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Circular – Área de Mar 

Ref. 284/AC 

 

ASSUNTO: Campeonato da Europa de Pesca à Bóia – Representação de Portugal 

 

A Direcção da F.P.P.D. aprovou a proposta da Área de Mar, que se transcreve:  

O Campeonato da Europa de Pesca com Flutuador é actualmente disputado por um máximo de 

três equipas por País, sendo que a metodologia escolhida pela F.P.P.D. até ao presente é baseada 

na seguinte formula, equipa A (Portugal A), a selecção representante da F.P.P.D. oriunda do 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Pesca Com Flutuador, seguindo as regras da Regulamento 

para as Selecções da F.P.P.D., apura no ano do Campeonato da Europa, equipa B (Portugal B), a 

equipa 1ª classificada no Campeonato Nacional de Clubes de Pesca à Bóia e a equipa C (Portugal 

C), a equipa 2ª classificada no Campeonato Nacional de Clubes de Pesca à Bóia, apuram no ano 

anterior ao Campeonato da Europa. 

As equipas oriundas do Campeonato Nacional de Clubes têm a seu cargo o custo total inerente à 

sua participação, enquanto a equipa representante da F.P.P.D. o custo de participação é repartido 

entre a instituição e os atletas que fazem parte da selecção. 

Esta metodologia sobrepõe os interesses dos clubes apurados com a escolha dos atletas que 

compõem a representação da F.P.P.D., tendo-se verificado que os atletas melhores classificados 

no Campeonato Nacional que dá acesso a serem incluídos na representação da F.P.P.D., 

habitualmente pertencem a clubes apurados para participar no referido Campeonato da Europa, 

optando por representar o seu Clube e, provocando uma dispersão dos atletas atrás referidos 

pelas três equipas participantes, provocando uma desvalorização dos objectivos do Campeonato 

que serve para apuramento da representação da F.P.P.D.. 

Pelo exposto e enquanto o método seguido para apuramento das representações de Portugal 

continue a fragilizar a equipa representante da F.P.P.D., ao abrigo das alíneas b, c e d do artigo nº 

2 do Capitulo 1 do Regulamento de Selecções Nacionais que transcrevo: 
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Art.º 2º - DEFINIÇÕES  

a)  …. 

b) Cabe à Direcção da FPPD definir as provas Internacionais em que se deve participar.  

c) Compete à Direcção definir a forma e o modo em como se fará a participação de uma Selecção 

em cada Campeonato.  

d) Competirá à Direção decidir, caso não possa estar representada numa ou mais provas 

Internacionais, da possibilidade de se poder fazer representar por uma outra entidade a qual 

assumirá toda a responsabilidade dos custos financeiros inerentes à participação.  

 A representação de Portugal no Campeonato da Europa de Pesca com Flutuador seja constituída 

pelos três primeiros clubes classificados no Campeonato Nacional de Pesca com Flutuador do ano 

anterior ao da realização do Campeonato da Europa de Pesca Com Flutuador. 

No Campeonato Nacional de Pesca Com Flutuador a realizar em 22 e 23 de Setembro de 2018 na 

Figueira da Foz, esta nova forma de apuramento será já aplicada ao Campeonato Nacional de Pesca 

à Bóia de 2018, passando a apurar os representantes de Portugal no Campeonato da Europa de 

2019. 

Lisboa, 13 de Setembro de 2018 

F.P.P.D. 

Vice-Presidente Mar 

Luiz Coelho 
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