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1 APRESENTAÇÃO 

Dando corpo às pretensões ao nível da formação de treinadores explanadas no Projeto e 

Orçamento da FPTA para 2018, apresenta-se o Curso de Treinadores de Tiro com Arco de 

Grau I de 2018. 

Com a sua realização pretende-se reforçar a formação de Treinadores acima de tudo na 

segunda região com o maior número de arqueiros em Portugal e na qual o número de técnicos 

qualificados encontra-se aquém. 

O Curso de Treinadores de Desporto – Tiro com Arco – Grau I é organizado pela Federação 

Portuguesa de Tiro com Arco, em parceria com a GNOSIES. 

Este tem como objetivo qualificar Treinadores de Tiro com Arco, enquadrados nos requisitos 

do PNFT para atribuição do Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau I da 

Federação Portuguesa de Tiro com Arco.  

LOCAL:  

 Lisboa e Porto 

DATA DE INÍCIO:  

 23 de abril de 2018 

1.1 EQUIPA DE FORMAÇÃO 

Diretor de Curso Nuno Simões (Dir. Formação FPTA) 

Formadores Carlos Freitas 

Adriano Dias 

Outros a definir 

Coordenador de Estágios A definir 

Tutores A definir 
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2 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

2.1.1 Componente de Formação Geral 

Unidade de Formação Duração 

(H) 

Formador  

Didática do desporto  8 

GNOSIES  

(E-learning) 

Psicologia do desporto  4 

Pedagogia do desporto  6 

Aprendizagem e desenvolvimento motor  4 

Observação e análise das habilidades desportivas  4 

Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros  6 

Teoria e metodologia do treino desportivo - desportos individuais  6 

Luta contra a dopagem  2  

Desporto para pessoas com deficiência  1 

TOTAL 41 

Componente de Formação Geral de acordo com os Referenciais de Formação Geral – Grau I estabelecidos pelo IPDJ, 

I.P. (Para consultar os Referenciais de Formação Geral I Clique Aqui) 

2.1.2 Componente de Formação Específica 

Regime de Formação: Presencial 

Unidade de Formação Duração (H) Formador 

Conceitos básicos de Tiro com Arco  4 A definir 

Material e Equipamentos para Tiro com Arco  4 A definir 

Posição Corporal e Técnica de Tiro  20 A definir 

Metodologia de ensino de Tiro com Arco e regras de segurança  8 A definir 

Acompanhamento e supervisão de praticantes de Tiro com Arco  4 A definir 

TOTAL 40  

Componente de acordo com os Referenciais de Formação Específica de Tiro com Arco – Grau I estabelecidos pela 

FPTA e aprovados pelo IPDJ, I.P. (Para consultar os Referenciais de Formação Específica de Tiro com Arco I Clique 

Aqui) 

mailto:fpta@fpta.pt
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2.1.3 Componente de Formação Prática - Estágio 

Unidade de Formação Duração (H) Entidade de Acolhimento 

Estágio 165 A definir para cada formando 

Componente de acordo com o Regulamento de Estágio de Tiro com Arco – Grau I e II estabelecido pela FPTA e 

aprovado pelo IPDJ, I.P. (Para consultar o Regulamento de Estágio de Tiro com Arco I e II Clique Aqui) 

2.2 CALENDARIZAÇÃO 

Unidade de Formação Duração (H) Data 

Conceitos básicos de Tiro com Arco  4 8/set 

Material e Equipamentos para Tiro com Arco  4 8/set 

Posição Corporal e Técnica de Tiro  20 9, 15 e 16/set 

Metodologia de ensino de Tiro com Arco e regras de segurança  8 29 e 30/set 

Acompanhamento e supervisão de praticantes de Tiro com Arco  4 30/set 

TOTAL 40  
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3 AVALIAÇÃO 

3.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

3.1.1 Componente de Formação Geral 

Os formandos serão sujeitos a testes de unidade (online) e a um teste final presencial, cujas 

classificações deverão ser necessariamente positivas 

Os formandos têm o direito a efetuar o teste de unidade duas vezes. Caso reprovem na 

segunda tentativa têm direito a uma 3ª oportunidade, fase de recurso, pagando uma taxa 

administrativa. Caso os formandos reprovem na fase de recurso ficarão reprovados 

automaticamente na componente geral; 

Caso os formandos reprovem ou estejam ausentes na primeira fase do exame final presencial 

têm acesso a uma segunda oportunidade. Caso reprovem ou estejam ausentes na segunda 

fase, serão considerados reprovados na componente geral. 

