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CIRCULAR Nº 0038/2017  Lisboa, 27 de fevereiro de 2017 

DISTRIBUIÇÃO:  AT’s e Clubes 

ASSUNTO: Treinador Nacional de Ginástica Artística Masculina 

 
 
Exmos. Senhores, 
 
No âmbito da estrutura técnica das Seleções Nacionais (SN) de Ginástica Artística Masculina (GAM), 
informa-se que o Prof. Pedro Almeida foi designado Treinador Nacional de GAM. 
 
O Prof. Pedro Almeida iniciará funções a partir do dia 01 de março de 2017, e genericamente as suas 
responsabilidades são as seguintes:  
 

 Coordenação de todo o Projeto das SN de GAM, desde os escalões mais jovens até aos seniores; 

 Planeamento competitivo nacional e internacional do Ciclo Olímpico 2017/2020 e projeção 2024 e 
2028; 

 Plano de preparação dos ginastas da SN sénior com vista à qualificação para os JO Tóquio 2020; 

 Definir e avaliar em conjunto com a Direção Técnica, os objetivos desportivos individuais de cada 
ginasta o seu plano de preparação e de participação competitiva; 

 Definir objetivos e etapas de evolução para as SN jovens; 

 Assegurar as condições de treino das SN ao nível das infraestruturas, equipamentos e apoios 
(médico; fisioterapêutico; nutricional e psicológico), quando necessário; 

 Criar e fomentar o espírito de Equipa na SN de GAM (em cada escalão e entre os diferentes 
escalões); 

 Exigência e rigor no comportamento dos ginastas que integram as SN de forma a valorizar a imagem 
da Ginástica e do País; 

 Contribuir para as boas relações e coesão no universo GAM em Portugal.   
 
Nesse sentido, solicitamos a melhor colaboração de todos, para que o desempenho do Prof. Pedro 
Almeida resulte na evolução quantitativa e qualitativa da Ginástica Artística Masculina portuguesa.  
 
 
Cumprimentos, 
 

A Secretária Geral 
 
 

Paula Araújo 
 


