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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º - Justificação e objetivos 
 

1. Proporcionar um apoio financeiro complementar, que ajude os ginastas a 
realizarem percursos de excelência, com vista ao seu apuramento para os 
Jogos Olímpicos, e à posterior concretização dos objetivos definidos pela 
Direção da Federação de Ginástica de Portugal (FGP) para a participação 
olímpica em cada disciplina. 
 

2. Este apoio financeiro complementar, adiante designado por “apoio”, visa 
compensar a/o ginasta do adiamento no ingresso no mercado de trabalho 
ou mitigar o impacto da elevada frequência de treinos, estágios e 
competições, no aproveitamento escolar do ensino superior. 
 

3. Este apoio financeiro complementar é instituído no âmbito do 
“Regulamento de bolsas, prémios e apoios” da FGP. 
 

4. Este quadro de apoios será revisto anualmente, de acordo com o plano de 
actividades e orçamento da FGP. 
 

Artigo 2º - Âmbito de aplicação 
 

1. O presente Regime aplica-se às disciplinas/especialidades olímpicas sob a 
tutela da FGP, que tenham quadro competitivo organizado no âmbito da 
Federação Internacional de Ginástica (FIG) e do Comité Olímpico 
Internacional (COI): 

a. Ginástica Artística Feminina (GAF) 
b. Ginástica Artística Masculina (GAM) 
c. Ginástica Rítmica (GR) 
d. Ginástica de Trampolins (TRI): 

i. Trampolim individual feminino  
ii. Trampolim individual masculino. 

 
2. O presente Regime abrange dois grupos de ginastas em preparação para: 

a. Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; 
b. Jogos Olímpicos de 2024 (Promessas). 

 

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

Artigo 3º - Definições 
  

1. Para efeitos do presente regime, consideram-se as seguintes definições 
de apoio e de aproveitamento escolar: 
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a. Apoio para ginasta graduado1: Mensalidade, de duração máxima de 
um ano, condicionada ao cumprimento dos resultados desportivos 
estipulados no Artigo 4º. 

 
b. Apoio para ginasta estudante 2 : Anuidade, equivalente ao valor 

máximo da propina anual de um curso ministrado num 
estabelecimento do ensino superior público português, 
condicionada ao cumprimento dos resultados desportivos 
estipulados no Artigo 4º.  

 
c. Aproveitamento Escolar: Aprovação, a pelo menos 50% dos ECTS, 

a que os ginastas estudantes se matriculem no ano letivo. 
 

Artigo 4º - Elegibilidade 
 

1. São elegíveis para a atribuição do apoio, os ginastas que cumpram os 
seguintes critérios: 

a. Praticante de disciplina olímpica; 
b. Membro da Seleção Nacional; 
c. Maior de 18 anos de idade; 
d. Atingir um resultado - individual, por especialidade, ou no all 

around - estabelecido pela Direção Técnica Nacional (DTN), em 
representação da Seleção Nacional ou do Clube [Anexo 1]; 

e. O resultado referido em d), tem que ser realizado, anualmente, em 
pelo menos dois momentos, dos incluídos na lista das competições 
aprovadas para o efeito [Anexo 2]. 

 
Artigo 5º - Monitorização da evolução dos ginastas 

 
1. Cabe às DTN a monitorização da progressão dos ginastas na construção 

dos exercícios/séries de saltos, de modo a garantir, coeficientes de 
dificuldade e mestrias de execução conducentes aos resultados de 
referência para cada ano da olimpíada. 

 
2. As DTN elaboram a projeção dos resultados de excelência, referidos na 

alínea d) do nº 1 do Artigo 4º, para os três primeiros anos da olimpíada. 
Estes resultados devem salvaguardar que no ano do Campeonato do 
Mundo que apura para os Jogos Olímpicos, os ginastas se apresentarão 
com um histórico de resultados compatível com o alcance dos objetivos 
propostos. 

  
3. Por esta razão, os resultados a que se refere o Anexo 1 serão aferidos e 

atualizados pelas DTN, após as primeiras competições internacionais de 

                                                      
 

1 Entende-se por “ginasta graduado”, o ginasta que já concluiu um grau de licenciatura ou de 
mestrado.  
2
  Entende-se por “ginasta estudante”, o ginasta que frequenta um curso no ensino superior: politécnico ou 

universitário. 
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cada ciclo olímpico devido ao impacto das alterações dos códigos de 
pontuação ou ao aumento da competitividade na disciplina. 

