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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Atividades e Projetos 2022 pretende ser um instrumento crucial para a retoma, 

desenvolvimento e recuperação do Badminton após quase dois anos de desafios complexos e 

inúmeros constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19 que nos obrigaram a assumir 

um papel basilar no desenvolvimento desportivo, económico e social do nosso país.  

Inevitavelmente alguns dos nossos projetos previstos para 2021 foram fortemente 

condicionados na sua execução, pelo que transitarão para este ano, mantendo válidos os 

objetivos que a Federação estabeleceu para o desenvolvimento do Badminton e projetar de 

forma inequívoca a nossa modalidade como uma referência no panorama desportivo.  

Os objetivos estratégicos centrais passam por impulsionar e manter uma dinâmica de trabalho e 

de estabilidade da modalidade, dando continuidade ao esforço realizado em anos anteriores, 

com base numa gestão adaptada e inteligente dos nossos recursos financeiros, materiais e 

humanos, mas também a ambição de uma visão integrada e virada para o futuro.  

O crescimento do número de praticantes, o crescimento das provas em todas as variantes, 

géneros e idades são algumas das nossas prioridades para a nova época desportiva. É necessário 

cabimentar recursos humanos e financeiros de uma forma eficiente para podemos ajudar o 

maior número de agentes desportivos.  

Sentimos a responsabilidade de incentivar, apoiar e concretizar projetos inovadores que possam 

mudar a realidade da nossa modalidade criando estratégias de crescimento no âmbito do Alto 

Rendimento e Seleções Nacionais, que permitam o aumento quantitativo e qualitativo de grupos 

de atletas que possam integrar as diversas Seleções Nacionais e almejar melhores resultados 

individuais para os jogadores portugueses.  

Pretendemos continuar a investir na educação e formação dos nossos atletas, treinadores, 

árbitros, staff, dirigentes em áreas tão diversas como o treino, gestão, liderança, organização, 

ética desportiva, etc. É neste contexto que em 2022 a formação desempenhará um papel 

determinante, não só a formação de novos árbitros, novos treinadores, mas também de outros 

agentes desportivos, sempre com recurso a formadores devidamente qualificados.  
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Ambicionamos oferecer melhores condições de trabalho aos nossos atletas, treinadores, 

árbitros, dirigentes, clubes, funcionários, colaboradores e parceiros para atingirem os seus 

objetivos dentro da nossa modalidade. Queremos continuar uma política de proximidade junto 

de todos os agentes desportivos para a promoção e desenvolvimento do badminton. 

Procuraremos a dinamização da modalidade e a sua divulgação através da descentralização das 

competições nacionais, do envolvimento com o Desporto Escolar, da realização de estágios e 

campos de férias de Badminton, da participação em diversas competições internacionais, 

nomeadamente nos Campeonatos Europeus e Mundiais da nossa modalidade nos diferentes 

escalões, do aumento do número de competições/eventos internacionais no CAR Badminton  

A realização de competições e eventos desportivos de foro internacional continuam a 

representar um eixo estratégico importante para o aumento da notoriedade do CAR Badminton 

e um meio para a introdução em diferentes mercados estratégicos, que permitem reforçar e 

afirmas as suas diversas valências técnicas, que vão ao encontro das necessidades do mercado 

do Alto Rendimento desportivo, junto das federações associadas da Badminton Europe. 

A Federação Portuguesa de Badminton considera essencial continuar o relacionamento 

institucional e a afirmação de um elevado grau de confiança com a Administração Pública – 

Governo, IPDJ, Câmara Municipal de Caldas da Rainha – e com instituições desportivas nacionais: 

Comité Olímpico de Portugal (COP), Comité Paralímpico de Portugal (CPP), Fundação do Desporto 

(FdD), entre outros. A FPB está ainda ciente que deverá continuar a desenvolver projetos na área 

da internacionalização do CAR Badminton junto de várias entidades no circuito internacional, 

nomeadamente a Badminton World Federation (BWF) e a Badminton Europe Confederation 

(BEC). 

A Comunicação continuará a ser uma aposta forte em 2022 com a procura do aumento e 

diversidade de conteúdos e no seu esforço qualitativo, em particular na difusão de todos os jogos 

do calendário competitivo nacional e internacional. Desejamos ser inovadores na área de 

Comunicação e marketing para conquistar uma imagem de referência junto aos nossos parceiros 

e patrocinadores e afirmar a nossa capacidade organizativa seja em competições nacionais, 

internacionais e nos mais variados eventos relacionados com a nossa modalidade.  
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Pretende-se assegurar serviços competentes e eficientes, regulando e gerindo eficazmente todos 

os procedimentos necessários para o bom funcionamento da prática desportiva junto das 

Associações, Clubes e mais variados agentes desportivos, dando continuidade ao que vem sendo 

realizado ao longo das últimas épocas desportivas.   

Embora a conjuntura económica nacional e internacional se apresente pouco favorável, devido 

à restrição de meios orçamentais e de investimento das empresas, dos patrocinadores, além do 

próprio Estado em contexto de pandemia, estamos confiantes de que somos capazes de 

concretizar os objetivos a que nos propomos neste mandato. Estamos conscientes da 

necessidade de adaptação contínua perante esta nova realidade e convictos que surgirão 

oportunidades de crescimento e afirmação do Badminton no panorama do Desporto português.  

Na definição do planeamento para a época 2022, precisamos de ter em consideração que os 

calendários competitivos nacionais e internacionais podem ainda sofrer impacto devido à crise 

pandémica que atravessamos desde 2020. Embora este Plano de Atividades e Projetos seja o 

ponto de partida para a presente época desportiva, está sujeito a alterações e de acordo o ciclo 

olímpico.  

Este documento visa descrever brevemente o plano de atividades e projetos que impulsionem o 

crescimento do número de agentes desportivos e o desenvolvimento da modalidade assentes 

nos seguintes pilares a curto e médio prazo:  

• Administração: assuntos e matérias diretamente ligados à estratégia da entidade da FPB 

numa perspetiva de melhoria dos serviços e seus colaboradores, investimento e 

programação planeamento de ações, parcerias e protocolos de financiamento;  

• Comunicação e Marketing: objetivos e propostas para a melhoria da comunicação e 

promoção da modalidade;  

• Desenvolvimento da modalidade: propostas e projetos para garantir um número 

crescente de praticantes de badminton, promoção dos valores da ética desportiva;  

• Formação: candidaturas a participações, objetivos de formação e ações formativas;  

• Competição Nacional: Propostas e apoios para melhorar e inovar a competição nacional;   

• Eventos Internacionais: eventos previstos, propostas para candidaturas organizativas; 
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• Seleções Nacionais / Alto Rendimento: Propostas e definições de trabalho das seleções 

nacionais e projetos de alto rendimento 

Através de muita dedicação, extenso trabalho, paixão e confiança nas nossas capacidades 

pretendemos, intrinsecamente ligados à ética e integridade desportiva, promover o 

desenvolvimento da nossa modalidade e alcançar inúmeras conquistas desportivas!  

Com a colaboração de todos os agentes desportivos acreditamos ser possível projetar um futuro 

de esperança e confiança na nossa modalidade desportiva.  

A FPB continuará, como tem feito ao longo dos seus quase 68 anos de história, a procurar sempre 

a excelência.  
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2. ENQUADRAMENTO GERAL 

 

O Plano de Atividades e Projetos 2022 parte de uma análise da dimensão interna e externa da 

nossa modalidade, identificando os principais pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças: 

2.1 Pontos fortes: 

- Fácil acesso 

- Modalidade olímpica com participação olímpica e paralímpica 

- Qualidade da infraestrutura e equipamentos do CAR Badminton 

- Foco na internacionalização do CAR 

- Popularidade da modalidade entre as camadas mais jovens 

- Recursos humanos com valências técnicas  

- Modalidade considerada baixo risco em contexto da pandemia COVID-19 

- Número crescente de atletas com estatuto de Alto Rendimento 

- Prestígio e notoriedade internacional pela capacidade organizativa de grandes eventos da 

modalidade junto da BEC e BWF 

- Programa de Apoio ao Alto Rendimento (PAAR)  

- Engajamento da comunidade (ambiente familiar) 

- Competições em todos os escalões: Sub 9; Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Seniores e 

Veteranos 

- Modalidade dirigida para todos (Para badminton) 

2.2  Pontos fracos: 

- Sustentabilidade económica e financeira 

- Fraca cobertura dos eventos de badminton pelos "media" 

- Unidade da Residência FPB desajustada face às atuais necessidades do PAAR 

- Escassez de serviços integrados no apoio ao Badminton no Alto Rendimento desportivo 

- Fragilidade das estratégias de marketing para a promoção da modalidade  

- Pouco conhecimento das políticas desportivas internacionais da modalidade 

- Disparidade geográfica da modalidade 

- Organização administrativa territorial da modalidade no todo nacional 
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- Insuficiente qualificação e quantificação dos agentes desportivos 

- Número insuficiente de árbitros 

- Posicionamento dos atletas no ranking internacional 

- Constrangimentos socioculturais 

- Dificuldades em obter patrocínios 

- Demasiada dependência dos financiamentos estatais 

2.3 Oportunidades:    

- Envolvimento crescente das autarquias locais na organização de eventos nacionais e 

internacionais 

- Boa recetividade das ações de divulgação junto dos alunos do segundo e terceiro ciclo 

- Aumento da notoriedade da modalidade nas redes sociais (Facebook; Instagram e YouTube) 

- Maior envolvimento com os clubes 

- Importância da atividade física regular para melhorar a resposta imunológica e a crescente 

notoriedade da modalidade enquanto desporto de baixo risco em contexto da pandemia  

- Excelentes relações com a BEC e BWF 

- Notoriedade junto de entidades nacionais: IPDJ, COP, CPP, FdD e CMCR 

- Número crescente de eventos desportivos de carácter internacional no CAR Badminton 

- Modelo competitivo adequado e em fase de evolução 

- Existência da variante de Outdoor (AirBadminton); 

- Existência de consideráveis zonas geográficas por explorar; 

- Realização de parcerias com entidades empresariais 

- Prática desportiva junto de todos os segmentos da população: Desporto Para Todos 

- Requalificação das infraestruturas existentes 

- Afirmação da prática da modalidade nos estabelecimentos de ensino  

- Investimento da formação e qualificação dos agentes desportivos  

- Potenciar o crescimento do número de atletas com estatuto de alto rendimento  

- Participação regular das seleções em campeonatos da Europa e do Mundo 

- Crescimento das atividades relacionadas com a economia do desporto 

2.4  Ameaças: 



Plano Atividades e Projetos 2022            8 

- Limitações e incumprimentos no financiamento estatal  

- Interrupção súbita e por tempo indeterminado da prática desportiva 

- Instabilidade socioeconómica nacional, europeia e mundial 

- Crescimento de outras modalidades 

- Maior cobertura dos media das outras modalidades 

- Barreiras processuais e burocráticas para se aceder aos pavilhões desportivos 

- Elevado índice de sedentarismo 

- Decréscimo de inscrição de agentes desportivos 

- Instabilidade provocada por contexto de saúde pública 

 

Face ao exposto torna-se imperativo o aproveitamento dos pontos fortes e na superação dos 

pontos fracos, dissipando as ameaças e dando melhor aproveitamento às oportunidades.  

