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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 

1.1 - CALENDÁRIOS – ÉPOCA 2014/2015 

 CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO – PROVA 1 

 CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO – PROVA 1 -  ZONAS NORTE E SUL 

.  CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO–PROVA 1- ZONAS NORTE, SUL E CENTRO 

Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os calendários  dos  Campeonatos 

mencionados em epígrafe. 

 

1.2. - DESLOCAÇÃO DOS CLUBES ÀS REGIÕES AUTÓNOMAS – ÉPOCA 2014/2015    

Conforme aprovado em Assembleia Geral, desde a época 2009/2010 que os Clubes são 

responsáveis pela marcação das suas viagens às Regiões Autónomas, e estas são 

comparticipadas de acordo com o Despacho normativo n.º 1/2013 do Gabinete do 

Secretário de Estado do Desporto e Juventude (artigo 36º ponto 3 do Regulamento Geral do 

Hóquei em Patins). 

 

Para a época de 2014/2015 os valores de comparticipação por pessoa na deslocação do 

território do continente para a Região Autónoma dos Açores e volta é de 285 €, e para a 

Região Autónoma da Madeira e volta são de 237,50 € conforme as b) e c) do artigo 5º, 

respectivamente, do citado Despacho normativo. 

 

As comitivas das equipas desportivas de clubes que disputam competições desportivas nas 

Regiões Autónomas são constituídas pelos praticantes desportivos, treinadores e, 

facultativamente, por elementos de apoio médico e dirigentes do clube, devendo estes 

últimos constar dos respectivos boletins de jogo cumprindo o artigo 6º e o anexo I do 

mesmo Despacho. 

 

Nos campeonatos que integrem duas equipas da mesma Região Autónoma, só é financiada 

uma deslocação por cada equipa do território do continente, sendo obrigatório a realização 

de jornadas duplas. Para tal é concedido um valor de 60 € por elemento da comitiva 

comparticipada no âmbito do artigo 5º, ponto 4 e artigo 6º do referido Despacho normativo. 

http://www.fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/calendariosresultados
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Em todo o caso, o limite máximo de comparticipação por deslocação de Clubes às Regiões 

Autónomas, não ultrapassará os valores definidos no Anexo I do referido Despacho 

normativo: 

- Região Autónoma da Madeira...............................................................   3.087,50 € 

- Região Autónoma dos Açores................................................................ 3.705,00 € 

 

A FPP procederá ao pagamento ao Clube até 72 horas após recebimento da verba do IPDJ, 

devendo o Clube entregar uma nota de débito ou recibo emitido em nome da Federação, 

acompanhado de factura emitida pela entidade prestadora do serviço de deslocação e nele 

constando: 

− A denominação da competição; 

− Jornada a que corresponde(m) o(s) jogo(s); 

− A equipa(s) visitada(s) da Região Autónoma da Madeira ou da Região Autónoma dos 

Açores; 

− O número do(s) jogo(s); 

− A(s) data(s) de realização do(s) jogo(s); 

− O(s) local(ais) do(s) jogo(s); 

− O número de elementos da comitiva inscritos no Boletim de Jogo 

 

1.3. - CAMPEONATOS NACIONAIS – ÉPOCA 2014/2015 

CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS DE INICIO DE JOGOS 

Todos os Clubes participantes em competições nacionais de Hóquei em Patins, devem 

cumprir o que se encontra estabelecido no nº 1 do Artigo 70º do Regulamento Geral de 

Hóquei em Patins que estipula que, os jogos devem iniciar‐se à hora marcada no 

respectivo calendário de jogos ou, em caso de adiamento ou antecipação, à hora para que 

foram autorizados pela Entidade organizadora. 

 

Assim, informam-se todos os Clubes participantes em competições nacionais de Hóquei em 

Patins que, os jogos deverão iniciar-se obrigatoriamente à hora marcada em 

calendário de jogos das respectivas provas, caso não seja cumprido ou devidamente 
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justificado o atraso, incorrerão os Clubes nas sanções previstas no Artigo 62º do 

Regulamento de Justiça e Disciplina e no n.º 8 do Artigo 70º do Regulamento Geral de 

Hóquei em Patins. 

 

1.4 - TRANSMISSÕES DE JOGOS – TELEVISÃO E INTERNET 

A Federação de Patinagem de Portugal considera valiosos todos os meios de difusão e 

divulgação do Hóquei em Patins, aumentando o alcance e implantação da Modalidade. 

Porém, todos os agentes desportivos da Modalidade devem cumprir o que se encontra 

regulamentado no que diz respeito a transmissões televisivas ou de internet de jogos de 

Hóquei em Patins. 

 

Assim, toda e qualquer transmissão televisiva ou na plataforma de internet de jogos de 

Hóquei em Patins, deve cumprir o que se encontra disposto no Artigo 10.º do Regulamento 

Geral de Hóquei em Patins. Ou seja, os interessados em realizar transmissões de jogos, 

devem solicitar a respectiva autorização à Federação de Patinagem de Portugal, devendo 

os pedidos ser efectuados através do seguinte endereço: nunofaisca@fpp.pt. 

 

Mais se informa que a responsabilidade da transmissão e pedido de autorização, é 

exclusiva dos Clubes intervenientes. 

 

Assim, para além da devida autorização e cumprimento dos regulamentos por parte dos 

agentes desportivos, permitirá à FPP a criação, de uma agenda de transmissões a efectuar, 

publicitando-a através do sítio oficial da FPP. 

 

1.5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE JOGO 

FORMULÁRIO - ÉPOCA 2014/2015 

Informa-se os clubes participantes nos Campeonatos Nacionais, que na época 2014/2015 

os pedidos de autorização de transmissão de jogos têm de ser solicitados no formulário 

próprio que foi enviado pela FPP aos clubes, estando o mesmo disponível no site da FPP, 

em documentos. 

 

http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/docs/jogos_transmissao.pdf
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Este formulário não se aplica aos jogos transmitidos em “A Bola TV” e serve exclusivamente 

para as alterações respeitantes aos Campeonatos Nacionais. 

 

1.6 -  TRANSMISSÕES TELEVISIVAS – “A BOLA TV” 

A Federação de Patinagem de Portugal celebrou um acordo com o operador de televisão “A 

Bola TV” para a transmissão de 30 jogos do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei 

em Patins. Este acordo estabelece que as transmissões a realizar têm carácter de 

exclusividade do operador, assim informam-se todos os agentes que, quando existir 

transmissão televisiva através d’ A Bola TV de um jogo, não poderão existir transmissões 

através de outros operadores ou plataformas, excepto quando exista acordo directo entre a 

“A Bola TV” e outros operadores e/ou plataformas. 

 

1.7 - FORMULÁRIO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JOGO - ÉPOCA 2014/2015 

Informa-se os clubes participantes nos Campeonatos Nacionais, que na época 2014/2015 

que as alterações de jogos tem de ser solicitadas no formulário próprio que foi enviado 

pela FPP aos clubes. Este ficheiro serve exclusivamente para as alterações respeitantes 

aos Campeonatos Nacionais. 

