
 

 
 

 
 

NOTA OFICIAL 013/2020 
 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ALTO 
RENDIMENTO – PAR DA CBVela PARA O CICLO 
OLIMPICO DE PARIS 2024 DA MODALIDADE VELA. 

 
 

A Diretoria da Confederação Brasileira de Vela, neste ato representada por seu Presidente, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto em vigor: 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade ao exclusivo Programa de Alto Rendimento – PAR 
da Confederação Brasileira de Vela em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que irá a selecionar, 
apoiar e preparar as equipes brasileiras como foco nos Jogos Olímpicos de Paris 2024; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos critérios de seleção de equipes e atletas 
durante o ciclo olímpico supramencionado; 
 
CONSIDERANDO que o objetivo do Programa de Alto Rendimento - PAR é maximizar o potencial de 
obtenção de medalhas da Equipe Brasileira de Vela nos XXXIII Jogos Olímpicos de Verão – Paris 2024 
e nos XXXIV Jogos Olímpicos de Verão – Los Angeles 2028, bem como a forma de otimizar o uso dos 
recursos disponíveis; 
 
CONSIDERANDO a ampla discussão do tema pelos órgãos consultivos, colegiados e de representação 
da comunidade junto à Diretoria da CBVela, conforme deliberação do Conselho de Administração em 
reunião datada de 22 de julho de 2020, da Comissão de Atletas da Vela em reunião datada de 23 de 
julho de 2020 e do Conselho Técnico de Vela em reunião datada de 24 de julho de 2020, homologado 
pela Diretoria: 
 
RESOLVE: 

Divulgar a síntese do Programa de Alto Rendimento – PAR que contempla; a seleção da Equipe 
Brasileira de Vela de cada ano que irá representar o país nos eventos indicados pelo Programa e os 
critérios de apoios conforme Diretrizes do PAR – CBVela. 
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
 
Art.1º Introdução 

O plano esportivo da CBVela para o próximo ciclo olímpico de Paris 2024 tem como foco a 
implementação de diferentes programas; entre eles a implementação do Programa de Alto 
Rendimento- PAR com objetivo da renovação da Equipe Olímpica e otimização da distribuição dos 
recursos para todos os níveis do programa. 

 



 

 
 

Art.2º Identificação dos pilares do Programa de Alto Rendimento – PAR 
Graças a ampla discussão do tema pelos órgãos consultivos, colegiados e de representação 

da comunidade junto à Diretoria da CBVela, conforme deliberação do Conselho de Administração, da 
Comissão de Atletas da Vela e do Conselho Técnico de Vela foi determinado os seguintes objetivos 
do Programa de Alto Rendimento – PAR baseados nos seguintes pilares: 
 

 
 
Art.3º Identificação dos Objetivos do Programa de Alto Rendimento – PAR 

O Programa de Alto Rendimento (PAR) oferece aos melhores técnicos e atletas do Brasil um 
programa de treinamento, ciência e tecnologia do esporte focado, aplicado e que tem um grande 
impacto no esporte e no desempenho pessoal. Composta por especialistas nas áreas de modalidade, 
nutrição, medicina, fisiologia, força e condicionamento, psicologia e tecnologia de desempenho, a 
equipe PAR oferece recursos abrangentes de primeira classe para fomentar o desenvolvimento dos 
atletas. 

Com base nos pilares os objetivos do PAR:  
I - Continuar aumentando e com qualidade a Base da Vela Brasileira nas Categorias Sub 16, 
Sub 19, Sub 23 e Open / Aberta. 
II - Renovação da Equipe Olímpica Brasileira de Vela com qualidade e de forma gradativa.   
III - Melhorar as relações e formas de comunicação entre Atletas – Técnicos – CBVela. 
IV - Desenvolver um Programa de Alto Rendimento com foco em aumentar gradualmente o 
número de atletas nas Classes Olímpicas e Jovens, trabalhando juntos com um Técnico 
Específico da Classe.  