O Plano de Atividades e Projetos e Orçamento 2022 não são, em si mesmos, produtos definitivos 

e imutáveis, sendo permeáveis a diversas variáveis de contexto, algumas das quais fora do nosso 

controlo. A FPB compromete-se a apresentar um Plano e Orçamento Retificativo, se tal se 

verificar necessário, para garantir a transparência e a regularidade de um processo de alteração 

das intenções na fase de execução do Plano.  

Contudo, a FPB pugnará por uma ação orientada pelos seguintes objetivos para o quadriénio 

2020-2024: 

2.5 Objetivos gerais 

• Consolidar os princípios e os valores do Badminton; 

• Valorizar socialmente a modalidade, através do aumento da visibilidade, do aumento do 

número de praticantes e da diversificação do tipo de praticantes; 

• Afirmar o Badminton a nível nacional e internacional, através de estreita colaboração com 

entidades desportivas;  

• Realizar Eventos Internacionais no CAR Badminton; 

• Gerir com rigor os recursos disponíveis, para possibilitar as melhores condições aos agentes 

desportivos;  

• Gerir com critério os recursos humanos da FPB;  

• Manter e alargar as parcerias de apoio ao desenvolvimento do Badminton a nível 
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internacional, nacional e local; 

• Articular os projetos de Badminton na Escola com a formação de professores e técnicos e com 

Clubes e Associações. 

2.6 Objetivos Específicos 

• Oferecer serviços de qualidade no âmbito do Badminton; 

• Rever os processos de promoção do Badminton junto dos meios de comunicação e dos 

parceiros institucionais para uma maior visibilidade da modalidade; 

• Criar exposição da modalidade em canais televisivos; 

• Reforçar os processos tendentes à concretização de parcerias que aumentem o 

apoio ao desenvolvimento do Badminton; 

• Realizar os Campeonatos Internacionais 2022-2024 e outros Eventos Internacionais em 

Portugal; 

• Proporcionar uma melhor articulação entre os diferentes agentes do Badminton 

Nacional e internacional; 

• Capacitar as Associações para aumento e desenvolvimento dos projetos que 

realizam, de modo a criar condições para um crescimento sustentável; 

• Descentralizar as ações da FPB, para divulgação do Badminton a nível nacional; 

• Diminuir as assimetrias regionais; 

• Criar condições para a realização de atividades de excelência; 

• Apoiar as Seleções Nacionais, na preparação para a conquista de resultados de 

excelência, no Ciclo Olímpico e Paralímpico Paris 2024; 

• Apostar nos escalões de Não Seniores, reforçando o “Programa de Deteção 

e Desenvolvimento do Talento no Badminton” com vista a assegurar o 

desenvolvimento dos Atletas para o Ciclo Olímpico Paris 2024 e 2028; 

• Complementar a implementação dos projetos de divulgação do Badminton na Escola, 

com reforço do acompanhamento, no âmbito da Formação de Professores e 

Técnicos. 
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3. ATIVIDADES E PROJETOS DESPORTIVOS 
 

A Federação Portuguesa de Badminton tem como missão coordenar, dinamizar, desenvolver e 

organizar o Badminton em todas as suas dimensões e categorias, de forma harmoniosa, 

assegurando a continuidade e crescimento no território nacional em todos os meios sociais e 

faixas etárias, com o objetivo de se posicionar no panorama nacional e internacional através dos 

seguintes pontos fundamentais: 

Profissionalismo - Respeito pela ética e integridade desportiva e por práticas equitativas do ponto 

de vista do género da equipa dirigente aos quadros técnicos, funcionários e demais agentes 

desportivos; Estabilidade baseada numa Direção e Administração eficazes, em termos de gestão 

desportiva aliada a uma eficiente e prudente gestão financeira; 

Financiamento – Procura de apoios no sentido comercial com empresas e autarquias, procura de 

recursos próprios de fontes variadas e menor dependência de fundos públicos; 

Parcerias – Estabelecer protocolos com entidades desportivas e instituições educativas; 

Estratégias – Capacidade de definição das mesmas, evolução, prioridade da sua aplicação e 

focalização; formação de treinadores, de árbitros e dirigentes e do seu desenvolvimento 

contínuo.  

Comunicação – Transparência na informação das ideias, ações e objetivos; 

Internacionalização – Afirmação da capacidade organizativa e dos meios técnicos no contexto 

internacional; 

Alto Rendimento/Seleções Nacionais – Identificação sistemática de atletas com talento 

desportivo. 

Seguidamente apresentamos de forma esquemática os projetos da Federação Portuguesa de 

Badminton de acordo com os pilares estratégicos definidos: 

• Administração  

• Comunicação e Marketing 

• Desenvolvimento da modalidade  

• Formação 

• Competição Nacional 

• Eventos Internacionais 

• Seleções Nacionais / Alto Rendimento  
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3.1 ADMINISTRAÇÃO:  

 

A Federação Portuguesa de Badminton dará continuidade ao processo de modernização dos 

serviços e da sua estrutura procurando praticar uma gestão compatível com as atuais congéneres 

e necessidades da modalidade. A simplificação e melhoria em termos de eficácia dos serviços 

administrativos e técnicos implicará equipamentos adequados, pessoal com tarefas bem 

definidas e mais ajustadas aos conteúdos federativos e, também muito importante, uma 

cooperação dos diferentes agentes, quer ao nível das ideias quer ao nível dos procedimentos. 

Enquanto entidade que gere e regula o Badminton em Portugal, a FPB deverá assumir a missão 

de coordenar, dinamizar, desenvolver e organizar o Badminton em todas as suas dimensões e 

categorias, assegurando a respetiva continuidade e crescimento em todos os meios sociais e 

faixas etárias. De forma a dar resposta às novas necessidades da modalidade torna-se 

determinante uma equipa mais multidisciplinar, capaz de se adaptar aos tempos atuais e a quem 

será exigido eficiência e produtividade.   

A gestão financeira e orçamental continuará controlada e consistente dos recursos disponíveis, 

fator imperativo para o desenvolvimento da modalidade. Por outro lado, irá procurar-se a 

angariação de recursos provenientes de parcerias com o sector privado, entidades desportivas e 

autarquias. 

A realização de competições e outros eventos internacionais assume-se cada vez mais como um 

eixo determinante para o aumento da notoriedade do CAR Badminton. Tem vindo a confirmar-

se que a presença de comitivas internacionais potencia a cobertura mediática deste tipo de 

eventos e como tal poderá representar a penetração do CAR Badminton em mercados 

estratégicos externos relevantes. 

O presente Plano na área da Administração contempla ainda, além do apoio aos clubes através 

de subsídios, com o intuito de congratular o trabalho desenvolvido para o crescimento da 

modalidade com atletas federados a competir regularmente, o desenvolvimento de programas 

de boas práticas e operacionalização administrativa e iniciativas que promovam a igualdade de 

género, a inclusão desportiva e o Fair play. 
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3.1.1 Administração - Quadro de Atividades e Projetos: 

 Atividades/Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Modernização Administrativa Reestruturação dos serviços como forma de 

promover economias de gastos, ganhos de 

eficiência pela simplificação e racionalização 

de estruturas, equipamento e projetos 

2021 – 2024 FPB 

2 Quadro Orgânico Definir a organização interna do quadro 

orgânico da entidade a fim de elaborar 

planos e relatórios para futuras 

candidaturas às entidades governamentais 

e/ou outras e assegurar a respetiva 

execução; 

Formalizar competências à Direção e ao 

quadro de pessoal, visualizando as 

necessidades e as tarefas, de acordo com 

estimativas orçamentais e estratégia para a 

modalidade. 

2021-2024 FPB 

2.1 Recursos Humanos SEDE Reforçar/formar os recursos humanos em 

áreas mais específicas (candidaturas a 

fundos estruturais, execução da estratégia, 

monitorização, relações internacionais, 

projetos de alto rendimento e seleções 

nacionais) 

2021-2024 FPB 
IPDJ 

2.2 Recursos Humanos Equipa 

Técnica 

Reforçar a Equipa Técnica Nacional de 

forma multidisciplinar com especialistas nas 

2022-2024 FPB 
FdD 
CMCR 
IPDJ 
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áreas de preparação física, fisioterapia, 

psicologia e nutrição 

Physioclem 

2.3 Recursos Humanos CAR Reestruturação dos recursos técnicos e 

administrativos existentes, avaliação das 

necessidades específicas 

2022-2024 FPB 

CMCR 

IPDJ 

FdD 

3 SAC Criação de Sistema de Avaliação de 

Competências que permita avaliar e 

possibilitar a progressão dos trabalhadores, 

mediante avaliação da execução dos 

objetivos definidos anualmente. 

