
 

Caros Presidentes e Diretores Técnicos das Associações de Atletismo, 

Vimos por este meio divulgar os Cursos de Treinador que irão realizar-se a partir do início da 

nova época desportiva de 2016-2017: 

Nota: Para inscrições rececionadas após 20 de setembro, acresce 10,00 euros ao custo de inscrição. 

Desta forma, solicitamos a vossa melhor colaboração para a divulgação dos Cursos de Treinador 

que irão realizar-se, informando os Clubes e seus Treinadores para que estes tomem 

conhecimento e possam realizar as suas inscrições. 

Para mais informações e processo de inscrição nos Cursos de Treinadores de Grau I, os 

interessados devem contactar a respetiva Associação responsável: 

Associação de Atletismo de Viseu: http://www.fpatletismo.pt/pt/associacao-de-atletismo-de-viseu 

Associação de Atletismo de Évora: http://www.fpatletismo.pt/pt/associacao-de-atletismo-de-evora 

Para mais informações e processo de inscrição nos Cursos de Treinadores de Grau II e III, ver 

informações abaixo sobre cada um dos cursos e/ou através do seguinte e-mail: 

joaoramos@fpatletismo.pt 

 

 

 

 

GRAU LOCAL RESPONSÁVEL 

DATA DE 

INÍCIO INSCRIÇÃO 

I Évora 

Associação de 

Atletismo de Évora 02/10/2016 30,00 euros 

I Viseu 

Associação de 

Atletismo de Viseu 02/10/2016 30,00 euros 

II Aveiro Federação Portuguesa 

de Atletismo 
08/10/2016 40,00 euros 

III Lisboa/Maia/Pombal 
Federação Portuguesa 

de Atletismo 
08/10/2016 

50,00 euros 
(Componente 

Geral) 



 

 

INFORMAÇÃO: 

Curso de Treinadores de Atletismo de Grau II1 

O Curso de Treinadores de Grau II decorre em três fases consecutivas, mas autónomas, 

correspondentes às três componentes formativas2 – formação geral, formação específica e 

formação prática (Estágio), conforme estabelecido no Programa Nacional de Formação de 

Treinadores do IPDJ. 

O Curso decorrerá entre 8 de outubro e 27 de novembro de 2016 de acordo com os seguintes 

locais: Estádio Municipal de Vagos, Pista de Atletismo de Aveiro e a Pista de Atletismo do Centro 

de Estágios do Luso (formação presencial), estando prevista a realização de formação à distância 

(e-learning), em regime pós-laboral e de acordo com a seguinte planificação: 

Nota: A presente planificação pode sofrer ajustes/alterações em função das necessidades detetadas. 

O presente curso terá um total de 36h de ensino à distância. 

A Formação Específica do curso decorrerá durante o primeiro trimestre de 2017, segundo planificação a 
publicar pela FPA e de acordo com o n.º de formandos/candidatos e respetivas áreas de residência. 

                                                           
1 Número limite de 30 vagas, a preencher de acordo com a ordem de chegada das mesmas 
 

DATA LOCAL CONTÉUDO PROGRAMA TIPO DE FORMAÇÃO FORMADOR(A) 

8 e 9/10/2016 

A 

definir Pedagogia/Velocidade/Estafetas Presencial 

Jorge Vieira/João 

Abrantes/Rui Norte 

15 e 16/10/2016 

A 

definir Saltos/Meio-Fundo Presencial Pedro Pinto/António Graça 

22 e23/10/2016 

A 

definir Velocidade e Barreiras Presencial 

Rui Norte/João 

Abrantes/Carlos Silva 

29 e 30/10/2016 

A 

definir Lançamentos/Biomecânica Presencial 

Paulo Reis/Rui 

Norte/Paulo Oliveira 

12 e 13/11/2016 

A 

definir 
Marcha/Lançamentos/Nutrição/ 

Teoria e Metodologia do Treino Presencial 

Carlos Carmino/Rui 

Norte/Marco Pereira 

19 e 20/11/2016 

A 

definir 
Luta 

Antidopagem/Saltos/Psicologia Presencial 

Dep. Médico/Pedro 

Pinto/João Lameiras 

26 e 27/11/2016 

A 

definir 
Avaliações Práticas/Avaliações 

Teóricas Presencial Rui Norte 



 

O Estágio de cada treinador será realizado durante a época de 2017/2018, ou seguintes, nos termos e 

normas definidas pelo IPDJ em clubes de acolhimento. 