 

Mais se informa que o mesmo vai estar disponível no site da FPP, em documentos. 

 

1.8 - GRAVAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO 

ÉPOCA 2014/2015 

Vimos por este meio chamar à atenção para o cumprimento obrigatório, do que se 

encontra estabelecido no Artigo 71º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, 

nomeadamente dos prazos estabelecidos o mesmo refere o seguinte: 
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ARTIGO 71º 

(Gravação obrigatória dos jogos) 

1. Os Clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Masculinos, estão 

obrigados a proceder à gravação em vídeo, de todos os jogos em que actuem na 

condição de “equipa visitada”, com salvaguarda do disposto no ponto seguinte. 

2. Nos jogos que sejam objecto de transmissão televisiva em directo, por parte de um 

parceiro designado pela FPP, os Clubes que actuarem na condição de “equipa 

visitada” estarão isentos da responsabilidade de proceder à gravação do jogo. 

3. Quando efectuada pelos Clubes, a gravação dos jogos terá de obedecer às seguintes 

condições: 

3.1. A gravação não pode conter cortes ou manipulação das imagens, sendo efectuada 

integral e continuamente, incluindo todo o tempo de intervalo. 

3.2. A gravação terá início a partir da entrada em pista da equipa de arbitragem e só poderá 

ser finalizada após a conclusão do jogo, mas sempre depois da saída para os 

balneários de todos os elementos participantes inscritos no Boletim de Jogo 

(representantes das equipas, árbitros e elementos da Mesa de jogo) 

3.3. A gravação deverá ser efectuada a partir duma posição central da pista de jogo, em 

plano mais elevado e do lado contrário ao dos bancos de suplentes. 

4. Cada gravação terá de ser remetida ao Comité Técnico- Desportivo de Hóquei em 

Patins, através de protocolo ou de correio certificável, no prazo máximo de três dias 

úteis que se sigam à data de realização do jogo. 

5. Os Clubes que não cumpram com o estipulado nos números anteriores, serão 

sancionados em conformidade com o estabelecido no artigo 78º do Regulamento de 

Justiça e Disciplina. 
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1.9 - DATAS E HORAS DOS JOGOS DO HOQUEI CLUBE PDL NA CONDIÇÃO DE 

VISITANTE - ÉPOCA 2014/2015 

Informa-se os clubes que foi solicitado pelo Hóquei clube PDL a marcação de data e hora 

dos jogos na condição de visitante, antes da realização do sorteio do Campeonato Nacional 

da 3ª Divisão Centro. 

 

Este pedido foi baseado na informação dada pela sata que indica que os voos estão 

programados para sábado as 08h45 (Açores) com chegada prevista ao continente as 

12h00. 

 

Pelo exposto vem o CTDHP informar que este pedido está de acordo com o Art 69º do 

RGHP e que os jogos ficam marcados como abaixo se indica: 

742 - 05/10/14   ACD Vila Boa Bispo x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

753 - 19/10/14    CA Feira x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

764 - 02/11/14   ACR Pess Vouga  x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

775 - 23/11/14    SC Beira Mar x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

787 - 07/12/14     AA Coimbra  x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

797 - 10/01/15    SC Marinhense x Hóquei Clube PDL  pelas 20H00 

814 - 01/02/15    FC Oliv Hospital x Hóquei Clube PDL  pelas 16H00 

825 - 28/02/15   HC  Santarém  x Hóquei Clube PDL  pelas 20H00 

836 - 21/03/15  Juv Ouriense x Hóquei Clube PDL  pelas 20H00 

847 - 04/04/15   ACR santa cita x Hóquei Clube PDL  pelas 20H00 

858 - 26/04/15 HC Paço de Rei  x Hóquei Clube PDL  pelas 17H00 

 

1.10 - JORNADAS DUPLAS DO CS MARITIMO NA CONDIÇÃO DE VISITANTE  

ÉPOCA 2014/2015 

Informa-se que foi solicitado pelo CS Marítimo antes da realização do sorteio do 

Campeonato Nacional da 3ª divisão Sul, a realização de Jornadas duplas na condição de 

visitante de acordo com o Art 69º do RGHP. 
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Mais se informa que os jogos ficam marcados paras as 17H00,como abaixo se indica:  

 

1ª VOLTA 

JORNADA Nº JOGO DATA VISITADO VISITANTE HORA 

1ª JORNADA 873 21-09-2014 SC TORRES CS MARITIMO 17H00 

5ª JORNADA 895 20-09-2014 AC TOJAL CS MARITIMO 17H00 

    

3ª JORNADA 884 05-10-2014 HC PORTIMÃO CS MARITIMO 17H00 

7ª JORNADA 906 04-10-2014 CD BOLIQUEIME CS MARITIMO 17H00 

    

9ª JORNADA 917 23-11-2014 CP BEJA CS MARITIMO 17H00 

12ª JORNADA 935 22-11-2014 HC SANTIAGO CS MARITIMO 17H00 

2ª VOLTA 

15ª JORNADA 956 25-01-2015 FC CASTRENSE CS MARITIMO 17H00 

21ª JORNADA 989 24-01-2015 CF ESTREMOZ CS MARITIMO 17H00 

    

19ª JORNADA 978 07-02-2015 CA CAMPO OURIQUE CS MARITIMO 17H00 

17ª JORNADA 967 08-02-2015 PAREDE FC CS MARITIMO 17H00 

    

24ª JORNADA 1007 18-04-2015 GDS CASCAIS CS MARITIMO 17H00 

26ª JORNADA 1020 19-04-2015 GRF MURCHE CS MARITIMO 17H00 

 
 

1.11 - PROVAS OFICIAIS ASSOCIATIVAS – AP MINHO - HOMOLOGAÇÃO 

Informam-se todos os interessados que de acordo com o ponto 5 do Artigo 38º do 

Regulamento Geral de Hóquei em Patins da FPP, foi homologado, conforme solicitado pela 

Associação de Patinagem do Minho, o Calendário Geral de Provas e Competições a 

organizar no decorrer da época 2014/2015. 

