
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

                                              Circular 39/2021 
 
 
Lisboa, 20 de abril de 2021 
 
Assunto: Curso Treinador de Esgrima – Grau I 
 

Caros associados, 

 Após alguns anos de vigência da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, e face à 
experiência recolhida da sua aplicação, tornou-se necessário ajustá-la à 
realidade atual do sistema desportivo português de forma mais eficiente e 
qualificada. 

 Este processo de avaliação foi encetado pela auscultação dos parceiros do 
sistema desportivo, de forma a serem identificadas as dificuldades da sua 
aplicação, considerando os constrangimentos específicos dos variados 
contextos e realidades de prática desportiva. 

 Deste estudo, resultou a Lei nº 106/2019, de 06 de setembro, que altera a Lei 
n.º 40/2012, de 28 de agosto,  e a Portaria 141/2020. 

 Na sequência destas alterações, a Federação Portuguesa de Esgrima, à 
semelhança de outras entidades, procedeu à atualização dos referenciais de 
formação dos Cursos de Treinadores de Esgrima, tendo a validação de 
Referenciais de Formação Específica – Grau I recebido aprovação por parte 
do IPDJ no dia 25 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

https://dre.pt/home/-/dre/124500720/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/174781/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/174781/details/maximized


 

 

 

 

 

 

Aprovado o Contrato-Programa FRH 2021, celebrado entre a FPE e o IPDJ 
no passado dia 19 de abril, é com grande satisfação que a FPE vem divulger 
as condições para a realização do Curso de Treinadores Grau I, que será 
realizado em Braga, Lisboa e Funchal.  

Alertamos para o facto de ser necessária a participação mínima de 9 formandos 
por região do país e de poder haver necessidade de efetuar alguma alteração de 
local ou calendarização, em função do período conturbado em que vivemos.  

 Os formandos interessados em realizar o curso devem preencher a ficha de 
inscrição, de acordo com a zona do país onde pretendem frequentá-lo até ao 
dia 30 de abril de 2021. 

 As inscrições só serão consideradas acompanhadas do comprovativo de 
pagamento, enviadas para o email: formacao@fpe.pt 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
A Coordenadora do Dep. Formação. 
 
Túlia Cabrita 
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