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CRITERIOS DE SELECÇÃO PARA COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS  

EPOCA 2011/2012   
 
A Direcção da FPA, ao divulgar os Critérios de Selecção para as Competições 
Internacionais integradas nos Calendários Desportivos de 2012 da IAAF 
(Associação Internacional das Federações de Atletismo), da EA (Associação 
Europeia de Atletismo) e da AIA (Associação Iberoamericana de Atletismo), 
entende dever salientar os factos seguintes: 
 
• A qualidade e o rigor do documento elaborado, em tempo, pelo Director 

Técnico Nacional, Prof. José Barros e pela sua equipa de Treinadores 
Nacionais.   

  
• O importante número de atletas previstos, mais de duzentos. 
  
• Os elevados encargos orçamentados para garantir toda a logística e adequado 

enquadramento técnico, médico e directivo das delegações, cerca de 250.000 
euros.  

  
A Direcção da FPA, considerando os pesados cortes financeiros decididos para 
2011 pela Administração Pública Desportiva cessante, perante o agravamento da 
situação económica e financeira de Portugal, prevista para 2012, entende dever 
alertar a Família do Atletismo para a possibilidade de se ver obrigada, a 
contragosto, a restringir a participação internacional adequando-a 
imperativamente ao orçamento real. 
 
A decisão final relativa ao apoio ao subsistema de Alto Rendimento e Selecções 
Nacionais será assumida após conhecimento, quer das dotações orçamentais 
atribuídas pela Administração Pública quer do financiamento conseguido pela FPA 
no sector privado. 
 
A Direcção federativa e a sua Direcção Técnica Nacional, em concertação com o 
envolvimento dos Clubes e Associações Distritais, envidarão os esforços 
necessários para assegurar as melhores condições de treino, de competição e de 
estabilidade emocional a atletas e treinadores em ordem à concretização de boas e 
fundadas expectativas de participação desportiva numa época claramente marcada 
pela realização dos Jogos Olímpicos em Londres.   
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14º Campeonatos do Mundo em Pista Coberta  

Istambul (TUR) (9 a 11 Março) 
 

Mínimos 

 
Critérios de Selecção 
 

 Serão consideradas as marcas realizadas entre 1 de Junho de 2011 e 26 de Fevereiro de 
2012; 

 Possibilidade de participação de até 2 atletas por prova, após avaliação das prestações ao longo 
da época e do estado de forma desportiva demonstrada, particularmente nos Campeonatos de 
Portugal de Pista Coberta; 

 O Seleccionador Nacional, no caso de considerar tecnicamente justificável, poderá seleccionar 
atletas que tenham obtido as marcas definidas fora do período indicado pela FPA, mas dentro 
dos prazos estipulados pela IAAF. 

 
 
A selecção será divulgada no dia 28 de Fevereiro de 2011. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINOS  FEMININOS 
Ar livre P. Coberta PROVAS P. Coberta Ar livre 

10.20 (100 m) 6.67 60 m 7.35 11.25 (100 m) 
45.20 46.90 400 m 53.25 51.25 

1.45.00 1.48.00 800 m 2:03.50 1.59.50 
3.34.25 3.41.00 1500 m 4.11.00 4.03.50 

7.44.00/13.19.00  7.50.00 3000/5000 9:00.00 8.38.00/15.02.00  
13.55 (110 mb) 7.74 60 m barr. 8.18 12.95 (100 mb) 

5,72 Vara 4,52 
2,29 Altura 1,93 
8,15 Comprimento 6,65 
17.00 Triplo 14,10 
20,00 Peso 17,50 
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12ª TAÇA DA EUROPA DE LANÇAMENTOS DE INVERNO 
Bar (MNE) 17/18 de Março de 2012 

 
 
 
 

A competição engloba todos os lançamentos do programa olímpico, nos sectores masculino e 

feminino e nos escalões de sub-23 e seniores 

 
Marcas Referência 

 
Sénior Sub/23 Escalão/Disciplina Sénior Sub/23 
18,30 17,00 Peso 16,10  14,50 
58,00 53,00 Disco 54,00  48.75 
70,00 63,00 Martelo 63,68  58,00 
71,00 68,00 Dardo 53,90  49.00 

 
 

 
Critérios de Selecção 

• Serão consideradas as marcas realizadas entre 1 de Dezembro de 2011 e 4 Março de 2012; 

• Possibilidade de participação de um máximo de 2 atletas por prova, de entre os que tenham 

obtido as marcas referência indicadas, após avaliação das prestações ao longo da época e do 

estado de forma desportiva demonstrada, particularmente nos Campeonatos de Portugal de 

Pista Coberta e Campeonato Nacional de Lançamentos Longos; 

• O Seleccionador Nacional, no caso de considerar tecnicamente justificável, poderá seleccionar 

atletas que tenham obtido as marcas referência indicadas fora do período definido. 