Condições de candidatura: 

1-Ser detentor(a) do Título Profissional de Treinador(a) de Atletismo de Grau I; 

2-Ter exercido a função de Treinador(a) pelo menos durante uma época desportiva; 

3-Estar habilitado com a escolaridade regulamentarmente definida; 

4-Proceder à inscrição dentro dos prazos definidos e envio do Anexo 1 (ficha de Inscrição) para 

joaoramos@fpatletismo.pt ; 

5-Proceder ao pagamento da taxa de inscrição após receber e-mail da FPA com a aceitação da 

inscrição e envio dos dados para pagamento.  

6-Proceder ao pagamento e envio do comprovativo de transferência para o endereço acima 

referido no ponto 4. 

NOTA: A ausência de uma das condições acima indicadas conduz à exclusão automática do processo de inscrição. 

 
Candidaturas: 
 
A data limite para as inscrições no Curso de Treinadores de Grau II de Atletismo é o dia 30 de 
setembro de 2016. 
 
Caso a inscrição do candidato seja admitida, o valor da taxa de inscrição3 será: 
 
Formação Geral, Formação Específica + Estágio – 40,00 euros 
 
Diploma de Qualificação – 15,00 euros + IVA (mediante conclusão do Curso com aproveitamento nas três fases) 
 
A inscrição na 2ª e 3ª fases está dependente da conclusão com sucesso das fases anteriores.  

                                                           
3 Os dados para pagamento serão enviados pela FPA no e-mail de confirmação/aceitação de candidatura. 



 

ANEXO 1 – Ficha de Inscrição 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

CURSO DE GRAU II – TREINADOR DE ATLETISMO 

As inscrições para o Curso de Treinadores Grau II decorrem até ao dia 30 de setembro de 

2016, e têm o número limite de 30 vagas, devendo os treinadores interessados preencher 

obrigatoriamente o seguinte formulário. O processo de inscrição só será aceite se remetido 

via correio eletrónica para o endereço joaoramos@fpatletismo.pt, ou entregue diretamente 

na Federação Portuguesa de Atletismo, devidamente preenchido. 

 

Nome completo:  

Morada completa:  

Email:  

Nº de Documento de 

Identificação (BI/CC ou outro) 
 

NIF do candidato/formando  

Data de Nascimento:  

Contacto telefónico  

Clube que representa:  

Associação de Atletismo:  

Cédula de Treinador Grau I:  

 

Notas:  

1-Os candidatos só serão elegíveis para participar no Curso de Grau I de Treinador de Atletismo, se forem detentores de Cédula 
de Treinador Atletismo de Grau II e se entregarem o presente formulário de candidatura, devidamente preenchido, dentro do 
prazo previsto 

2- No sentido de se cumprir o número de horas exigidas pelos normativos em vigor, conforme estabelecido no Programa 

Nacional de Formação de Treinadores do IPDJ, o presente curso terá um total de 36h de ensino à distância. 

3- Os dados para pagamento serão enviados pela FPA no e-mail de confirmação/aceitação de candidatura, ficando a conclusão 

da inscrição dependente do pagamento e envio do respetivo comprovativo para o mesmo endereço de e-mail. 

  



 

INFORMAÇÃO: 

Curso de Treinadores de Atletismo de Grau III4 

O Curso de Treinadores de Grau III decorre em três fases autónomas, correspondentes às três 

componentes formativas5 – formação geral, formação específica e formação prática (Estágio), 

conforme estabelecido no Programa Nacional de Formação de Treinadores do IPDJ. 

A Formação Geral decorrerá entre 8 de outubro e 27 de novembro de 2016 no Centro de Alto 

Rendimento Mário Moniz Pereira, no Jamor, no Centro de Alto Rendimento da Maia e na Pista 

de Atletismo de Pombal (formação presencial), estando prevista a realização de formação à 

distância (e-learning), em regime pós-laboral e de acordo com a seguinte planificação: 

Nota:A presente planificação pode sofrer ajustes/alterações em função das necessidades detetadas. 

O presente curso terá um total de 42h de ensino à distância. 

A Formação Específica do curso decorrerá durante o primeiro semestre de 2017, segundo planificação a 

publicar pela FPA e de acordo com o n.º de formandos/candidatos e respetivas áreas de residência. 

O Estágio de cada treinador será realizado durante a época de 2017/2018, ou seguintes, nos termos e 

normas definidas pelo IPDJ em clubes de acolhimento.  

