


Objectivos Candidatura

• Trazer uma visão e estratégia contemporânea, de facto direccionada 
para o desenvolvimento do nosso Desporto. De uma forma Livre, 
descomprometida, mas orientada e enérgica; 

• Incorporar novos modelos de desenvolvimento, alterando também o 
paradigma de governo; 

• Candidatura Unificadora e pacificadora no Nosso Universo; 

• Lutar não pela sustentabilidade mas sim pelo desenvolvimento da FEP; 

• Resultados Desportivos, reconhecimento e representatividade; 

• Assente nos verdadeiros Valores do Desporto;



Nosso Compromisso

Não obstante de todas as ideias que muito acreditamos e que 
aqui apresentamos (WIP), o nosso espirito é de ouvir, 
apreender de todos os agentes por forma a corresponder 
aos desejos da nação Equestre e contribuir, em verdadeira 
harmonia, para um assinalável desenvolvimento da 
Modalidade neste mandato e preparando caminho para 
gerações e direcções futuras.



Pilares do Programa

• Fomento & Formação; 

• Coordenação & Ligação; 

• Organização & Promoção; 

• Inovação & Desenvolvimento; 

• Comunicação;



Fomento & Formação

1. Desenvolver programas de formação a todos os níveis e de forma continua, 
de abrangência e obtendo sinergias entre modalidades e agentes;

2. Criação de um Plano Nacional de Formação;
a. Base (evolutiva) do que foi realizado;
b. Clubes (tb) como polos de formação;
c. Criação de uma bolsa de formadores;
d. Parceria e protocolos com Associações de Criadores e proprietários para 

utilização e desenvolvimento de Equídeos;
e. Trabalhar sinergias com outros organismos (FEI, outros)

3. Desenhar e/ou disponibilizar programas de formação de “Professores/formadores” 
a todos os níveis potenciando todas as valências que um instrutor deve ter;

4. Trazer para a modalidade metodologias de avaliação de desempenho tendo 
em vista a desenvolvimento (melhoria continua);

5. Estabelecer protocolos com instituições de ensino com programas relacionados 
com as actividades de todos os agentes;

6. Descobrir oportunidades e fomentar parcerias no âmbito do desporto escolar e 
Universitário;



Fomento & Formação

7. Potenciar experiências dos nossos profissionais noutras geografias;
8. Investir nas condições de trabalho das selecções Nacionais, tendo em 

vista sempre melhorar desempenhos de todas as modalidades; 
9. Apostar na construção de Equipas B fomentando a competitividade e 

estimulando o desenvolvimento permanente de novos conjuntos;
10. Desenvolver programas de apoio e incentivo aos atletas 

melhorando condições nos diversos níveis;
11. Trabalhar e explorar oportunidades com as instituições do sector e 

outros parceiros para fomentar o desenvolvimento desportivo dos Nossos 
Atletas;

12. Desenvolver um programa de centros de treino regionais e colocar 
Portugal como centro/rota de excelência de estágios/competições 
das diferentes modalidades;

13. Devolver vida ao CCE recuperando uma modalidade de extrema 
importância e relevância para o País;



Fomento & Formação

14. Aproveitar as oportunidades e potencialidades do País para o 
desenvolvimento de modalidades como o Turismo Equestre, TREC, 
CCE, Resistência Equestre, entre outras

15. Continuar desenvolvimento da Modalidade de Ensino, trabalhando 
com todos os agentes;

16. Continuar a trabalhar para sermos sempre o País motor da Equitação 
do trabalho;

17. Incentivar o volteio e a atrelagem com as Escolas Profissionais;
18. Levar modalidades a outras geografias aumentando amplitude e 

base de praticantes;
19. Explorar oportunidades conjuntas com outras Federações (Nacionais e 

congéneres) na área da formação e conhecimento; 
20. Estar atentos e desenvolver estratégias de diminuir dependência 

eventos/feiras;



Fomento & Formação

21. Desenvolver e implementar programas on-line | e-academy FEP;
22. Estar focado no aumento de números de agentes activos;
23. Promover e ajudar a desenvolver a melhoria continua das infraestruturas 

Nacionais disponíveis para a prática das diferentes modalidades e bem-estar dos 
atletas;

