TREINADORES E TÉCNICOS AUXILIARES
CLUBES

Departamento Técnico – Análise do enquadramento técnico dos clubes.
REF: DT 0015
Data: 9 de Julho de 2010
Enquadramento: DF
Estrutura Técnica:
Carlos Freitas – DTN
Acompanhamento por parte da Direcção da FPTA:
Fernando Prieto Alves – Presidente da FPTA
Introdução:
A FPTA efectuou recentemente uma revisão e reapreciação interna da situação e estatuto dos treinadores
existentes e encontra‐se neste momento a reorganizar os processos individuais dos mesmos.
A muito breve trecho será enviada e solicitada informação complementar, para o qual solicitamos desde
já a melhor atenção de todos os interessados.
Além da informação existente em arquivo e na posse da FPTA, e especialmente nos casos dos elementos
que presentemente prestam serviços de treinador nos clubes, a FPTA necessita de obter informação mais
precisa sobre a situação actual, quer sob o prisma do número de elementos em actividade, quer no
tocante a eventuais necessidades no respeitante a futuras alterações no quadro de treinadores, quer
quantitativas, quer qualitativas.
De forma a FPTA vem pelo presente meio solicitar o preenchimento e envio da informação anexa, quer no
aspecto global, do clube, quer no aspecto individual, de cada elemento que actualmente presta serviços
como treinador ou exerce funções nesse sentido. Dadas as características deste trabalho agradecemos
que a informação solicitada nos seja enviada dentro do prazo estabelecido.
Alertamos também que a presente informação é fundamental para eventuais futuros pedidos de
equivalência ou requalificação e que será uma das bases de onde se avaliará a eventual necessidade de
organização de novos Cursos de Treinadores, ou acções de formação com vista à requalificação ou
actualização dos treinadores existentes

Carlos Freitas
Director Técnico Nacional
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Instruções de preenchimento.

‐ Cada clube deve preencher um formulário com as questões gerais que dizem respeito à estrutura
interna do clube (Formulário A).

‐ Cada elemento do clube que exerce a actividade de treinador deve também preencher o formulário
respectivo (Formulário B) entende‐se como elemento que exerce funções de treinador quem treina e
orienta em competição praticantes desportivos de tiro com arco, seja como profissão exclusiva ou
principal, auferindo por via dela uma remuneração ou de forma habitual, sazonal ou ocasional,
independentemente de auferir uma remuneração.

‐ Em cada formulário, e em cada campo, se for necessário mais espaço para escrever, deverá ser
acrescentada uma letra no final da linha ente parêntesis, exemplo ‐ (a) ‐ e essa mesma letra utilizada para
no espaço destinado a Observações no fim do formulário dar continuidade ao texto pretendido. Caso seja
necessário, continuar as notas por ordem alfabética ou acrescentar folhas.

‐ Quem eventualmente exerça funções em mais do que um clube, deverá preencher um formulário por
clube.

‐ As fichas destinam‐se exclusivamente a quem exerça funções técnicas específicas ao nível de Tiro com
Arco. No caso dos clubes que possuam uma estrutura de apoio técnico mais complexa em que existam
elementos que funções complementares ao treino (exemplo: preparadores físicos), estes não são
abrangidos já que não são nem serão considerados como Treinadores de Tiro com Arco.
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Clubes ‐ Formulário A

Análise da situação actual do enquadramento técnico dos clubes a Julho 2010

1) Dados do Clube
Sede:
1.1 Nome do Clube
1.2 Localidade
1.3 Concelho
1.4 Distrito
1.5 O clube tem acesso de uma forma regular a um local onde realiza os seus treinos?
Sim

Não

(marcar com "X")

Localização do espaço principal de treino (Não preencher se for o mesmo):
1.6 Localidade
1.7 Concelho
1.8 Distrito

2) Dados referentes à actividade desportiva do clube
2.1 O clube tem horário permanente de treinos?
Sim

Não

(marcar com "X")
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2.2 Se sim, qual?
Horário
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Sábado