  

 
A selecção definitiva será divulgada no dia 7 de Março.  
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25ª TAÇA DO MUNDO DE MARCHA 

Saransk (RUS) 12 e 13 de Maio de 2012 
 

A competição engloba as seguintes provas: 
• 20 km (Seniores Masc. e Fem) 
• 50 Km (Seniores Masc) 
• 10 km (Juniores Masc. e Fem)  

 
A representação nacional será composta pelos atletas que, demonstrando um bom estado de forma 
desportiva, cumpram as seguintes marcas - referência: 
 

Masculinos Femininos 
20 Km 1:27.00 20 Km 1:39.00 
50 km 4:15.00   

    
10 km (juniores) 45.30 10 km (juniores) 52.00 

 
 

Para os 50 km marcha, serão levados em conta os resultados efectuados de 1 de Janeiro de 
2011 até ao dia 18 de Março de 2012. 
Para as restantes provas, considerar-se-ão os resultados obtidos entre 27 de Agosto de 2011 e 
15 de Abril de 2012. 
 
Caso se cumpram estes pressupostos a representação nacional englobará: 

 Nas provas de Seniores, um máximo de 5 atletas, pontuando os 3 primeiros de cada prova, 
para a classificação colectiva; 

 Nas provas de Juniores, um máximo de 3 atletas, pontuando os 2 primeiros de cada prova, 
para a classificação colectiva; 

 
Nota: O Seleccionador Nacional, no caso de considerar tecnicamente justificável, poderá 
seleccionar atletas sem as marcas referência indicadas. 
 
 
A 20 de Março serão divulgados os pré seleccionados para os 50 km Marcha.  
 
A Selecção definitiva, para todas as provas, será divulgada no dia 18 Abril. 
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16ª TAÇA DA EUROPA DE 10 000 METROS 
Bilbao (ESP) 3 de Junho de 2012 

 
 

As Selecções Nacionais participantes poderão ser constituídas por um máximo de 6 atletas 
masculinos e 6 atletas femininos, contribuindo os 3 primeiros para as classificações colectivas em 
cada sexo (somatório dos tempos efectuados). 
 
Critérios de Selecção: 
 
Para a constituição das selecções serão considerados: 

 Os resultados obtidos em 2012 até ao dia 20 de Maio, fundamentalmente nos 
Campeonatos de Portugal de 10.000 m; 

 As marcas realizadas nos 10.000 metros na época de 2010/2011; 
 A análise do histórico dos resultados obtidos em competições internacionais de alto nível. 

 
A constituição da Selecção Nacional está condicionada, pela obrigatoriedade dos atletas possuírem 
critérios de qualificação a definir pela Associação Europeia de Atletismo: 
 
A Selecção definitiva será divulgada no dia 21 de Maio de 2012. 

 
 

 
Nota:  
• Os atletas seleccionados estarão inibidos de participar em quaisquer competições de distância 

superior a 5 km, no período compreendido entre 21 de Maio e a Taça da Europa de 10.000 m. 
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XV CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO 

Caracas (VEN), 8 a 10 Junho de 2012 
 
 
Critérios de Selecção 
 
Tendo em conta a data e o local da sua realização, a participação nacional nesta competição, 
privilegiará os atletas que em 2012: 
 
• estejam integrados no Alto Rendimento em função de classificações obtidas em competições de 

pista; 
• demonstrem em data próxima da competição, um bom estado de forma desportiva; 
 
desde que essa participação não comprometa a qualidade da representação dos respectivos clubes na 
final do Campeonato Nacional de Clubes (9 e 10 de Junho) ou da Selecção Nacional nos 
Campeonatos da Europa de pista. 
 
