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Exmo(s) Senhor(es):
Geral
Conh.º:
Exército Português
Direção-Geral de Educação
Federação Académica do Desporto Universitário
N/Ref.ª: 042-FPO/2019
Data:
2019-06-17
Assunto: Curso de Formação de Treinadores - Grau I
Seguindo aos objetivos traçados para a formação de técnicos de Orientação e conforme
anteriormente divulgado, vai realizar-se o Curso de Formação de Treinadores - Grau I:
1. Os requisitos de admissão aos cursos são: ser praticante de Orientação, maior, federado e
estar familiarizado com as normas da competição;
2. O curso é composto por uma parte de formação e uma parte de estágio, tendo a parte da
formação uma carga horária de 80 horas, cujos conteúdos se distribuem segundo o
programa elaborado para o efeito e que segue em anexo;
3. Este curso tem um máximo de 16 vagas, sendo as mesmas atribuídas por ordem de
entradas das mesmas, cumpridos os requisitos;
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4. Os clubes com 5 a 10 jovens praticantes com a situação regularizada na presente época
desportiva podem inscrever um técnico com desconto de 50% na taxa de inscrição. Os
clubes com 11 ou mais jovens praticantes com a situação regularizada na presente época
desportiva podem inscrever dois técnicos com desconto de 50% na taxa de inscrição;
5. No âmbito dos protocolos estabelecidos com o Exército, a DGE e a FADU, podem estas
instituições inscrever candidatos até um máximo de 2 (dois);
6. A inscrição tem um custo de 40,00€ (descontos referidos no ponto 4) sendo que os
formandos podem usar a sede da FPO como alojamento gratuito;
Para a realização do curso é colocado à consideração duas alternativas, ou realização de 25 de
agosto a 1 de setembro (8 dias a 10h diárias), ou enquadrado em provas de Orientação nos
fins de semana: 21 e 22 de setembro, 28 e 29 de setembro, 26 e 27 de outubro, 23 e 24 de
novembro.
Quem pretender participar nesta formação deve até 26 de julho inscrever-se na alternativa
pretendia (consecutivo ou fins de semana de prova) diretamente no Ori Oásis ou por mail para
os serviços da FPO. A opção com mais inscrições será a adotada.
Qualquer informação ou esclarecimento adicionais é favor contactar os serviços da FPO.
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Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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