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Assunto: Critérios de Candidatura à Organização do 2º Encontro Nacional de Remo Feminino 

 
Exmos. Senhores, 

 

Após o sucesso da primeira edição do Encontro Nacional de Remo Feminino, pretendemos dar continuidade 

a este evento em 2019. Neste sentido, abrimos a candidatura à organização da segunda edição tendo por 

base os critérios abaixo identificados. 

 

Este evento destina-se a todas as atletas (Juvenis a Veteranas) e treinadoras portuguesas filiadas na FPR na 

época de 2019 e tem como objectivo promover e dinamizar o remo feminino em Portugal. Paralelamente 

pretende-se ainda incentivar a utilização de barcos longos e de remos de ponta, para que possamos 

brevemente incluir o 8+ feminino no programa do Campeonato Nacional de Velocidade. 

 

Este encontro será co-orientado pela Equipa Técnica Nacional e será enquadrado exclusivamente em 

embarcações de equipa. 

 

A data prevista para a realização do evento será o fim-de-semana de 16 e 17 de Março, após a realização do 

Campeonato Nacional de Fundo e dos testes de água das Selecções Nacionais. 

 

Critérios de Avaliação das Candidaturas: 

 

Critério Ponderação 

1.       Qualidade do Plano de Água 20,00% 

a. Tráfego extra-evento   

b. Águas paradas   

c. Linearidade do percurso   

2.       Infra-estruturas de apoio ao evento 20,00% 

a. Balneários   
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b. Parqueamento para automóveis e atrelados  

c. Número de embarcações de apoio    

d. Auditório para palestra   

e. Número de embarcações disponíveis  
 

f. Sala de convívio  

3.       Apoios e parcerias locais 30,00% 

a. Alimentação para os participantes  

b. Alojamento para os participantes   

c. T-shirt alusiva para os participantes  

4.       Impacto mediático  10,00% 

a. Reportagem do evento   

b. Meios de divulgação do evento  

5.       Acessos à água para embarcações 10,00% 

6.       Recursos humanos afectados 10,00% 

 

Prazos das candidaturas: 

 As candidaturas deverão ser apresentadas até 21 de Outubro de 2018. 

 A FPR compromete-se a divulgar os resultados até de 15 dias após o prazo das candidaturas. 

 

Nota: Todas as candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail geral da Federação Portuguesa de Remo 

(geral@fpremo.pt). 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 
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