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CIRCULAR Nº 31/2012  LISBOA, 9 de Março de 2012 

DISTRIBUIÇÃO: A todas as Autarquias (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) 

ASSUNTO: Regime Transitório do Programa Nacional de Formação de Treinadores 

(PNFT) do IDP,I.P. 

Comunicado URGENTE 

 

Ex.mos  Autarcas. 

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP) informa que o Regime Transitório do Programa Nacional de 

Formação de Treinadores (PNFT) do Instituto de Desporto de Portugal (IDP,I.P.), termina a 31 de Maio 

de 2012. 

A atividade de Treinador de Desporto é regulada pelo Dec.Lei 248 A/08 de 31 de Dezembro, à luz do qual 

todos os profissionais (Treinadores, Monitores, Técnicos, Professores, Instrutores, etc), que 

intervenham numa modalidade desportiva (de forma gratuita ou remunerada, de forma pontual ou 

regular, como atividade principal ou complementar) deverão obter a respetiva Cédula de Treinador de 

Desporto (CTD), obtendo desta forma a sua certificação profissional obrigatória para continuar a treinar. 

A FGP, entidade responsável pelas atividades gímnicas (competitivas ou não competitivas) em Portugal, 

deve assim, proceder ao reconhecimento dos perfis técnico profissionais de todos as pessoas que intervêm 

na Ginástica em todas as Entidades que as disponibilizam, neste caso as Autárquicas (Câmaras Municipais 

e Juntas de Freguesias). As quais nas suas instalações (Pavilhões e salas de ginástica e exercício) tenham 

aulas abertas para diferentes faixas etárias, normalmente, crianças (ginástica de formação, ginástica para 

crianças e jovens, ginástica geral, etc), adultos (aulas de grupo, aeróbica, localizada, GAP, Pilates, Fitball, 

manutenção e outras nomenclaturas para denominar atividades fitness), bem como seniores (SéniorGYM, 

manutenção sénior, gerontomotricidade e outros programas gímnicos para este grupo). 

Todas as entidades que, a partir de 1 de Junho de 2012 empregarem profissionais não portadores da CTD 

(seja qual for a modalidade ou atividade desportiva a desenvolver), serão elas próprias, os treinadores não 

credenciados, e caso estas entidades estejam filiadas na federação da modalidade, também essa federação, 

alvos de COIMAS devido a esse fato.  

Os procedimentos a efetuar para regularizar a situação individual de cada treinador de Ginástica na 

FGP, são: 

1 - Se obteve as suas qualificações nos cursos efetuados sob a organização da Federação de Ginástica de 

Portugal, ou obteve equivalência pela FGP a esses cursos, tem até 31 de Maio de 2012 para solicitar a 

Cédula de Treinador de Desporto; 

http://files.engym.webnode.com/200000291-164f217486/INFO%2019%20PNFT%20IDPI%20P%20.pdf
http://files.engym.webnode.com/200000291-164f217486/INFO%2019%20PNFT%20IDPI%20P%20.pdf
http://engym.webnode.com/documentos/
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2 - Se ainda não completou a Formação e/ou intervém em Escalões técnicos mais elevados ao Grau 

de Formação que possui, tem de realizar as Formações Complementares para concluir a sua formação e, 

neste período de transição, solicitar a Cédula de Treinador de Desporto (na plataforma PRO Desporto do 

IDP- http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=97&idMenu=53 ); 

 3 - Deverá a entidade, preencher e enviar à FGP a ficha própria, com o respetivo corpo técnico identificado 

por atividade, para  o e-mail (engym.cursos@gympor.com); 

 4 - Se o nome do seu Treinador/Profissional não consta na Base de Dados dos Treinadores (ver em 

http://engym.webnode.com/agentes-gimnicos/treinadores), DEVE o MESMO solicitar análise do seu 

Curriculum Vitae e possíveis equiparações das suas competências, através do envio dos documentos 

(consultar documentos para Processo de Certificação - http://engym.webnode.com/documentos/ ) para os 

serviços de Formação da FGP até dia 31 de Março de 2012. Após esta data, não conseguirá a 

ENGym garantir que o tempo disponível seja o necessário para a regularização da sua situação.  

 5 - TODOS OS TREINADORES/PROFISSIONAIS QUE NÃO TERMINEM O PROCESSO 

ATEMPADAMENTE PARA SOLICITAR A CTD NO IDP,I.P. ATÉ 31 DE MAIO, DEIXAM DE 

O PODER FAZER E PASSAM À SITUAÇÃO DE "SEM FORMAÇÃO", O QUE PROVOCARÁ 

O INÍCIO DE TODA A FORMAÇÃO DESDE O GRAU 1. 

NOTA: O fato de o Treinador obter o seu reconhecimento pela FGP não implica ser filiado na FGP. O 

mesmo se aplica para as Entidades, ou seja, ter Treinadores reconhecidos pela FGP não obriga a ser 

filiado. Em ambas as situações, só no caso de pretenderem e quando pretenderem participar em atividades 

oficiais da FGP, então sim, nesse momento dever-se-ão filiar. 

Toda a Formação Complementar (FC) de Treinadores, até Maio 2012, servirá para enquadrar e resolver as 

necessidades de formação individuais, para que todos os treinadores completem o Grau de Treinador 

necessário à sua intervenção nas disciplinas e populações que treina. Só após estas formações 

complementares e com os Diplomas da FGP é que os Treinadores/Profissionais poderão solicitar a Cédula 

de Treinador de Desporto (na plataforma PRO Desporto do IDP), até ao final do Regime Transitório.  

 

Lisboa, 9 de Março de 2012 

Presidente 

 

_____________________ 

(João Paulo Rocha) 
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