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“A utopia está lá no horizonte. Me 
aproximo dois passos, ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos e o horizonte 
corre dez passos. Por mais que eu caminhe 
jamais alcançarei. 

Para que ser a UTOPIA? Serve para isso: 
para que eu não deixe de caminhar”
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FORMAÇÃO CURRICULAR



Enquadramento
• Lei n.º 40/2012 de 28 de agosto -

Estabelece o regime de acesso e exercício da 
atividade de Treinador de Desporto 

• O reconhecimento dos cursos, para efeitos 
de atribuição do título profissional, é da 
competência do IPDJ, I. P. - ENTIDADE 
REGULADORA

• É obrigatória a obtenção de Título Profissional 
válido para o exercício da atividade de treinador 
de desporto em território nacional (ilícito 
contraordenacional).



Enquadramento/2
• Vias de acesso ao Título de 

Treinador: 

- Formação Profissional (Federações e …)

- Formação Académica (Júri…)

- Reconhecimento e Validação de 
Competências – RVCC (Júri …)

- Formação obtida no estrangeiro (normas 
comunitárias, etc.)



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica

• Numa perspetiva de coerência e de valorização do que é 
próprio da formação de treinadores, o reconhecimento da 
formação académica obriga ao respeito dos elementos de 
fundamentação mais característicos do PNFT

• O reconhecimento engloba as seguintes componentes

a) Componente curricular geral;

b) Componente curricular específica;

c) Componente de exercício profissional tutorado (estágio).

. Para o reconhecimento é igualmente obrigatório o respeito

pelas características do perfil dos formadores, incluindo o
dos Coordenadores e Tutores de Estágios, tal como
definidos no PNFT.



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/2

• ETAPA I: O procedimento de reconhecimento

para acesso ao TPTD de uma modalidade
desportiva inicia-se mediante um pedido
subscrito por uma Instituição de Ensino Superior
com cursos na área do Desporto ou da Educação
Física

• Regulamento – Instituição de Ensino
Superior – PRODESPORTO – IPDJ –
Federações Desportivas – Referenciais de
Formação



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/3

• ETAPA II:

- Candidatos – PRODESPORTO –
Pedido de título de modalidade –
IPDJ – Curso Reconhecido – Pré-
requisitos

- Pré-requisitos – Referenciais 
específicos (modalidade) – Curso 
Superior Reconhecido – TÍTULO 
(TPTD)



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/4

• O pedido de reconhecimento deve conter os seguintes elementos:

a) Identificação da instituição de ensino superior interessada;

b) Identificação do curso superior na área do Desporto ou da Educação Física a 
reconhecer;

c) Identificação das modalidades desportivas objeto do pedido de 
reconhecimento;

d) Resultado da acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (A3ES) , se aplicável;

e) Caracterização dos objetivos, finalidades, competências e saídas 
profissionais fixados para o curso superior na área do Desporto, ou 
da Educação Física a reconhecer;

f) Indicação do número de créditos ECTS necessário à obtenção do 
grau (se aplicável);



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/5

g) Indicação da duração normal do curso superior na área do 
Desporto, ou da Educação Física a reconhecer;

h) Indicação da estrutura curricular, plano de estudos (D.R., n.º e 
data) e fichas das unidades curriculares;

i) Indicação da ficha unidade curricular do Estágio, das Entidades de Acolhimento e 
dos Orientadores/Tutores (se aplicável)

j) Indicação das opções, dos ramos, ou de outras formas de organização de 
percursos alternativos em que o curso superior eventualmente se estrutura;

k) Identificação dos membros do corpo docente afetos às 
modalidades desportivas (docente responsável e restante equipa 
com intervenção direta no ensino prático das modalidades 
desportivas) do curso superior a reconhecer;

l) Comprovação da adequação dos membros do corpo docente afeto 
às modalidades desportivas, do curso superior a reconhecer, ao 
perfil de formador definido no PNFT.



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/6

• A análise dos pedidos de reconhecimento tem em
conta a natureza e as características do curso superior
em causa e incide sobre os seguintes campos de
apreciação:

a) Estrutura curricular, plano de estudos e fichas das unidades
curriculares;

b) Ficha da unidade curricular do estágio, locais e orientadores
(se aplicável);

c) Qualificação do pessoal docente afeto às modalidades
desportivas (docente responsável e restante equipa com
intervenção direta no ensino prático das modalidades
desportivas).



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/7

• Os aspetos anteriores são confrontados com 
os requisitos homólogos do PNFT, no sentido 
de avaliar a sua adequação, nomeadamente a:

a) Referenciais de formação geral;

b) Referenciais de formação específica das 
modalidades desportivas;

c) Regulamentos de estágios das modalidades 
desportivas.



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/8

• Tendo por referência o definido no âmbito do 
PNFT, são áreas de incidência da análise as 
seguintes:

- Na componente curricular geral:

• Perfil profissional necessário para exercer a atividade;

• Competências necessárias para exercer a atividade;

• Referencial de formação geral (unidades de formação 
e competências de saída).



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/9

• Na componente curricular específica das 
modalidades desportivas:

• Referencial de formação específica (unidades de 
formação e competências de saída), com particular 
incidência sobre as matérias da área da técnica e 
da tática da modalidade em causa;

• Perfil dos formadores;

• Horas de contato (teóricas/práticas).



Acesso ao Título de Treinador
pela Formação Académica/10

• Na componente tutorada em exercício profissional 
(estágio):

• Exercício efetivo da atividade de treinador (nas 
modalidades desportivas em causa);

• Forma de organização;

• Objetivos gerais e atividades previstas, conforme 
definidos nos regulamentos de estágios das 
modalidades desportivas em causa.



FORMAÇÃO CONTÍNUA



Portaria nº 326/2013

• “Cabe ao treinador de desporto, em função da sua 
qualificação e das etapas de desenvolvimento dos 
praticantes desportivos abrangidos pela sua 
atividade, escolher as ações de formação que mais se 
adequam às suas necessidades …”

• 5 anos – 50 horas 



O que se segue?

• Análise e avaliação do percurso já 
realizado … eventuais correções, 
melhorias …

• Para que possamos continuar a 
caminhar!

• Perguntas?



MUITO OBRIGADO

Jcurado.ilutd@ulusofona.pt
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