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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 

INFORMAÇÃO Nº 59 

  

PLANO de FORMAÇÃO de ÁRBITROS (PFA) 

 
CURSOS DE FORMAÇÃO 

Em conformidade com as Leis do Desporto em vigor, compete aos 

Conselhos de Arbitragem de cada Federação Desportiva delinear, 

planificar e executar a formação dos Árbitros da respectiva modalidade 

desportiva. 

Neste sentido o nosso Conselho de Arbitragem nos últimos 3 anos 

realizou 24 cursos de Árbitros nas 5 regiões: Norte (Leça), Centro 

(Lisboa), Sul (Vilamoura), Madeira (Funchal) e Açores (Horta). 

 

Participaram nos 3 anos os 

seguintes números de Árbitros 

(Juízes + Oficiais de Regata + 

Medidores): 

 

Total de participações – 453 

Total de novos Árbitros - 184 

 

NOVA VERSÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO 

Compete ao Conselho de Arbitragem elaborar o Plano de Formação de 

Árbitros (artigo 1.1.1.13 do Regulamento) e em  Setembro passado foi 

aprovado o Plano para a época 2019/2020 tendo sido essêncialmente 

aditadas as seguintes alterações: 
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 A duração da Parte Teórica dos Cursos de Formação poderá ter 

entre 15 e 30 horas de carga horária. 

 Sempre que de 4 em 4 anos a World Sailing alterar as Regras de 

Regata, todos os Árbitros (Juízes e Oficiais de Regata) deverão 

frequentar um Seminário de actualização. 

 A graduação dos Estagiários passará a ter a validade de um ano, 

pelo que estes deverão frequentar o primeiro Curso de Promoção 

a Grau 1 que se realize na sua áea de residência. 

 

Após a sua aprovação este Plano foi colocado online no Portal da FPV. 

 

Em 15 de Maio passado, ao abrigo do Decreto Lei 18-A/2020 foram 

aprovadas as seguintes alterações ao PFA: 

 A Parte Prática dos Cursos passarão a ter obrigatóriamente o 

mínimo de 3 dias de regatas válidas. 

 A Parte Teórica dos Cursos poderá ser ministrada através de 

ensino à distância (internet). 

 

A versão actualizada também se encontra online no Portal da FPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS CURSOS 

Os próximos Cursos e os Seminários de Novas Regras 2021/2024 terão 

início em Setembro, sendo as Partes Teóricas leccionados através de 

Webminares dirigido a todas as Regiões.  
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