
 

 

 

 

Comunicamos que a F.P.T., com a parceria da Gnosies, irá organizar um Curso de Treinador de Tiro Desportivo 

ISSF Grau I, com início no dia 03 de Abril de 2023. 

 

As inscrições deverão ser efetuadas através do Portal da F.P.T. através do evento com o código:5662/2023. 

 

 

A componente geral será ministrada pela Gnosies, à distância (ver vídeo informativo 

(https://www.youtube.com/watch?v=n-Xx-GxYxtQ). Todos os testes de unidade e o teste final presencial  

têm de ser positivos (i.e., acima de 47,50%). 

Só passa para a fase seguinte (formação específica) quem obtiver aprovação na componente geral. 

A componente específica será ministrada pela F.P.T. na sala do Bar e na Carreira de Tiro do CDNJamor. 

Só passa para a fase seguinte (estágio) quem obtiver aprovação na componente específica. 



 

 

 

O estágio é efetuado pelas Entidades de Acolhimento, após celebração do Protocolo de Estágios. 

Limite de inscrições: 20 formandos. 

Valor da inscrição: 150€ 

Carga horária: 

O Curso de treinadores Grau I tem uma carga horária de 120,5 horas, sendo 84,5 horas da parte específica e 

36 horas da parte geral. 

 

 

 

 

 

 



Condições de acesso ao curso de treinadores de tiro desportivo ISSF Grau I 

• Ser detentor de uma licença federativa válida (mínimo LF tipo A);

• Não ter qualquer impedimento para o desempenho das funções de treinador;

• Ser maior de idade;

• Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com o ano de nascimento do candidato (ver tabela 

Infra);

• Ser detentor de um seguro de acidentes pessoais válido; Nota: 

O comprovativo da escolaridade mínima obrigatória deverá ser entregue por e-mail (fptiro@fptiro.net). 

Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a lei) em função dos candidatos 

4 anos Para candidatos nascidos até 31/12/1966 

6 anos Para candidatos nascidos entre 1/01/1967 e 31/12/1980 

9 anos Para candidatos nascidos entre 1/01/1981 e 31/12/2002 

12 anos 
Para candidatos nascidos a partir de 1/01/2003 e/ou que se inscreveram no ano letivo de 2009/ 2010, no 1º e 2º ciclo do ensino básico, 

ou no 7º ano de escolaridade. 

Links úteis: 

Referenciais de Formação Específico; Referenciais de Formação Geral e Regulamento de Estágio 

https://ipdj.gov.pt/catalogo-referenciais-de-formacao 

Lista de critérios por Federação Desportiva relativa às condições de "Apoio às Carreiras Duais" 

https://ipdj.gov.pt/programa-nacional-de-forma%C3%A7%C3%A3o-de-treinadores 