 
A selecção será divulgada no dia 28 de Maio de 2012 
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21º Campeonatos da Europa  
Helsínquia (FIN), 27 Junho a 1 Julho de 2012 

 
 
Mínimos de participação: 

 

Masculino PROVAS Feminino 
10.40 100 11.55 
20.95 200 23.65 
46.70 400 53.40 

1.47.80 800 2.02.80 
3.41.40 1500 4.12.00 
13.40.00 5000 15.40.00 
28.55.00 10000 33.25.00 

13.80 110/100 b. 13.35 
51.10 400 barreiras 57.60 

8.35.00 3000 0bst. 9.55.00 
2.26 Altura 1.90 
5.55 Vara 4.35 
7.95 Comprimento 6.55 
16.60 Triplo 14.00 
19.85 Peso 16.40 
62.90 Disco 57.00 
73.80 Martelo 68.50 
79.30 Dardo 57.50 
7.800 Dec / Hept 5.920 

16 Países 4x100 16 Países 
16 Países 4x400 16 Países 

 

 

Critérios de selecção 
 

 Serão consideradas as marcas realizadas entre 1 de Junho 2011 e 17 Junho de 2012 
devendo os atletas demonstrar, perto da data limite que estão num bom estado de 
forma desportiva; 

 Sempre que o número de atletas elegíveis for superior ao estipulado regulamentarmente (3 
atletas), a selecção dos mesmos será baseada na avaliação das suas prestações ao longo do 
período estabelecido (particularmente as efectuadas perto da data limite), e histórico de 
resultados em competições internacionais de alto nível; 

 Para cada uma das estafetas, serão qualificados as primeiras 16 selecções *, considerando-se 
os dois melhores resultados obtidos entre 1 Janeiro de 2011 e 17 Junho de 2012, em 
competições onde participem pelo menos 3 países.  
 

* O país anfitrião tem o direito de apresentar uma equipa em cada uma das provas de estafeta.   
 
 
A selecção será divulgada no dia 18 de Junho de 2012.  
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11º Campeonatos Europa Montanha 
 Denizli-Pamukkale (TUR) ale 7 de Julho 2012 

 
 
1. Em seniores masculinos e femininos, a participação será individual. A eventual participação 
colectiva, num máximo de 4 atletas de cada sexo, está dependente da avaliação da prestação 
desportiva no período definido;  
 
2. Os atletas serão seleccionados em função dos resultados obtidos na vertente Montanha no 
período de 1 de Maio a 15 de Junho1, considerando-se os seguintes momentos privilegiados de 
observação da condição e nível competitivo: 

• Provas da Taça de Portugal de Montanha realizadas durante esse período temporal; 
• Campeonato Nacional de Corrida de Montanha. 

 
3. Tendo em conta o ponto 1, em ambos os sexos poderão ser seleccionados até 3 atletas a partir da 
classificação no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha e 1 atleta, a partir da avaliação 
global dos resultados obtidos no referido período de observação. 
 
4. Na categoria Júnior, em ambos os sexos, a participação será individual. A eventual participação 
colectiva, (3 atletas a pontuar nos masculinos e 2 nos femininos), está dependente da avaliação da 
valia técnica demonstrada pelos atletas: 

a) no decurso do referido período de observação das provas de montanha; 
b) da obtenção de mínimos para os Campeonatos Nacionais do escalão, em pelo menos uma 
prova de meio fundo com ou sem obstáculos. 

 
Notas:  

• A Selecção Nacional será divulgada a 11 de Junho. 
• Os atletas seleccionados estarão inibidos de participar em quaisquer competições, no 

período compreendido entre 23 de Junho e o Campeonato da Europa de Corridas de 
Montanha, excepto com devida autorização da Direcção Técnica Nacional. 

• De 23 a 25 de Junho, poderá decorrer em local a determinar, um estágio da selecção 
obrigatório para todos os seniores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O período de observação poderá sofrer alterações se a 1ª Taça de Portugal ocorrer em Março/Abril. 
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14º CAMPEONATOS DO MUNDO DE JUNIORES 
Barcelona (ESP), 10/15 de Julho de 2012 

 
Mínimos de participação: 
 

Masculinos PROVAS Femininos 
10.64 100  11.90 
21.55 200  24.50 
47.95 400  55.00 

1.51.00 800  2:08.50 
3.48.00 1500  4.25.00 

 3000 9.35.00 
14.15.00/  

8.15.00 (3000 m) 
5000 16.30.00 

30:45.00 10000  
9.04.00 3000 0bst. 10:40.00 

14.60 (1,06) 
14.15 (0,99) 

110/100 Barreiras 14.15 

53.00 400 Barreiras 60.70 
44.20.00 10 Km Marcha 51.00.00 

5,00 Vara 3,95 
2,15 Altura 1,80 
7,55 Comprimento 6,10 
15,60 Triplo 12,90 

18.000 (6)/  
16,30 (7,260) 

Peso 14,50 

55,00 (1,750 / 
51,50 (2) 

Disco 47,50 

66.20 (6)/ 
60,20 (7,260) 