24. Criação Fundo para Cavaleiros (Desenhar Fundo pensões/outro);
25. Encontrar outras formas e formatos de financiamento da Federação 

promovendo seu desenvolvimento e diminuindo a dependência de uma só 
instituição;

26. Encontrar solução e trabalhar junto das Entidades competentes para facilitar 
participação em Concursos no Estrangeiro (principalmente Espanha);

27. Desenvolvimento Jogos Educativos relacionados;
28. Incentivar e dinamizar organização de Concursos Regionais e Jogos 

Equestres Regionais nas Ilhas incrementando o número de atletas e alargando a 
base de disciplinas com representação Regional;

29. Estimular a partilha de experiências entre quadros da FEP, Atletas, Juízes e 
Formadores potenciada até pelas novas tecnologias junto das ilhas;



Fomento & Formação

30. Criar programa de incentivo, desenvolvimento e acompanhamento 
a Equipas de Iniciados, juvenis, juniores e Equipas B (diferentes 
escalões);

31. Apoio à requalificação e Qualificação de Instalações Desportivas;
32. Conseguir capitalizar Equitação terapêutica para aumentar expressão e 

amplitude ao nível de número de “praticantes” – Criação Fundo 
Solidariedade - Contribuir para um Mundo melhor;

33. Trabalhar programa de detecção de talentos;



Coordenação & Ligação

1. Manter uma política de informação e proximidade com todos os agentes 
do nosso Universo;

2. Alinhar, estar actualizado e explorar oportunidades junto das 
instituições Governativas do País; 

3. Reuniões e encontros regulares com todos os agentes;
4. Fomentar uma continuada representação e presença em organismos 

Nacionais e Internacionais, nomeadamente IPDJ, COP, COI, CDP, FEI, 
entre outros;

5. Trabalhar a proximidade dos seleccionadores Nacionais e Chefes de Equipa 
com o trabalho dos Clubes e demais agentes relacionados;

6. Promover e garantir a independências dos diferentes orgãos e 
conselhos Federativos, trabalhando em harmonia;

7. Promover insistentemente iniciativas de boas práticas e bem-estar Animal;
8. Adoptar e estar em linha com todas as boas práticas Federativas;



Coordenação & Ligação

9. Explorar oportunidades relacionados com o Território no âmbito das 
diferentes iniciativas das entidades Municipais e inter-municipais (exemplo 
das CIM’s);

10. Maior eficiência, transparência e coordenação na calendarização 
de eventos desportivos;

11. Estar presente, acompanhando a evolução e as diferentes iniciativas 
dos Clubes;

12. Ponderação e estabilidade nos regulamentos; 
13. Trabalhar e divulgar atempadamente actividades FEP, critérios de 

selecção, entre outros para uma melhor planificação;
13. Trabalhar juntos das Entidades competentes para encontrar melhor 

enquadramento fiscal para Atletas e CO’s;



Organização & Promoção

1. Promover uma gestão rigorosa orientada para a geração de valor 
permitindo, não a sustentabilidade, mas o desenvolvimento da Federação;

2. Trabalhar sob uma cultura de mérito e eficiência valorizando o 
dinamismo, a criatividade, a inovação e o profissionalismo, sempre ao 
serviço dos agentes da modalidade;

3. Equestrian Show&Summit (Formação + Premiação & Reconhecimento 
+ Palestras + Espectáculo + Demonstrações produtos e actividades)

4. Instituir Think Tanks com diferentes agentes pensando e encontrando 
soluções de desenvolvimento nos diferentes quadrantes;

5. Apostar na proximidade com todos os agentes da modalidade, gerando a 
troca de experiências e visões sem egocentrismos promovendo o 
envolvimento e contributo de todos nas principais decisões;

6. Cultura de diálogo permanente com todas as associações do sector e 
relacionadas;



Organização & Promoção

7. Processos internos totalmente orientados para os atletas, desburocratizando 
procedimentos internos com reforço da capacidade informática e adjacente 
digitalização – Digital Take-off FEP.

