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FPOCR – Formação Complementar de Treinadores 

Caros associados, 

Tendo-se concluído a primeira formação complementar de treinadores - FCT - para a obtenção do título 
profissional de treinador de desporto - TPTD - de Grau I e de Grau II, a FPOCR vai realizar durante os 
meses de novembro e dezembro de corrente ano a última FCT para o Grau I e para o Grau II. 

Os primeiros registos da modalidade de corrida de obstáculos em Portugal remontam a 2014. Em 2015 
surge a Associação Portuguesa de Corridas de Obstáculos, APOCR que expandiu a modalidade, tendo a 
nova direção em 2018 alinhado a atividade nacional com a estratégia mundial da modalidade 
posicionando-a na “corrida de obstáculos em pista”, Obstacle Course Race, OCR. Em 2020 a APOCR 
transformou-se em Federação tendo-lhe o IPDJ atribuído o estatuto de Associação Promotora de 
Desporto, APD, passando-se a denominar-se por FPOCR – ADP.  

A criação de diversos clubes e o surgimento de empenhados promotores na realização de eventos 
desportivos, potenciaram o crescimento da modalidade e o aumento do número de atletas nos diversos 
escalões etários a nível nacional. Este crescimento, sustentado e alinhado com a estratégia europeia e 
mundial, acarreta mais, muito mais, responsabilidades para todas a partes interessadas, Stakeholders, 
permitindo à FPOCR promover e organizar atividades físicas e desportivas com finalidades lúdicas, 
formativas ou sociais. 

A Federação, com o estatuto de ADP, está autorizada pelo IPDJ a realizar, durante um determinado 
período de tempo, ações de formação complementar de treinadores, de curta duração, a técnicos que 
tenham exercido, ou que se encontrem a exercer, a função de “treinador de OCR”, de acordo com o 
referencial a validar pelo IPDJ. 

A estrutura da formação pretende dotar os futuros treinadores de competências para intervirem de 
forma multidisciplinar, não se limitando somente à parte técnica-prática. Devem por isso frequentar e 
concluir com aproveitamento os cursos de formação complementar de treinadores que a FPOCR está a 
promover a nível nacional, para obterem o TPTD Grau I e Grau II. 

A estrutura da formação está dividida em dois grupos: 
- didático geral (DG) e específico (DE), a lecionar à distância via web, sendo utilizada uma plataforma 

digital para o efeito, por exemplo Teams, Zoom ou outra; e  

- didático prático (DP), presencial. 

A formação do grupo DP será lecionada no último dia de formação e terá duração máxima de 8 horas. 
Realiza-se num espaço de ginásio e/ou em terreno com obstáculos em local a definir oportunamente. 

Devido às condições excecionais da realização da formação, maioritariamente ensino à distância, o IPDJ 
limita a 15 os alunos por turma e por curso, sendo critério de ordenação dos candidatos o número de 
anos a exercer funções em clubes reconhecidos pela FPOCR. 

A FPOCR pretende começar o curso de FCT Grau II dia 04 de novembro e FCT Grau I dia 11 de novembro, 
pelo que solicita a todos celeridade na seleção, compilação e envio atempado dos documentos que 
comprovem os requisitos mínimos para frequentar os cursos de formação complementar de treinadores 
de OCR. 

A participação é exclusiva a um dos graus de formação, cuja validação é feita pela FPOCR, sendo os 
critérios de admissão por tipo de FCT os seguintes: 
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FPOCR – Formação Complementar de Treinadores 

Formação complementar de treinadores, FCT Grau I 

Documentação obrigatória e requisitos técnicos mínimos: 

i. Idade mínima de 18 anos; 

ii. Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a legislação em vigor; 

iii. Estar inscrito na FPOCR como treinador; 

iv. O clube, ou entidade, de OCR reconhecido pela Federação, deve emitir uma declaração assinada 

pelo seu representante legal que comprove que o candidato à FCT tem formação técnica e 

experiência desportiva relevante, sendo técnico treinador há mais de um ano. 

v. Cópia do Cartão do cidadão e do Cartão de contribuinte, devendo os dados ser legíveis; 

A carga horária de formação teórica, prática e avaliação está dividida em dois grupos didáticos de 32 

horas e uma sessão de avaliação de 3 horas, conforme se indica no quadro I, de acordo com a seguinte 

distribuição: 

a) Nove unidades de formação teórica via web com duração de 24 horas, a realizarem em duas 

sextas-feiras ao fim do dia, dois sábados durante o dia e um domingo também durante o dia;  

b) Duas unidades formativas práticas com duração de oito horas num domingo durante o dia; e 

c) Avaliação final do curso, com duração de três horas a realizar num sábado ou domingo, a combinar 

oportunamente. 