2022 – 2024 FPB 

4 Plano e Orçamento Definição de eixos estratégicos com ações 

concretas de acordo com orçamento e 

execução temporal 

Atualização e retificação em função da 

monitorização efetuado por projeto  

2021-2024 FPB 

5 Financiamento projetos 

específicos 

Candidaturas a financiamento para 

Iniciativas e projetos integrados que 

assegurem três dimensões de intervenção 

(agentes desportivos, organização e 

divulgação) como forma de geração da 

massa crítica e competências transversais 

necessárias à evolução da modalidade 

2021-2024 FPB 

IPDJ 

CMCR 

COP 

CPP 

FdD 

BWF 

BEC 

6 Patrocinadores / Parceiros Financiamento específico para eventos, 

iniciativas pedagógicas ou de divulgação 

Parcerias para agentes desportivos 

2021-2024 Parcerias com 

empresas ou 

entidades 
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7 Internacionalização do CAR Apresentação da candidatura para 

classificação do CAR como centro de Alto 

Rendimento da BEC  

Promoção do CAR a federações, atletas e 

treinadores estrangeiros 

Estágios com treinadores internacionais 

2021-2024 FPB 

CMCR 

FdD 

IPDJ 

BE 

BWF 

8 Apetrechamento Equipamento específico de Alto 

Rendimento: gestão e controlo da atividade 

Equipamento para a Residência / Centro de 

Estágios 

Equipamento específico para a Arbitragem 

(Live Score) 

2021-2024 FPB 

FdD 

IPDJ 

9 Sistema Integrado Online de 

Gestão Desportiva 

Manutenção do sistema de gestão 

desportiva (tournamentsoftware)  

Elaboração automática dos Rankings 

Nacionais 

2022 FPB 

10 SEDE Obras de reabilitação do imóvel por forma a 

garantir melhores condições de conforto e 

funcionamento acessível a todos 

2022-2024 FPB 

CMCR 

11 Centro de Estágios / Residências 

FPB  

Continuação das obras de reabilitação do 

imóvel por forma a garantir melhores 

condições de conforto e funcionamento  

Adaptação das Residências às condições 

necessárias à permanência de atletas 

(nacionais e internacionais) 

2021-2024 FPB 

CMCR 
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Crescimento do número de alunos-atletas 

residentes 

12 Assembleia BEC e BWF Participar anualmente e de forma ativa na 

Assembleia BEC e BWF com vista a 

estabelecer contactos que promovam a 

modalidade e capitalizem conhecimento 

2022 – 2024  FPB 

BEC 

BWF 

13 Entidades Desportivas Participação ativa em todas as reuniões 

promovidas por entidades com 

competência no desporto nacional, 

garantindo atualização da estratégia 

desportiva da entidade e seu financiamento 

2021-2024 FPB 

14 Protocolos com Instituições de 

Ensino 

Reforçar as conversações junto das 

Universidades sobre a implementação de 

uma «UAARE Universitária» 

Encetar conversações com diferentes 

escolas para ações de formação e 

divulgação do Programa Shuttle Time 

2021-2024 FPB 

Universidades 

Agrupamentos 

Escolares 

BE 

BWF 

15 Protocolos com Municípios  Reforçar conversações para as AEC´s e 

momentos de divulgação; AIR badminton e 

a realização de competições 

2021-2024 FPB 

CIM´s 

16 Apoio a Clubes Atribuir incentivos aos clubes (material, 

subsídios, outros) de forma periódica de 

acordo com o número de atletas federados 

a competir regularmente e/ou mais atletas 

femininos, mais atletas nos escalões de 

Mini-Badminton, mais equipas a competir 

nas competições de equipas de todos os 

2021 – 2024  FPB 
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escalões, mais atletas de Para badminton 

entre outros. 

Formação Administrativa dos serviços das 

Associações e Clubes (boas práticas e 

operacionalização, redes sociais, etc.) 
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3.2 COMUNICAÇÃO E MARKETING:  

 

Apesar de todos os esforços e avanços que se têm observado nesta área, ainda há muito trabalho 

a desenvolver. Contando já com alguns anos, o Badminton carece de popularidade a nível 

nacional pela falta de divulgação da modalidade aos olhos dos diferentes públicos. Embora ainda 

existam algumas carências de planeamento ao nível da comunicação e do marketing, a FPB conta 

apenas com o auxílio dos seus colaboradores para a comunicação e gestão do website 

institucional, Facebook, Instagram, YouTube, que acumulam com os diversos trabalhos 

administrativos e operacionais que a Federação exige. 

Assim, o objetivo principal nesta área será a construção de um Plano de Marketing que corrija as 

lacunas existentes nesta área. O grande propósito será fornecer um guia que a Federação poderá 

usar para melhor se destacar aos olhos dos diferentes públicos. Pretende-se que a nossa 

modalidade ganhe o reconhecimento que merece e como tal, procurar-se-á responder a 

objetivos mais específicos, direcionar e delinear as melhores estratégias e ações a seguir num 

futuro próximo.  

 

O marketing desportivo apresenta um conjunto de especificidades que o tornam diferente de 

outros contextos de aplicação de marketing. É por isso necessário perceber e, consequentemente 

interpretar e operacionalizar estratégias adequadas à nossa realidade.  

 

Não há dúvidas que o desporto é um dos principais veículos de comunicação das marcas para 

impactar o seu público-alvo, dado que parte significativa deste é consumidora de desporto. No 

entanto, há que ter em atenção que apesar de todos os esforços, este argumento perde força 

numa modalidade que ainda não tem o reconhecimento que merece, uma vez que as 

organizações que investem no desporto procuram associar-se a contextos onde os seus recursos 

financeiros e expectativas se transformem mais rapidamente em lucro junto de modalidades com 

maior número de atletas e púbico.  

 

A promoção da modalidade é um trabalho contínuo e como tal pretende-se continuar a 

desenvolver formas de captação de novos praticantes, sobretudo em idades mais jovens, de 

promoção do Para badminton e AirBadminton, assim como a comunicação junto das Associações, 

Clubes e agentes desportivos filiados, além do público em geral.  

Continuaremos a privilegiar-se a comunicação digital aproximando o público em geral dos nossos 

atletas, mas também encetar esforços para uma maior visibilidade na televisão e na imprensa 

escrita local e nacional.  
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3.2.1 Comunicação e Marketing - Quadro de Atividades e Projetos: 

 Atividades/Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Facebook Aumentar o nível de atividade na página do 

Facebook da FPB publicando conteúdo de 

qualidade tais como imagens, fotografias, 

vídeos e transmissões em direto; 

Mínimo de 8000 “likes” 

2021 – 2024 

 

FPB 

2 YouTube Aumentar o nível de atividade no canal do 

YouTube da FPB publicando conteúdo de 

qualidade tais como magazines, destaques e 

transmissões em direto; 

Mínimo de 1500 subscritores 

2021 – 2024 

 

FPB 

3 Instagram Aumentar o nível de atividade no Instagram 

da FPB publicando conteúdo de qualidade 

tais como imagens, fotografias, vídeos e 

transmissões em direto; 

Mínimo de 3000 seguidores 

2021 – 2024 

 

FPB 

4 Website  Aumentar a diversidade de conteúdos com 

informação atualizada com o objetivo de 

desenvolver e promover a modalidade junto 

de um maior número de pessoas 

Implementação de uma área dedicada à 

Integridade no Desporto em cooperação com 

o COP 

2022-2021 FPB 
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Reestruturação do Website para uma 

utilização mais eficiente 

Aumento do número de visitas mensais 

5 Cobertura televisiva Aumentar o número de horas de cobertura 

televisiva em Portugal; 

Mínimo de trinta minutos de cobertura 

televisiva por ano 

2021 – 2024 

 

FPB 

6 Fotografia e vídeo Registo fotográfico e de vídeos das 

competições nacionais  

Partilha de conteúdos fotográficos e de vídeo 

Partilha de fotografias de boa qualidade dos 

Torneios do Circuito BEC na plataforma de 

Fotografias da BEC; 

Mínimo de 75 fotografias por Torneio do 

Circuito BEC 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

7 Anuário Construir um “Anuário” digital que retratará 

toda a atividade da Federação durante uma 

época desportiva, marcado pelo destaque 

dado às participações desportivas, eventos e 

atividades promovidas pela Federação, com 

a indicação de todos os campeões nacionais 

individuais e coletivos de todos os escalões e 

categorias da história do Badminton nacional 

e todos os atletas que tenham alguma vez 

representado a Seleção Nacional 

2022– 2024  FPB 
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8 Programas de Apoio a 

Instituições Carenciadas 

Aumentar o perfil público da FPB envolvendo 

elementos reconhecidos da modalidade em 

campanhas e iniciativas de cariz solidário 

junto de instituições selecionadas 

2022 – 2024  FPB 

Entidades de 

solidariedade Social 

9 Bolsa de Voluntários Consolidação da bolsa de voluntários nos 

mais diferentes domínios, que prestam apoio 

nas mais variadas atividades desportivas e 

eventos 

2021 – 2024  FPB 

Associações e Clubes 

Escolas 

10 Fair Play Promover e divulgar a ética desportiva em 

diferentes contextos (estágios, competições, 

ações de divulgação da modalidade) 

Promover as boas práticas junto dos agentes 

desportivos (atletas, treinadores, delegados, 

etc.) 

Estender as ações aos encarregados de 

educação e/ou público em geral 

2021 – 2024 

 

FPB 

Parcerias com outras 

entidades 

IPDJ 

COP 

11 Aniversário da FPB Comemorar o aniversário da FPB com um 

evento de divulgação e promoção do 

Badminton: “Dia do Badminton” 

2022 – 2024  FPB 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE:  

A razão de existência da FPB é desenvolver o badminton português. Assim, a principal e primeira 

estratégia é fazer crescer a modalidade em Portugal, dando as melhores condições a todos os 

intervenientes e melhorar a qualidade e reputação do badminton português. Por crescimento da 

modalidade entende-se não só um maior número de atletas federados, mas também 

treinadores, árbitros, dirigentes e clubes. Este crescimento passa também por assegurar uma 

maior visibilidade da modalidade na comunidade do desporto escolar, que começa agora a 

construir uma relação de maior proximidade com a Federação Portuguesa de Badminton. As 

iniciativas de introdução à modalidade junto do Desporto Escolar irão certamente refletir-se no 

crescimento de número de atletas e consequentemente o número de clubes. 

Paralelamente deverá assumir-se também a divulgação da FPB e do seu leque de atividades, com 

vista ao aumento da notoriedade da modalidade, dos seus atletas, clubes e competições em 

Portugal, nacionais e internacionais, no sentido de aumentar o número de espectadores nos 

pavilhões, o número de espectadores do livestream e o número de visitas ao website e 

seguidores nas redes sociais. 

O Centro de Alto Rendimento de Badminton continuará a assumir-se como um meio 

desenvolvimento e divulgação da modalidade com mais estágios e competições, mas também 

com outras iniciativas capazes de promover e projetar a modalidade na sociedade portuguesa. 

Procurar-se-á encetar esforços para integrar mais as comunidades locais nas atividades do CAR 

e aceder a protocolos de parceria com as escolas locais que apresentam de forma frequente 

pedido para visitas de estudo às instalações do CAR. 

A implementação na competição nacional do Mini-Badminton afigurou-se como um fator-chave 

para o fortalecimento da base de praticantes da modalidade, evidenciando um claro sinal da 

contínua aposta no desenvolvimento e vitalidade do badminton nacional. Confirmadas as nossas 

expetativas sobre incentivar a entrada em competição mais cedo das crianças mais novas, 

espera-se que o número de atletas neste escalão, atualmente com mais de uma centena de 

crianças, seja no sentido de consolidar esta iniciativa. 