TAÇA JORGE COUTINHO   

Seniores 8 de Setembro a 11 de Setembro 2014    

 

TORNEIO DE ABERTURA 

Sub 15  5 de Outubro a 26 de Outubro 2014 

Sub 17  5 de Outubro a 26 de Outubro 2014  
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 Sub 20  5 de Outubro a 26 de Outubro 2014 

 

CAMPEONATOS REGIONAIS 

Escolares 21 de setembro a 1  de fevereiro, 2015 

Sub 13  21 de setembro a  1  de fevereiro, 2015 

Sub 15  02 de novembro a  1  de fevereiro, 2015 

Sub 17  02 de novembro a  1  de fevereiro, 2015 

Sub 20  02 de novembro a  1  de fevereiro, 2015 

 

TAÇA DO MINHO 

Escolares 8 de fevereiro a 3 de maio de 2015 

Sub 15  8 de fevereiro  a 3 de maio de 2015 

Sub 13  8 de fevereiro  a 3 de maio de 2015      

Sub 17  8 de fevereiro  a 3 de maio de 2015 

Sub 20  8 de fevereiro  a 3 de maio de 2015 

 

 TORNEIO DE ENCERRAMENTO 

Escolares 10 de maio a 28 de junho de 2015 

Sub 15  10 de maio  a 28 de junho de 2015 

Sub 13  10 de maio a 28 de junho de  2015      

Sub 17  10 de maio  a 28 de junho de  2015 

Sub 20  10 de maio  a 28 de  junho de 2015 

 

1.12 - PROVAS OFICIAIS ASSOCIATIVAS – AP SETÚBAL - HOMOLOGAÇÃO 

Informam-se todos os interessados que de acordo com o ponto 5 do Artigo 38º do 

Regulamento Geral de Hóquei em Patins da FPP, foi homologado, conforme solicitado pela 

Associação de Patinagem de Setúbal, o Calendário Geral de Provas e Competições a 

organizar no decorrer da época 2014/2015. 
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2   –  DIVERSOS 

 

ALTERAÇÕES AOS REGULAMENTOS DA FPP 

Em virtude do novo Plano Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), emanado pelo 

IPDJ, procedemos às necessárias alterações aos Regulamentos Gerais do Hóquei em 

Patins, da Patinagem Artística e da Patinagem de Velocidade, no que concerne à Formação 

de Treinadores. 

 

As alterações estão em anexo ao presente Comunicado e, oportunamente, a FPP publicará 

as alterações integradas nos respectivos Regulamentos.  

 

 

3  -    ACÇÃO DISCIPLINAR  

 

Publica-se a Lista da Acção Disciplinar, referente à sanção disciplinar aplicada pelo 

Conselho Disciplinar, ao Agente Desportivo, na reunião de 11 de Setembro de 2014. 

 

 

 

 

4  – ACÓRDÃO – PROCESSO DISCIPLINAR 

 

Relativamente ao jogo a seguir referenciado damos nota da Decisão proferida em Sede do 

Processo. 

 

Assim : 

Taça de Portugal Seniores Masculinos HP 
- PROC. DISCIPLINAR Nº 2090/14 

Jogo nº 1175 – FC Porto / SL Benfica 

   

Juan Ignasi Edo Bosh, Patinador do Futebol Clube Porto 

 

       

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/comunicacoes/disciplina/2014/11-09-14.pdf
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Decisão: 

“ Ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo Disciplinar, bem como 

todo o circunstancialismo fáctico, conduta do Arguido e necessidade de prevenção de 

futuras infracções disciplinares, delibera o Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem 

de Portugal, sancionar o Arguido Juan Ignasi Edo Bosch na Pena de Suspensão de 

Actividade por 20 ( vinte ) jogos ou provas, nos termos do disposto nos artigos 52º nº: 

1.2.2, 53º e), 27º nº: 1 alíneas b) e h), 26º nº: 1 alíneas m), n), o) e h) e 28º nºs: 1, 2 e 3 

todos do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 

 

Porém, considerando que, o cumprimento total da pena de suspensão, colocaria em causa 

a participação do ora Arguido nas provas/jogos a realizar durante a época de 2014/2015 e 

que, no período compreendido entre Setembro de 2010 e Junho de 2014 o Arguido apenas 

foi sancionado disciplinarmente por 2 ( duas ) vezes – Acções Disciplinares exercidas em 

29/09/2010 e 27/02/2013 respectivamente - delibera, nos termos do disposto no artigo 41º 

nºs: 1 e 2 do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, 

suspender parcialmente a execução da pena.  

 

Assim, delibera-se que, dos 20 ( vinte ) jogos ou provas de suspensão de actividade 

propostos, o Arguido cumpra efectivamente 15 ( quinze ) jogos ou provas, suspendendo-se 

a execução do remanescente período de suspensão – 5 ( cinco ) jogos ou provas – por um 

período de 6 ( seis ) meses a contar do início de participação do Clube pelo qual o Arguido 

se encontra inscrito ( Futebol Clube do Porto ) em provas de carácter oficial – Campeonato 

Nacional da I Divisão em Seniores Masculinos época de 2014/2015, previsto para 4 de 

Outubro de 2014, por assim se entender que, as necessidades de reprovação e prevenção 

de futuros ilícitos disciplinares se encontram acauteladas. 

 

Mais, considerando a suspensão preventiva de actividade imposta ao ora Arguido aquando 

da instauração do presente Processo Disciplinar, suspensão que se manteve durante a 

tramitação dos presentes autos; 
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Considerando que, durante o período em que o infractor se encontrou suspenso 

preventivamente, o Arguido não realizou/disputou qualquer jogo ou prova de carácter oficial 

( uma vez que, o jogo nº: 1175 consubstanciou o último jogo disputado pelo Clube de 

inscrição ), não poderá ser descontado qualquer tempo de suspensão, para cumprimento da 

pena agora deliberada. ( Nos termos do disposto no artigo 121º nºs: 1, 2 e 3 do 

Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal ) “. 

 

 

* * * 

* 
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Exma.Direcção da 
FEDERAÇÃO PATINAGEM PORTUGAL 
Avª Almirante Gago Coutinho nº 114 
1700 LISBOA 
 

  
Oficio nº 036/2014 Data: 2014/08/05 

  
 
Assunto: Homologação de Provas APS – época 2014/2015 – Hóquei Patins 

 
 

Exmos.Senhores, 
 
Em cumprimento do Regulamento Geral de Hóquei em Patins da FPP, abaixo se indica 

quais as provas que esta Associação pretende levar a efeito na próxima época 2014/2015 na 
modalidade de Hóquei em Patins para a Vossa respectiva homologação: 
  

 

 

 