 

 
 

V - Potencializar a Figura do Treinador de Cada Classe: trabalhando dentro das Diretrizes do 
Programa com objetivo de liderar e implementar novos sistemas de treinamento, formação 
de novas equipes e retenção do conhecimento.  
VI - Incentivar que o know how investido no alto rendimento fique como legado com a Vela 
Brasileira; fortalecendo as Equipes Nacionais e Jovens. 
VII - Organizar Training Camps do Programa de Alto Rendimento – PAR; com participação de 
atletas jovens e especialistas de cada classe, em um local selecionado no Brasil com objetivo 
de conexão com a comunidade e fomento da modalidade.  
VIII - Uso da Marina da Gloria como CAR (Centro de Alto Rendimento). 
IX - Calendário de Treinamento organizado, atualizado e publicado.  
X - Calendário Anual de Logística Internacional organizado e publicado.  
XI - Distribuição equitativa de recursos entre todas as classes, atletas e equipes convocadas a 
integrar o Programa de Alto Rendimento - PAR.  
XII - Manutenção do Sonho Olímpico para os Velejadores Jovens. 
XIII - Acessibilidade, Custo Real e Igualdade de condições 

 
Art.4º Identificação, Convocação, Elegibilidade, Apoio e Planejamento do Programa de Alto 
Rendimento – PAR.  

 
Os Planos de Alto Desempenho são considerados como Projetos ou Planos de Ação, em busca 

de excelência competitiva sustentável para garantir o uso eficaz dos recursos da CBVela, COB e do 
Ministério da Cidadania pela atual Secretaria Especial do Esporte. 
 

 
 

A. Identificação por cores.  
Atletas e equipes são classificadas em cinco segmentos identificados por cor com base nos 

requisitos necessários e característicos de cada um.  
 



 

 
 

 
Eles são designados a uma cor, que determina os benefícios e necessidades desses atletas 

durante um período de tempo, sendo que os meses de fevereiro e outubro serão as datas em que as 
convocações dos indivíduos dentro do programa serão comunicadas de acordo com o desempenho 
durante o período de avaliação e performance. 

 
O período de ajuste de nível acontecerá no mês de fevereiro; sendo uma vez a cada ano e 

antes do início de uma nova temporada de competições.  
 
O Programa de Alto Rendimento – PAR irá a trabalhar com as cores:  

 Amarelo 

 Cinza  

 Laranja  
 
Ajustes e convocações serão sempre comunicados mediante nota oficial no site eletrônico da 

CBVela. 
 

B. Convocação das Equipes e de Atletas pelo PAR.  
A Convocação de Atletas e Equipes será realizado 02 (duas) vezes por ano: fevereiro e outubro 

baseados nos critérios de elegibilidade em este documento.  
 
Os critérios de elegibilidade serão avaliados junto aos resultados indicadores a cada ano, por 

parte do Comitê Técnico de Vela - CTV em conjunto com o Gestor do PAR. 
 

A porcentagem de Assistência aos Treinos, Relatórios Técnicos e Analítico de Performance 
serão considerados para avaliações, sempre encaminhadas aos Conselhos Gerenciais de forma 
semestral. 
 

 
 
 



 

 
 

C. Apoio do Programa de Alto Rendimento – PAR.  
Com a finalidade de maximizar a capacidade de atendimento do Programa de Alto Rendimento 

(PAR) e com foco para atingir os resultados necessários por parte de seus Atletas e Equipes será 
utilizada uma estratégia de utilização de recursos. 

O Programa irá trabalhar para que o investimento seja dividido de forma equitativa / par para 
os indivíduos dentro cada cor do programa de forma transparente. Cada ano será publicado a tabela 
de apoios de cada categoria.  
 

Para os apoios dos atletas / equipes nos níveis cinza e laranja, serão somente para as classes 
que tenham como mínimo três barcos no Brasil de forma ativa.   
 

Qualquer apoio ou atividade fica sujeita a disponibilidade financeira da CBVela ou do Comitê 
Olímpico do Brasil, podendo ser suspenso, cancelado ou reduzido.  
 

D. Solicitação de Apoio 
Os atletas inseridos no Programa de Alto Rendimento poderão, via Edital publicado no site 

eletrônico da CBVela; preencher e solicitar uma cessão de apoio ao PAR. Isto significa apoio para um 
evento específico em que ele deverá ratificar o resultado objetivo previamente combinado. No caso 
de o resultado objetivo não for atingido, esse atleta ou equipe ficará sem apoio no próximo ano em 
um evento do seu plano de trabalho.  
 

As solicitações serão avaliadas por um Comitê de Cessões de Apoio formado por 01 Membro 
do Conselho de Administração, 01 Membro da Comissão de Atletas, 01 Membro do Comitê Técnico 
de Vela, 01 Gestor do Programa PAR e pelo Presidente da CBVela. 
 

Esta concessão de apoio se aplica somente para um evento considerado estratégico pelo 
Programa PAR e o CTV.  
 