Martelo 56,00 

66,50 Dardo 49,00 
SM 4x100 SM 
SM 4x400 SM 

6875(1.06/7.26kg/2kg/) 
7090 (0.99/6 kg/1.75 Kg) 

Decatlo/ 
Heptatlo 

5.150 

 

Critérios de selecção: 
 

• Serão considerados os resultados obtidos entre 1 de Janeiro e 24 de Junho de 2012 
(pista coberta/ar livre) 

• Possibilidade de participação de 2 atletas por prova, após avaliação das prestações ao longo 
da época e do estado de forma desportiva demonstrada particularmente nos Campeonatos 
Nacionais de Juniores; 

• Existindo mais de 2 atletas com mínimos, levar-se-ão em consideração as suas prestações ao 
longo do período definido e os confrontos directos realizados; 

• O Seleccionador Nacional, no caso de considerar tecnicamente justificável, poderá 
seleccionar atletas com mínimos da IAAF; 

 
A selecção será divulgada no dia 25 de Junho de 2012.  
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Jogos Olímpicos de Londres 2012 
Londres (GBR/ 3 a 12 Agosto 2012 

Mínimos: 

Masculinos Competição Femininos 
A B Prova A B 

10.18 10.24 100 m 11.29  11.38 
20.55 20.65 200 m 23.10 23.30 
45.25  45.70 400 m 51.50  52.30 

1:45.60  1:46.30 800 m 1:59.90  2:01.30 
3:35.50  3:38.00 1.500 m 4:06.00  4:08.90 
13:20.00  13:27.00 5.000 m 15:15.00  15:25.00 
27:45.00 28:05.00 10.000 m 31:45.00 32:10.00 
2:13.00 2:15.00 Maratona 2:32.30 2:35.00 
13.52  13.60 110/100 Barreiras 12.96  13.15 
49.50  49.80 400 Barreiras 55.40  56.55 

8:23.10  8:29.00 3.000 m 0bstáculos 9:40.00 9:42.50 
1:22:30 1:23:30 20 Km Marcha 1:33:30 1:34.30 
3:56.00 4:00.00 50 Km Marcha --- --- 

2.31 2.28 Altura 1.95 1.92 
5.72 5.60 Vara 4.50 4.40 
8.20 8.10 Comprimento 6.75 6.65 
17.20 16.85 Triplo 14.30 14.10 
20.50 20.00 Peso 18.35 17.30 
65.00 63.00 Disco 62.00  59.50 
78.00 74.00 Martelo 71.50  69.00 
82.00 79.50 Dardo 61.50  59.00 
8.200 7.950 Decatlo/Heptatlo 6.150 5.950 

Top 16 equipas 4x100 m Top 16 equipas 
Top 16 equipas 4x400 m Top 16 equipas 

 

 

Critérios de selecção: 
 

Prazos de obtenção de mínimos: 
• Maratona: 1 Janeiro de 2011 a 29 Abril de 2012, nas provas indicadas pela IAAF; 
• Provas de Marcha: 1 Janeiro de 2011 a 13 Maio de 2012, nas provas indicadas pela IAAF; 
• Estafetas: 1 Janeiro de 2011 a 2 Julho de 2012 
• 10.000 m e Provas Combinadas: 1 Janeiro de 2011 a 8 Julho de 2012 
• Restantes disciplinas: 1 Maio de 2011 a 8 Julho de 2012 

 

• A obtenção de Mínimos A garantirá a todos os países a participação de um máximo de 3 
atletas por prova; 

• É igualmente permitida a participação de 1 atleta com o Mínimo B por prova, desde que na 
prova em questão não participe qualquer atleta com mínimo A; 

• Para as estafetas, serão qualificados para os J.O. as primeiras 16 selecções (em cada prova), 
considerando-se a soma dos dois melhores resultados obtidos entre 1 Janeiro de 2011 e 2 
Julho de 2012, em competições que respeitem as regras definidas pela IAAF.  

• Sempre que numa prova de pista o número de atletas elegíveis for superior ao estipulado 
regulamentarmente, a selecção dos mesmos será baseada na avaliação das suas prestações 
ao longo do período estabelecido, particularmente nos Campeonatos de Portugal e 
Campeonatos da Europa de Helsínquia; 
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Divulgação da Selecção Nacional: 

 
• Dia 4 de Maio serão divulgados os pré seleccionados * para a maratona tendo-se em 

consideração: 
o Os resultados e classificações obtidos durante o período definido; 
o As características e condições em que decorreram as competições; 
o O histórico de resultados obtidos representando a Selecção Nacional em competições 

internacionais de alto nível, durante o período definido para a obtenção de mínimos; 
o O estado de forma desportiva demonstrada na proximidade da data definida para a 

divulgação dos pré-seleccionados. 
 