PROVA 

DATA 

PREVISTA 

PARA INICIO 

DATA 

PREVISTA 

PARA O TERMINÚS 

TORNEIO DE ABERTURA SUB 20 21/SETEMBRO/2014 19/OUTUBRO/2014 

TORNEIO DE ABERTURA SUB 17 21/SETEMBRO/2014 19/OUTUBRO/2014 

TORNEIO DE ABERTURA SUB 15 21/SETEMBRO/2014 19/OUTUBRO/2014 

TORNEIO DE ABERTURA SUB 13 21/SETEMBRO/2014 19/OUTUBRO/2014 

CAMPEONATO DIST./REG. DE SUB 20 26/OUTUBRO/2014 01/FEVEREIRO/2015 

CAMPEONATO DIST./REG. DE SUB 17 26/OUTUBRO/2014 01/FEVEREIRO/2015 

CAMPEONATO DIST./REG. DE SUB 15 26/OUTUBRO/2014 01/FEVEREIRO/2015 

CAMPEONATO DIST./REG. DE SUB 13 26/OUTUBRO/2014 01/FEVEREIRO/2015 

 1º CIRCUITO DE ESCOLARES 11/OUTUBRO/2014 07/FEVEREIRO/2015 

 1º CIRCUITO DE BENJAMINS 11/OUTUBRO/2014 07/FEVEREIRO/2015 

 1º CIRCUITO DE BAMBIS 11/OUTUBRO/2014 07/FEVEREIRO/2015 

 TAÇA APS DE SUB 20 22/FEVEREIRO/2015 03/MAIO/2015 

TAÇA APS DE SUB 17 22/FEVEREIRO/2015 03/MAIO/2015 

TAÇA APS DE SUB 15 22/FEVEREIRO/2015 03/MAIO/2015 

TAÇA APS DE SUB 13 22/FEVEREIRO/2015 03/MAIO/2015 

 2º CIRCUITO DE ESCOLARES 21/FEVEREIRO/2015 13/JUNHO/2015 

 2º CIRCUITO DE BENJAMINS 21/FEVEREIRO/2015 13/JUNHO/2015 

 2º CIRCUITO DE BAMBIS 21/FEVEREIRO/2015 13/JUNHO/2015 

 TORNEIO ENCERRAM. DE SENIORES  12/ABRIL/2015 14/JUNHO/2015 

 TORNEIO ENCERRAM.DE SUB 20 10/MAIO/2015 14/JUNHO/2015 

TORNEIO ENCERRAM. DE SUB 17 10/MAIO/2015 14/JUNHO/2015 

TORNEIO ENCERRAM. DE SUB 15 10/MAIO/2015 14/JUNHO/2015 

TORNEIO ENCERRAM. DE SUB 13 10/MAIO/2015 14/JUNHO/2015 
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PROVA 

DATA 

PREVISTA 

PARA REALIZAÇÃO 

1ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 18/OUTUBRO/2014 

1ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 18/OUTUBRO/2014 

2ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 15/NOVEMBRO/2014 

2ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 15/NOVEMBRO/2014 

3ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 13/DEZEMBRO/2014 

3ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 13/DEZEMBRO/2014 

4ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 17/JANEIRO/2015 

4ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 17/JANEIRO/2015 

5ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 21/FEVEREIRO/2015 

5ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 21/FEVEREIRO/2015 

6ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 21/MARÇO/2015 

6ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 21/MARÇO/2015 

7ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 18/ABRIL/2015 

7ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 18/ABRIL/2015 

8ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 16/MAIO/2015 

8ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 16/MAIO/2015 

9ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BENJAMINS 20/JUNHO/2015 

9ºTORNEIO MINI-HÓQUEI - BAMBIS 20/JUNHO/2015 

 
 
 

Sem outro assunto apresentamos os nossos melhores cumprimentos e cordiais  
   

              Saudações Desportivas 
                        A Direcção    
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Regulamento do Hóquei em Patins 

Artigo Onde se lê Deve-se ler 

25 ponto 1 título reconhecido pela FPP  título reconhecido pela FPP e 
pelo IPDJ 

25 ponto 1.1 A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – é o título 
formal do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – e a Cédula 
de treinador – emitida pelo IPDJ 
- são os títulos formais do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

25 ponto 2.1 Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP. 

Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP e cédula de 
treinador emitida pelo IPDJ 

26 ponto 1 seguintes “níveis de aptidão”: seguintes “graus de aptidão”: 

26 ponto 1.1 Treinador de nível 1, o qual Treinador de grau 1, o qual 

26 ponto 1.2 Treinador de nível 2, o qual Treinador de grau 2, o qual 

26 ponto 1.3 Treinador de nível 3, o qual Treinador de grau 3, o qual 

26 ponto 2 Treinadores de cada um dos níveis 
de aptidão 

Treinadores de cada um dos graus 
de aptidão 

26 ponto 3 da carteira de Treinador e nível de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

da carteira de Treinador e grau de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

27 ARTIGO 27º 
(Níveis de qualificação de 
Treinadores do Hóquei em 
Patins) 
Os níveis de qualificação de 
Treinadores estabelecidos no 
ponto 1 do artigo 26º deste 
Regulamento são de 
aplicação obrigatória, a partir da 
época de 2010/2011. 

ARTIGO 27º 
Graus de qualificação de 
Treinadores do Hóquei em 
Patins) 
Os graus de qualificação de 
Treinadores estabelecidos no 
ponto 1 do artigo 26º deste 
Regulamento são de 
aplicação obrigatória, a partir da 
época de 2010/2011 

28 ponto 2 programas e matérias dos cursos, 
provas de avaliação e apuramento 
de 
resultados, bem como a 

programas e matérias dos cursos, 
provas de avaliação, coordenação 
dos estágios e apuramento de 
resultados, bem como a 

28 ponto 4 O processo de formação dos 
Treinadores do Hóquei em Patins 
decorre nos diversos níveis de 
qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
níveis 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas do Hóquei em Patins e as 
exigências e condições de acesso. 

O processo de formação dos 
Treinadores do Hóquei em Patins 
decorre nos diversos graus de 
qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
graus 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas do Hóquei em Patins e as 
exigências e condições de acesso. 

29 ARTIGO 29º 
(Cursos de formação de 

ARTIGO 29º 
(Cursos de formação de 



Treinadores do nível 1 do 
Hóquei em Patins) 

Treinadores do grau 1 do 
Hóquei em Patins) 

29 ponto 5 5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 1 do Hóquei em Patins: 
5.1 Idade mínima: 16 
(dezasseis) anos. 
5.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
5.3 Terem sido praticantes ou 
estarem ligados noutras funções ao 
Hóquei em Patins, apresentando 
documento com o seu curriculum 
desportivo. 
5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 
formandos por curso: 35 (trinta 

e cinco) candidatos a Treinadores 
do nível 1. 

5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 1 do Hóquei em Patins: 
5.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

5.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
Escolaridade mínima obrigatória à data 
de emissão do Diploma de 

Qualificações. 
5.3 Requisitos específicos da 
modalidade: 

 - Ser, ou ter sido, atleta 
federado de Hóquei em Patins. 

O não cumprimento desta 
premissa implica a realização 
de uma prova prática que 
garanta que o formando domina 
elementos técnicos base de 
Hóquei em Patins 

5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 
formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 1. 

30 ARTIGO 30º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 2 do 
Hóquei em Patins) 

ARTIGO 30º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 2 do 
Hóquei em Patins) 

30 ponto 1 1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento significativo do 
número de 
Treinadores do Hóquei em 
Patins com habilitação mínima 
para orientar equipas das 
categorias de 
juniores e seniores. 

1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento significativo do 
número de 
Treinadores do Hóquei em 
Patins com habilitação mínima 
para orientar equipas das 
categorias de 
seniores. 

30 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 2 do Hóquei em Patins: 
4.1 Idade mínima: 20 (vinte) 

anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 2 do Hóquei em Patins: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 



Treinadores do nível 1 há mais 
de 2 (dois) anos. 
4.4 Terem actividade como 
Treinadores da disciplina em, pelo 
menos, dois anos consecutivos ou 
quatro 
anos interpolados, apresentando 
documento com o seu curriculum 
desportivo. 
4.5 Terem participação em, pelo 
menos, duas acções de formação 
sobre Hóquei em Patins 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 
IND ou ex‐CEFD). 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 40 
(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 2. 

Qualificações.  

4.3  
Detentor do Título Profissional de 
Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau I. 
4.4 Requisitos específicos da 
modalidade. 

