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CURSO DE TREINADOR 

INFORMAÇÃO GERAL 

CURSO DE TREINADORES DE NATAÇÃO 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO: 
 

A entidade formadora Gnosies submeterá o pedido de Formação Inicial no Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I.P. - IPDJ, para realização do Curso de Treinadores de 

Natação de Grau I, de acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) 

ao abrigo da Lei n.º 106/2019 de 06 de setembro. 

 

O presente Curso de Treinadores atuará de acordo com os Referenciais de Formação Geral e 

Específica, assim como, do Regulamento de Estágio da modalidade em apreço, documentos 

homologados e validados pelo Instituto IPDJ - Clique Aqui! 
 

Existindo um número aceitável de candidatos, torna-se intenção da entidade formadora 

realizar o Curso de Treinadores na zona Centro, com a realização das sessões específicas 

presencias em Torres Vedras. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO AO CURSO: 
 

As condições de acesso ao Curso de Treinadores respeitarão os requisitos Gerais e 

Específicos, identificados pelo Instituto IPDJ: 
 

Critérios de acesso GERAIS: 
 

 Idade mínima de 18 anos (à data da emissão do Diploma de Qualificações) 

 Certificado de Escolaridade mínima obrigatória à data de emissão de 

Qualificações: 

4 anos de escolaridade: Candidatos nascidos até 31/12/1966; 

6 anos de escolaridade: Candidatos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980; 

9 anos de escolaridade: Candidatos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002; 

12 anos de escolaridade: Candidatos nascidos a partir de 01/01/2003, ou que se inscreveram no 

ano letivo de 2009/10 no 1º e 2º ciclo ou no 7º ano de escolaridade. 

 

Critérios de acesso ESPECÍFICOS: 
 

 Nadador Federado ou ex-Nadador Federado  

 Nadador Salvador (cartão ativo) 

 ou Realização com aproveitamento de Prova Técnica.* 
 

(*) - Descrição da Prova Técnica:  

- Realizar uma distância de nado (50m), cumprindo os pressupostos básicos do “saber nadar” 

(dominar o equilíbrio, a respiração e a propulsão no meio aquático). 

 

CRONOGRAMA DO CURSO: 
 

 Processo de Candidatura: Até 07 de março/2023; 

Grau I 

https://ipdj.gov.pt/catalogo-referenciais-de-formacao
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 Validação da Candidatura: 1ª Seriação - De 08 a 10 de março/2023 e 2ª Seriação - 22 

de março/2023; 

 Apresentação de Boas-vindas ao Curso (Regime Online): 30 de março/2023 pelas 

18h, em regime online (Zoom); 

 Exame específico de aptidão técnica (Regime Presencial): 20 de maio/2023 pelas 

12h | Local: Piscina (25m) da Associação Física e Desportiva de Torres Vedras - Clique 

Aqui!; 
 

 Componente de Formação Geral (Regime Online): 29 de março a 16 de maio/2023; 

Exame Presencial da CF Geral: 1ª Fase - 20 de maio/2023 pelas 10h30 | Local: Associação 

Física e Desportiva de Torres Vedras - Clique Aqui! e 2ª Fase - A definir; 
 

 Componente de Formação Específica (Regime Online + Presencial): De maio a 

julho/2023 (datas específicas a definir) | Período de fim de semana, no horário 09h - 18h30 | 

Local: Sessão Zoom + Associação Física e Desportiva de Torres Vedras - Clique Aqui!; 
 

 Componente de Formação Prática – Estágio (Regime Presencial): De 

setembro/2023 a abril/2024. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 

1. Efetuar a Candidatura e pagamento da mesma, sendo necessário submeter os 

seguintes documentos: 

 

• Documentos Gerais:  

- Cópia do: Cartão de Cidadão e Certificado de Habilitações Académicas;  

- Cópia do: Diploma e/ou Certificado de Qualificações relativo a um Curso de Treinadores de 

Desporto ou Certificado de Reconhecimento Académico emitido pelo Instituto IPDJ (em caso 

de equivalência a uma ou mais componentes de formação). 
 

