
 

 
 

  Circular nº001/2019     Data 11-02-2019 
 
 
 
Assunto: 

 
Estrutura Orgânica da FPAS – Modalidades Desportivas Subaquáticas 

 
 

A Direção da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas vem por este meio apresentar 
a estrutura orgânica dos seus Órgãos de Staff de acordo com o Regulamento Interno dos 
Órgãos de Staff: 
 

§ Área Desporto – Modalidades Desportivas Subaquáticas 
§ Área Mergulho Recreativo 
§ Área Investigação e Ciência 
§ Área Formação 
§ Departamento Administrativo e Financeiro 

 

 
 
Na Área Desporto, cada modalidade desportiva subaquática é coordenada por um Diretor 
Técnico Nacional nomeado pela Direção da FPAS. 
 
O DTN da respetiva modalidade desportiva subaquática apresenta competências e 
responsabilidades em (3) área distintas: 
 

§ Eventos – Calendário Competitivo Nacional 
§ Promoção e Divulgação 
§ Projetos de Seleções Nacionais 

  
O DTN poderá propor à Direção da FPAS a nomeação, devidamente fundamentada, 
de membros para constituir uma equipa técnica sob a sua coordenação. 

 
 
 
 



 

 

Eventos – Calendário Competitivo Nacional 
 

Esta área está relacionada com os calendários competitivos de eventos regionais e nacionais, 

devendo o DTN: 
 

§ Elaborar um calendário nacional de acordo com os termos do Regulamento Geral de 

Eventos, definindo uma proposta com modelos competitivos, datas, locais e entidades 

promotoras; 

§ Realizar reuniões com todas as entidades coletivas que apresentem praticantes filiados na 

sua modalidade; 

§ Propor à Direção da FPAS a elaboração de contratos de parceria com as entidades 

promotoras; 

 

Promoção e Divulgação 
 

Desenvolver com a Direção um plano estratégico de desenvolvimento da modalidade, incluindo: 

 

§ Ações de promoção da modalidade 

§ Patrocinadores 

§ Parcerias 

§ Outros 

 
Projetos de Seleções Nacionais 

 

Está área está definida no Regulamento de Alto Rendimento e Seleções Nacionais da FPAS. 

 

§ O DTN de uma modalidade desportiva poderá assumir responsabilidades de treinador 

nacional no âmbito da coordenação técnica de seleções nacionais apenas e só, se for 

detentor de Título Profissional de Treinador de Desporto Grau II, caso não o seja, deverá 

propor para nomeação da Direção alguém que cumpra o estipulado por lei. 

§ O DTN poderá propor à Direção um coletivo de treinadores com responsabilidades para o 

mesmo projeto ou vários projetos de Seleções Nacionais. 

 
 
 
 



 

 
Todas as decisões, documentos técnicos produzidos, regulamentos, projetos de seleções 
nacionais, contratos, parcerias e ou eventos do calendário nacional terão obrigatoriamente de 
ser aprovados em reunião de Direção da FPAS. 

 

 
 
1. O DTN elabora em conjunto com as Entidades Coletivas (Clubes, associações, 

empresas) as decisões e deliberações que julgue necessárias. 
2. O DTN apresenta proposta à Direção para Aprovação. 
3. A Direção da FPAS delibera sobre as propostas, sendo comunicado ao DTN as 

decisões. 
4. Todas as propostas aprovadas em reunião de Direção entram em vigor e seguem 

para publicitação. 
 
 
    
             
            
           Direção FPAS 
 
 