4.5  
Desempenho efetivo de 1 ano 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade de 
grau I. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 
formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 2. 

31 ARTIGO 31º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 3 do 
Hóquei em Patins) 

ARTIGO 31º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 3 do 
Hóquei em Patins) 

31 ponto 1 1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação para orientar 
equipas da alta competição do 
Hóquei em Patins, 
designadamente das 
competições de seniores e das 
selecções nacionais. 

1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação para orientar 
equipas da alta competição do 
Hóquei em Patins, 
designadamente das 
competições de seniores 
masculinos da 1ª divisão e das 
selecções nacionais. 

31 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 3 do Hóquei em Patins: 
4.1 Idade mínima: 22 (vinte e 

dois) anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

Treinadores do nível 2 há mais 
de 2 (dois) anos. 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 3 do Hóquei em Patins: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 

Qualificações 4.3  
Detentor do Título Profissional de 



4.4 Terem actividade como 
Treinadores do Hóquei em Patins 
em, pelo menos, dois anos 
consecutivos ou 
quatro anos interpolados, 
apresentando documento com o 
seu curriculum desportivo. 
4.5 Terem participação em três 
acções de formação, pelo menos, 
sobre Hóquei em Patins 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 
IND ou ex‐CEFD). 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 
formandos por curso: 40 
(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 3. 

Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau II.  

4.4  
Requisitos específicos da modalidade 
4.5  
Desempenho efetivo de 2 anos 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade • 
de grau II. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do nível 3. 

32 ponto 2 2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente nível de aptidão 
como Treinador de Hóquei em 
Patins, são 
reconhecidas pela FPP as seguintes 
equivalências: 
2.1 Treinadores estrangeiros, 
a quem pode ser concedido o 
devido “reconhecimento técnico” e 
a 
correspondente carteira de 
Treinador, desde que sejam 
satisfeitas as seguintes condições: 
2.1.1 Apresentem o seu 
curriculum desportivo, 
acompanhado de documento 
emitido pela 
Federação em que esteve filiado no 
seu país, onde se comprove: 
a) Terem um nível de formação 
compatível com o praticado em 
Portugal; 
b) Terem treinado selecções 
nacionais de seniores ou equipas 
participantes em meias‐finais 
ou finais de competições 
internacionais do Hóquei em 
Patins. 
2.1.2 O curriculum e o documento 

2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente grau de aptidão 
como Treinador de Hóquei em 
Patins, de acordo com o PNFT, são 
reconhecidas pela FPP as seguintes 
equivalências: 

2.1 Sejam detentores de habilitação 

académica de nível superior na área do 
desporto e educação física, reconhecida 
pelo IPDJ, I.P.; 

2.2 Tenham obtido aproveitamento num curso 

de formação certificado pelo IPDJ, I.P.; 

2.3 Tenham obtido reconhecimento, total ou 

parcial, de competências adquiridas noutros 
contextos de formação e noutros contextos da 
vida profissional e pessoal (RVCC); 
2.4 Tenham obtido reconhecimento de títulos 

adquiridos noutros países. 



federativo referidos no ponto 
anterior têm de ser apresentados 
na sua versão original, 
acompanhados da correspondente 
tradução oficial para língua 
portuguesa, sob pena da rejeição 
liminar do pedido de equivalência 
apresentado. 
2.2 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular no 

Hóquei em Patins, a quem 
pode ser concedida a carteira de 

Treinador de nível 1, desde que 
apresentem documento 
comprovativo, quer da sua 
licenciatura, quer da invocada 
formação curricular. 
2.3 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular e 
especialização no Hóquei em 

Patins, a quem pode ser 
concedida a carteira de Treinador 
de nível 2, se apresentarem 
documento 
comprovativo, quer da sua 
licenciatura, quer da invocada 
formação e especialização 
curricular. 
2.4 Prelectores dos cursos de 
Treinadores organizados pela 
FPP em áreas específicas do 
Hóquei em 

Patins, a quem pode ser 
concedida a carteira de Treinador 
do mesmo nível ao do curso 
ministrado. 
2.5 Atletas internacionais do 
Hóquei em Patins, a quem pode 
ser concedida a correspondente 
carteira de 
Treinador de nível 1, desde que 
contem no seu curriculum 
desportivo com, pelo menos, 75 
(setenta e 
cinco) internacionalizações nas 
selecções nacionais de Hóquei em 
Patins. 

3.  A FPP admite a emissão de uma 
licença provisória de 
Treinador de nível 1 do 

TREINADOR EM 
FORMAÇÃO - ESTÁGIO 
O reconhecimento do exercício de 



Hóquei em Patins – 
exclusivamente para treino de 
equipas dos escalões de 
formação e das categorias de 
infantis e de iniciados – 
aos candidatos que se encontrem a 
realizar um estágio pedagógico, 
integrado em licenciatura em 
Educação 
Física e Desporto ou em curso 
técnico‐profissional de desporto, 
em Instituição de Ensino com 
quem a FPP 
tenha celebrado um “protocolo 

de colaboração”. 

funções de orientação de equipas 
no acto do jogo é tido como um 
processo importante e decisivo no 
desenvolvimento de competências a 
adquirir durante a Formação de 
Treinador em Processo de Estágio 
e sempre sobre a orientação do 
Tutor. 
Assim todos os interessados que se 
encontrem em Estágio, podem fazer 
a sua inscrição como 
Treinador em Formação - Estágio 
do respectivo grau de Formação, 
apresentando junto da sua 
respectiva Associação uma cópia 
da sua Ficha Individual de Estágio 
devidamente assinada por si e 
pelo Tutor. 
No caso concreto do Treinador em 
Formação- Estágio grau 1,devem as 
Associações de Patinagem 
confirmar junto da FPP-DTN a 
validade do processo antes da 
emissão da carteira. 

4 4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto, sem 
qualquer formação curricular no 
Hóquei em 
Patins, são dispensados da 
frequência e das provas de 
avaliação nas matérias de 
formação geral dos cursos 
de formação de Treinadores, desde 
que façam prova documental da 
obtenção da referida licenciatura. 

4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto que 

comprovem ter adquirido as 
competências inerentes a uma 
das componentes de formação 
do curso, são dispensados da 
frequência da referida 
componente de formação, bem 
como do respetivo processo de 
avaliação. 
 Esta comprovação deverá de 
ser feita através da presentação 
do Certificado de habilitações com 

as disciplinas e sua avaliação 
discriminada.  

 



Regulamento de Patinagem Artística 

Artigo Onde se lê Deve-se ler 

20 ponto 1 título reconhecido pela FPP  título reconhecido pela FPP e 
pelo IPDJ 

19 ponto 1.1 A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – é o título 
formal do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – e a Cédula 
de treinador – emitida pelo IPDJ 
- são os títulos formais do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

20 ponto 2.1 Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP. 

Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP e cédula de 
treinador emitida pelo IPDJ 

21 ponto 1 seguintes “níveis de aptidão”: seguintes “graus de aptidão”: 

21 ponto 1.1 Treinador de nível 1, o qual Treinador de grau 1, o qual 

21 ponto 1.2 Treinador de nível 2, o qual Treinador de grau 2, o qual 

21 ponto 1.3 Treinador de nível 3, o qual Treinador de grau 3, o qual 

21 ponto 2 Treinadores de cada um dos níveis 
de aptidão 

Treinadores de cada um dos graus 
de aptidão 

21 ponto 3 da carteira de Treinador e nível de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

da carteira de Treinador e grau de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

22 ponto 2 programas  e matérias dos cursos, 
provas de avaliação e apuramento 
de 
resultados, bem como a 

programas e matérias dos cursos, 
provas de avaliação, coordenação 
dos estágios e apuramento de 
resultados, bem como a 

22 ponto 4 O processo de formação dos 
Treinadores do Hóquei em Patins 
decorre nos diversos níveis de 
qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
níveis 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas da Patinagem Artística e 
as exigências e condições de 
acesso. 

O processo de formação dos 
Treinadores do Hóquei em Patins 
decorre nos diversos graus de 
qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
graus 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas de Patinagem Artística e 
as exigências e condições de 
acesso. 

23 ARTIGO 23º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 1 de 
Patinagem Artística) 

ARTIGO 23º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 1 de 
Patinagem Artística) 

23 ponto 5 5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 1 de Patinagem Artística: 
5.1 Idade mínima: 16 
(dezasseis) anos. 
5.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 

5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 1 de Patinagem Artística: 
5.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

5.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
Escolaridade mínima obrigatória à data 



 
5.3 Terem sido praticantes ou 
estarem ligados noutras funções à 
Patinagem Artística apresentando 
documento com o seu curriculum 
desportivo. 
5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 

formandos por curso: 35 (trinta 

e cinco) candidatos a Treinadores 
do nível 1. 

de emissão do Diploma de 

Qualificações. 
5.3 Requisitos específicos da 
modalidade: 

 - Ser, ou ter sido, atleta 
federado de Patinagem Artística 

O não cumprimento desta 
premissa implica a realização 
de uma prova prática que 
garanta que o formando domina 
elementos técnicos base da 
Patinagem Artística.. 

5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 
formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 1. 

24 ARTIGO 24º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 2 de 
Patinagem Artística) 

ARTIGO 24º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 2 de 
Patinagem Artística) 

24 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 2 de Patinagem  Artística : 
4.1 Idade mínima: 20 (vinte) 

anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

Treinadores do nível 1 há mais 
de 2 (dois) anos. 
4.4 Terem actividade como 
Treinadores da disciplina em, pelo 
menos, dois anos consecutivos ou 
quatro 
anos interpolados, apresentando 
documento com o seu curriculum 
desportivo. 
4.5 Terem participação em, pelo 
menos, duas acções de formação 
sobre Patinagem Artística 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 
IND ou ex‐CEFD). 
4.6 Efectuarem o pagamento da 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 2 de Patinagem Artística: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 
Qualificações.  

4.3  
Detentor do Título Profissional de 
Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau I. 
4.4 Requisitos específicos da 
modalidade. 

4.5  
Desempenho efetivo de 1 ano 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade de 
grau I. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 
formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 2. 



sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 40 
(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 2. 

25 ARTIGO 25º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 3 de 
Patinagem Artística) 

ARTIGO 25º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 3 de 
Patinagem Artística) 

25 ponto 1 1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação  para orientar 
equipas da alta competição de 
Patinagem Artística, 
designadamente das 
competições de seniores e das 
selecções nacionais. 

1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação para orientar 
equipas da alta competição de 
Patinagem Artística, 
designadamente das 
competições de seniores e das 
selecções nacionais. 

25 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 3 de Patinagem  Artística: 
4.1 Idade mínima: 22 (vinte e 

dois) anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

Treinadores do nível 2 há mais 
de 2 (dois) anos. 
4.4 Terem actividade como 
Treinadores de Patinagem  Artística 
em, pelo menos, dois anos 
consecutivos ou 
quatro anos interpolados, 
apresentando documento com o 
seu curriculum desportivo. 
4.5 Terem participação em três 
acções de formação, pelo menos, 
sobre Patinagem Artística 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 
IND ou ex‐CEFD). 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 40 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 3 de Patinagem Artística: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 

Qualificações 4.3  
Detentor do Título Profissional de 
Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau II.  

4.4  
Requisitos específicos da modalidade 
4.5  
Desempenho efetivo de 2 anos 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade • 
de grau II. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 
formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do nível 3. 



(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 3. 

26 ponto 2 2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente nível de aptidão 
como Treinador de Patinagem 
Artística, são 
reconhecidas pela FPP as seguintes 
equivalências: 
2.1 Treinadores estrangeiros, 
a quem pode ser concedido o 
devido “reconhecimento técnico” e 
a 
correspondente carteira de 
Treinador, desde que sejam 
satisfeitas as seguintes condições: 
2.1.1 Apresentem o seu 
curriculum desportivo, 
acompanhado de documento 
emitido pela 
Federação em que esteve filiado no 
seu país, onde se comprove: 
 Terem um nível de formação 
compatível com o praticado em 
Portugal;. 
2.1.2 O curriculum e o documento 
federativo referidos no ponto 
anterior têm de ser apresentados 
na sua versão original, 
acompanhados da correspondente 
tradução oficial para língua 
portuguesa, sob pena da rejeição 
liminar do pedido de equivalência 
apresentado. 
2.2 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular em 

Patinagem Artística, a quem 
pode ser concedida a carteira de 

Treinador de nível 1, desde que 
apresentem documento 
comprovativo, quer da sua 
licenciatura, quer da invocada 
formação curricular. 
2.3 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular e 
especialização em Patinagem 

Artística a quem pode ser 
concedida a carteira de Treinador 
de nível 2, se apresentarem 
documento 

comprovativo, quer da sua 

2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente grau de aptidão 
como Treinador de Patinagem 
Artística, de acordo com o PNFT, 
são reconhecidas pela FPP as 
seguintes equivalências: 

2.1 Sejam detentores de habilitação 

académica de nível superior na área do 
desporto e educação física, reconhecida 
pelo IPDJ, I.P.; 

2.2 Tenham obtido aproveitamento num curso 

de formação certificado pelo IPDJ, I.P.; 

2.3 Tenham obtido reconhecimento, total ou 

parcial, de competências adquiridas noutros 
contextos de formação e noutros contextos da 
vida profissional e pessoal (RVCC); 
2.4 Tenham obtido reconhecimento de títulos 

adquiridos noutros países. 



licenciatura, quer da invocada 
formação e especialização 
curricular. 
2.4 Prelectores dos cursos de 
Treinadores organizados pela 
FPP em áreas específicas de 

Patinagem Artística, a quem 
pode ser concedida a carteira de 
Treinador do mesmo nível ao do 
curso ministrado. 
2.5 Atletas internacionais de 

Patinagem Artística, a quem 
pode ser concedida a 
correspondente carteira de 

Treinador de nível 1, desde que 
contem no seu curriculum 
desportivo com, pelo menos, 75 
(setenta e 
cinco) internacionalizações nas 
selecções nacionais de Patinagem 
Artística. 

