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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 

INFORMAÇÃO Nº 61 

 

  

ACTIVIDADES 2020-4ºT 
 

FORMAÇÃO DE JUÍZES  

Esta formação é constituída por duas partes: 

 

a) PARTE TEÓRICA 

Cada formando terá acesso a uma plataforma de ensino à 

distância com a apresentação de módulos que estarão online 

durante 6 dias (7 a 12 de Novembro) e podem ser acedidas 24 

horas por dia. 

No dia 12 de Novembro, entre as 18 e as 20 horas, haverá um 

Webminar com o Formador (JI Pedro Rodrigues) destinado a 

rever a matéria e a  

tirar dúvidas. 

No dia 13 de 

Novembro entre as 18 

e as 20 horas, haverá 

o teste.  

Os formandos que 

forem aprovados no 

teste passarão à Parte 

Prática. 

 

b) PARTE PRÁTICA 

Será realizada numa prova Nacional ou Internacional de uma 

Classe Estratégica (Optimist, 420 ou Laser) em que os formandos 
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serão acompanhados por um Tutor graduado pelo Conselho de 

Arbitragem que em princípio será um Juíz que seja Internacional 

ou o tenha sido. 
 

INSCRIÇÃO E TAXA DE FREQUÊNCIA 

O valor da taxa é de 20 euros que deve ser remetida para a 

Tesouraria da FPV (NIB 0007.0013.0039.7650.00257). Enviar a 

inscrição para fpvela@fpvela.pt   

O número de inscritos é limitado. 
 

NOVAS REGRAS 2021/2024 

As novas Regras serão aplicadas a partir de 1 Janeiro 2021 e os 

Árbitros que não efectuarem a respectiva reciclagem não 

poderão ser nomeados a partir dessa data. Também todos os 

Juízes Estagiários terão de frequentar o Curso indicado caso 

contrário perderão essa graduação (Plano Formação artigo 3º). 

A tradução das novas Regras está quase terminada e para a 

formação de Novembro os participantes já poderão descarregar 

o novo livro, pois o curso será dado com as Regras 2021/2024. 
 

CURSO DE MEDIDORES ORC 

Estão previstos cursos de Medidores ORC Grau 1 pelo que todos 

os interessados se devem dirigir ao Conselho de Arbitragem 

manifestando o seu interesse na sua frequència. Chama-se a 

atenção dos actuais Medidores, que a partir do próximo ano as 

suas credenciais ficam inválidas, pelo que se pretenderem 

continuar como Medidores terão de frequentar novo curso. 

 

PROVAS  2020-4ºT. 

Anexamos um mapa com as provas programadas para o 4º 

trimestre de 2020, provas que foram reagendadas devido ao 

COVID-19. 
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