• Documentos Específicos:  

- Declaração emitida pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) ou Cópia do cartão 

identificativo da época desportiva como nadador/a federado/a; ou 

- Cópia do cartão de Nadador Salvador (cartão ativo). 

 

2. Aguardar feedback de validação da Candidatura por parte da Gnosies, via 

Coordenação Técnico-Pedagógica do Curso de Treinadores; 

3. Efetuar pagamento do valor do Curso de Treinadores; 

4. Aguardar email de boas-vindas ao Curso de Treinadores e Documentação de Apoio 

inerente. 
 

 

Observações a considerar: 

 O processo apenas será validado após o registo de documentação completa - 

Documentos Gerais e Documentos Específicos; 

 O Curso será realizado com um mínimo de 20 formandos; 

 Em caso do número de candidatos exceder o número máximo estipulado, a entidade 

formadora procederá a uma seleção dos formandos, com base nos critérios de seriação 

definidos internamente. 

https://goo.gl/maps/kuZHrLVRY65oPV8e6
https://goo.gl/maps/kuZHrLVRY65oPV8e6
https://goo.gl/maps/kuZHrLVRY65oPV8e6
https://goo.gl/maps/kuZHrLVRY65oPV8e6


 

 

3 

CURSO DE TREINADOR 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 
 

O Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) considera a existência de 4 graus 

de qualificação com responsabilidades e competências próprias, inerentes à tipologia da 

população em que os treinadores intervêm.  

Os graus de qualificação de Treinador/a de Desporto promovem um desenvolvimento 

progressivo e cumulativo de competências, o qual é caraterizado pela estrutura dos Perfis 

Profissionais estabelecidos. 

 

Nesse sentido, para o Perfil de Treinador/a de Desporto de Grau I assume-se que: 
 

- Corresponde à base hierárquica de qualificação profissional de treinador/a de desporto, 

conferindo ao seu titular competências para a iniciação de uma modalidade desportiva. Ao 

Treinador/a de Desporto de grau I compete: 

a) Orientar praticantes nas etapas iniciais de desenvolvimento desportivo; 

b) Coadjuvar treinadores em níveis de prática associada ao grau II. 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO: 
 

Componente de Formação Geral (36h) - Regime online (e-learning): 

1. Teoria e Metodologia do Treino Desportivo, 12h 

2. Pedagogia e Didática do Desporto, 15h 

3. Funcionamento do Corpo Humano, primeiros socorros e antidopagem, 5h 

4. Desporto Adaptado, 2h 

5. Ética no Desporto, 2h 

 

Componente de Formação Específica (58h) - Regime online e presencial (b-

learning)  

1. Adaptação ao Meio Aquático, 8h 

2. Natação para Bebés, 8h 

3. Técnica e Didática Específica da Natação Pura Desportiva, 10h 

4. Técnica e Didática Específica da Natação Artística, 10h 

5. Técnica e Didática Específica do Polo Aquático, 10h 

6. Técnica e Didática Específica dos Saltos para Água, 8h 

7. Salvamento Aquático, 4h 

 

Componente de Formação Prática (Estágio) - Regime presencial 

- Duração mínima de 6 meses a uma época desportiva. 

 

REGISTO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DO CURSO: 
 

Para efeitos de conclusão do Curso de Treinadores com aproveitamento e posterior 

processo de Certificação, a assiduidade do formando deve concorrer para uma avaliação 

formativa, não podendo ser inferior a 90% da carga horária de cada uma das Unidades de 

Formação do percurso formativo, na Componente de Formação Específica.  
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Será obrigatória a presença dos formandos no percurso formativo de todas as 

Unidades de Formação. Em situação de ausência por parte do formando a uma das sessões de 

formação calendarizadas, o mesmo deverá justificar dentro da brevidade possível à entidade 

responsável pelo Curso de Treinadores (via email para a Coordenação do Curso).  

Caberá à entidade apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como, 

desenvolver os mecanismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos 

inicialmente definidos, se aplicável. 
 

