RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS
REGIME SIMPLIFICADO
O RCPA Regime Simplificado é um processo simplificado de reconhecimento de
competências profissionais, tendo por base a conclusão com aproveitamento de um
curso de treinadores de desporto (iniciado antes de maio de 2010) e a comprovação de
experiência no exercício da função, nos termos definidos no despacho.
São assim consideradas como adquiridas as competências elementares definidas nos
perfis de Treinador de Desporto dos diferentes graus de formação, a todos os candidatos
que tenham obtido aproveitamento num curso de treinadores na modalidade e com um
determinado grau) e, nessas condições, possuam experiência no exercício da função.
1. Cursos elegíveis
São elegíveis para aceder ao Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), através
desta via, os cursos de treinadores de desporto que foram organizados pelas federações
desportivas e que se tenham iniciado antes de 1 de maio de 2010, altura em que
começou o processo de regulamentação do Programa Nacional de Treinadores de
Desporto.
2. Âmbito subjetivo
O RCPA Regime Simplificado tem como destinatários indivíduos sem TPTD, mas que
detenham um curso de treinador de desporto ministrado por federação desportiva e
iniciado antes de maio de 2010, e possuam experiência no exercício da função, numa
determinada modalidade e grau de qualificação. Podem candidatar-se a esta via de
acesso ao TPTD, em determinada modalidade e grau de qualificação, os treinadores de
desporto que preenchem cumulativamente, as seguintes condições:
•
Qualificação de Treinador de Desporto (modalidade grau/nível de formação)
atribuída por federação desportiva com estatuto de utilidade pública desportiva, em
data anterior a 1 de junho de 2011 (correspondente ao início do regime transitório como
definido pelo Decreto-Lei n.º 248-A/2008);
•
Exercício efetivo da função de treinador com a duração mínima, por grau de
qualificação, conforme abaixo indicado:
Grau I – 1 ano; Grau II – 2 anos; Grau III – 3 anos; Grau IV – 4 anos.
3. Candidaturas
As candidaturas de acesso ao TPTD, por esta via, são apresentadas diretamente ao IPDJ,
IP, através da plataforma digital PRODesporto, e são por este apreciadas e decididas.

4. Documentos comprovativos
O elemento que comprova a qualificação de treinador, em determinada modalidade e
grau/nível de formação, é o Diploma/ Certificado de Curso emitido à data da sua
conclusão, ou o registo formal de atribuição da qualificação de treinador, emitido à data,
por federação desportiva com estatuto de utilidade pública desportiva.
A experiência profissional é comprovada por declaração emitida por federação
desportiva. No caso de o candidato não ter filiação na federação desportiva, a
demonstração da experiência no exercício da função pode ser efetuada através de
declaração emitida pela(s) entidade(s) onde a atividade de treinador foi exercida.
Os documentos comprovativos devem ser assinados e autenticados com carimbo da
entidade emissora.