Considerando o trabalho desenvolvido nos anos transatos, esta Direção assumiu a vontade de 

dar continuidade à mudança no sentido de um futuro mais promissor e de maior sucesso junto 

dos que pretendem conciliar a sua carreira de estudante com a de atleta, nomeadamente através 

do programa das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE). Com o número 

crescente de atletas candidatos ao programa e no sentido de oferecer resposta aos que procuram 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido aquando a ingressão no Ensino Superior, entendeu-

se reformular esta iniciativa com a criação do Programa de Apoio ao Alto Rendimento (PAAR). O 

PAAR pretende estimular o nível de prática de Alto Rendimento em Portugal, proporcionando a 

todos os praticantes de elevado nível desportivo, o usufruto de condições de excelência, 

disponibilizando uma base de treino de alta qualidade para jogadores talentosos e merecedores 

de todo o país. Como objetivo para 2022 pretende-se aumentar o número de atletas residentes, 

continuar o trabalho individualizado, contando com o apoio de uma equipa multidisciplinar. 
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A FPB é a entidade responsável pela organização das competições mais importantes do 

calendário nacional e, após o sucesso da primeira edição internacional de Sub 17, espera 

adicionar à lista de competições internacionais uma competição internacional de Sub 15. A 

organização de mais uma competição internacional não visa só a afirmação da sua capacidade 

organizacional de eventos internacionais, mas também dar a oportunidade às camadas mais 

novas de contactarem com o badminton internacional e de uma forma mais acessível aos clubes.  

Consideramos ainda que os convites da BWF e da BE para a organização de eventos no CAR 

Badminton se apresentam como excelentes oportunidades de nos afirmamos no contexto da 

nossa modalidade e como tal serão apresentadas diferentes candidaturas de acordo com a 

programação destas entidades.   

Por fim, está ainda previsto para o ano de 2022 a participação e colaboração da FPB em várias 

iniciativas do Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal, assim como do IPDJ 

e PNED para desenvolver estratégias nacionais para abordar a Integridade no Desporto, 

Prevenção contra a Manipulação de Competições Desportivas, Projeto da Ética no Desporto e 

Igualdade de Género no Desporto.  
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3.3.1 Desenvolvimento da Modalidade - Quadro de Atividades e Projetos: 

 Atividades/Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Atletas Filiados Divulgação do Badminton através de 

iniciativas que permitam a captação de novos 

atletas 

Desenvolvimento de ações de sensibilização 

junto das Associações e Clubes para a 

captação de novos atletas nas Escolas 

Aumentar o número de jogadores filiados; 

Alcançar os 2500 atletas filiados; 

2021 – 2024  FPB 

Associações/Clubes 

Parcerias com outras 

entidades 

2 Clubes Alcançar um total de 65 clubes filiados; 2021 – 2024  FPB 

3 Mini-Badminton Consolidar nas competições nacionais o Mini-

Badminton nos escalões de Sub9 e Sub11 

Encetar conversações com o Desporto 

Escolar para apresentação e implementação 

das regras do Mini-Badminton  

Disponibilizar material adaptado às idades 

em causa 

Fomentar início mais precoce na modalidade 

Aumentar o número de atletas filiados na FPB 

com idades compreendidas entre os 7 e os 10 

anos 

2021 – 2024  FPB 
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4 Projeto PAAR (adaptação do 

programa UAARE)  

Aumentar o número de atletas no PAAR 

Criar e potenciar as aptidões desportivas e 

escolares, usufruindo de um equipamento 

de excelência (CAR) 

Criação de oportunidades de torneios 

internacionais para estes atletas 

Acompanhamento médico e técnico 

personalizado e dedicado 

2021-2024 FPB 

5 Girl Camp Campo de treinos a realizar pela Equipa 

Técnica Nacional; 

Promover a captação de atletas femininas, 

promover o treino qualificado, possibilitar 

treinos em períodos de férias em ambiente 

de aprendizagem 

2022 – 2024  FPB 

6 Semana Europeia do Desporto Promover hábitos saudáveis e de prática do 

desporto 

2021 – 2024  FPB 

IPDJ 

7 Dia Mundial da Criança Promover hábitos saudáveis e de prática do 

desporto pelos mais jovens; participação em 

iniciativas Municipais com o apoio de 

associações e clubes 

2021 – 2024  FPB 

Associações e Clubes 

8 Dia do Desporto Adaptado Promover a prática inclusiva do Badminton 

pelos portadores de deficiência, participação 

em atividades de promoção do Para 

Badminton 

2021 – 2024  FPB 

CPP 
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9 Dia internacional da pessoa com 

deficiência 

Promover a prática inclusiva do Badminton 

pelos portadores de deficiência 

2021 – 2024  FPB 

CPP 

10 JOGO Badminton  Através do Desporto Escolar, ações de 

divulgação nos diversos agrupamentos, com 

atletas conhecidos e equipa técnica 

nacional; fornecimento de material para a 

prática 

2021-2024 FPB 

Agrupamentos 

Escolares 

Desporto Escolar 

11 Desporto Escolar Estabelecer uma relação de proximidade 

com o Coordenador Nacional da modalidade 

para a promoção de atividades 

Formação de professores e árbitros 

Realização dos Campeonatos Nacionais de 

Desporto Escolar no CAR; assim como provas 

que se encaixem no calendário da FPB 

Captar para o desporto federado 5% dos 

alunos inscritos no Desporto Escolar na 

nossa modalidade 

2021-2024 FPB 

Agrupamentos 

Escolares 

Desporto Escolar 

12 Dia Mundial da Atividade Física Inclusão social pelo desporto;  

Melhoria da aptidão física geral, promoção 

do bem-estar que o desporto sénior 

promove 

2021 – 2024 FPB 

Centro Hospitalar do 

Oeste 

13 Mini-Escola Alcançar crianças em idades antecedentes às 

preconizadas no Mini-Badminton através do 

protocolo com escolas e autarquias locais, 

promovendo um programa baseado nas 

orientações do Mini-Badminton e do 

2021 – 2024  FPB 

Agrupamentos 

Escolares 

Municípios  
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programa Shuttle Time e utilizando os clubes 

e associações como parceiros de eleição na 

distribuição nacional deste projeto 

14 Cartão Branco Implementação do Cartão Branco na 

Competição Nacional para reconhecer, 

destacar e recompensar as atitudes e 

comportamentos eticamente relevantes por 

jogadores e treinadores diretamente 

envolvidos na prova e, também, o público 

  

15 + Fair Play Promover a participação das escolas do pré-

escolar num treino da seleção nacional; 

Garantir que os atletas da seleção 

transmitem valores da ética desportiva a 

crianças que se iniciam no Badminton 

Promoção e divulgação da ética desportiva 

junto de grupos etários do pré-escolar ao 1º 

ciclo 
 

2021 – 2024  FPB 

IPDJ 

16 Desporto para Todos Participar em atividades de promoção do 

desporto em particular do Badminton, para 

todos os indivíduos; 

Garantir a prática desportiva a todos os 

indivíduos; 

Divulgar a prática do Badminton; 

Promover o desporto para todos 

2021 – 2024  FPB 

IPDJ 
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17 Mulher no Badminton Promover a prática desportiva, assim como a 

formação técnica a mais mulheres da 

modalidade (treinadoras, árbitras e 

dirigentes); promoção da igualdade do 

género 

2021-2024 FPB 

IPDJ 

BEC 

COP 

CPP 

18 Kit Iniciação de Badminton  Facilitar às escolas a aquisição de materiais 

básicos para iniciar o Badminton 

2021 – 2024  FPB 

19 AirBadminton Utilizar o AirBadminton como veículo de 

experimentação e acesso à modalidade 

(divulgações e demonstrações em escolas e 

outros locais) 

Criar um pequeno circuito competitivo nos 

meses de Verão, com etapas em todo o país 

organizadas conjuntamente pela FPB e pelos 

clubes e entidades interessadas  

Apelar aos jogadores que competem 

regularmente na modalidade, mas também 

captar e seduzir novos jogadores para que se 

filiem e comecem a competir nas restantes 

provas federativas durante a época 

desportiva 

2021 – 2024  FPB 

BWF 

Municípios 

Clubes 

20 Estágios Temáticos Estágios Temáticos (Summer Camp, Páscoa, 

Natal, …) para diferentes níveis e com 

diferentes escalas (zonal/nacional) 

orientados pela Equipa Técnica FPB e/ou 

Treinador convidado; 

2021 – 2024  FPB 

Entidades Parceiras 

Patrocinadores 
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Organização por idades, zonas ou nível 

competitivo e destinado a atletas e 

treinadores nacionais ou internacionais; 

Várias atividades lúdicas complementares; 

Sessões/aulas teóricas/práticas para atletas 

e treinadores e outras exclusivas para 

treinadores versando sobre temas como: 

força, flexibilidade, resistência, velocidade; 

pedagogia; técnica/tática; singulares/pares; 

treinos orientados pelos próprios atletas e 

pelos treinadores participantes; 

Formar grupos/equipas de atletas com 2 ou 

3 treinadores. 

21 Formação de Agentes 

Desportivos 

Descentralizar e distribuir geograficamente a 

realização das diversas formações 

organizadas pela FPB: cursos de treinadores, 

árbitros, formações contínuas, cursos 

Shuttle Time, Integridade, Ética, entre 

outros; 

Aumentar a oferta de formação online para 

os agentes desportivos 

2021 – 2024  FPB 

COP 

IPDJ 

22 Centros de Formação de 

Professores 

Estabelecer parcerias com os centros de 

formação de professores com o intuito de 

colaborar na Formação dos Professores de 

Educação Física na modalidade de 

Badminton  

2022-2024 FPB 

Agrupamentos 

Escolares 
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23 Shuttle Time Adaptação dos Torneios de Divulgação ao 

modelo internacional implementado pela 

BWF e BEC com a designação de Shuttle 

Time 

2022-2024 FPB 

Agrupamentos 

Escolares 
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3.4 FORMAÇÃO:  

 

Para consolidar a política de desenvolvimento e alto rendimento do badminton em Portugal 

torna-se imperativo dar uma atenção especial à formação.  

Os treinadores serão o alvo principal das iniciativas a desenvolver. A formação de treinadores 

num contexto internacional, sob a égide da BEC e BWF, apresenta-se como uma prioridade tal  

como a formação em áreas específicas que possam dar suporte à melhoria da saúde e 

performance dos atletas.  Deseja-se munir os treinadores de ferramentas para atuação junto de 

jovens atletas com potencial, o contacto com metodologias de treino direcionadas para a 

formação do atleta de alto rendimento, contribuindo para a sua evolução técnica, tática, física e 

psicológica que permita lhes permita integrar as Seleções Nacionais. 

Pretende-se dar continuidade ao projeto iniciado no âmbito do Plano Nacional de Ética no 

Desporto (PNED) para desenvolver estratégias mais eficazes na promoção da ética no desporto 

através da discussão com clubes e treinadores, de forma regular e numa relação mais próxima. 