                                                           
4 Número limite de 30 vagas, a preencher de acordo com a ordem de chegada das mesmas 
5 No início de cada componente formativa, o candidato/formando terá de proceder ao pagamento da taxa de inscrição de 
50,00 euros. Assim, o Curso de Treinadores de Grau III tem um custo total de 150,00 euros + custo de emissão do Certificado 
de Qualificação. 

DATA LOCAL CONTÉUDO PROGRAMA TIPO DE FORMAÇÃO FORMADOR(A) 

8 a 9/10/2016 
CAR 

Jamor 

Psicologia/ Luta 

Antidopagem/Fisiologia 
Presencial 

João 

Lameiras/Arnaldo 

Abrantes/Amândio 

Santos 

29 a 30/10/2016 Maia 
Teoria e Metodologia do 

Treino/Pedagogia 
Presencial 

Rui Norte/Jorge 

Vieira/Fernando 

Tavares 

19 a 20/11/2016 Pombal 

Gestão do 

Desporto/Optativas/Avaliação do 

Movimento 

Presencial 

João Ramos/Jorge 

Vieira/Orlando 

Ferreira 

26 a 27/11/2016 - Avaliação Teste Moodle FPA  



 

Condições de candidatura: 

1-Ser detentor(a) do Título Profissional de Treinador(a) de Atletismo de Grau II; 

2-Ter exercido a função de Treinador(a) pelo menos durante uma época desportiva; 

3-Estar habilitado com a escolaridade regulamentarmente definida; 

4-Proceder à inscrição dentro dos prazos definidos e envio do Anexo 1 (ficha de Inscrição) para 

joaoramos@fpatletismo.pt ; 

5-Proceder ao pagamento da taxa de inscrição após receber e-mail da FPA com a aceitação da 

inscrição e envio dos dados para pagamento.  

6- Proceder ao pagamento e envio do comprovativo de transferência para o endereço acima 

referido no ponto 4. 

NOTA: A ausência de uma das condições acima indicadas conduz à exclusão automática do processo de inscrição. 

 
Candidaturas: 
 
A data limite para as inscrições no Curso de Treinadores de Grau III de Atletismo é o dia 30 de 
setembro de 2016. 
 
Caso a inscrição do candidato seja admitida, os valores das taxas de inscrição6 serão: 
 
Formação Geral – 50,00 euros 
Formação Específica – 50,00 euros* 
Estágio – 50,00 euros* 
 
Diploma de Qualificação – 15,00 euros + IVA (mediante conclusão do Curso com aproveitamento nas três fases) 
 
*A inscrição na 2ª e 3ª fases está dependente da conclusão com sucesso das fases anteriores. 
  

                                                           
6 Os dados para pagamento serão enviados pela FPA no e-mail de confirmação/aceitação de candidatura. 



 

ANEXO 1 – Ficha de Inscrição 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

CURSO DE GRAU III – TREINADOR DE ATLETISMO 

As inscrições para o Curso de Treinadores Grau III decorrem até ao dia 30 de setembro 

de 2016, e têm o número limite de 30 vagas, devendo os treinadores interessados 

preencher obrigatoriamente o seguinte formulário. O processo de inscrição só será aceite 

se remetido via correio eletrónica para o endereço joaoramos@fpatletismo.pt, ou entregue 

diretamente na Federação Portuguesa de Atletismo, devidamente preenchido. 

 

Nome completo:  

Morada completa:  

Email:  

Nº de Documento de 

Identificação (BI/CC ou outro) 
 

NIF do candidato/formando  

Data de Nascimento:  

Contacto telefónico  

Clube que representa:  

Associação de Atletismo:  

Cédula de Treinador Grau II:  

 

Notas:  

1-Os candidatos só serão elegíveis para participar no Curso de Grau II de Treinador de Atletismo, se forem detentores de 
Cédula de Treinador Atletismo de Grau II e se entregarem o presente formulário de candidatura, devidamente preenchido, 
dentro do prazo previsto 

2- No sentido de se cumprir o número de horas exigidas pelos normativos em vigor, conforme estabelecido no Programa 

Nacional de Formação de Treinadores do IPDJ, o presente curso terá um total de 42h de ensino à distância. 

3- Os dados para pagamento serão enviados pela FPA no e-mail de confirmação/aceitação de candidatura, ficando a conclusão 

da inscrição dependente do pagamento e envio do respetivo comprovativo para o mesmo endereço de e-mail. 


