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O IDP prolongou até ao dia 30 de Setembro de 2012 o prazo para os pedidos de Cédulas de
Treinadores. Os treinadores de atletismo que ainda não fizeram o pedido da sua Cédula, têm
ATÉ AO FINAL DE SETEMBRO a última oportunidade para o fazer. Recordamos todos os
treinadores, que após esta data, todos os que não pediram a Cédula de Treinador, deixarão de
ser considerados treinadores e terão de começar de início toda a sua formação, pois os Cursos
que realizaram deixam de ter validade.
Os pedidos das Cédulas de Treinadores devem ser feitos através do site do IDP
"PROdesporto".
Para quem realizou os Curso de Treinadores na FPA as quivalências para o novo modelo de
formação é a seguinte:
- antigo Curso de Monitores de Atletismo: Cédula de Treinador de Grau I
- antigo Curso de Treinadores de Atletismo de 3º Grau: Cédula de Treinador de Grau II
- antigo Curso de Treinadores de Atletismo de 2º Grau: Cédula de Treinador de Grau III
(escolha a especialidade em que fez o Curso de 2º Grau)
ATENÇÃO: Na escolha do Grau para fazer o pedido da cédula, tem havido muito enganos.
Quem quiser pedir o Grau I ou o Grau II, tem de clicar primeiro em "Atletismo" e só depois
aparece o Grau I e o Grau II. Quem quiser pedir o Grau III deverá clicar na especialidade em
que fez o Curso de 2º Grau e automaticamente está a escolher o Grau III.
O engano mais frequente são treinadores que querem o Grau I ou o Grau II, mas clicam numa
das especialidades em vez de clicarem em "Atletismo" e assim estão a pedir o Grau III.
Para quem não realizou Cursos da FPA, mas tem uma Licenciatura em Educação Física, nesta
fase do processo de transição só são validados pedidos de quem desempenha o cargo de
treinador de atletismo. Futuramente o IDP irá publicar uma Lei das Equivalências para os
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Licenciados em Educação Física para todos os outros casos. Se for esse o caso (Licenciado
em Educação Física e Treinador de Atletismo em actividade), deverá pedir a Cédula de Grau I
através do site do IDP, e ao msmo tempo enviar um email para jabrantes@fpatletismo.pt com
o comprovativo da Licenciatura e indicando qual o clube em que desempenha o cargo de
treinador e qual a Associação Distrital a que pertence esse clube.
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