E. Informações Adicionais  
 
A Casa da CBVela é um recurso para todos atletas, principalmente os que residem fora do 

Estado do Rio de Janeiro, que pode vir morar perto do local onde está localizado o Centro de Alto 
Rendimento - CAR da Modalidade Vela. Este é um local destinado para hospedagem dos atletas 
durante o ano, fechado com um contrato de parceria entre a CBVela e a empresa de hospedagem. 
Os atletas que quiserem ter quartos independentes, poderão fazer uso de seus próprios recursos 
para contratá-los. Este recurso está disponível e aplica-se aos níveis Amarelo, Cinza e Laranja sendo 
opcional ao Nível Verde por adesão. 

 
Para compra de novos materiais e equipamentos, deverá ser entregue o equipamento antigo 

previamente como requisito obrigatório. 
 
 O uso da Base Europa pelos atletas do PAR será permitido somente para a guarda de material 

e equipamento esportivo previamente autorizados pela CBVela. Todas as diretrizes do “Manual de 
Uso da Base Europa - Base Brasil CBVela” serão publicadas no site eletrônico da CBVela.  
 



 

 
 

F. Planejamento do Programa de Alto Rendimento – PAR  
 
O Planejamento de alto desempenho é compostos por vários projetos e planos de ação 

baseados nas características e demandas esportivas de cada classe e de cada equipe ou atleta. Estes 
deverão ser encaminhados a cada momento da convocação e ou renovação de forma anual.  
 

Alterações no planejamento esportivo poderão ser feitas e deverão ser informadas ao 
Gerente Técnico do PAR em no mínimo 30 dias antes do primeiro evento que foi alterado; sendo que 
qualquer alteração fora do prazo mencionado ficará sob responsabilidade financeira de cada atleta 
ou equipe e não será contemplada na política de apoios do Programa de Alto Rendimento - PAR.  
 

Para validação do planejamento esportivo, cada atleta/equipe elegível e convocada pelo 
Programa de Alto Rendimento – PAR deverá apresentar os seguintes documentos via Treinador da 
Classe:  
 

I. Planejamento Esportivo do Ano a ser construído junto com a CBVela:  
Treinamentos; 
Eventos; 
Evento Alvo/Foco; 
Preparação Física; 

II. Planejamento anual de uso de Material e Equipamento  
Modelo a ser fornecido pela CBVela 

III. Modelo de Análise da Campanha “MATRIZ SWOT” 
Modelo a ser fornecido pela CBVela 

IV. Informações sobre quaisquer problemas de saúde, ainda que aparentemente não 
impacte na atividade esportiva. Qualquer custo gerado pela avaliação física serão 
responsabilidade do atleta. 

Ficha Médica a ser disponibilizada pela CBVela 
 

A ausência do envio dos documentos acima previstos ou o envio sem as informações previstas 
no prazo definido, será motivo de exclusão do Programa de Alto Rendimento – PAR da CBVela. 
 

Em caso de não contar com um Treinador Oficial da Classe, os atletas/equipes poderão 
encaminhar os documentos diretamente para o Gestor Geral do PAR.  
 

G. Obrigações e responsabilidades dos Atletas / Equipes que fazem parte do PAR 
 

Os Atletas convocados para o PAR deverão participar de todos os eventos programados, 
como: Clínicas, Campeonatos e qualquer outra atividade previamente informada; salvo motivo 
informado e justificado com a devida antecedência para aprovação da CBVela.  
  

Os seguintes itens serão obrigatórios para os beneficiários dos níveis amarelo, cinza e laranja:  
I. Treinamento na Marina da Gloria | Sede da CBVela ou em outra filial da entidade;  

II. Avaliações físicas com resultados positivos a cada seis meses | Fornecido pelo PAR;  
 



 

 
 

III. Aceitar e realizar Testes de Doping de forma anual com resultados negativos;  
IV. Participar do Campeonato Brasileiro de sua respectiva Classe, mas em classes que não 

tiverem um evento máximo nacional por falta de quórum, os atletas/equipe deverão 
participar de um Campeonato Brasileiro em outra Classe de Livre escolha.  

V. Estar devidamente matriculado em uma Instituição de Ensino Formal em nível 
compatível com a sua idade, ou cursando graduação / pós graduação, ou apresentar 
diploma de graduação em nível superior. 

VI. Cumprir integralmente com o “Código de Conduta da CBVela”.  
 

H. Fluxo de Classes consideradas pelo Programa de Alto Rendimento – PAR.  
 

 
 

Art.5º Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria da CBVela com o apoio técnico do CTV. 
 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de novembro de 2020 
 
 

Marco Aurélio de Sá Ribeiro  
Presidente 


