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2. Provas Locais -  Época 2021 

A Direção da ARCA vem por este meio solicitar aos Clubes, o envio do calendário das 
provas locais previstas para a época 2021, com o intuito de anexarmos ao Plano de 
Atividades da Associação Regional de Canoagem dos Açores. 

3. Formação de Árbitros e Treinadores 

No âmbito do Plano de Formação de Agentes Não Praticantes para o ano de 2021, a 
ARCA vai promover a realização dos seguintes cursos:  

Curso de Treinadores de Grau I: 

O referido curso, será realizado de acordo com a estrutura em vigor do Plano Nacional 
de Formação de Treinadores (PNFT) e está aberto a todos os interessados. 

Os módulos da componente específica serão realizados presencialmente, e a parte 
correspondente à componente geral de formação, será realizada à distância, em sistema 
de E-learning. A localização da componente específica (presencial) será escolhida de 
acordo com o número e distribuição geográfica dos inscritos. Neste sentido, iremos abrir 
um período de pré-inscrição, aberto a todos os interessados, findo o qual será 
comunicado o local escolhido para a sua realização. 

A pré-inscrição deverá ser realizada até ao dia 25 de fevereiro, através do seguinte link:

Curso de Treinador Grau I: https://forms.gle/fL1YbUVYUwauuddK6 

Esta pré-inscrição apenas garante aos interessados manifestarem o interesse na
candidatura para a realização do curso afim de serem contactados mais tarde.  
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Curso de Árbitro Estagiário: 

O Curso de Árbitro Estagiário de Canoagem terá início no próximo dia 30 de janeiro de 
2021, entre as 17h00 e 19h00, através da plataforma ZOOM.  

A formação será liderada por Décio Chaves, árbitro madeirense de categoria Nacional..

Aos interessados, informamos que a ARCA receberá inscrições até ao dia 28 de janeiro, 
e para tal basta preencher a Ficha de Inscrição (em anexo) e enviá-la para 
arcazores@gmail.com.  

Poderá consultar em anexo a estrutura curricular e programação 

O curso é totalmente gratuito. 

Solicitamos aos Clubes a divulgação dos cursos junto dos vossos atletas, dirigentes e 
delegados. 

 

Angra do Heroísmo, 18 de janeiro 2021                    A Direção da ARCA 