Será desenvolvido um trabalho colaborativo com os clubes, de modo a construir um programa 

de formação dirigido aos dirigentes no sentido de desenvolver boas relações entre as 

Associações/clubes, atletas e FPB e planos de desenvolvimento da modalidade possam suprir as 

suas necessidades reais. 

A quantidade de árbitros é também uma das nossas grandes preocupações e que vai exigir uma 

maior participação dos Clubes, havendo necessidade de criar mecanismos para que os Clubes 

fomentem a formação de árbitros. Em articulação com o Conselho de Arbitragem irão promover-

se ações de formação com o intuito de aumentar o número de árbitros e juiz árbitros nacionais. 

A formação de juízes de linha, com vista a suprir as carências nos torneios internacionais, 

continuará a ser desenvolvida dentro da Bolsa de Voluntários ao abrigo do protocolo 

estabelecido com o Agrupamento de Escolas Bordalo Pinheiro.  

Ao mesmo tempo, a participação de juízes-árbitros e árbitros portugueses em competições 

internacionais, deve ser também um fator de aposta. 
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A FPB pretende também investir na formação complementar de Professores de Educação Física 

(paralelamente e conjuntamente à implementação do Shuttle Time) como forma de dar resposta à 

constante procura por parte destes profissionais, fruto do continuado interesse dos alunos por esta 

modalidade. A formação específica dos Professores de Educação Física afigura-se como fundamental 

e como forma de valorizar um primeiro despiste desses talentos no âmbito escolar. Em termos 

organizativos, a intenção da criação de uma bolsa de formadores com implantação geográfica em 

todo o País parece fundamental, uma vez que permitirá dar uma resposta quase imediata a todas as 

solicitações que nos forem apresentadas. 

Apesar da vertente de formação ser prioritária junto dos treinadores, quaisquer ações de formação 

terão como público-alvo também os atletas, treinadores, árbitros ou juízes árbitros, dirigentes e 

demais agentes desportivos ligados à modalidade. Pretende-se acima de tudo transmitir 

conhecimentos e fornecer competências profissionais, com o objetivo de catapultar a modalidade.  
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3.4.1 Formação - Quadro de Atividades e Projetos: 

 Atividades/Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Programa Shuttle Time BWF Formar mais BWF Shuttle Time Trainers; 

Formar 1 novo BWF Shuttle Time Trainer 

2022 – 2024  FPB 

BEC 

2 Programa Shuttle Time BWF Formar mais Tutores Shuttle Time; 

Capacitar Professores Shuttle Time para 

assumir o papel de formador e orientar os 

Cursos Shuttle Time para Professores - 

Cursos de 2 dias; 

Formar 2 novos Tutores Shuttle time; 

2022 – 2024 FPB 

BEC 

3 Programa Shuttle Time BWF Formar mais Professores Shuttle Time para 

colocar em prática o programa Shuttle Time; 

Capacitar Professores para divulgar uma 

imagem e experiência positiva do 

Badminton; 

Assegurar que crianças de todas as idades e 

capacidades experimentam a modalidade;  

Ensinar às crianças competências básicas de 

badminton; 

Cursos de 1 dia (5 a 8 horas); 

Distribuição aos Professores dos recursos 

Shuttle Time: Manual do Professor; Planos 

de Sessões com 22 sessões; Clipes de vídeo 

de apoio; kit básico com 24 raquetes, 3 

2022 – 2024  FPB 

BEC 
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dúzias de volantes de plástico, 2 redes e uma 

corda de 20 metros; 

Formar 150 novos Professores Shuttle Time; 

4 Formação Treinadores BWF/BEC 

Nível 1 

Formar mais treinadores BWF/BEC Nível 1; 

Formar 15 novos treinadores BWF/BEC Nível 

1 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

5 Formação Tutores BWF/BEC 

Nível 2 

Formar mais Tutores BWF/BEC Nível 2; 

Formar 2 novos Tutores BWF/BEC Nível 1 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

6 Formação Treinadores BWF/BEC 

Nível 2 

Formar mais treinadores BWF/BEC Nível 2; 

Formar 2 novos treinadores BWF/BEC Nível 2 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

7 Formação Treinadores BWF/BEC 

Nível 3 

Formar mais treinadores BWF/BEC Nível 3; 

Formar 1 novos treinadores BWF/BEC Nível 3 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

8 Universidades Introduzir o programa Shuttle Time nas 

Universidades; 

Introduzir a modalidade de Badminton nos 

programas das Escolas Superiores, 

Politécnicos, Faculdades e Universidades; 

2022 – 2024  FPB 

Universidades 

Politécnicos 

9 BEC Summer School Candidatura para enviar participantes para a 

BEC Summer School; 

Participar com 2 jogadores e 1 treinador 

todos os anos;  

2022 – 2024  FPB 

BEC 

10 Evento BEC Para badminton  Participar no Evento BEC Para badminton; 

Participar com 1 treinador e 1 administrativo 

2022 – 2024  FPB 

BEC 
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11 Formação de Árbitros Melhorar o Programa Nacional de Formação 

de Árbitros: Formar um mínimo de 10 novos 

árbitros 

2022 – 2024  FPB 

 

12 Ações de Formação Contínua Ações de Formação Contínua dirigida a 

treinadores, atletas e dirigentes em diversas 

áreas como: Nutrição, Primeiros Socorros e 

Prevenção de Lesões 

2022  
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3.5 COMPETIÇÃO NACIONAL:  

Este documento procurar apresentar de sintetizada o plano de alterações que têm vindo a ser 

implementados em diferentes áreas da competição nacional e dos sistemas competitivos 

vigentes, não dispensando uma leitura atenta dos Regulamentos próprios.  

Como é do conhecimento de todos, nos últimos dois anos a FPB tem procurado estabelecer uma 

relação de maior proximidade juntos dos diversos agentes desportivos, no sentido de auferir 

sugestões, conselhos, apontamentos que possam conduzir a uma melhoria dos sistemas 

competitivos em prática. Embora nem sempre coincidentes, todos têm indicado aspetos que 

consideram trazer benefícios para o futuro da modalidade com o objetivo de potenciar o 

desenvolvimento dos nossos atletas, treinadores, árbitros, clubes e associações. 

Dentro da competição nacional pretende-se promover a maior participação possível das crianças 

e jovens em idade escolar, qualquer que seja a sua experiência e habilidade, numa forma fácil de 

aprender e jogar badminton, privilegiando mais o divertimento e o prazer de participar do que o 

resultado da competição de forma a motivá-los para a prática da modalidade.  

Paralelamente pretende-se afirmar as alterações estruturais que têm vindo a ser implementadas 

como, por exemplo, calendário da época desportiva, escalões etários e procedimentos ao 

praticado pelo BEC e BWF.  

Será feita ainda uma aposta extraordinária na organização das provas do Campeonato Nacional 

Senior, Não Senior e Liga de Clubes, pretendendo-se que estas assumam um protagonismo 

especial, como uma forte componente de comunicação e espetáculo que possam servir de 

referência para as restantes provas e como “montras” da modalidade para os nossos clubes e 

atletas, mas também para os meios de comunicação social, opinião pública e potenciais futuros 

atletas.  



Plano Atividades e Projetos 2022            36 

3.5.1 Competição Nacional - Quadro de Atividades e Projetos 

 Atividades/Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Quadro Competitivo 

Nacional 

Manutenção da operacionalização do Quadro Competitivo Nacional 

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 

Descentralização da Competição Nacional com mais torneios de clube 

Atribuir a clubes/entidades a organização das jornadas concentradas 

das competições por equipas; 

2021-2024 FPB 

2 Sistema Competitivo 

de Não Seniores 

Consolidar a implementação do Mini-Badminton nos escalões de Sub9 e 

Sub11 com regras adaptadas e mais adequadas às idades em causa e 

sem limitações de inscritos em qualquer prova do Circuito Nacional 

Atribuição de prémio até ao 3 lugar de cada escalão até aos Sub15 

2022-2024 FPB 

3 Sistema Competitivo 

de Seniores 

Consolidar o sistema competitivo em vigor 

Aumentar o número de equipas na Liga de Clubes 

2022-2024 FPB 

4 Apoio a clubes Manter o subsídio atribuído a todos os clubes que organizam 

competições zonais e de equipas 

Atribuir um subsídio a todos os clubes que organizam jornadas 

concentradas das competições de equipas 

Reverter o valor das inscrições em Torneios de Clube e Jornadas 

Nacionais de Veteranos para os clubes organizadores 

2021-2024 FPB 
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5 Campeonato de 

Seleções Zonais 

Realizar um Campeonato de Seleções Zonais com atribuição de prémios 

de cariz desportivo às Seleções Vencedoras 

2022 – 2024  FPB 

Associações 

Clubes 
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3.6 EVENTOS INTERNACIONAIS: 

Inaugurado no ano de 2010, o Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha, 

reúne todas as condições para a realização de competições internacionais, estágios e 

aprofundamento de metodologias de treino possibilitando o desenvolvimento e expansão da 

modalidade em si, criando condições para que no futuro surjam mais atletas de alto 

nível/olímpicos.  

As condições desta infraestrutura, de elevada qualidade, dedicada exclusivamente à nossa 

modalidade tem respondido de forma afirmativa às expetativas dos mercados internacionais e 

por isso torna-se imperativo insistir nesse reconhecimento através da participação e presença 

assídua de seleções internacionais em contexto de campos de treino, competições ou outros 

eventos. 

A FPB pretende manter o programa de atividades e projetos internacionais ligados 

intrinsecamente à internacionalização do CAR Badminton, seja com o aumento de provas de  

Competição Internacional, a receção de eventos através de candidaturas junto à BEC ou à 

promoção internacional e desenvolvimento desportivo em contexto de campos de treino e 

estágios internacionais, visando também o impacto económico e social inerente a este programa 

que tem assegurado as boas relações com a autarquia local e inúmeras entidades parceiras.  

O sucesso da oferta de eventos desportivos realizados no CAR, nos últimos anos, tem funcionado 

como uma componente estratégica importante, catalisando o turismo e o comercio que se traduz 

em rendimentos fundamentais para a economia do país, além da excelente oportunidade para a 

difusão e reconhecimento da capacidade organizativa da FPB.  