8. Articular com atletas e clubes processos e programas de gestão, comunicação e 
Marketing;

9. Formação de Quadros federativos;
10. Fomentar e apoiar a Organização de Eventos de Qualidade nos diversos 

níveis (Regionais, Nacionais e Internacionais);
11. Aproveitar, revitalizar e/ou dinamizar centros equestre de referência (Mafra, Alter, 

Barroca, Vimeiro, Golegã, Ponte de Lima…)
12. Desenhar e desenvolver uma liga de cavalos jovens onde, para além da obvia 

componente de desenvolvimento dos conjuntos, o valor da participação e a 
componente comunicação sejam os pilares da iniciativa;

13. Desenhar e/ou desenvolver campeonatos regionais intensificando a 
competitividade e valorizando atletas;



Organização & Promoção

14. Trabalhar num modelo de sponsorship diferenciado e baseado no 
retorno para o desenvolvimento das diversas actividades da FEP;

15. Trabalhar no sentido de encontrar soluções para tornar acesso às 
competições Nacionais menos oneroso;

16. Implementar uma Plano de Comunicação & Promoção conjunta com 
outros actores de Portugal, (APCOR, ViniPortugal, APSL, Casa do 
Azeite, Turismo de Portugal, ...) promovendo a notoriedade e exposição 
da FEP e seus agentes, bem como proporcionar acesso a outras formas 
de financiamento;

17. Criar condições para organizar grandes Eventos internacionais em 
Portugal e/ou de âmbito ibérico - Jogos Equestres Ibéricos;



Inovação & Desenvolvimento

1. Desenvolver programas de apoio aos Clubes em diferentes dimensões, como 
MKT, Comunicação e Formação;

2. Evoluir no modelo FEP TV, reforçando a Qualidade e número de 
transmissões em streaming e conteúdo disponibilizado, gerando valor a todos 
os agentes;

3. Evoluir no modelo (e gestão) de site da Federação;
4. Desenvolver e implementar uma estratégia de gestão de redes sociais, 

promovendo o seu crescimento e relevância para o Universo FEP e seus 
agentes;

5. Trabalhar visibilidade externa da Federação e suas modalidades 
projectando seus agentes visando a geração de retorno a quem nela 
investe (proprietários inclusive) baseada em métricas de payout;

6. Trabalhar visibilidade externa reinventando as parcerias com os OC’s, 
garantindo um plano de comunicação activo e enérgico que permita contar 
“nossas histórias” | Media Partner SAPO (p.e.);



Inovação & Desenvolvimento

7. Desenvolver em conjunto com outros actores do sector e relacionados 
um estudo de impacto económico que permita melhor identificar o 
potencial agregado que detemos e contribuição no âmbito País;

8. Desenvolver um programa de avaliação e acompanhamento aos 
Clubes que identifique pontos de melhoria e promova o 
desenvolvimento de todos os Clubes;

9. Detectar e potenciar oportunidades conjuntas entre as escolas 
profissionais existentes e os diferentes actores (estágios em clubes e 
cavaleiros, modelos formativos que contemple serviços nos CH/CO,…)

10. Estratégia de implementação junto das OCs de medidas de 
sustentabilidade que reduzam o impacto negativo no Ambiente. 

11. Desenvolver e protocolar acordos que permitam maior estabilidade a 
atletas e proprietários;



Projecto Sólido

Equipas Direccionadas e Motivadas 

Comunicação Eficiente Visibilidade & Atractividade

Desenvolvimento



Estrutura
• Equipas Direccionadas e Motivadas

• Construir Equipas de trabalho que se complementem, mantenham o foco e a Motivação; 

• Comunicação eficiente

• Comunicando eficientemente com todos os agentes minimizamos pontos de conflito e 
promovemos troca de ideias; 

• Visibilidade & Atractividade

• Melhorando a nossa visibilidade e atractividade mais seremos reconhecidos interna e 
externamente; 

• Desenvolvimento

• Temos de estar sempre de olho no desenvolvimento, monitorizando acções e resultados e 
eventuais pontos de melhoria; 

• Actividade assente nos Valores do Desporto



Modelo de Governança
• Comissões técnicas alinhadas com a Direcção e orientadas a 

objectivos e cronogramas tendo em vista o desenvolvimento do 
Desporto Equestre; 

• Criar Boards funcionais por projecto/desafio; 

• Report Mensal ao Congresso e diferentes Conselhos; 

• Promover encontros quadrimestrais/partilha informação com 
Congressistas; 

• Comunicação regular com a “comunidade”; 

• Encontros regulares com instituições relacionadas e congéneres;  

• Presença assídua em actividades FEP;



Obrigado!