No quadro I, descrimina-se o conteúdo programático e a distribuição da carga horária da formação. 

 
Quadro I - Conteúdo programático e carga horária do curso complementar de treinadores, Grau I 

  

11nov 12nov 13nov 18nov 19nov 20nov 25nov 26nov 27nov 28nov …... 10dez 11dez

inic. fim Sex Sab Dom Sex Sab Dom Sex Sab Dom Dom

A relação treinador-atleta 19:00 20:00 1:00

A sessão de treino 09:00 13:00 4:00

O treino das qualidades físicas 15:00 18:00 3:00

Fundamentos do processo do treino 
desportivo

09:00 13:00 4:00

Nutrição para atividades OCR 15:00 18:00 3:00

Ensinar e aprender 19:00 22:00 3:00

O treinador no contexto da pedagogia 
aplicada ao desporto

09:00 11:00 2:00

OCR e o ambiente 11:00 13:00 2:00

Diversidade de obstáculos e de áreas de 
treino

15:00 17:00 2:00

Primeiros socorros e traumatologia em 
ambientes remotos

09:00 12:00 3:00

Treino técnico de pegas e suspensão, I 13:00 18:00 5:00

Avaliação final da formação 00:00 03:00 Horário e data a definir durante a formação com o coordenador do curso 03:00

Formação complementar de treinadores OCR - FCT Grau I

Módulos da Formação
Formação Treinadores OCR Grau I

Horário

Pausa
18/nov 

a 
20/nov

Pausa
28/nov 

a 
10/dezv

A
v
a
l
i
a
ç
ã
o
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FPOCR – Formação Complementar de Treinadores 

Formação complementar de treinadores, FCT Grau II 

Documentação obrigatória e requisitos técnicos mínimos: 

i. Idade mínima de 18 anos; 

ii. Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a legislação em vigor; 

iii. Estar inscrito na FPOCR como treinador; 

iv. Cópia do Cartão do cidadão e do Cartão de contribuinte, devendo os dados ser legíveis; 

v. Possuir habilitação de nível superior na área das Ciências do Desporto – preferencial – devendo 

enviar o documento comprovativo dessa habilitação; 

vi. O clube, ou entidade, de OCR reconhecido pela Federação, deve emitir uma declaração 

assinada pelo seu representante legal que comprove que o candidato à FCT tem formação 

técnica e experiência desportiva relevante sendo técnico treinador há mais de três anos; 

A carga horária tem uma duração de 34 horas, dividida pelos três grupos didáticos: 

a) Dez unidades de formação teórica via web com duração de 26 horas a realizarem em duas 

sextas-feiras ao fim do dia, dois sábados durante o dia e um domingo também durante o dia;  

b) Duas unidades formativas práticas com duração de oito horas num domingo durante o dia; e 

c) Avaliação final do curso, com duração de três horas, a realizar num sábado ou domingo, a 

combinar oportunamente. 

No quadro II, descrimina-se o conteúdo programático e a distribuição da carga horária da formação. 

 
  Quadro II - Conteúdo programático e carga horária do curso complementar de treinadores, Grau II 

04nov 05nov 06nov 11nov 12nov 13nov 18nov 19nov 20nov 21nov …... 26nov 28nov

inic. fim Sex Sab Dom Sex Sab Dom Sex Sab Dom Dom

Ética e deontologia 20:00 21:00 1:00

A relação treinador-atleta 19:00 20:00 1:00

O treino das qualidades físicas 09:00 13:00 4:00

Ensinar e aprender 15:00 18:00 3:00

A sessão de treino 09:00 13:00 4:00

Fundamentos do processo do treino 
desportivo

15:00 18:00 3:00

Nutrição para atividades OCR 19:00 22:00 3:00

Análise de Risco 09:00 11:00 2:00

O treinador na pedagogia, formação e 
no processo de desenvolvimento 

11:00 13:00 2:00

Gestão Emocional de Individualidades 15:00 18:00 3:00

Treino Técnico de Suspensão e de Pegas 
II

09:00 14:00 5:00

Inovação nos Obstáculos 15:00 18:00 3:00

Avaliação final da formação 00:00 03:00 Horário e data a definir durante a formação com o coordenador do curso 03:00

Módulos da Formação
Horário

Pausa
11/nov 

a 
13/nov

Pausa
21/nov 

a 
27/nov

A
v
a
l
i
a
ç
ã
o

Formação complementar de treinadores OCR - FCT Grau II