• Dia 17 de Maio: serão divulgados os pré seleccionados * para os 50 km marcha, tendo-
se em consideração: 

o Os resultados e classificações obtidos durante o período definido; 
o As características e condições em que decorreram as competições; 
o O histórico de resultados obtidos representando a Selecção Nacional em competições 

internacionais de alto nível, durante o período definido para a obtenção de mínimos; 
o O estado de forma desportiva demonstrada na proximidade da data definida para a 

divulgação dos pré-seleccionados. 
 

• Dia 17 de Maio: serão divulgados os pré seleccionados * para os 20 km marcha 
(Masculinos e Femininos), tendo-se em consideração: 

o Os resultados e classificações obtidos no Campeonato Nacional de Estrada, Grande 
Prémio de Rio Maior e especialmente, na Taça do Mundo de Marcha; 

o As características e condições em que decorreram estas competições; 
o O histórico de resultados obtidos representando a Selecção Nacional em competições 

internacionais de alto nível, durante o período definido para a obtenção de mínimos. 
 
* Todos os atletas que venham a ser qualificados ou pré seleccionados devem cumprir até ao dia 8 
Junho um conjunto de normas de natureza médica e técnica. 

 
• Em termos médicos: deverão cumprir um protocolo de avaliação médica a indicar pelo 

Departamento médico da FPA; 
• Em termos técnicos: 

o Os atletas dos 20 km marcha (Masculinos e Femininos) e dos 50 km marcha, devem 
participar nos 10.000 metros marcha dos Campeonatos de Portugal de Pista; 

o Os atletas da maratona devem efectuar uma competição, de 15 km a meia maratona, 
no período compreendido entre 16 de Junho e 8 Julho de 2011. 

 

A selecção definitiva será divulgada no dia 9 Julho de 2012.  
 
 
Nota: Estar qualificado não significa estar ou ser seleccionado. Estar qualificado significa que 
o atleta conseguiu obter o principal critério de participação nos jogos, ou seja os mínimos de 
acesso.  
Para um atleta ser seleccionado em definitivo terá que demonstrar, em data próxima dos 
Jogos, um estado de forma consentâneo a uma participação Olímpica.  
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28º Campeonatos do Mundo de corridas de Montanha 

Domenica (ITA) 2 de Setembro de 2012 
 
 

A presença no Campeonato do Mundo de Montanha está dependente da avaliação dos resultados 
obtidos no Campeonato da Europa de Montanha. 
 

• Em seniores masculinos e femininos, a participação será individual. A eventual participação 
colectiva, num máximo de 6 atletas nos masculinos e 4 atletas no feminino, está dependente 
da avaliação da prestação desportiva no período definido;  
 

• Os atletas serão seleccionados em função dos resultados obtidos na vertente Montanha no 
período de 1 de Maio a 30 de Julho, considerando-se os seguintes momentos privilegiados 
de observação da condição e nível competitivo: 

o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha; 
o Provas da Taça de Portugal de Montanha realizadas durante esse período temporal; 
o Resultados obtidos no Campeonato da Europa de Montanha. 

 
• Nas categorias Júnior, e em ambos os sexos a representação Nacional será apenas individual.  

Para a selecção será considerado: 
o Os resultados obtidos no Campeonato da Europa de Montanha; 
o A valia técnica demonstrada pelos atletas no decurso do referido período de 

observação das provas de montanha; 
o A obtenção de mínimos para os Campeonatos Nacionais do escalão, em pelo menos 

uma prova de meio fundo com ou sem obstáculos. 
 
 
Notas: 

• A Selecção Nacional será divulgada a partir de 6 de Agosto. 
• Os atletas seleccionados estarão inibidos de participar em quaisquer competições, 

no período compreendido entre 18 de Agosto e o Campeonato do Mundo de 
Corridas de Montanha, excepto com a devida autorização da Direcção Técnica 
Nacional. 

• Entre 18 e 20 de Agosto poderá decorrer, em local a determinar, um estágio da 
selecção obrigatório para todos os seniores. 
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20º CAMPEONATOS DO MUNDO DE MEIA MARATONA 

Kavarna (BUL), 6 de Outubro de 2012 
 

A participação nacional nesta competição está dependente da avaliação da qualidade competitiva 
dos atletas, tendo em consideração os resultados obtidos ao longo de 2012, até ao dia 16 de 
Setembro. 
 
 

A selecção será divulgada no dia 17 de Setembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




