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Lisboa, 2014-10-16           Circular Nº92/14  

 
 

 

Assunto: Formação de Treinadores - Grau I 
 

  
Exmos. Senhores,  

 

O processo de aprovação dos cursos para treinadores do Grau I está em conclusão junto do 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), esperando-se esta para os próximos dias. 

 

Tratou-se de um processo complexo, já que não nos foi transmitido qualquer documento da anterior 

Direção e, aquilo que existia apresentado ao IPDJ, tinha sido recusado na totalidade. 

 

Prosseguiremos, agora, com o processo de certificação para os cursos do Grau II que acreditamos 

será bem mais célere, já que contamos com a experiência adquirida com o Grau I. 

 

Segue-se, o planeamento e realização de cursos de formação para o Grau I, sendo objetivo da 

Direção da FPR iniciar a primeira ação até final do mês de novembro. 

 

Admitindo-se uma significativa procura, até pelo longo período sem ter havido qualquer formação, e 

não tendo a FPR uma recolha sistematizada de potenciais interessados, vem-se proceder a uma 

“pré-inscrição” de potenciais interessados na frequência do curso. 

 

Caso o número de potenciais interessados o justifique, admite-se a possibilidade de desenvolver 

ações em vários locais, com uma dispersão geográfica que obvie a maiores custos e dificuldades 

de participação. 

 

 



 

 

 

Assim, pede-se a divulgação junto dos potenciais (vossos associados e/ou colaboradores) para que 

manifestem formalmente a sua intenção de frequentar a ação, com início meados/final de novembro 

de 2014 e que se prolongará pela época de 2014/15, incluindo a componente de estágio. 

 

Agradecemos a mais ampla divulgação, bastando fazer-nos chegar a intenção de frequência, 

indicando os seguintes elementos: 

 

Nome 

Idade 

Sexo 

Local de residência 

 

Face à inexperiência quanto à realização de cursos nos últimos anos, a definição dos valores 

exatos da comparticipação dos formandos dependerá, também ela, do volume de adesão. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Álvaro Branco 

 

 