 
Artigo 6º - Início do apoio 

 
1. Em 2017, ano da entrada em vigor deste regime, serão apoiados a partir do 

mês de Janeiro, os seguintes ginastas: 
a. Os ginastas elegíveis para os Jogos Olímpicos na olimpíada anterior 

[Anexo 3]; 
b. Um grupo de ginastas indicados pelos Diretores Técnicos (DT) das 

disciplinas olímpicas no âmbito da preparação para os Jogos Olímpicos 
de 2020 e de 2024 [Anexo 3];  

c. Todos os ginastas que atinjam durante a época desportiva, os 
critérios estabelecidos no Artigo 4º, e que no final do ano letivo, 
cumpram a alínea c) do nº 1 do Artigo 3º, caso sejam estudantes. 

 

2. A partir da época desportiva de 2018, beneficiarão do apoio, os ginastas 
graduados que cumpram os critérios estabelecidos no Artigo 4º. 

 
3. A partir da época desportiva de 2018, beneficiarão do apoio, os ginastas 

estudantes que cumpram os critérios estabelecidos na alínea c) do nº 1 do 
Artigo 3º e no Artigo 4º. 

 
Artigo 7º - Duração do apoio 

 
1. O apoio tem a vigência máxima de um ano, período após o qual caduca.  
2. A/o ginasta, para renovar o apoio, terá que obter os resultados 

compatíveis com a sua manutenção.  
3. A/o ginasta estudante, para renovar o apoio, terá que aprovar a pelo 

menos 50% dos ECTS em que se matricular anualmente.  
 

Artigo 8º - Montantes 
 

1. Ginasta estudante: valor máximo da propina numa universidade pública 
portuguesa, no respetivo ano letivo [Anexo 4]. Este apoio será pago após 
entrega ao DT de fotocópia do comprovativo do pagamento da prestação 
da propina; 

2. Ginasta graduado: 250€ mensais (duzentos e cinquenta euros). 
 

Artigo 9º - Acumulação de apoios 
 

1. O apoio é acumulável com bolsas da FGP ou do Comité Olímpico de 
Portugal (COP), ou com outros prémios atribuídos pela FGP, COP, 
instituições públicas, privadas ou empresas, de acordo com a legislação 
em vigor. 
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Artigo 10º - Suspensão do apoio 
 

1. O apoio é suspenso, quando se verificar alguma, das seguintes situações: 
a. Não aprovação, a 50% dos ECTS, a que a/o estudante se tenha 

matriculado; 
b. Diminuição do volume de treino, não compatível com o 

compromisso inerente à atribuição do apoio, enunciado no Artigo 
1º; 

c. Sanção disciplinar aplicada à/ao ginasta. O apoio é suspenso desde 
o momento da instauração do processo disciplinar. Em caso de 
absolvição, a/o ginasta será ressarcido dos retroativos 
correspondentes; 

d. Se um/a ginasta se retirar da atividade desportiva durante o 
período de tempo em que tem um apoio. 

 

Artigo 11º - Cessação do apoio 
 

1. O apoio cessa sempre que se verificar a impossibilidade de a/o ginasta 
realizar os 2 resultados exigidos no Artigo 4º, por já se terem esgotado as 
competições elegíveis nessa época desportiva. 

 
 

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Artigo 12º - Casos omissos 
 

1. Os casos omissos ou não previstos neste Regime são resolvidos pela 
Direção da FGP. 
 

Artigo 13º - Entrada em vigor 
 

• O presente Regime entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017.
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ANEXO I 
 

Resultados de referência para o efeito do Artigo 4º  

  Resultados Resultados   Resultados   

DISCIPLINA Nível A do AR Projeto Olímpico Apoio Complementar FGP  

  C. Mundo 2015 C. Mundo 2015 2017 2018 2019 
GAF – saltos (1) 14,033 -- 13,366 13,533 -- 

GAF – saltos (2) 14,350 13,961 13,266 14,266 13,461 

GAF – paralelas 12,900 14,071 11,566 12,400 13,571 

GAF – trave 12,966 13,903 11,833 12,466 13,403 

GAF – solo 13,133 13,781 12,233 12,633 12,281 

GAF – all around 52,132 55,068 48,466 50,132 53,068 

            