Mais, a receção de iniciativas internacionais no CAR Badminton, nomeadamente as sob a tutela 

da BWF e BEC, tem proporcionado a proximidade junto de outras federações congéneres e 

contactos que se têm revelado de extrema importância para a participação de agentes 

desportivos nacionais em iniciativas semelhantes no estrangeiro. 
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3.6.1 Eventos Internacionais - Quadro de Atividades e Projetos 

 Atividades/ Projetos Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Campeonatos da Europa Verificar cláusulas de obrigatoriedade e 

calendário de Campeonatos Europeus, 

ponderar candidatura de organização dos 

mesmos à BEC; após análise de orçamento, 

logística e parcerias  

2021 – 2024  FPB 

BEC 

IPDJ 

CM 

2 Circuito BEC de Sub17 Continuar a organização de torneio do 

Circuito BEC de Sub17  

2021 – 2024  FPB 

BEC 

IPDJ 

3 Curso Árbitro BEC Candidatura para organizar um Curso de 

Árbitro BEC; 

Organizar um Curso de Árbitro BEC; 

2021 – 2024  FPB 

BEC 

IPDJ 

4 Programa de Formação de 

Árbitros BEC BASIS (Nível 2) 

Candidatura para participar no Programa de 

Formação de Árbitros BEC BASIS (Nível 2); 

Participar no Programa de Formação de 

Árbitros BEC BASIS (Nível 2) com, pelo 

menos, 1 formador/tutor e 1 árbitro 

2022 – 2024  FPB 

BEC 

5 Internacionais de Portugal 

Juniores 

Continuar a organização de torneio do 

Circuito BEC de Sub19 

2021-2024 FPB 

CM 

IPDJ 

6  Internacionais de Portugal 

Seniores 

Continuar a organização de torneio BWF 

International Series 

2021-2024 FPB 

CM 
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IPDJ 

10 Workshop Classificador BWF 

Para badminton (Nível 1) 

Candidatar à BEC a organização do 

Workshop de Classificador BWF Para 

badminton (Nível 1); 

2022 – 2024  FPB 

BEC 

CPP 

11 Shuttle Time Tutors & Trainers  Candidatura à organização de um curso BEC 

Shuttle Time 

2022 FPB 

BEC 

12 BEC Summer School Candidatura a organização de uma BEC 

Summer School , verificação das cláusulas 

obrigatórias e orçamento 

2022 – 2024  FPB 

BEC 

13 Circuito BEC Sub 15 Candidatura à organização de uma 

competição internacional de Sub 15 

2022-2024 FPB 

BEC 

14 Spring Camp Campo de treinos internacional aberto a 

inscrições à semelhança do Summer Camp, 

proporcionando a todos os atletas um 

contexto de estágio de seleção nacional 

2022 FPB 

FdD 

CMCR 

15 Summer Camp 5ª edição do campo de treinos internacional  2022-2024 FPB 

FdD 
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3.7 SELEÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO:  

A FPB é a responsável pela atividade das seleções de todos os escalões e pela sua participação 

nas competições internacionais. O seu principal objetivo é a continuidade do contacto 

internacional de forma a contribuir para a formação dos atletas. Para que todo um extenso 

trabalho possa ser realizado com sucesso, a Federação continua a apostar na congregação de 

esforços de todas as partes envolvidas: Federação / Associações e Clubes / atletas.  

A Federação pretende continuar a apostar ainda mais na qualificação dos seus atletas para que 

estes consigam chegar a posições mais elevadas nos rankings europeus e mundiais. Ao melhorar 

o seu ranking, a visibilidade nacional da modalidade deverá aumentar e por consequência, a 

notoriedade da Federação também. O nível dos atletas mais jovens justifica a aposta na sua 

internacionalização e ganho de experiência para que se possam apresentar no seu máximo 

potencial aquando da entrada no escalão Senior. 

De forma a maximizar a qualidade das Seleções Nacionais, que se pretendem de Alto 

Rendimento, uma das propostas prende-se com a massificação do tempo de trabalho dos 

melhores atletas nacionais com a Equipa Técnica Nacional, criando condições para que estes 

atletas possam treinar mais vezes e mais tempo num equipamento de excelência como é o CAR 

Badminton. Pretende-se aumentar o número de estágios a par de um maior número de atletas 

convocados potenciando o tempo de contacto entre os atletas como equipa e o tempo de 

contacto com equipa técnica nacional com cada um dos atletas. 

Espera-se, aproveitando a estrutura de divisão por zonas já implementada nos sistemas 

competitivos, estabelecer uma estrutura de trabalho integrante das seleções nacionais, num 

âmbito de ação a nível zonal, para a criação de seleções zonais, que promovam o trabalho mais 

regular entre os melhores atletas de cada zona com supervisão e orientação da equipa técnica 

nacional e, inclusivamente, a competição entre as mencionadas seleções zonais.  
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3.7.1 Seleções Nacionais e Alto Rendimento - Quadro de Atividades e Projetos 

 Projetos/Metodologias Descrição/Objetivos/Avaliação Cronograma Financiamento 

1 Modelo de Desenvolvimento do 

Badminton Nacional 

Criação de um Modelo para o desenvolvimento do 

Badminton Nacional nos próximos 4 anos (ciclo olímpico) que 

defina as etapas de desenvolvimento dos atletas; 

identificando quais as estratégias a implementar em cada 

etapa; com conteúdo programático e custos de execução 

2021-2024 

 

FPB 

2 Programa de Deteção de 

Talentos 

Colocar em prática um Programa de Deteção de Talentos que 

envolverá crianças entre os 8 e os 12 anos ao longo de todo o 

território nacional (as quatro zonas continentais e as Regiões 

Autónomas); 

Os atletas treinarão com os seus treinadores/professores e, 

pontualmente, farão clínicas ou estágios com treinadores 

mais qualificados e experientes com vista a melhorar e 

otimizar todo o trabalho realizado; 

Providenciar aos jogadores e treinadores/professores as 

ferramentas para a longo termo atingirem bons resultados 

internacionais; 

Acompanhamento destes atletas através de 

atividades/estágios técnico-táticos regionais/nacionais onde 

observa e avalia o progresso e melhorias reveladas pelos 

atletas. 

Desenvolvimento de uma ficha de aferição envolvendo 

parâmetros em quatro áreas: Área de avaliação das 

habilidades psicoafectivas; Área de avaliação da condição 

físico/técnica; Área de avaliação das habilidades 

2022 – 2024  FPB 

IPDJ 
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técnico/coordenativas específicas; Área de avaliação das 

condições sociais 

3 Estágios de Desenvolvimento de 

Média Competição 

Acompanhar atletas não habitualmente envolvidos nos 

trabalhos das seleções nacionais; 

Promover concentrações/estágios com atletas não 

selecionáveis e respetivos treinadores; 

Estágios para jogadores Sub13, Sub15, Sub17, Sub19 não 

incluídos com regularidade nos trabalhos das seleções 

nacionais;  

Escolha feita pelos clubes (ou pela equipa técnica nacional), 

enviando um determinado número de jogadores 

(número/quota definido a partir do número de clubes e 

número de jogadores de determinada zona);  

Os primeiros estágios são realizados a nível zonal e 

posteriormente um estágio final no CAR para o qual serão 

selecionados os melhores atletas de cada zona mediante a 

avaliação do seu desempenho nos estágios a nível zonal 

levada a cabo pelos técnicos da FPB em cada zona; 

Os primeiros estágios, a nível zonal, são realizados e 

orientados pelos técnicos da FPB coadjuvados pelos técnicos 

dos atletas presentes, enquanto que o último estágio é 

orientado pelos técnicos da FPB e coadjuvado pelos técnicos 

dos atletas presentes e técnicos convidados com relevância 

justificada para o projeto; 

2022 – 2024  FPB 

IPDJ 

Associações 

Clubes 
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As associações ou clubes podem requerer os serviços dos 

técnicos da FPB para a realização de estágios nos seus locais 

de treino, depois da devida autorização da FPB e após 

aceitação das condições da mesma por parte da instituição 

requerente; obrigatoriedade de definição de orçamento para 

aprovação assim como critérios de monitorização da 

execução 

4 Seleções Zonais Iniciar os trabalhos das seleções zonais aproveitando a 

estrutura zonal atualmente em vigor 

Base de atletas alargada e a trabalhar regularmente em 

conjunto a nível zonal 

Deverá a zona, através dos seus clubes /associação. nomear 

um treinador por zona que se articule com a Equipa Técnica 

Nacional, e que observe os zonais, identificando e 

selecionando jogadores da sua zona para miniestágios 

Em cada uma das 6 zonas: base de 5 a 10 atletas; 1 técnico 

Reflexo a nível nacional: base de 30 a 60 atletas nas seleções 

nacionais; 6 técnicos zonais que acompanham o trabalho 

destes atletas 

Em termos de instalações desportivas, além das existentes 

no CAR, implicaria encontrar parcerias para encontrar espaço 

para os centros/locais de treino a nível zonal; 

obrigatoriedade de definição de orçamento para aprovação 

assim como critérios de monitorização da execução 

2022 – 2024  FPB 

Outras 

parcerias 

Associações 

Municípios 
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5 Grupos de Alto Rendimento Definição de grupos de trabalho com atletas com objetivos 

estratégicos definidos pela equipa técnica nacional, com 

calendarização e trabalho definido a quatro anos (Estes 

atletas deverão ter a sua programação e financiamento 

programado, assim como assinar termos de aceitação dos 

mesmos) 

Grupo Elite: 8 integrantes e cujos requisitos mínimos seriam 

treinar em permanência ou fazer pelo menos 7 treinos 

mensais (agendados com a equipa técnica nacional) no CAR 

Badminton além dos trabalhos regulares das seleções 

nacionais 

Grupo Sub19: 10 integrantes e treinar em permanência ou 

fazer pelo menos 4 treinos mensais (agendados com a equipa 

técnica nacional) no CAR Badminton além dos trabalhos 

regulares das seleções nacionais 

Grupo Sub17 e Sub15: 6 integrantes e treinar em 

permanência ou fazer pelo menos 2 treinos mensais 

(agendados com a equipa técnica nacional) no CAR 

Badminton além dos trabalhos regulares das seleções 

nacionais;  

Obrigatoriedade de definição de orçamento para aprovação 

assim como critérios de aceitação dos atletas e 

monitorização da execução. 

 

Aumento do número de atletas com estatuto de Alto 

Rendimento 

2022 – 2024  FPB 
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6 Seleções Nacionais Não 

Seniores 

Aumentar progressivamente o número de estágios ao longo 

da época desportiva permitindo um contacto mais frequente 

com os atletas convocados; 

Otimizar as capacidades técnico-táticas, dos atletas Sub13, 

Sub15, Sub17 e Sub19, melhorando as suas qualidades e 

capacidades de forma a serem integrados em projetos FPB;  

Participações em torneios internacionais do circuito europeu 

e mundial; entrada nos rankings europeus e mundial dos 

escalões de Sub17 e Sub19, Orçamentação obrigatória 

2021 – 2024  FPB 

7 Programa de Apoio ao Alto 

Rendimento (PAAR) 

Programa em funcionamento no CAR e da responsabilidade 

da equipa técnica nacional com planeamento individual para 

cada atleta (treinos individuais/coletivos/físico/psicológico, 

etc.) 