3.  A FPP admite a emissão de uma 
licença provisória de 
Treinador de nível 1 de 
Patinagem Artística – 
exclusivamente para treino de 
equipas dos escalões de 
formação e das categorias de 
infantis e de iniciados – 
aos candidatos que se encontrem a 
realizar um estágio pedagógico, 
integrado em licenciatura em 
Educação 
Física e Desporto ou em curso 
técnico‐profissional de desporto, 
em Instituição de Ensino com 
quem a FPP 
tenha celebrado um “protocolo 

de colaboração”. 

TREINADOR EM 
FORMAÇÃO - ESTÁGIO 
O reconhecimento do exercício de 
funções de orientação de equipas 
no acto da competição é tido como 
um 
processo importante e decisivo no 
desenvolvimento de competências a 
adquirir durante a Formação de 
Treinador em Processo de Estágio 
e sempre sobre a orientação do 
Tutor. 
Assim todos os interessados que se 
encontrem em Estágio, podem fazer 
a sua inscrição como 
Treinador em Formação - Estágio 
do respectivo grau de Formação, 
apresentando junto da sua 
respectiva Associação uma cópia 
da sua Ficha Individual de Estágio 
devidamente assinada por si e 
pelo Tutor. 
No caso concreto do Treinador em 
Formação- Estágio grau 1,devem as 
Associações de Patinagem 
confirmar junto da FPP-DTN a 
validade do processo antes da 
emissão da carteira. 

4 4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto, sem 

4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto que 



qualquer formação curricular na 
Patinagem Artística, são 
dispensados da frequência e das 
provas de avaliação nas matérias 
de formação geral dos cursos 
de formação de Treinadores, desde 
que façam prova documental da 
obtenção da referida licenciatura. 

comprovem ter adquirido as 
competências inerentes a uma 
das componentes de formação 
do curso, são dispensados da 
frequência da referida 
componente de formação, bem 
como do respetivo processo de 
avaliação. 
 Esta comprovação deverá de 
ser feita através da presentação 
do Certificado de habilitações com 

as disciplinas e sua avaliação 
discriminada.  

 



Regulamento de Patinagem de Velocidade 

Artigo Onde se lê Deve-se ler 

19 ponto 1 título reconhecido pela FPP  título reconhecido pela FPP e 
pelo IPDJ 

19 ponto 1.1 A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – é o título 
formal do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

A “carteira de Treinador” – cuja 

emissão é da responsabilidade 
exclusiva da FPP – e a Cédula 
de treinador – emitida pelo IPDJ 
- são os títulos formais do 
reconhecimento da habilitação e 
qualificação dos Treinadores para 
assumirem o treino de atletas, seja 

19 ponto 2.1 Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP. 

Possuírem “carteira de Treinador” 
emitida pela FPP e cédula de 
treinador emitida pelo IPDJ 

20 ponto 1 seguintes “níveis de aptidão”: seguintes “graus de aptidão”: 

20 ponto 1.1 Treinador de nível 1, o qual Treinador de grau 1, o qual 

20 ponto 1.2 Treinador de nível 2, o qual Treinador de grau 2, o qual 

20 ponto 1.3 Treinador de nível 3, o qual Treinador de grau 3, o qual 

20 ponto 2 Treinadores de cada um dos níveis 
de aptidão 

Treinadores de cada um dos graus 
de aptidão 

21 ponto 3 da carteira de Treinador e nível de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

da carteira de Treinador e grau de 
qualificação que está 
atribuído a cada Treinador. 

22 ponto 2 programas  e matérias dos cursos, 
provas de avaliação e apuramento 
de 
resultados, bem como a 

programas e matérias dos cursos, 
provas de avaliação, coordenação 
dos estágios e apuramento de 
resultados, bem como a 

22 ponto 4 O processo de formação dos 
Treinadores de Patinagem de 
Velocidade decorre nos diversos 
níveis de qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
níveis 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas do Hóquei em Patins e as 
exigências e condições de acesso. 

O processo de formação dos 
Treinadores de Patinagem de 
Velocidade decorre nos diversos 
graus de qualificação – 

cursos específicos para 
formação de Treinadores dos 
graus 1, 2 e 3 ‐ tendo em conta 
as particularidades 
técnicas do Hóquei em Patins e as 
exigências e condições de acesso. 

23 ARTIGO 23º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 1 de 
Patinagem de Velocidade) 

ARTIGO 23º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 1 de 
Patinagem de Velocidade) 

23 ponto 5 5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 1 de Patinagem Velocidade: 
5.1 Idade mínima: 16 
(dezasseis) anos. 
5.2 Habilitações literárias 
(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
 

5. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 1 de Patinagem de 
Velocidade: 
5.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

5.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
Escolaridade mínima obrigatória à data 



5.3 Terem sido praticantes ou 
estarem ligados noutras funções à 
Patinagem de Velocidade 
apresentando 
documento  com o seu curriculum 
desportivo. 
5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 
formandos por curso: 35 (trinta 

e cinco) candidatos a Treinadores 
do nível 1. 

de emissão do Diploma de 

Qualificações. 
5.3 Requisitos específicos da 
modalidade: 

 - Ser, ou ter sido, atleta 
federado de Patinagem de 
Velocidade. 

O não cumprimento desta 
premissa implica a realização 
de uma prova prática que 
garanta que o formando domina 
elementos técnicos base de 
Patinagem de Velocidade. 

5.4 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
5.5 Número máximo de 

formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 1. 

24 ARTIGO 24º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 2 de 
Patinagem de Velocidade) 

ARTIGO 24º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 2 de 
Patinagem de Velocidade) 

24 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 2 de Patinagem  de 
Velocidade: 
4.1 Idade mínima: 20 (vinte) 

anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

Treinadores do nível 1 há mais 
de 2 (dois) anos. 
4.4 Terem actividade como 
Treinadores da disciplina em, pelo 
menos, dois anos consecutivos ou 
quatro 
anos interpolados, apresentando 
documento com o seu curriculum 
desportivo. 
4.5 Terem participação em, pelo 
menos, duas acções de formação 
sobre Patinagem de Velocidade 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 2 de Patinagem de 
Velocidade: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 
Qualificações.  

4.3  
Detentor do Título Profissional de 
Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau I. 
4.4 Requisitos específicos da 

modalidade. 

4.5  
Desempenho efetivo de 1 ano 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade de 
grau I. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do grau 2. 



IND ou ex‐CEFD). 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 40 
(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 2. 

25 ARTIGO 25º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do nível 3 de 
Patinagem de Velocidade) 

ARTIGO 25º 
(Cursos de formação de 
Treinadores do grau 3 de 
Patinagem de Velocidade) 

25 ponto 1 1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação  para orientar 
equipas da alta competição de 
Patinagem de Velocidade, 
designadamente das 
competições de seniores e das 
selecções nacionais. 

1. Cursos de âmbito nacional, 
que tem por objectivo o 
aumento do número de 
Treinadores com 
habilitação para orientar 
equipas da alta competição de 
Patinagem de Velocidade, 
designadamente das 
competições de seniores 
masculinos  e das selecções 
nacionais. 