Quando um formando reprova numa ou mais unidades de formação da componente de 

formação ou específica, poderá haver lugar à realização de um novo momento de avaliação – 

Avaliação de 2ª época, podendo o mesmo ter associado uma taxa administrativa de 

desenvolvimento. 

Caberá à Coordenação do Curso em conjunto com o(s) formador(es) da(s) unidades de 

formação em questão, a definição das condições de realização e das formas e instrumentos de 

avaliação a utilizar. Sempre que sejam realizadas avaliações de 2ª época, tal deverá ser 

indicado e justificado no Processo Técnico-Pedagógico do curso/componente de formação, 

fazendo referência à(s) unidades e ao(s) formando(s) em questão.  

Caso um formando reprove numa unidade de formação, reprova na componente de 

formação da qual esta é parte constituinte. 

 

VALOR DO CURSO: 
 

Valor da Candidatura: 70€ 

A devolução do valor de Candidatura apenas se aplicará caso a Gnosies decida não avançar 

com o Curso de Treinadores, por número insuficiente de candidatos. 

 

Valor do Curso: 600€ (não inclui o valor de Candidatura) 

Valor do Curso com Equivalência à Componente Geral e/ou Específica - (*1) 

 

Métodos de Pagamento: 

 Pronto Pagamento logo após validação da Candidatura; 

 Pagamento em 3 prestações: 

o 1ª Prestação 250,00€ - 27 de março/2023 

o 2ª Prestação 200,00€ (*2) - 27 de abril/2023 

o 3ª Prestação 200,00€ (*2) - 27 de maio/2023 

 

*1 - Em situação de equivalência a uma ou mais unidades de formação, deverá estabelecer 

contacto para obter mais informações, tendo como referência o email - 

comercial@gnosies.pt. 

*2 - Valor de prestação já com acréscimo de taxa administrativa no valor de 25,00€. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO AO CURSO: 
 

Após validação do processo da Candidatura, o formando receberá um conjunto de 

informações relevantes: 

 Boas-vindas ao Curso de Treinadores - Identificação da Informação geral e contactos 

da Coordenação pedagógica do Curso de Treinadores; 

mailto:comercial@gnosies.pt
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 Declaração de Inscrição no Curso de Treinadores de Desporto; 

 Regulamento Geral do Curso de Treinadores de Desporto; 
 

 

ENTIDADES PARCEIRAS E REGULADORAS DO CURSO: 
 

 
 

 Entidade Formadora: Gnosies | Email: geral@gnosies.pt; 

 Entidade parceira Local: Associação Física e Desportiva de Torres Vedras | 

Email: geral@fisicatvedras.pt; 
 

 

*** OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: 
 

O processo de equivalência e acesso ao Título Profissional de Treinador de Desporto - TPTD 

pode ser efetuado por vias distintas, cada uma delas encerrando o cumprimento de um 

conjunto de formalidades e exigências próprias: 
 

 Via Cursos de Treinadores no quadro do Programa Nacional de Formação de 

Treinadores – PNTF 

Aprovação num Curso de Treinadores de Desporto no quadro do PNFT, ao abrigo da Lei n.º 

106/2019; 

Apresentação do Diploma ou Certificado de Qualificações, emitido pela entidade formadora 

responsável pelo desenvolvimento do Curso de Treinadores realizado. 

 

 Via Reconhecimento de Competências Académicas – CRC 

Aprovação num ciclo de estudo do Ensino Superior, designadamente cursos técnicos 

superiores profissionais ou cursos superiores conferentes de grau académico (como 

Licenciaturas e Mestrados) na área da Educação Física ou Desporto, previamente 

reconhecidos pelo Instituto IPDJ para o efeito de acesso ao TPTD, num determinado grau e 

modalidade desportiva. 

Apresentação do Certificado de Reconhecimento de Competências emitido e validado pelo 

Instituto IPDJ. 

 

 

 

 

Carnaxide, 31 de janeiro de 2023 

Gnosies | Jogo Jogado – Consultoria e Formação 

mailto:geral@gnosies.pt
mailto:geral@fisicatvedras.pt
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