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micro camara 
Levantar 
a mão 

PROGRAMA PARA A COMPETIÇÃO DE ALTO RENDIMENTO 
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Objectivo do Programa: 

Identificar e preparar conjuntos com talento e capacidade para competir 

internacionalmente, representando Portugal nas competições de maior relevo 

internacional, obtendo os melhores resultados Desportivos. 

Enquadrar Atletas, Treinadores e Proprietários num objectivo comum contribuindo 

também para aumentar visibilidade e projecção. 
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Destinatários: 

  Séniores 

 U25  

 Young-Riders 

 Juniores 

 Children 

 Pony Rider 
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Formato: 

 Equipa A 
4 Atletas, resultados regulares ≥ 67% 

 Equipa B 
2 a 4 Atletas, resultados regulares ≥ 65% 

 

2 Equipas 

Por Escalão 
 

A todo o momento a constituição das equipas pode ser alterada, atendendo aos resultados, progresso, dedicação, comportamento 

do Atleta, condição física do conjunto e bem-estar do cavalo ou quando o Atleta mude de cavalo; 
 

O facto de um Atleta fazer parte de uma das equipas não significa que esteja/seja seleccionado para representar Portugal nas 

competições de maior relevo internacional.  

Grupos dinâmicos em função do momento; Convidaremos jovens talentos para trabalhar neste grupo; 
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Requisítos mínimos de eligibilidade: 

Requisitos mínimos de eligibilidade da FEI 

Número mínimo de provas indicadas pelo 

seleccionador nacional 

Provas de participação obrigatória determinadas 

pelo seleccionador nacional 

Nota: Até 15/01 os Atletas que façam parte deste Programa, bem como aqueles que o pretendam integrar, devem enviar uma 

proposta com as competições, nacionais e internacionais, que propõem fazer. Esta proposta será objecto de análise e 

consequente emissão de parecer pelo seleccionador. 
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Concentrações de Observação: 

Objectivo:  Acompanhamento regular da condição física e performance dos conjuntos 

N.º de concentrações: max. 5, preferencialmente entre Novembro e Junho. 

Destinatários:  Atletas da Equipas A e B que sejam convocados 

Ausências:  Quando justificadas pode ser estabelecida uma forma alternativa para observar o conjunto 

A observar:  Aquecimento (aprox. 30 minutos) + prova 

Observadores:  Seleccionador, Medico FEP;  Médico veterinário FEP,  Juiz de Dressage e Treinador Nacional (quando 

  nomeado) 

Nota: As concentrações de observação podem ser conjugadas com competições e quando tenha sido nomeado o treinador nacional as 

concentrações de observação podem ser substituídas pelo plano de treino da equipa; 

Reporting outras competições 
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Estágio das Selecções: 

Escolha da Selecção:  Até 15 dias após a última concentração de observação será enviada a convocatória 

   aos Atletas seleccionados para o estágio de preparação para a competição 

Número de Atletas:   max. 5 

Componente do estágio:  Team building e/ou treino, análise dos Regulamento de Dressage da FEI, em especial das  

   normas aplicáveis ao seu escalão.  

Nota: Quando o estágio tenha uma componente de treino, o treinador habitual do Atleta deverá cooperar activamente com vista a potenciar 

a melhor performance possível do conjunto. Quando tenha sido designado um treinador nacional para a(s) Selecção(ões) o estágio pode 

ser substituído pelo programa de treino definido pelo treinador. 
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Factores relevantes para a escolha das Equipas e Selecções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Os resultados; 

b) A progressão/evolução dos resultados obtidos; 

c) As competições internacionais e nacionais em que o conjunto competiu; 

d) A participação nas Concentrações de Observação para que tenha sido convocado; 

e) A condição física do conjunto; 

f) O comportamento do cavalo em ambiente de competição e durante o transporte; 

g) O comportamento do Atleta (a relação com o cavalo, a determinação, respeito e cooperação para com os 

membros da equipa, disponibilidade, a atitude face a situações de tensão/stress); e 

h) Conhecimento dos Regulamento de Dressage da FEI, em especial das normas aplicáveis ao seu escalão. 



15/02/2021 9 

Acompanhamento: 

 Seleccionador: fará um acompanhamento 

contínuo da performance dos Atletas e 

assegurará que a escolha das selecções será 

feita em conformidade com as disposições do 

Regulamento das Seleções da FEP, com as 

diretivas e orientações emanadas pela 

Direção da FEP e com os mínimos exigidos 

pela FEI. 

 Treinador Nacional: em conjunto com o 

respectivo treinador de cada Atleta 

desenvolverá um plano de treino e a melhor 

estratégia para melhorar a performance do 

conjunto.  Reporting Seleccionador 

 Médico-Veterinário FEP: 

Terá a função de consultor 

veterinário e cientifico da FEP, 

que,  em conjunto com o 

veterinário designado por 

cada Atleta, acompanhará a 

performance de cada cavalo 

podendo emitir parecer sobre 

a aptidão do mesmo para a 

competição a que se propõe, 

bem como apresentar 

sugestões referentes à 

preparação final do cavalo. 

Treinador 

Nacional 

Médico-Veterinário 

FEP 

Seleccionador 
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Financiamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A FEP suporta: 

 As verbas constantes do Programa de Apoio à Internacionalização de Atletas de Dressage; 

 A inscrição do conjunto na competição internacional de relevo 

 A avença estabelecida com a Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, através da qual põe à disposição dos 

conjuntos que integrem as Equipas (A e B) e as Selecções, acções de formação, serviços médico-veterinários e 

exames complementares de diagnóstico avançados, nos termos protocolados entre a FEP e a Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Lisboa; 

 A FEP comparticipa: 

 Com uma verba para as despesas de transporte do cavalo para a competição 

internacional de relevo; 

 Com uma verba para os custos referentes às concentrações de observação; 
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Representantes FEP: 

 

Treinadora   

Nacional 
(Séniores) 

 

Luís Faísca João Paulo Almeida Kyra Kyrklund Raphäel Saleh 

 

Médico 
 

FEP 
 

 

Treinador 

 Nacional 
(U25 e YR) 

 

 

Treinador 

 Nacional 
(Jun/Child/Pony 
 

Filipe C. Pinto 

 

Seleccionador 

Nacional 

(todos os níveis) 

 

 

Médico 

Veterinário 

FEP 
 

Luis Lamas 
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Kyra Kyrklund Raphael Saleh 
 
Juiz FEI 5* 
Treinador internacional 
nomeadamente de dois em 
convocatória pré-olimpica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura carismática do Desporto Equestre Mundial 
Como Cavaleira  tem  5 participações Olímpicas 
4 Campeonatos do Mundo 
6 campeonatos da Europa 
Contou já com vários atletas por si treinados 
em Campeonatos da Europa  e do Mundo 
 
 

  Filipe Canelas Pinto 
 

Mestre de Equitação 
Cavaleiro Internacional de Dressage 

Membro da Seleção Nacional 
Treinador de méritos reconhecidos 
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Obrigado pela vossa atenção ! 