25 ponto 4 4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
nível 3 de Patinagem de 
Velocidade: 
4.1 Idade mínima: 22 (vinte e 

dois) anos. 
4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação): 9º ano 
de escolaridade, no mínimo. 
4.3 Possuírem o curso de 

Treinadores do nível 2 há mais 
de 2 (dois) anos. 
4.4 Terem actividade como 
Treinadores de Patinagem de 
Velocidade em, pelo menos, dois 
anos consecutivos ou 
quatro anos interpolados, 
apresentando documento com o 
seu curriculum desportivo. 
4.5 Terem participação em três 
acções de formação, pelo menos, 
sobre Patinagem de Velocidade 
(promovidas 
pela FPP ou congéneres 
estrangeiras) e/ou sobre "treino 
desportivo” (promovidas pelas 

Faculdades de 
Educação Física e Desporto, 
IND ou ex‐CEFD). 

4. Condições de acesso aos cursos 
de formação de Treinadores do 
grau 3 de Patinagem de 
Velocidade: 
4.1 Idade mínima: 18 (dezoito) 

anos. 

4.2 Habilitações literárias 

(sujeitas a comprovação):  
12º Ano de escolaridade à data de 
emissão do Diploma de 

Qualificações 4.3  
Detentor do Título Profissional de 
Treinador/a de Desporto da 
Modalidade de Grau II.  

4.4  
Requisitos específicos da modalidade 

4.5  
Desempenho efetivo de 2 anos 
(mínimo) de exercício profissional da 
função de treinador da modalidade • 
de grau II. 
4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 30 
(trinta) candidatos a Treinadores 
do nível 3. 



4.6 Efectuarem o pagamento da 
sua inscrição no curso. 
4.7 Número máximo de 

formandos por curso: 40 
(quarenta) candidatos a 
Treinadores do nível 3. 

26 ponto 2 2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente nível de aptidão 
como Treinador de Patinagem de 
Velocidade, são 
reconhecidas  pela FPP as seguintes 
equivalências: 
2.1 Treinadores estrangeiros, 
a quem pode ser concedido o 
devido “reconhecimento técnico” e 
a 
correspondente carteira de 
Treinador, desde que sejam 
satisfeitas as seguintes condições: 
2.1.1 Apresentem o seu 
curriculum desportivo, 
acompanhado de documento 
emitido pela 
Federação em que esteve filiado no 
seu país, onde se comprove: 
a) Terem um nível de formação 
compatível com o praticado em 
Portugal; 
b) Terem treinado selecções 
nacionais de seniores ou equipas 
participantes em meias‐finais 
ou finais de competições 
internacionais de Patinagem de 
Velocidade. 
2.1.2 O curriculum e o documento 
federativo referidos no ponto 
anterior têm de ser apresentados 
na sua versão original, 
acompanhados da correspondente 
tradução oficial para língua 
portuguesa, sob pena da rejeição 
liminar do pedido de equivalência 
apresentado. 
2.2 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular em 

Patinagem de Velocidade, a 
quem 
pode ser concedida a carteira de 

Treinador de nível 1, desde que 
apresentem documento 
comprovativo, quer da sua 

2. Para efeitos de atribuição do 
correspondente grau de aptidão 
como Treinador de Patinagem de 
Velocidade, de acordo com o PNFT, 
são reconhecidas pela FPP as 
seguintes equivalências: 

2.1 Sejam detentores de habilitação 

académica de nível superior na área do 
desporto e educação física, reconhecida 
pelo IPDJ, I.P.; 

2.2 Tenham obtido aproveitamento num curso 

de formação certificado pelo IPDJ, I.P.; 

2.3 Tenham obtido reconhecimento, total ou 

parcial, de competências adquiridas noutros 
contextos de formação e noutros contextos da 
vida profissional e pessoal (RVCC); 
2.4 Tenham obtido reconhecimento de títulos 

adquiridos noutros países. 



licenciatura, quer da invocada 
formação curricular. 
2.3 Licenciados de Educação 
Física e Desporto com 
formação curricular e 
especialização em Patinagem 

de Velocidade, a quem pode ser 
concedida a carteira de Treinador 
de nível 2, se apresentarem 
documento 

comprovativo, quer da sua 
licenciatura, quer da invocada 
formação e especialização 
curricular. 
2.4 Prelectores dos cursos de 
Treinadores organizados pela 
FPP em áreas específicas de 

Patinagem de Velocidade, a 
quem pode ser concedida a 
carteira de Treinador do mesmo 
nível ao do curso ministrado. 
2.5 Atletas internacionais de 

Patinagem de Velocidade, a 
quem pode ser concedida a 
correspondente carteira de 

Treinador de nível 1, desde que 
contem no seu curriculum 
desportivo com, pelo menos, 75 
(setenta e 
cinco) internacionalizações nas 
selecções nacionais de Patinagem 
de Velocidade. 

3.  A FPP admite a emissão de uma 
licença provisória de 
Treinador de nível 1 de 
Patinagem de Velocidade – 
exclusivamente para treino de 
equipas dos escalões de 
formação e das categorias de 
infantis e de iniciados – 
aos candidatos que se encontrem a 
realizar um estágio pedagógico, 
integrado em licenciatura em 
Educação 
Física e Desporto ou em curso 
técnico‐profissional de desporto, 
em Instituição de Ensino com 
quem a FPP 
tenha celebrado um “protocolo 

de colaboração”. 

TREINADOR EM 
FORMAÇÃO - ESTÁGIO 
O reconhecimento do exercício de 
funções de orientação de equipas 
no acto da competição é tido como 
um 
processo importante e decisivo no 
desenvolvimento de competências a 
adquirir durante a Formação de 
Treinador em Processo de Estágio 
e sempre sobre a orientação do 
Tutor. 
Assim todos os interessados que se 
encontrem em Estágio, podem fazer 
a sua inscrição como 
Treinador em Formação - Estágio 
do respectivo grau de Formação, 
apresentando junto da sua 
respectiva Associação uma cópia 



da sua Ficha Individual de Estágio 
devidamente assinada por si e 
pelo Tutor. 
No caso concreto do Treinador em 
Formação- Estágio grau 1,devem as 
Associações de Patinagem 
confirmar junto da FPP-DTN a 
validade do processo antes da 
emissão da carteira. 

4 4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto, sem 
qualquer formação curricular em 
Patinagem de Velocidade, são 
dispensados da frequência e das 
provas de avaliação nas matérias 
de formação geral dos cursos 
de formação de Treinadores, desde 
que façam prova documental da 
obtenção da referida licenciatura. 

4. Os licenciados na área da 
Educação Física e Desporto que 

comprovem ter adquirido as 
competências inerentes a uma 
das componentes de formação 
do curso, são dispensados da 
frequência da referida 
componente de formação, bem 
como do respetivo processo de 
avaliação. 
 Esta comprovação deverá de 
ser feita através da presentação 
do Certificado de habilitações com 

as disciplinas e sua avaliação 
discriminada.  

 