Potenciar a participação em torneios internacionais 

Apresentação periódica de relatórios do trabalho  

Avaliação do projeto e promoção do mesmo 

2021 – 2024  FPB 

Ministério da 

educação 

IPDJ 

ESRBP 

CMCR 

8 Seleções Nacionais – Para 

badminton 

Aumentar progressivamente o número de estágios ao longo 

da época desportiva permitindo um contacto mais frequente 

com os atletas convocados; 

Máxima performance das qualidades e capacidades de forma 

a serem integrados em projetos da FPB (Campeonatos 

Mundiais, Europeus, Qualificações Paralímpicas); 

2021 – 2024  FPB 

CPP 
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Estágios de observação alargados para deteção e seleção de 

atletas que possam vir a integrar a Seleção Nacional de Para 

Badminton; 

Participação nas atividades de Divulgação do Comité 

Paralímpico de Portugal; 

Integração do módulo de Para Badminton na Formação de 

Treinadores 

9 Bolsas de Esperanças / Projeto 

Paralímpicas – Paris 2024 

Participar em competições internacionais definidas e 

contratadas com o CPP com vista ao apuramento para os 

Jogos Paralímpicos de Tóquio 

2022-2024 FPB 

CPP/CPI 

10 Bolsas de Solidariedade 

Olímpica – Paris 2024 

Participar em competições internacionais definidas e 

contratadas com o COP com vista ao apuramento para os 

Jogos Olímpicos de Tóquio 

2022-2024 FPB 

COP/COI 

11 Bolsas de Solidariedade 

Olímpica – Paris 2024 

Selecionar atletas e aprovar respetivas candidaturas, 

programar e definir objetivos e acompanhamento (técnico e 

clínico) dos mesmos com vista ao apuramento para os Jogos 

Olímpicos; definição de termos de aceitação dos atletas e 

condições de integração por parte da FPB; orçamentar; 

obrigatoriedade de relatórios de monitorização do trabalho 

desenvolvido pelo grupo de trabalho 

2022 FPB 

COP/COI 

12 Jogos Olímpicos da Juventude 

(JOJ) - Senegal 

Organizar estágios nacionais e internacionais de atletas com 

potencial para a participação aos JOJ no Senegal em 2026; 

obrigatoriedade de relatórios de monitorização do trabalho 

desenvolvido pelo grupo de trabalho 

2021 – 2026 

 

FPB 

COP/COI 
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Aumentar progressivamente os índices de participação 

internacional dos potenciais atletas para os JOJ; definição dos 

atletas a candidatar a bolsa JOJ, definição de termos de 

aceitação dos atletas e condições de integração por parte da 

FPB; programação e orçamentação 

13 Campeonato do Mundo Sub19 - 

Huelva, Espanha 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato do Mundo de Sub19; definir 

trabalho a desenvolver com os mesmos e orçamentação para 

validação superior; obrigatoriedade de relatórios de 

monitorização do trabalho desenvolvido pelo grupo de 

trabalho 

2022 FPB 

 

14 Campeonato da Europa Sub15 - 

TBC  

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato da Europa de Sub17; definir 

trabalho a desenvolver com os mesmos e orçamentação para 

validação superior; obrigatoriedade de relatórios de 

monitorização do trabalho desenvolvido pelos atletas 

2022 FPB 

15 Campeonato da Europa 

Absoluto - TBC 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato da Europa, definir trabalho a 

desenvolver com os mesmos e orçamentação para validação 

superior; obrigatoriedade de relatórios de monitorização do 

trabalho desenvolvido pelos atletas 

2022 FPB 

16 Campeonato do Mundo 

Absoluto - Tóquio, Japão 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato do Mundo; definir trabalho a 

desenvolver com os mesmos e orçamentação para validação 

superior; obrigatoriedade de relatórios de monitorização do 

trabalho desenvolvido pelos atletas 

2022 FPB 
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17 Campeonato Europeu de 

Juniores – Belgrado, Sérvia 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato da Europa; definir trabalho a 

desenvolver com os mesmos e orçamentação para validação 

superior; obrigatoriedade de relatórios de monitorização do 

trabalho desenvolvido pelos atletas 

2022  

18 Campeonato Europeu de 

Equipas Mistas 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato da Europa de Equipas Mistas; 

definir trabalho a desenvolver com os mesmos e 

orçamentação para validação superior; obrigatoriedade de 

relatórios de monitorização do trabalho desenvolvido pelos 

atletas 

2022  

19 Campeonato do Mundo Para 

badminton - Tóquio, Japão 

Selecionar grupo de atletas com vista a garantir a 

participação no Campeonato do Mundo de Para badminton, 

definir trabalho a executar com os mesmos e orçamentação 

para validação superior; obrigatoriedade de relatórios de 

monitorização do trabalho desenvolvido pelos atletas 

2022 FPB 

20 Estágios Internacionais Organizar e/ou participar em Estágios das seleções nacionais 

com seleções de outros países; definir objetivos e 

intervenientes; custos; obrigatoriedade de relatórios de 

monitorização do trabalho desenvolvido pelos atletas 

2021-2024 FPB 
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3.7.2 Calendários de participação em Competições Internacionais 

Considerando a importância da participação das seleções nacionais e a consequente 

classificação ao nível do ranking mundial é importante calendarizar e orçamentar as referidas 

provas, assim como os objetivos para as mesmas: 

 YONEX Estonian International 

Tallin, Estónia 13 a 16 Janeiro de 2022 

Objetivo: 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 o 9.º lugar ao 18º lugar. 

 

2022 European U15 

A anunciar  A anunciar 

Objetivo: 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 o top 16 em 2 provas 

 

Spanish Para Badminton I 

Vitoria, Espanha 1 a 6 de Março de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 2 provas 

 

Spanish Para Badminton II 

Cartagena, Espanha 8 a 13 de Março de 2022 

Objetivo: 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 o top 4 em 1 provas 
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57 Portugal International Championships 2021 

Caldas da Rainha, Portugal 10 a 13 de Março de 2022 

Objetivo: 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 o top 16 em 2 provas. 

 

 IBERDROLA Spanish Junior Open 

Oviedo, Espanha 18 a 20 de Março de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 2 provas. 

 

Ukraine Junior 

Dnipro, Ucrânia 31 de Março a 3 de Abril de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 2 provas. 

 

Cyprus Junior 

Nicosia, Chipre 15 a 17 de Abril de 2022 

Objetivo: 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 o top 4 em 1 prova e top 8 

em 3 provas. 

 

2022 European Championhips 

A atribuir 25 a 30 de Abril de 2022 

Objetivo: 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 uma vitória em todas as 

provas com atletas apurados. 



Plano Atividades e Projetos 2022            52 

Yonex Latvia International 

Jelgava, Letónia 1 a 5 de Junho de 2022 

Objetivo: 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 o top 16 em 2 provas. 

 

Mediterranean Games  

Argélia 25 de Junho a 5 de Julho de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 3 provas. 

 

Bulgarian Junior 

Svilengrad, Bulgária 11 a 14 de Julho de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 3 provas. 

 

Irish Para Badminton  

Dublin, Irlanda 11 a 17 de Julho de 2022 

Objetivo: 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 o top 4 em 1 prova. 

 

XVI Summer European Youth Olympic Festival 

Banska Bystrica, Eslováquia 24 a 30 de Julho de 2022 

Objetivo: 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 o top 16 em 2 provas. 
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BWF World Championships  

Tóquio, Japão 21 a 28 Agosto de 2022 

Objetivo: 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 alcançar 1 vitória em todas 

as provas com atletas apurados 

 

European Junior Championships (Equipas) 

Belgrado, Sérvia 18 a 27 de Agosto de 2022 

Objetivo: tratando-se de uma prova de equipas, pretende-se essencialmente que a participação permita 

a melhor classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se metade da classificação final por 

equipas 

 

European Junior Championships (Individual) 

Belgrado, Sérvia 18 a 27 de Agosto de 2022 

Objetivo: 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 o top 32 em 2 provas 

 

BWF World Junior Championships (Equipas) 

Huelva, Espanha 17 a 30 de Outubro de 2022 

Objetivo: tratando-se de uma prova de equipas, pretende-se essencialmente que a participação permita 

a melhor classificação possível para os nossos atletas, atingindo-se 2/3 da classificação final por equipas 

 

BWF World Junior Championships (Individual) 

Huelva, Espanha 17 a 30 de Outubro de 2022 

Objetivo: 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 o top 32 em 1 prova 
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BWF Para Badminton World Championships  

Tóquio, Japão 1 a 6 de Novembro de 2022 

Objetivo: 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 o top 16 em 2 provas 

 

II Portugal U17 Open 

Caldas da Rainha, Portugal 25 a 27 de Novembro de 2022 

Objetivo: 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 o top 8 em 2 provas 

 

XIV Portuguese Junior International  

Caldas da Rainha, Portugal 2 a 4 de Dezembro de 2022 

Objetivo: 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 o top 4 em 2 provas 

 

European Mixed Team Championships (Classification) 

A definir Dezembro de 2022 

Objetivo: 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 o 2ºlugar do Grupo de 

qualificação. 