3.1.2 Componente de Formação Específica 

Unidade de Formação Avaliação 

Conceitos básicos de Tiro com Arco  Teste Escrito 

Material e Equipamentos para Tiro com Arco  Teste Escrito e Av. Prática 

Posição Corporal e Técnica de Tiro  Teste Escrito e Av. Prática 

Metodologia de ensino de Tiro com Arco e regras de segurança  Teste Escrito e Av. Prática 

Acompanhamento e supervisão de praticantes de Tiro com Arco  Teste Escrito 

CLASS. COMPONENTE 
∑ (Class. Un. x H Un.) 

H Componente 

A classificação obtida em cada unidade de formação deverá ser positiva para que os formandos possam concluir com 

sucesso a componente. 

3.1.3 Componente de Formação Prática - Estágio 

Unidade de Formação Avaliação 

Estágio 

Desempenho na função (60%) +  

Dossier de Treinador (30%) +  

Relatório de Estágio (10%) 

mailto:fpta@fpta.pt
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3.2 CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO 

A classificação final dos cursos de treinadores de desporto obtém-se mediante a aplicação da 

seguinte fórmula:  

CF* = ( 2FG + 3FE + 2FP ) / 7 

*Esta classificação é arredondada às décimas, não podendo ser inferior a 10 valores.  

Legenda: 

 CF - Classificação final do curso;  

 FG - Classificação da componente de formação geral;  

 FE - Classificação da componente de formação específica da modalidade desportiva;  

 FP - Classificação da componente de formação prática (estágio) 

3.3 ASSIDUIDADE 

Para efeitos de conclusão do curso de treinadores com aproveitamento e posterior certificação, 

a assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária do percurso formativo nas 

componentes de formação geral e específica, nem inferior a 75% do tempo de duração de 

qualquer das unidades formativas.  

Sempre que um formando não cumpra os requisitos de assiduidade nos termos do que acima 

se refere, cabe à FPTA apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como 

desenvolver os mecanismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos 

inicialmente definidos.  
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4 ACESSO AO CURSO 

4.1 DESTINATÁRIOS 

O curso de treinadores destina-se a todos os candidatos a treinadores de Tiro com Arco que 

preencham as condições de acesso definidas pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto. 

4.2 CONDIÇÕES DE ACESSO 

 Idade mínima 18 anos (à data da conclusão do curso). 

 Escolaridade mínima obrigatória (ver tabela abaixo) à data de conclusão do curso 

Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a lei) em função dos candidatos  

4 anos Para indivíduos nascidos até 31/12/1966 

6 anos Para indivíduos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 

9 anos Para indivíduos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002 

12 anos Para indivíduos nascidos a partir de 01/01/2003 e/ou que se inscreveram no ano 

letivo de 2009/2010, no 1º e no 2º ciclo do ensino básico, ou no 7º ano de 

escolaridade 
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5 INSCRIÇÃO 

5.1 INVESTIMENTO 

As inscrições para o curso são de responsabilidade e iniciativas pessoais dos candidatos, pelo 

que as responsabilidades daí decorrentes são individualmente assumidas e imputadas.  

O número mínimo de inscritos para viabilizar a realização de um curso são 10 candidatos e o 

máximo de 20, sendo para tal contabilizadas as inscrições validadas na componente 

específica. Essa norma poderá, no entanto, acolher exceções. 

Para o curso de Treinadores de Tiro com Arco de Grau I adotou-se uma política de preço 

diferenciado em função da modalidade de pagamento escolhida pelos participantes. 

