 Korea Masters 2018 2017-09-21 

Grade 2 - Level 
5 

Kwangju 

 
DECEMBER 

132 / 135 TOURNAMENTS 

50 
KOR 

 
10 -16 

MIRYANG WONCHEON 
YONEX Korea Junior Open 
International Challenge 2018 

- 
Junior 
International 
Challenge 

Miryang city 

50 
BAN 

 
11 -16 

YONEX - SUNRISE 
Bangladesh International 
Challenge 2018 

- 
International 
Challenge 

Dhaka 
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51 
BAN 

 
18 -23 

YONEX - SUNRISE 
Bangladesh International 
Junior 2018 

- 
Junior 
International 
Series 

Dhaka 

 

51 
USA 

 
18 -22 

2018 Yonex/K&D Graphics 
International Challenge 

- 
International 
Challenge 

Orange County 
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