 

European Para Badminton   

A definir A definir 

Objetivo: 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 o top 16 em 1 prova e top 4 

em 1 prova. 
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4. CALENDÁRIOS 

 

4.1 Calendário Nacional Época 2022 
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4.2 Calendário Internacional Época 2022 – Seniores 
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4.3 Calendário Internacional Época 2021 – Juniores 
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4.4 Calendário Internacional Época 2021 - Sub 17 
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4.5  Calendário Internacional Época 2021 – Para badminton 
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5. ORÇAMENTO 

 

O orçamento é apresentado em anexo. 
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Receitas

Designação Previstas

Proveitos Associativos 120 404

Taxas

Taxas de inscrição 20 000

Filiações 100 404

Proventos suplementares 74 500

Receitas de eventos 68 100

Patrocinios 5 000

Formação 1 400

Subsídios à Exploração 752 800

Instituto do Desporto

Desenvolvimento da atividade desportiva 429 000

Eventos desportivos internacionais 35 000

Desporto para todos -(IPDJ/INR) 3 500

Formação 1 200

Comité Paralímpico de Portugal

Preparação Paralímpica Paris 2024 15 000

Comité Olímpico de Portugal

Preparação Olimpica Paris 2024 11 200

Fundação do desporto

Programa desenvolvimento desportivo - Projetos desportivos dos CAR 20 000

Autarquias

Câmara Municipal Caldas da Rainha 237 500

Junta de Freguesia Santa Onofre 200

Junta de Freguesia Nossa Sra. Do Pópulo 200

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 4 500

Outros Proveitos 4 500

Total das Receitas para o Exercício de 2022 952 204

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS 2022
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Custos

Designação Previstos

Actividades Regulares 674 904

Organização e gestão da Federação 177 203

Desenvolvimento da actividade desportiva 137 142

Selecções nacionais e Alto Rendimento 360 559

Formação 2 600

Jogos Olimpicos/Paralimpicos Paris 36 200

Eventos desportivos internacionais 95 000

Desporto para todos 3 500

Fundação do desporto 20 000

Requalificação e modernização do Centro de Estágios (Sede FPB) 120 000

Total das Despesas para o Exercício de 2022 952 204

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO DE DESPESAS

FEDERAÇÃO PORTUGUESA BADMINTON
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO 177 203

Recursos humanos 112 550

Administrativo 112 550

Recursos materias e técnológicos e Fornecentos e serviços externos 64 653

Fornecimento e Serviços 64 653

Trabalhos especializados 20 418

Gastos site 2 135

Conservação e reparação 1 500

Despesas bancárias 500

Ferramentas e utensilios 600

Material de Escritório 4 500

Combustiveis 6 500

Electricidade 3 000

Agua 1 000

Deslocações e estadas 2 000

Rendas e alugueres 3 200

Comunicação 6 000

Seguros 2 500

Contencioso e notariado 500

Limpeza, higiene e conforto 300

Outros fornecimentos e serviços 10 000

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA E DESPORTIVA

FEDERAÇÃO PORTUGUESA BADMINTON
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DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA 137 142

Recursos Humanos - DAD 40 300

Coordenadora de atividades mini 22 300

Coordenadora de atividades juniores 18 000

Quadros competitivos nacionais sob a forma de concentração ou circuito nacional 32 000

Circuito Nacional S9, S11, S13, S15 - 1ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Seniores - 1ª Jornada 3 450

Circuito Nacional S17, S19 - 1ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Veteranos - 1ª Jornada 650

Circuito Nacional S9, S11, S13, S15 - 2ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Veteranos - 2ª Jornada 650

Circuito Nacional S17, S19 - 2ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Seniores - 2ª Jornada 3 450

Circuito Nacional Seniores - 3ª Jornada 3 450

Circuito Nacional S9, S11, S13, S15 - 3ª Jornada 1 150

Circuito Nacional S17, S19 - 3ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Veteranos - 3ª Jornada 650

Campeonato Nacional S21 950

Circuito Nacional S9, S11, S13, S15 - 4ª Jornada 1 150

Circuito Nacional S17, S19 - 4ª Jornada 1 150

Circuito Nacional Seniores - 4ª Jornada 3 450

Circuito Nacional Veteranos - 4ª Jornada 650

Campeonato Nacional S9, S11, S13, S15, S17, S19 1 200

Campeonato Nacional Seniores 3 600

Campeonato Nacional Veteranos 650

Quadros competitivos nacionais sob a forma de jornadas 14 000

Campeonato Nacional Equipas Homens – 1ª Divisão 1 000

Campeonato Nacional Equipas Homens – 2ª Divisão 1 000

Campeonato Nacional Equipas Homens – 3ª Divisão 1 000

Campeonato Nacional Equipas Senhoras – 1ª Divisão 1 000

Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores – 1ª Divisão 2 100

Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores – 2ª Divisão 2 100

Campeonato Nacional Equipas Masculinas Sub19 800

Campeonato Nacional Equipas Femininas Sub19 800

Campeonato Nacional de Equipas Mistas Sub19 800

Campeonato Nacional Equipas Masculinas Sub17 800

Campeonato Nacional Equipas Femininas Sub17 800

Campeonato Nacional de Equipas Mistas Sub17 800

Campeonato Nacional Equipas Senhoras – 2ª Divisão 1 000

Apoio a associados 32 742

Clubes desportivos 7 942

Associações 5 000

Apoios competições Zonais 16 800

Apoios deslocação estrangeiro 3 000

Desenvolvimento desporto feminino 2 000

A mulher no desporto 2 000

Projeto inovador do desenvolvimento da prática desportiva juvenil 2 000

Badminton nas escolas 2 000

Ética no desporto 4 000

Ações de sensibilização 1 000

Projeto Inovadores de desenvolvimento 3 000

Outras desp.e aquisições de apoio ao projecto de desen atividade desportiva 10 100

Seguros desportivos 8 000

Material desportivo 600

Quotizações BE/BWF 500

Outras 1 000
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SELECÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO 360 559

Selecções nacionais - Preparação 15 400

Selecção Sub 15 1 700

Estágio - 2022 European U15 Championships 400

1º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 500

2º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 400

Selecção Sub 17 2 600

Estágio - VICTOR JOT U17 500

Estágio - XVI Summer European 300

Estágio - II U17 Portugal Open 500

1º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 500

2º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 400

Selecção Sub 19 5 000

Estágio - IBERDROLA Spanish Junior Open 800

Estágio - Ukraine Junior 500

Estágio - Cyprus Junior 500

Estágio - Bulgarian Junior International 400

Estágio - 2022 European Junior Championships 500

Estágio - BWF World Junior Championships 500

Estágio - XIV Portuguese Junior International 500

1º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 500

2º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 400

Selecção Séniores 4 300

Estágio - 57 Portugal International Championships 600

Estágio - 2022 European Championships 400

Estágio - YONEX Latvia International 500

Estágio - TOTALENERGIES BWF World Championships 500

Estágio - VICTOR Croatian International 500

Estágio - European Mixed Team Championships 500

1º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 500

2º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 400

Selecção Para Badminton 1 800

Estágio - Spanish Para Badminton II 450

Estágio - Dubai Para Badminton International 300

Estágio - Irish Para Badminton International 450

Estágio - BWF Para Badminto World Championships 300

Estágio - European Championships 300
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SELECÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO 360 559

Selecções nacionais - Preparação 15 400

Selecção Sub 15 1 600

Estágio - 2022 European U15 Championships 400

1º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 400

2º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 15 2022 400

Selecção Sub 17 2 600

Estágio - VICTOR JOT U17 500

Estágio - XVI Summer European 300

Estágio - II U17 Portugal Open 600

1º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 400

2º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 17 2022 400

Selecção Sub 19 5 200

Estágio - IBERDROLA Spanish Junior Open 800

Estágio - Ukraine Junior 400

Estágio - Cyprus Junior 400

Estágio - IBERDROLA Spanish Junior International 800

Estágio - Bulgarian Junior International 400

Estágio - 2022 European Junior Championships 400

Estágio - BWF World Junior Championships 400

Estágio - XIV Portuguese Junior International 400

1º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 400

2º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Sub 19 2022 400

Selecção Séniores 4 200

Estágio - 57 Portugal International Championships 600

Estágio - 2022 European Championships 400

Estágio - YONEX Latvia International 500

Estágio - TOTALENERGIES BWF World Championships 500

Estágio - VICTOR Croatian International 500

Estágio - European Mixed Team Championships 500

1º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 400

2º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 400

3º Estágio Seleção Nacional Seniores 2022 400

Selecção Para Badminton 1 800

Estágio - Spanish Para Badminton II 450

Estágio - Dubai Para Badminton International 300

Estágio - Irish Para Badminton International 450

Estágio - BWF Para Badminto World Championships 300

Estágio - European Championships 300

Selecções nacionais - Competição 138 359

Selecção Sub 15 9 409

2022 European U15 Championships 9 409

Selecção Sub 17 11 438

VICTOR JOT U17 9 178

XVI Summer European 300

II U17 Portugal Open 1 960

Selecção Sub 19 46 969

IBERDROLA Spanish Junior Open 7 305

Ukraine Junior 7 505

Cyprus Junior 7 469

Bulgarian Junior International 3 935

2022 European Junior Championships 8 865

BWF World Junior Championships 9 930

XIV Portuguese Junior International 1 960

Selecção Séniores 42 628

YONEX Estonian International 9 200

57 Portugal International Championships 2 380

2022 European Championships 3 560

YONEX Latvia International 6 528

TOTALENERGIES BWF World Championships 4 925

VICTOR Croatian International 7 775

European Mixed Team Championships 8 260

Selecção Para-Badminton 27 915

Spanish Para Badminton I 5 605

Spanish Para Badminton II 3 815

Dubai Para Badminton International 4 875

Irish Para Badminton International 5 535

BWF Para Badminto World Championships 4 485

European Championships 3 600

Enquadramento Humano - ARSN 48 800

Médicos 4 800

Selecionadores/Treinadores 44 000

CAR - Rede Nacional e Centros de Treino 127 000

Badminton 127 000

Deteção e Desenvolvimento de Talentos 3 000

Ações 3 000

Aquisição de material e equipamento de apoio às seleções 28 000

Equipamentos 5 000

Testes Covid 5 000

Volantes 16 000

Outros 2 000

Total de gastos das atividades regulares 674 904
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Custos

Designação Previstos

Arbitragem

Formação de Árbitros Nacionais 500

Formação de Árbitros Internacionais 500

Treinadores

Ações de Formação Contínua - Shuttle Time 400

Ações de Formação Contínua - Nutrição 400

Ações de Formação Contínua - Primeiros Socorros 400

Ações de Formação Contínua - Prevenção de Lesões 400

Total das despesas com formação 2 600

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO - FORMAÇÃO

Formação

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON



Plano Atividades e Projetos 2022            73 

 

  

Custos

Designação Previstos

Paralimpicos

Despesas Atletas Paralimpicos 5 000

Bolsas 15 000

Olimpicos

Despesas Atletas Olimpicos 5 000

Bolsas 11 200

Total das Despesas jogos olimpicos/paralimpicos Paris 2024 36 200

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO DE JOGOS OLIMPICOS/PARAOLIMPICOS PARIS

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON
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Custos

Designação Previstos

Portuguese Internacional Championship Séniores 47 000

Portuguese Internacional Championship Juniores 30 000

Portuguese International Championships S17 12 000

Portuguese International Championships S15 6 000

Total das Despesas Eventos desportivos internacionais 95 000

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO - EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS 

Internacionais

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON
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Custos

Designação Previstos

Badminton inclusivo 500

Projeto viver equilibrio 500

Projeto desporto para todos nas interrupções letivas escolares 2 000

Projeto desporto para todos pré-escolar/1º ciclo 500

Total das despesas com Desporto para todos 3 500

EXERCÍCIO DE 2021

ORÇAMENTO - DESPORTO PARA TODOS

FEDERAÇÃO PORTUGUESA BADMINTON
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Custos

Designação Previstos

Programa desenvolvimento desportivo - Internacionalizaçao CAR 20 000

Total das despesas projeto fundação do desporto 20 000

EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO - FUNDAÇÃO DO DESPORTO

FEDERAÇÃO PORTUGUESA BADMINTON