GAM – solo 14,066 14,959 13,133 13,566 14,459 

GAM – cavalo 13,733 14,748 12,766 13,233 14,248 

GAM – argolas 14,000 15,029 13,166 13,500 14,529 

GAM – saltos (1) 14,433 -- 13,666 13,933 -- 

GAM – saltos (2) 14,483 15,620 13,700 14,566 15,120 

GAM – paralelas 14,466 15,255 13,466 13,966 14,755 

GAM – barra 13,700 14,607 12,866 13,200 14,107 

GAM – all around 82,997 86,765 77,864 79,997 83,765 
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ANEXO I (Continuação) 
 

Resultados de referência para o efeito do Artigo 4º  
 

  Resultados Resultados   Resultados   

DISCIPLINA Nível A do AR Projeto Olímpico Apoio Complementar FGP  

  C. Mundo 2015 C. Mundo 2015 2017 2018 2019 
GR – arco 15,350 16,223 14,566 15,566 16,566 

GR – bola 15,366 16,066 14,066 15,066 16,066 

GR – fita 15,491 16,116 14,133 15,133 16,133 

GR – maças 15,366 16,083 14,233 15,233 16,233 

GR – all around 
(3 aparelhos) 

46,074 48,883 45,574 47,074 48,383 

GR – all around 
(4 aparelhos) 

59,315 64,841 58,315 61, 000 64,341 

            

TRI Feminino 97,620  98,059  96,000 97,000 98,000 

TRI Masculino  101,915  105,311 104,000 105,000 106,000 
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ANEXO II 

 
Lista das competições aprovadas  

para o efeito do Artigo 4º  
 
 
Internacionais: 
 

a) Campeonato do Mundo. 
b) Campeonato da Europa. 
c) Jogos Europeus. 
d) Universíadas. 
e) Taças do Mundo FIG. 
f) Torneios Internacionais FIG. 

 
Nacionais: 
 

a) Campeonato Nacional (GAF, GAM, GR e TRI). 
b) Superfinais (GAF, GAM e GR). 
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ANEXO III 
 

Ginastas integrados no dia 1 de janeiro de 2017  
no regime de apoios no âmbito de percursos de excelência  

nas disciplinas olímpicas 
 
 

GINASTAS  
GRADUADOS 

GRAU ACADÉMICO 
DISCIPLINA 

Ana Rente Mestrado Integrado em Medicina TRI 
Diogo Abreu Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica TRI 

Sílvia Saiote 
Licenciatura: Economia  
Mestrado: Gestão TRI 

Simão Almeida 
Licenciatura: Ciências do Desporto  
Mestrado: Treino de Alto Rendimento (2º Ano) GAM 

Tiago Lopes 
Licenciatura: Gestão de Empresas  
Mestrado: Gestão Desportiva (1º Ano) TRI 

   
GINASTAS  

ESTUDANTES 
FREQUENTA 

O CURSO DISCIPLINA 
Beatriz Martins Medicina (FM - ULisboa) TRI 

Bernardo Almeida Gestão do Desporto (FMH - ULisboa) GAM 

Diogo Ganchinho * 
Ciências da Comunicação (FCSH – UNL)   

(matrícula suspensa) TRI 
Filipa Martins * Ciências do Desporto (FADEUP – U. Porto) GAF 

Francisco Fragoso Medicina Veterinária (FMV - ULisboa) GAM 
Gustavo Simões * Dietética e Nutrição (ESTeSL – IPL) GAM 
Pedro Guimarães Economia (FE – UNL) TRI 

Pedro Ferreira Engenharia Aeroespacial (IST - ULisboa) TRI 
Ricardo Santos Ciências da Nutrição (FCNA – U. Porto) TRI 

Tânia Domingues 
Ciências do Desporto (FCDEF – U. Coimbra) 

(unidades curriculares isoladas) GR 
Tiago Barbosa Turismo (ISCET – Porto) GAM 
Vasco Barata Geologia (FC - ULisboa) GAM 

 
 

* Estes ginastas, apesar de ainda não se terem graduado, como foram elegíveis para os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, terão um apoio igual ao dos ginastas graduados. 
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ANEXO IV 

 
Valor máximo da propina anual num curso ministrado por um 

estabelecimento do ensino superior público português  
 
 
 
 

 
Ano letivo 2016-2017: 1.063,47 € 

 