Domingo

2.3 Existem diversos horários ou classes?
Sim

Não

(marcar com "X")

2.3 Se sim, qual?
Horário
Classe

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Sábado

Domingo

3) Equipa técnica
3. 1 Número de elementos que compõem a equipa técnica do Clube
(específicos à actividade de tiro com arco)

3.2 Qual a distribuição dos elementos compõem a equipa técnica do clube
Número de treinadores principais
Número de treinadores adjuntos
Número de técnicos auxiliares
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3.3 Identificação da equipa técnica
Nome

Função actual

Observações
a)
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Treinadores ‐ Formulário B

Análise da situação actual dos Treinadores a Julho 2010

Identificação do Treinador
Nome completo
Morada

Data de nascimento
Tel.

BI / CC
TM

Email

Clube em que exerce a actividade

Função atribuída (marcar com “x”)
Treinador principal
Treinador auxiliar

Funções actualmente desempenhadas
Definição, planeamento e coordenação anual das actividades desportivas a organizadas e participadas pelo Clube
Elaboração de planos anuais de treino
Coordenação e supervisão de treinadores auxiliares
Planeamento de sessões individuais de treino
Acompanhamento e supervisão directa de praticantes durante sessões de treino
Acompanhamento e supervisão directa de praticantes durante competição

Número de atletas sob supervisão directa
Fixo

Variável
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Número aproximado de horas lectivas por semana
Desempenho de funções em horário:
Variável (nº médio de horas de treino semanais)

Fixo (nº de horas de treino semanais)

Outros dados
Acumula funções com:

Dirigente do clube

Praticante (frequente ou competidor)

Seccionista

Árbitro

Praticante (eventual ou pontual)

Outra:

Habilitações literárias
Grau mais elevado de habilitação escolar completa ou incompleta:
4ª Classe

1º Ciclo de Bolonha

7º Ano

2º Ciclo de Bolonha

9º Ano

Licenciatura de 5 anos

11º Ano

Mestrado

12º Ano

Doutoramento

Bacharelato
Observações:

Formação específica
Frequentou acções de formação de tiro com arco da FPTA
Frequentou acções de formação de tiro com arco de entidade externa à FPTA
Não frequentou acções de formação de tiro com arco
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Habilitações profissionais
A actividade de treinador é exercida como actividade profissional em exclusivo?
Sim

Não

Qual a outra actividade profissional:

A actividade de treinador é exercida a título
Profissional, a tempo completo
Profissional, a tempo parcial
Voluntário a tempo completo
Voluntário a tempo parcial

Outros dados referentes a qualificações
Domínio de idiomas além do Português (marcar com “x”)
Compreensão
1

2

3

Falado
4

1

2

3

Escrito
4

1

2

3

4

Inglês
Francês
Espanhol
Alemão
Outra:
Outra:

1 ‐ Rudimentar ‐ Consegue compreender/falar/escrever palavras necessárias à sobrevivência e vivência do dia‐a‐dia, não sendo suficiente para
manter uma comunicação regular.

2 ‐ Básico ‐ Consegue compreender/falar/escrever palavras articulando frases necessárias poder manter uma comunicação básica sobre temas
ou assuntos de carácter geral.

3 ‐ Fluente ‐ Consegue compreender/falar/escrever palavras, frases e textos necessárias poder manter uma comunicação avançada sobre uma
multiplicidade de temas ou assuntos.

4 ‐ Avançado ‐ Consegue compreender/falar/escrever palavras, frases e textos necessárias poder manter uma comunicação sobre todos os
temas ou assuntos, em moldes semelhantes aos esperados para o domínio da língua Portuguesa.
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Domínio de tecnologias informáticas
Comunicação por email

Folhas de cálculo

Navegação de Internet

Apresentação por PowerPoint

Processamento de texto
Outros:

Actividade como treinador de tiro com arco
Ano de início de actividade como treinador de Tiro com Arco:
Clubes em que exerceu actividade / período de exercício

Entre

e

Entre

e

Entre

e

Entre

e

Observações
a)
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