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Introdução:
A FPTA requalificou os seus treinadores de acordo com o documento DT0013, que
previa a emissão de um certificado que comprovasse o nível atribuído a cada
treinador.
O presente documento define os princípios gerais de emissão desse mesmo
certificado.

Carlos Freitas
Director Técnico Nacional
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PERT – Programa Especial de Requalificação de Treinadores.

Emissão de Certificado de atribuição de nível de treinador, ao abrigo do PERT.

- De acordo com o estipulado pelo documento DT0013, ao abrigo do PERT a FPTA
emite os presentes Certificados aos treinadores em condições de o obter.
- A partir deste momento, será por via da certificação que se comprovará a condição
de treinador de cada agente desportivo para efeitos de Federamento.
- A todos os treinadores enquadrados pelo presente programa que sejam
considerado activos pela FPTA, será de imediato emitido o respectivo Certificado,
sem custos ou necessidade de quaisquer outros procedimentos administrativos ou
burocráticos.
- Os Certificados emitidos por esta via serão entregues ou enviados aos destinatários
respectivos, ou aos seus clubes actuais, ou poderão ser levantados na FPTA.
- Os treinadores que não se encontrem activos e que entretanto pretendam reactivar
a actividade ou os treinadores inactivos abrangido pelo PERT que pretendam obter o
respectivo Certificado podem, sem qualquer custo adicional requerê-lo até 30 de
Novembro junto da FPTA.
- Após esta data, a emissão do Certificado poderá ter um custo de processamento
administrativo a definir pela Direcção da FPTA.
- Relembramos que a emissão deste documento apenas certifica o nível actual de
aptidão interno à FPTA, não isentando da obtenção futura da Cédula de Treinador de
Desporto.
- O presente certificado não isenta igualmente os treinadores da eventual
necessidade futura de efectuarem formação complementar para manterem a
qualificação actual, especialmente no tocante ao que vier a ser definido legalmente
enquanto necessidades de formação contínua.

Em anexo:
- Modelo de Certificado
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PERT – Programa Especial de Requalificação de Treinadores.
Anexo: Modelo de Certificado do PERT.
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