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Plano de Atividades 2022 

 

 

1. Introdução 

 

Este ano de 2022 representa o oitavo ano liderado pela atual Direção desde que 

iniciamos este percurso em 2014.  No ano de 2021, a Federação Nacional de Squash 

conseguiu finalmente ter acesso aos fundos públicos após um longo trabalho de 

obtenção do Estatuto de Utilidade Pública, em 2018, e a obtenção do Estatuto de 

Utilidade Pública Desportiva, em 2021. Desde então, iniciamos uma atividade mais 

próxima junto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com quem já 

trabalhávamos diretamente mas para a área da formação de treinadores. Este primeiro 

ano de retoma de apoios financeiros para o squash nacional, permitiu, dentro do atual 

contexto pandémico, reajustar a nossa operação nacional onde já conseguimos colocar 

em marcha algumas iniciativas estratégicas (em particular com apoio aos clubes) e 

projetar uma maior ambição para os nossos objetivos futuros.  

Para 2022, acreditamos que o squash se irá adaptar a este “novo normal” e iremos ter 

um ano repleto de atividades, iniciativas e projetos que irão catapultar o 

desenvolvimento do squash nacional, entre os quais destacamos a nomeação de um 

Diretor Técnico Nacional, a reabertura do circuito europeu de veteranos em solo 

português com a realização do Oporto Squash Masters 2022, a retoma dos trabalhos 

com as Seleções Nacionais Masculina, Feminina e de Juniores e a dinamização do 

Circuito Nacional FNS.  

Adicionalmente, a FNS mantém e reitera o seu foco nos seus gabinetes de 

especialização em particular com as respetivas coordenações: 

 

 - Junior – captação e desenvolvimento de juniores 

 - Feminino – captação de novos praticantes e desenvolvimento de atletas  

- Desenvolvimento - inclui squash57, squash doubles, inter-clubes, reabilitação de 

atuais e captação de novos espaços de squash, projetos internos, etc) 
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- Marketing & Comunicação – projeção da marca squash, proliferação e 

desenvolvimento nas redes sociais, otimização dos canais de comunicação com a 

comunidade squashista  

- Sponsoring – manutenção e otimização dos atuais parceiros e patrocinadores, 

captação de novos acordos e maximização dos benefícios a todos os filiados 

       

2. Atividade Desportiva 

 

Neste ano de 2022, a FNS continuará a organizar todo o calendário competitivo 

nacional quer de Squash quer de Squash 57, onde teremos cerca de 40 provas até ao 

final da atual época desportiva 2021/2022. 

As provas englobarão as categorias sénior, júnior e veteranos de ambos os géneros. 

 

A Federação Nacional de Squash organizará ainda as seguintes provas com caráter 

internacional, até ao final da presente época desportiva 2021/2022: 

 

- Oporto Squash Master Grand Prix 2022 – prova do circuito europeu de veteranos, 

a realizar-se nas instalações do Proracket Squash e Padel, entre os dias 13 e 16 de 

janeiro/22; 

- Copa Ibérica – prova júnior organizada conjuntamente com a Federação Galega de 

Squash, a realizar-se no dia 2 de abril/22, nas instalações do Proracket Squash e Padel 

e a 8 de outubro de 2022, na Galiza 

- World Firefighters Games – Squash – 5 de maio/22 – a realizar-se em Lisboa em 

local a designar; 

- Portuguese Junior Open 2022 – prova do circuito europeu de juniores, a realizar-se 

nas instalações do Proracket Squash e Padel, entre os dias 24 e 26 de junho/22. 

 

De igual modo a FNS assegurará a presença das seleções nacionais nos seguintes 

eventos internacionais: 

 

- Seleção Nacional Absoluta Masculina – Campeonato da Europa de 2ª Divisão 

(Eindhoven/Holanda – 27 a 30 de abril/22); 
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- Seleção Nacional Absoluta Feminina – Campeonato da Europa de 3ª Divisão 

(Ljubliana/Eslovénia – 20 a 23 de abril/22); 

- Seleção Nacional Júnior Sub 17 – Campeonato da Europa sub 17 

(Eindhoven/Holanda – 12 a 15 de maio/22). 

  

Durante o mês de julho/22 irão ser realizados os Campeonatos Nacionais Absolutos 

Sénior quer do Squash quer do Squash 57, nas instalações do Lisboa Racket Centre, 

em Lisboa, conforme calendário em anexo. 

 

3. Programa Nacional Desporto para Todos 

 

A FNS concorrerá igualmente aos apoios estatais para o contrato programa “Programa 

Nacional Desporto para Todos” procurando dar seguimento ao seu projeto “Respira 

Squash” levando à maior divulgação da modalidade squash junto de todas as camadas 

sociais e etárias em que os clubes filiados na FNS terão um importante papel na 

execução destas atividades envolvidas neste contrato programa (squash adaptado, 

squash feminino, squash57, squash fora dos courts, iniciativas internas de promoção 

das nossas modalidades). 

 

4. Arbitragem 

 

Em termos de Arbitragem, a FNS tudo fará para assegurar a continuação da presença 

dos melhores árbitros nacionais nos Campeonatos Europeus, tendo já sido efetuado a 

candidatura a várias provas europeias. 

De igual modo, a FNS, através do seu Conselho de Arbitragem, procurará criar um 

programa de formação integrada de árbitros nomeadamente através da utilização da 

plataforma “World Squash Officiating” (WSO) da World Squash Federation, tendo 

já sido assinado, em janeiro/22 um MoU entre a WSO e a FNS. 
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5. Formação de treinadores 

 

Não obstante a dificuldade vivida nos últimos dois anos, a FNS conseguiu levar a cabo 

durante o ano de 2021, um programa de acreditação e validação dos referenciais de 

formação junto do IPDJ e efetuar uma ação de formação para 15 novos treinadores que 

se encontram atualmente em período de estágio. 

Para este ano de 2022, a FNS pretende efetuar ações de formação não só para os atuais 

treinadores em estágio mas também de ações específicas de renovação para os atuais 

treinadores certificados. 

 

6. Apoio a atletas de elite 

  

A FNS irá iniciar, em 2022, o estudo de viabilidade de um programa para Atletas de 

Alto Rendimento e/ou atletas de elite com potencial para entrarem neste programa de 

apoio a atletas que tanto necessitam deste incentivo para prosseguirem o seu 

desenvolvimento como atleta e que desejem enveredar por uma carreira profissional.  

 

7. Filiações 

 

Na presente época desportiva, a FNS tem cerca de 360 atletas filiados, 22 clubes filiados 

e uma associação sendo que ambicionamos potenciar estes números de forma a que 

possamos retomar o crescimento que estávamos a viver no período pré-pandemia e 

assim ultrapassar os 500 filiados e ter mais do que 25 clubes filiados até ao final da 

presente época.    

 

8. Orçamento 

 

Em anexo (I) 

 

9. Calendário 

 

Em anexo (II) 


