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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 

1.1 - CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO 

ÉPOCA 2014/2015 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se a classificação final do 

Campeonato mencionado em epígrafe. 

 

1.2 - CLASSIFICAÇÕES – ÉPOCA 2014/2015 

Publicam-se as classificações dos Campeonatos abaixo mencionados. 

Campeonato Nacional Seniores I Divisão 

Campeonato Nacional Seniores II Divisão 

Campeonato Nacional Seniores III Divisão 

Campeonato Nacional Seniores Femininos 

Campeonato Nacional Juniores 

Campeonato Nacional Juvenis 

Campeonato Nacional Iniciados 

Campeonato Nacional Infantis 

 

1.3 - RANKING DE GOLOS – ÉPOCA 2014/2015 

Publicam-se as seguintes listagens : 

Campeonato Nacional Seniores I Divisão 

Campeonato Nacional Seniores II Divisão 

Campeonato Nacional Seniores III Divisão 

Campeonato Nacional Seniores Femininos 

Campeonato Nacional Juniores 

Campeonato Nacional Juvenis 

Campeonato Nacional de Iniciados 

Campeonato Nacional Infantis 

 

http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/classificacoes/2014_15/1.pdf
http://www.fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/classificacoes
http://www.fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/melhores-marcadores
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2   –  DIVERSOS 

 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE RVCC – REGIME SIMPLIFICADO 

Por determinac ̧ão do Presidente do Instituto Portugue ̂s do Desporto e Juventude, o 

Regulamento de Reconhecimento, Validac ̧ão e Certificac ̧ão de Compete ̂ncias sofreu, um 

alargamento do respetivo conteu ́do (criac ̧ão do regime simplificado de RVCC).   

 

Como é do conhecimento geral, o prazo para solicitar a emissão de um ti ́tulo profissional de 

treinador de desporto, com base em qualificações obtidas em cursos realizados antes de 

agosto de 2012, terminou no passado dia 27 de fevereiro de 2015, apo ́s um peri ́odo 

transito ́rio que durou mais de 3 anos.  

 

Posteriormente, tendo surgido bastantes casos de treinadores que na ̃o aproveitaram este 

regime, embora possuindo uma qualificac ̧ão de treinador que ja ́ legitimava as compete ̂ncias 

correspondentes, procedeu‐se a uma alterac ̧ão do regulamento de RVCC criando um 

regime simplificado de reconhecimento, validac ̧ão e certificac ̧ão de compete ̂ncias 

(RVCC/regime simplificado) em que se valorizam e reconhecem essas mesmas 

competências.  

 

Contudo, estando o processo enquadrado na via de RVCC, existe a obrigac ̧ão de 

demonstrar experie ̂ncia profissional na actividade pelo que esta validac ̧ão vai conjugar os 

dois elementos em presenc ̧a, ou seja, o curso realizado e a demonstrac ̧ão de tempo de 

prática na atividade de treinador.  

 

Este processo exige os seguintes pressupostos: 

Para o grau I – 1 ano de exercício da func ̧ão de treinador;  

Para o grau II – 2 anos de exercício da função de treinador;  

Para o grau III – 3 anos de exercício da função de treinador.  
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Assim, um treinador que no passado tenha realizado um curso de treinadores de uma 

modalidade e para um determinado ni ́vel de qualificac ̧ão e na ̃o tenha solicitado o 

correspondente ti ́tulo de treinador (TPTD), pode agora faze ̂‐lo seguindo a seguinte 

metodologia:  

 

1. Registar‐se na Plataforma Prodesporto;  

 

2. Com os dados de acesso validados, entrar na Prodesporto e solicitar o TPTD que 

corresponde a ̀ sua qualificac ̧ão pela via do RVCC, apresentando para tal os 

seguintes elementos:  

1. a)  Diploma do curso emitido no passado pela Federac ̧ão de Modalidade, 

indicando a modalidade, o ni ́vel/grau do curso (terminologia seguida na 

altura) e a data do curso;  

2. b)  Comprovativo de experie ̂ncia profissional emitido pela Federac ̧ão, ou 

pela(s) entidade(s) empregadora(s), perfazendo o nu ́mero de anos exigido 

para o TPTD que estiver a ser solicitado.  

Nota: Qualquer documento apresentado tera ́ de estar devidamente 

autenticado. 

  

3. Aguardar a apreciac ̧ão feita pelo IPDJ ao respetivo pedido de emissa ̃o que, sendo 

positiva, faz emitir uma mensagem de correio eletro ́nico enderec ̧ada a ̀ pessoa em 

questa ̃o com os dados de pagamento do TPTD solicitado;  

 

4. Efetuado o pagamento e confirmado o mesmo pela SIBS junto do IPDJ, o TPTD 

solicitado fica enta ̃o disponi ́vel na Plataforma Prodesporto, na pa ́gina individual do 

treinador em causa.  
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3 –    ACÇÃO DISCIPLINAR  

 

Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às sanções disciplinares aplicadas 

pelo Conselho Disciplinar, ao Agente Desportivo e Clubes, na reunião de 20 de Maio de 

2015. 

 

 

 

 

* * * 

* 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/comunicacoes/disciplina/2015/20-05-15.pdf

