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Escola Nacional de Montanhismo (ENM)
Av. Coronel Eduardo Galhardo nº 24D 

1199-007 Lisboa - Portugal
 Tel.: +351 218 126 890
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Local

Conteúdos programáticos Cancelamento do Curso

Entidade promotora

Objectivos do curso

Sede da FCMP – Av. Coronel Eduardo Galhardo nº 24 D (Lisboa) e Serra de
Monsanto (Lisboa).

Fase teórico-prática:

Fase prática:

Módulo 1: Pedestrianismo e Implementação de Percursos Pedestres
Módulo 2: Identificação e Definição de Percursos Pedestres
Módulo 3: Marcação de Percursos Pedestres
Módulo 4: Projectos de Implementação de Percursos Pedestres
Módulo 5: Promoção de Percursos Pedestres
Módulo 6: Geodesia, Cartografia e Orientação
Módulo 7: Perigos, Risco e Segurança em Pedestrianismo

Módulo 8: elaboração de projecto de implementação de Percurso Pedestre
acompanhado por tutor (duração de 3 meses).

A FCMP/ENM reserva-se o direito de cancelar o curso caso não se verifique a
inscrição do número mínimo de formandos considerado adequado ao
funcionamento da acção de formação em causa.
ATENÇÃO: No caso de se verificar o cancelamento do curso, os formandos
serão devidamente informados e ser-lhes-á restituído, na sua totalidade, o valor
pago no acto de inscrição.

Centro de Formação da Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal/Escola Nacional de Montanhismo

Capacitar os formandos para:
1) Trabalhar conforme o Regulamento de Homologação de Percursos

Pedestres;
2) Efectuar vistorias para homologação de percursos pedestres;
3) Efectuar a verificação da manutenção de percursos pedestres;
4) Identificar e definir itinerários pedestres: elaboração de projectos e

acompanhamento e/ou direcção de projectos de implementação de
percursos pedestres;

5) Prestar assistência técnica a entidades promotoras de percursos
pedestres.

Credenciar Técnicos de Percursos Pedestres.
ATENÇÃO: Os formandos que obtenham a classificação final de Apto serão
credenciados como Técnicos de Percursos Pedestres, ficando habilitados para
exercer as competências próprias dessa tipologia de credenciação da
FCMP/ENM.

ATENÇÃO: O pagamento da totalidade do valor do curso deve ser efectuado no
acto de inscrição. A inscrição só será validada após confirmação, pelos Serviços
Administrativos da FCMP, do respectivo pagamento.

até 2 de Maio de 2014.
Após esta data, e caso ainda haja vagas no curso, ainda se aceitarão

inscrições mediante o pagamento de um suplemento de inscrição tardia no valor
de 20 €.

Os recibos das inscrições efectuadas presencialmente na sede da
FCMP serão entregues no acto de inscrição. Os recibos das inscrições feitas à 
distância serão enviados através de correio ou entregues na primeira aula do
curso.
ATENÇÃO: Caso o curso seja pago por uma empresa ou outra entidade
colectiva a quem deverá ser passado o respectivo recibo, no acto de inscrição
deverá ser indicado o nome completo da empresa ou entidade, a sua morada e
respectivo número de contribuinte.
ATENÇÃO: Uma vez emitido o recibo em nome individual, a FCMP não poderá
alterar o recibo para o nome de uma empresa ou entidade colectiva.

Só serão aceites cancelamentos por motivos de
força maior, devidamente comprovados.
ATENÇÃO: Salvo motivos devidamente atestados, não haverá lugar a qualquer
devolução das importâncias pagas no acto de inscrição.
ATENÇÃO: No caso de pretender desistir do curso deverá avisar os Serviços
Administrativos da FCMP dessa intenção tendo em conta que a sua vaga poderá
interessar a outros potenciais participantes.

Prazo limite de inscrição:

Recibos:

Cancelamento de inscrição:

ATENÇÃO:

Pratique desporto federado.
Conheça as vantagens!

Desportistas federados interessados na definição, concepção, marcação e
manutenção de Percursos Pedestres.

Destinatários

Regime de funcionamento e localização
Fase teórico-prática:

Fase prática:

de 12 a 16 de Maio de 2014 (9.00-12.30 e 14.30-18.00).

a decorrer até 30 de Setembro de 2014 – elaboração e entrega de
projecto de implementação de via ou vias de escalada sob acompanhamento de
tutor.

Pedro Cuiça – Director de Montanha FCMP/ENM, Treinador de Pedestrianismo
– Grau III (Instrutor de Pedestrianismo ENM); Técnico de Percursos Pedestres
FCMP/ENM; Técnico de Senderos Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada/Escuela Española de Alta Montaña (FEDME/EEAM); Vice-
Presidente da Comissão de Percursos Pedestres da European Ramblers
Association (ERA)
Rúben Jordão – Técnico Nacional de Pedestrianismo FCMP, Treinador de
Pedestrianismo – Grau III (Instrutor de Pedestrianismo ENM); Técnico de
Percursos Pedestres FCMP/ENM

Equipa formativa

Condições de funcionamento da formação
Número de participantes:

Avaliação:

Serão aceites até 20 formandos no curso.
Caso se verifique um maior número de inscrições, a selecção dos

candidatos será efectuada com base (1) no currículo desportivo, (2) na
antiguidade da Licença Desportiva e (3) na ordem de efectivação da inscrição.

A realização do curso está sujeita à existência de número mínimo de
8 inscrições consideradas válidas.

na fase teórico-prática a avaliação será efectuada de forma contínua,
com base nos trabalhos de campo e gabinete, e com base num teste escrito; na
fase prática a avaliação consiste na elaboração e entrega de projecto de
implementação de Percurso Pedestre sob acompanhamento de tutor.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO:

Inscrição
Requisitos de acesso ao curso:

Documentação:

Envio de documentação:

Preço:

Os candidatos ao curso devem:
1) Possuir licença desportiva válida para o ano em curso e com modalidade

de seguro que cubra a prática de Pedestrianismo;
2) Possuir 18 ou mais anos de idade;
3) Ter concluído o 9º ano de escolaridade.

No acto de inscrição deverá ser entregue:
1) Fotocópia do BI/CC;
2) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
3) Currículo desportivo (no âmbito do Pedestrianismo e/ou Percursos

Pedestres);
4) Cheque ou transferência bancária correspondente ao pagamento do

curso ou comprovativo de transferência bancária (NIB 0035 0355
00004123530 53);

5) Impresso de inscrição devidamente preenchido.

Escola Nacional de Montanhismo (ENM)
Av. Coronel Eduardo Galhardo nº 24D
1199-007 Lisboa
Tel.: +351 218 126 890
Fax: +351 218 126 918
E-mail: centro.formacao@fcmportugal.com

100 €;
Inclui formação, tutoria das práticas, documentação (textos de apoio), transporte
até aos locais das aulas práticas e alimentação (almoços).

LICENÇA DESPORTIVA

0000000

0000 0000 0000 0000
ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO ANTUNES FONSECA
CLUBE DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL
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Esta licença é pessoal e intransmissível e deve ser apresentada sempre que requerida.
Em caso de extravio contactar por favor a FCMP.
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www.fcmportugal.com

A utilização deste cartão pressupõe o conhecimento e aceitação dos Termos Gerais de Utilização:
www.bpplus.pt/bonus.
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