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Recentemente o Estado português, através do Instituto do Desporto de Portugal, assumiu a
definição de orientações a tomar pelas diversas federações do país.

O reconhecimento pelo IDP de que a Pétanca é um Desporto, obriga a uma remodelação
completa nas competências da Federação Portuguesa de Pétanca, das Associações, e,
consequentemente, dos clubes que têm praticantes.

Com a publicação do Decreto-lei 248-A/2008 e do despacho 5061/2010 e da apresentação
do Programa Nacional de Formação de Treinadores, ficou definido o enquadramento que vai
regular o exercício da função de Treinador e a emissão da respectiva Cédula de Treinador de
Desporto.

Cria-se assim, a necessidade da Federação Portuguesa de Pétanca ter de analisar todo o
universo da prática da modalidade, envolvendo neste trabalho todas as actividades e práticas
existentes.

Diz o IDP que…”A caracterização das Etapas de Desenvolvimento dos Praticantes da
modalidade é normalmente efetuado seguindo o percurso mais tradicional para a formação dos
seus praticantes, através do qual eles fazem a sua iniciação no quadro do desporto infantojuvenil e que depois realizam a sua formação ao longo de várias épocas, até ao momento em
que abandonam a prática da modalidade, atingindo ou não desempenho de excelência.
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Todavia, a determinação legal que serve de orientação a este trabalho, define que todas
as formas de prática da modalidade desportiva têm de ser orientadas por treinadores
qualificados (DL248-A e do DL 271/2009)…”

Acrescenta ainda o IDP,…”A formação de treinadores é um dos instrumentos mais
relevantes para garantir a qualidade da prática proporcionada aos praticantes desportivos.
Como tal, qualquer programa de formação deve habilitar os treinadores a responder às
necessidades dos atletas nos diferentes momentos da sua evolução.

A definição das etapas de desenvolvimento dos praticantes, enquanto percurso ideal a ser
desenvolvido, deve constituir um elemento determinante para estabelecer as competências dos
respetivos treinadores.

Um percurso de formação dos atletas bem delineando, necessita de treinadores
competentes e habilitados para orientarem a preparação em cada momento identificando as
necessidades dos praticantes e da sua preparação, proporcionando as experiências mais
adequadas e respondendo da melhor forma aos conteúdos e às exigências que caracterizam
cada uma das etapas…”

Depreendemos que a Federação Portuguesa de Pétanca tem necessariamente de fazer
formação através de Ações de Formação com público alvo, e criar Cursos de Treinador da
modalidade, caso contrário pode correr o risco de perder a sua identidade, a sua utilidade
perante o Estado, e, por conseguinte, a modalidade pode deixar de existir, já que sem Federação
as Associações perdem legalidade e os clubes deixam de ter campeonatos oficiais.

Perante o facto, a Federação não vê outra forma que não seja, convidar as Associações e os
clubes a envolverem-se ativamente nesta importante e necessária tarefa.

Passará a ser obrigatório já a partir de 2012, para os clubes com praticantes e inscritos em
provas oficiais, inscreverem um ou mais Delegados Técnicos, passando posteriormente à inclusão
de Treinadores de Pétanca.

Deste modo, para este ano de 2011, a Federação Portuguesa de Pétanca vai organizar a 1ª
Ação de Formação com um total de 32 horas (durante dois fins de semana), destinada a atletas e
dirigentes com idade igual ou superior a 18 anos. É recomendável ter como habilitação mínima o
9º ano de Escolaridade.
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Os candidatos obterão no final da Ação de Formação um Certificado que os habilitará a
exercer as funções de Delegado Técnico, e deverão;
- Adquirir conhecimentos sobre o desenvolvimento das capacidades físicas, psicológicas, técnicas
e tácticas.
- Saber identificar os períodos críticos de adaptação ao treino.
- Obter conhecimento sobre as principais preocupações a ter em atenção no desenvolvimento da
intervenção do técnico.

No próximo ano, 2012, prevê-se a realização do 1º Curso de Treinadores de Pétanca de nível
I.

Com este Comunicado Oficial pretende-se alertar as Associações, os clubes e os atletas, para
esta nova realidade, a apelar ao empenho de cada um, nomeadamente os clubes, para que
motivem e indiquem todos os interessados nesta formação.

Brevemente comunicaremos as condições, fichas de inscrição, data, programa, e o que por
mais se considerar por conveniente.

P`la Direção da FPP
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