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Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT)
- NOVAS MODALIDADES – JU-JITSU –
Com a publicação da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, surgiu uma alteração no enquadramento das modalidades não reguladas por
federações com o estatuto de Utilidade Pública Desportiva, retirando-as da certificação através da antiga cédula PROCAFD, que deixou
de ser válida para estas modalidades. A partir da entrada em vigor da lei acima referida, os técnicos responsáveis pelo ensino,
aperfeiçoamento e treino destas modalidades passam a ser identificados como treinadores e a serem obrigados a possuir um Título
Profissional de Treinador de Desporto para a modalidade em causa.
Neste contexto, a Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal (FJJDAP) é entidade formadora reconhecida pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) - http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=184&idMenu=53.
Assim, e numa primeira fase, a FJJDAP realizou no período transitório concedido Ações de Formação Complementar para obtenção do
TÍTULO PROFISSIONAL DE TREINADOR DE DESPORTO de Grau I e II, quer aos treinadores consigo filiados, quer aos treinadores não
filiados, com recurso a formadores conceituados e reconhecidos no mundo do desporto e artes marciais. Estas foram as ações realizadas:

Grau de Formação
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I
I
II - 1ª parte
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Datas
4 a 6 de março de 2016
8 a 10 de abril de 2016
24 a 26 de junho de 2016
21 a 22 de maio de 2016
23 e 24 de julho de 2016
16 a 18 de setembro de 2016

Locais
Faro
Lisboa
Porto
Santarém
Santarém
Santarém

Na segunda fase, que agora entramos, importa realizar ações de formação contínua, que levem à formação continuada dos seus
treinadores, bem como para obtenção de unidades de crédito para revalidação dos títulos profissionais referidos. Tais ações serão
publicitadas aos associados da FJJDAP e serão publicadas no calendário da FJJDAP, disponível no seu site, de forma a que também os não
associados possam frequentar tais ações.
Finalmente, assim que se mostre possível e necessário, a FJJDAP irá iniciar os preparativos para a realização de novos cursos de
treinadores.

Para mais informações: www.fjjdap.pt ou secretaria@fjjdap.pt
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