 Pagamento Único 

(Até 13 de abril 2018) 

Pagamento Por Componente 

(Até 10 dias úteis antes do início de 
cada componente) 

Componente Geral 130,00 € * 145,00 € * 

Componente Específica 130,00 € 145,00 € 

Componente Prática - Estágio 50,00 € 65,00 € 

VALOR TOTAL 310,00 € 355,00 € 

* Os formandos que disponham de formação superior em Educação Física ou Desporto com reconhecimento ao nível 

da Formação Geral de Grau I estão dispensados da frequência e pagamento da mesma, mediante a apresentação, no 

ato da inscrição, do respetivo Certificado de Reconhecimento de Competências. 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO 

  Frequência das componentes de formação em que se inscreve  

  Documentação específica do curso (incluído os manuais do curso de Treinadores) 

  Emissão de Certificados de Qualificação e Diploma de Qualificação 

 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO 

  Despesas de alojamento  

  Despesas de alimentação (para além de coffee breaks) 

  Despesas de deslocação 

mailto:fpta@fpta.pt
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5.2 PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

5.2.1 Inscrição 

As inscrições são formalizadas através do formulário de inscrição online disponível para o 

efeito. 

Após a receção da receção da inscrição, os Serviços da FPTA entram em contacto com os 

candidatos de modo a dar seguimento ao procedimento. 

5.3 PAGAMENTO 

5.3.1 Pagamento Único 

Nesta modalidade de pagamento, os formandos beneficiam de uma redução do valor do 

investimento face ao custo total do curso. 

O pagamento deverá ser realizado no prazo de 5 dias úteis a contar da confirmação da 

receção da inscrição pelos Serviços da FPTA, por transferência bancária para o NIB 

0035.0397.00016717431.93 com a identificação do formando, e o respetivo comprovativo 

enviado por e-mail para a FPTA (fpta@fpta.pt). 

Valor Total do Investimento 

Todas Componentes 310 € 

Específica e Estágio 180 € 

5.3.2 Pagamento Por Componente 

Nesta modalidade de pagamento, os formandos optam por liquidar o valor do investimento de 

forma gradual, durante o decorrer do curso, após a conclusão da componente de formação 

anterior. 

Nesta modalidade, o pagamento deverá ser realizado até 10 dias úteis antes do início da 

componente de formação a que refere o valor, por transferência bancária para o NIB 

0035.0397.00016717431.93 com a identificação do formando e componente, e o respetivo 

comprovativo enviado por e-mail para a FPTA (fpta@fpta.pt). 
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Valor Total do Investimento 

Todas Componentes 355 € 

Específica e Estágio 220 € 

5.4 FATURAÇÃO 

Caso os candidatos pretendam que a faturação seja feita a uma entidade, deverão colocar tal 

indicação quando da submissão da inscrição. 

5.5 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Caso o número de candidatos exceda as vagas definidas para o curso, serão aplicados os 

seguintes critérios de seleção, por ordem de apresentação, para efeitos da seriação: 

1. Prática anterior comprovada de Tiro com Arco 

a. Prática de Alto Rendimento 

b. Prática Federada 

2. Desempenho de funções de direção em entidades federadas na FPTA 

3. Formação superior em Educação Física e/ ou Desporto 

5.6 CANCELAMENTO DO CURSO 

A Federação Portuguesa de Tiro com Arco reserva-se no direito de cancelar o curso caso não 

seja cumprida a quota mínima de inscrições definida neste regulamento. 

Em todo o caso, quando tal se verifique, os formandos serão ressarcidos dos valores já pagos 

referentes às componentes de formação ainda não realizadas. 

Caso o curso seja cancelado após a conclusão de quaisquer componentes de formação, a 

FPTA emitirá os Certificados de Qualificação para as componentes realizadas.  
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6 DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE 

 

 Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto 

 Regulamento de Organização de Cursos de Treinadores de Desporto 

 Regulamento de Estágios de Grau I e II de Tiro com Arco 
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