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CIRCULAR Nº 0199/2021 Lisboa, 9 de outubro de 2021 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s, Clubes e Treinadores 

ASSUNTO: Períodos Transitórios para Frequência de Cursos de Treinadores 

 
Exmos. Senhores, 
 
Divulgamos a publicação do Regulamento de Formação e do Regulamento de Título 
Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) na página da FGP, e anexos a esta circular. 
 
Solicitamos a leitura atenta destes dois regulamentos agora publicados no site da FPG, bem 
como do Plano Estratégico da Formação 2021/2024. 
 
Estes documentos esclarecem os procedimentos que cada treinador deverá efetuar para 
garantir que o seu grau de TPTD, em cada disciplina, esteja de acordo com os novos escalões 
competitivos em que podem intervir e que foram adaptados à nova Lei 106/2019 de 6 de 
setembro. 
 
Assim, informamos que todos os treinadores com graus de treinador inferiores aos agora 
estipulados, poderão usufruir de um período transitório para fazerem a formação específica 
na sua disciplina. 
 
Transcrevemos o artigo, do Regulamento de Formação, referente a esses períodos: 
 
Artigo 16º – Períodos Transitórios 
1. Para a cabal aplicação dos Graus de Treinador apresentados no Artigo 4º, é estipulado um 

período de transição específico para cada treinador atingir o Grau que necessita, 
nomeadamente: 

a) Atingir o TPTD de Grau II, até agosto de 2023 (incluem-se os cursos de Grau I e II 
iniciados em 2021 e de Grau II iniciados em 2022). 

b) Atingir o TPTD Grau de Grau III, até agosto de 2024 (incluem-se os cursos de Grau 
III a iniciar em 2022 e 2023). 

c) Atingir o TPTD Grau de Grau IV, até agosto de 2025 (incluem-se os cursos de Grau 
IV a iniciar em 2023 e 2024). 

 
Com base no Plano Estratégico da Formação, este ano 2021, estão a ser lançados quatro cursos 
de treinadores de Grau II (ACRO, AER, GPT e TRA). No próximo ano serão lançados os cursos 
das restantes disciplinas para grau II. No próximo ano também serão lançados os cursos de 
grau III de ACRO, GAF, GAM, GR e TRA. 
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Esta informação é importante para que todos os treinadores identifiquem o tempo disponível 
para atingirem o grau de formação necessário para o seu acesso ao exercício da atividade e às 
competições, dos escalões abrangidos pelo grau de treinador, após o fim do período 
transitório. Tendo em atenção que, as Componentes Curriculares e o tempo de Estágio 
demoram em média 1 ano para cada grau, com um ano intermédio de atuação profissional 
para ter possibilidade de aceder ao grau superior. 
 
Solicita-se assim a todos os treinadores que analisem a sua situação e verifiquem a necessidade 
de frequência no curso respetivo. 
 
Sem outro assunto de momento. 
 
 

A Diretora Executiva 

 
(Teresa Loureiro) 
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