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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Introdução

No seguimento da melhoria generalizada do quadro 

competitivo regional e nacional que se tem verificado nos 

últimos anos e dos esforços efetuados no sentido de dotar os 

recursos humanos afetos à área técnica das competições de 

competências que lhes permitam ser o garante dos 

regulamentos e diretrizes internacionais, vai a Federação 

Portuguesa de Atletismo realizar uma formação para 

Delegados Técnicos e de Diretores de Competição.

A preocupação crescente nos aspetos de validação e 

homologação de resultados, impulsionada, também pela 

criação da Lista de Observação por parte da World Athletics, 

Introdução

dota estas ações de uma importância e relevância fulcrais para 

o desenvolvimento e manutenção da modalidade.

Deste modo, a Federação Portuguesa de Atletismo convida 

todas as Associações Regionais e Distritais a nomearem um 

conjunto de elementos com experiência relevante na área do 

ajuizamento, assim como no planeamento e gestão de 

competições a apresentarem a sua candidatura à Formação de 

Delegados Técnicos e Diretores de Competição a realizar-se 

entre janeiro e abril de 2023.

Linda-a-Velha, 23 de dezembro de 2023



CANDIDATURAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Candidatos (*)

❑ Juiz (preferencial), com experiência mínima  de atuação a 

nível  regional nas funções de diretor de competição, 

delegado técnico ou  similar (planeamento, organização 

técnica e condução de competições).

Numerus clausus

❑ Admissão máxima de 60 candidatos no curso. 

❑ Cada associação  poderá propor um máximo de 5 candidatos.

Critérios de seleção

❑ Envio da proposta de candidatos pelas associações 

regionais e distritais ou FPA e apresentação de currículo 

desportivo individual através de formulário próprio.

❑ Avaliação e aprovação do currículo desportivo pela Direção 

da FPA, por proposta do  grupo de seleção composto por 4 

preletores.

❑ Havendo mais do que 60 candidatos,  será selecionado  

pelo menos 1 candidato  (preferencialmente 2) de cada 

Associação. 

(*) A Federação Portuguesa de Atletismo reserva-se no direito de convidar elementos que já desempenharam as funções de Delegado Técnico e Diretor de Competição nas 

provas do Quadro Competitivo Nacional a apresentarem candidatura a esta formação.



PROGRAMA E COMPONENTES DA FORMAÇÃO

(*) Módulos online com início previsto para as 20:30; Módulos em regime presencial serão realizados num local a designar, oportunamente, na região centro do país

MÓDULO TEMA CARGA HORÁRIA FORMADOR MODALIDADE (*)
DATA 

PREVISTA

- Abertura 5 minutos Paulo Bernardo Online 18/1

0 Apresentação e introdução ao curso 60 minutos Samuel Lopes Online 18/1

I Delegado Técnico e Diretor de Competição 90 minutos Jorge Salcedo Online 18/1

II Instalações (provas em pista)  e equipamento 300 minutos Elisabete Simão, Jorge Salcedo, Rui Loução e Samuel Lopes Online 25/1 e 15/3

III Programa-Horário 240 minutos Jorge Salcedo e Samuel Lopes Online 22/3 e 29/3

IV Juízes e pessoal de apoio 60 minutos Elisabete Simão, Samuel Lopes + Representante do CAFPA Online 29/3

V Gestão da área de competição 150 minutos Jorge Salcedo, Luís Abegão, Renato Soares e Samuel Lopes Online 5/4

VI A competição 150 minutos Elisabete Simão, Jorge Salcedo e Rui Loução Online 12/4

VII Animação da competição 90 minutos António Costa, Ricardo Oliveira e Samuel Lopes Online 19/4

VIII Serviços de apoio  às equipas 60 minutos Elisabete Simão e Jorge Salcedo Online 19/4 

IX Provas fora do estádio 120 minutos António Costa, Elisabete Simão, Luís Abegão e Renato Soares Online 26/4

X Segurança, gestão de risco e de crise 150 minutos António Costa e Samuel Lopes Presencial 29/4

XI Funções pós-competição 30 minutos Elisabete Simão e Jorge Salcedo Presencial 29/4

XII Questões e casos práticos 180 minutos Todos os anteriores Presencial 29/4

XIII Teste de avaliação 120 minutos Presencial 30/4



MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação

❑ Participação nos casos práticos, apresentação de trabalhos 

individuais e assiduidade  - 40% (a avaliar por cada 

dinamizador).

❑ Participação (online + presencial) – 10% (a avaliar por 3 

preletores).

❑ Teste escrito – 50% (a avaliar por 2 examinadores).

Aprovação

Os formandos, para serem  considerados aprovados, deverão 

cumprir com ambos os seguintes requisitos:

❑ Obter uma classificação global mínima de 75%; e

❑ Obter uma classificação mínima de 60% em cada  um dos 

parâmetros de avaliação indicados.



INSCRIÇÕES E PREÇO

Inscrições

❑ Prazo de inscrição: 3 de janeiro de 2022

❑ Formulário de inscrição disponível em:

https://forms.gle/eaM1Ka3FboGkNjmf6

Preço

❑ O custo de frequência do curso é de 25,00 €

❑ Os custos do alojamento, deslocação e refeições associados 

ao fim de semana presencial serão suportados pelos 

formandos

Fim de semana presencial

❑ Local: Fátima (a confirmar)

❑ Datas: 29 e 30 de abril 2023

+ informações

❑ e-mail: cpc@fpatletismo.pt

❑ Telefone: (+351) 214 146 020

https://forms.gle/eaM1Ka3FboGkNjmf6
mailto:cpc@fpatletismo.pt
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