BOLSA CAR 360

INTRODUÇÃO
O ténis de mesa atingiu ao longo dos últimos quase vinte anos excelentes resultados
internacionais, que culminaram na conquista de vários títulos europeus, mundiais e dois
diplomas olímpicos. Múltiplos foram os fatores, agentes e instituições, que contribuíram para
que a FPTM atingisse este nível internacional.
Um dos objetivos da FGPTM a curto/médio prazo, é encontrar condições para que, no alto
rendimento, o ténis de mesa nacional se mantenha no topo do Mundo.
O Centro de Alto Rendimento deverá ser, nesse sentido, uma trave mestra na implementação
dos vários projetos que venham a sustentar as seleções nacionais no futuro.
A funcionar em pleno, o CAR de Gaia confirma-se como ferramenta fundamental no alto
rendimento do Ténis de Mesa de Portugal. A FPTM tem continuamente investido na estrutura,
criando condições para que o CAR seja o local de treino do alto rendimento, continuando a ser
procurado por seleções e atletas provenientes de todo o mundo, algo que tem contribuído
também para o aumento da qualidade de treino dos atletas portugueses ali sediados.
É ali que diariamente treinam alguns dos melhores jovens de Portugal, que se realizam os
momentos de preparação de todas as seleções jovens e que também se concretiza o programa
“Seleções do Futuro”. O Centro de Alto de Rendimento para o Ténis de Mesa é também um
local procurado pela ITTF e ETTU para realização de estágios.
Para além de continuar a focar-se no apetrechamento do Centro de Alto Rendimento, na
expectativa de proporcionar melhores condições de trabalho aos jogadores que diariamente ali
treinam e pretendem consolidar a sua carreira, a FPTM continua a tentar cativar jovens atletas
para o Centro de Alto Rendimento, na certeza de que o aumento de qualidade e de carga horária
de treino irão ter como consequência o aumento do nível competitivo dos mesmos.
Em 2019 a FPTM deu início ao programa “Seleções do Futuro”, investindo para proporcionar
mais horas de treino de qualidade aos jovens talentos sub-13 de Portugal. A preocupação com
o crescimento intelectual e formação dos atletas é desde sempre uma preocupação e nesse
sentido em complemento ao trabalho desenvolvido diariamente no Centro de Treino de Alto
Rendimento. Em período de aulas, fruto da sua integração no programa do IPDJ/Ministério da
Educação (UAAR)s os atletas terão flexibilidade de horários que lhes permitirão uma melhor
conjugação e coordenação entre o tempo de escola e de treino. Este facto permite aumentar o
volume de treino aproximando-os dos melhores atletas europeus.
Vem assim a FPTM implementar a Bolsa CAR 360 que se destina a apoiar Jovens Talentos
portugueses que se pretendam mudar para o Grande Porto e integrar o Grupo de Trabalho do
Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa em Vila Nova de Gaia.

VALOR
- € 2,000 ANUAIS por atleta no máximo de 5 atletas

OBJETIVO
- Comparticipar nos custos de estadia

ELIGIBILIDADE
- Atletas de nacionalidade Portuguesa
- Atletas filiados na FPTM
- Atletas até Categoria de Juniores inclusive
- Atletas residentes a mais de 50 km do Centro de Alto Rendimento
- Atletas Internacionais por Portugal, em Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo
- Atletas englobados no projeto “Seleções do Futuro”

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
- Performance Desportiva
- Aproveitamento Escolar
- Garantia de estadia de 2 anos, só podendo ser interrompido por eventual saída do grupo alvo
- Preferência por estadia na Área de Alojamento do CAR
- Código de conduta condizente com o Regulamento das Seleções Nacionais Jovens

CANDIDATURA
- Preencher documento de candidatura
- Juntar todos os documentos que ajudem a justificar a candidatura
- Enviar por e-mail para RICARDO.OLIVEIRA@FPTM.PT até 3 de setembro de 2020
- As candidaturas serão avaliadas pela Direção Técnica do CAR em coordenação com a direção
da FPTM

