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MENSAGEM COMITÉ TÉCNICO DO MERGULHO
RECREATIVO E TÉCNICO
Quando tomou a decisão de realizar o curso de Instrutor de Mergulho, assumiu uma grande
responsabilidade, a de formar mergulhadores para a atividade de mergulho. O ensino de mergulho
com escafandro autónomo é uma atividade profissional gratificante, mas terá de ter sempre
presente que não o está a realizar apenas pelo seu prazer, pois passará a ser um instrutor CMAS.
Um instrutor CMAS é altamente qualificado em todas as componentes de ensino, sejam elas
teóricas ou práticas, tendo sempre uma constante atualização científica e dos procedimentos de
segurança. Com estas competências a missão do instrutor CMAS é centrada no ensino de
mergulhadores transmitindo confiança e segurança durante todo o período da sua formação.
As atividades e produtos relacionados com a formação de mergulho continuam a aumentar de ano
para ano em todo o mundo. A exigência comercial dos produtos desenvolvidos para satisfazer o
aumento da procura, têm forçado a indústria do mergulho a criar novos programas de
treino/certificações e também ao desenvolvimento de novos equipamentos.
Com esta tendência do mercado mundial, o sistema de formação CMAS apresenta mais de 100
programas de treino direcionados para a formação de mergulhadores e instrutores em áreas do
mergulho com escafandro autónomo recreativo, mergulho técnico, científico e também de
mergulho em apneia.
A filosofia da CMAS passa então por desenvolver um sistema de formação mundial altamente
diferenciador e centrado na qualidade dos seus instrutores. Ser instrutor CMAS é um motivo de
orgulho, pois passará a fazer parte de um dos sistemas de formação mais antigos e respeitado no
mundo. Como instrutor CMAS irá ser reconhecido com admiração, não só pela qualidade da
formação que irá prestar, mas também pela satisfação dos seus alunos. É a conjugação dos
elevados padrões de conhecimentos e competências do instrutor CMAS com os valores éticos e de
respeito, que o instrutor irá conquistar a lealdade pessoal, tanto para com a escola de mergulho
CMAS como junto dos seus alunos.
O objetivo do curso de instrutores é sistematizar num programa de formação todas as
competências técnicas que já possui como mergulhador experiente, acrescentando um elevado
desenvolvimento das suas competências de ensino pedagógico associadas aos programas de
treino CMAS que ficará habilitado a formar/certificar os seus alunos. O sistema de formação
internacional CMAS, promove a criação de comunidades de mergulho centradas nos seus
instrutores, baseando a sua filosofia de ensino em valores pessoais e éticos com o objetivo de
capacitar profissionais de mergulho altamente qualificados para o desenvolvimento das atividades
subaquáticas.
O Comité Técnico do Mergulho Recreativo apresenta-lhe os parabéns pela decisão de se tornar um
instrutor CMAS.
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COMO UTILIZAR O MANUAL DE ESTUDO DO
INSTRUTOR
O manual de estudo do instrutor CMAS será o seu guia de estudo de forma a orientá-lo na obtenção
das competências necessárias para se tornar um instrutor. O manual foi também desenvolvido
como uma ferramenta de suporte para a sua vida de instrutor após a obtenção da sua certificação.
O Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico (CTMRT) desenvolveu este manual centrado
nos mais elevados standards internacionais do sistema de formação da CMAS, procurando seguir
uma visão compreensiva dos conhecimentos necessários para a formação de profissionais
qualificados que possam desenvolver as atividades subaquáticas de forma competente de segura.

O MANUAL DE FORMAÇÃO INSTRUTORES CMAS

A CMAS Portugal desenvolveu o seu manual de formação de instrutores, baseando-se em todos os
standards, programas, manuais e materiais pedagógicos desenvolvidos para os vários programas
de treino de mergulhadores e instrutores.
O manual de formação de instrutores CMAS é constituído por vários módulos de formação com
conteúdo e orientações formativas. No manual iremos encontrar referencias aos standards e
programas de cada certificação CMAS, apresentações e materiais de suporte pedagógico, bem
como todas as fichas técnicas associadas aos programas de formação aprovados pela CMAS.
Em cada módulo de formação irá encontrar uma estrutura organizada da seguinte forma:
 Objetivos do Módulo
 Conteúdo Formativo
 Questões Resumo
 Anexos
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OBJETIVOS DO MÓDULO
Neste item serão descritos os objetivos formativos que serão abordados no conteúdo formativo do
módulo de formação. O candidato após o estudo, treino teórico e treino prático deverá cumprir com
aproveitamento todos os objetivos.

CONTEÚDO FORMATIVO
Neste item são apresentados os conteúdos formativos teóricos ou práticos, de acordo com os
respetivos objetivos do módulo de formação.

QUESTÕES RESUMO
A CMAS desenvolveu um conjunto de questões resumo no final de cada módulo de formação. As
questões podem ser extraídas diretamente do texto de cada módulo de formação com o objetivo
de reforçar os conhecimentos adquiridos.
Recomendamos que responda às questões de resumo logo após a leitura ou estudo do módulo de
formação.
O instrutor CMAS Three Star, que será o seu instrutor durante este programa de formação poderá
pedir-lhe que estude todos os módulos de formação e realize todas as questões resumo antes de
iniciar as componentes de formação presenciais. Desta forma, irá certamente iniciar o seu curso de
instrutores mais bem preparado para alcançar todos os objetivos do programa de formação de
instrutores CMAS.

ANEXOS
Alguns módulos de formação podem conter anexos, que consistem em artigos, materiais extra que
podem contribuir para um melhor entendimento ou conhecimentos mais profundos das matérias
abordadas no módulo de formação.
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FUNCIONAMENTO DO CURSO
É importante antes de iniciarmos o curso que o instrutor entenda os objetivos, as metodologias e
estrutura dos conteúdos de formação, das competências que irão ser abordadas, bem como o
processo de avaliação do programa de formação que irá frequentar.
Este programa de formação de instrutores tem como objetivos fundamentais o seguinte:
 Fazer com que os candidatos a instrutores CMAS compreendam a importância de formar
mergulhadores confiantes, com elevadas competências nas técnicas e segurança
associadas à prática do mergulho, e não centrar o seu objetivo apenas na certificação.
 Passar um sentimento aos candidatos a instrutores sobre os valores éticos e de respeito
associado ao sistema de formação CMAS, conhecer os seus princípios e como transmitilos.
 Ensinar aos candidatos a instrutores os fundamentos da gestão de uma escola e centro de
mergulho, métodos de divulgação e desenvolvimento da marca CMAS associada ao seu
negócio de prestação de serviços de mergulho.
 Preparar os candidatos a instrutor para ministrar o ensino dos vários programas CMAS
associados às certificações de instrutor que possui.
 Ensinar aos candidatos a instrutores todos os processos administrativos associados aos
programas de formação e certificação do sistema CMAS no mundo e em Portugal.
 Enquadrar os candidatos a instrutores sobre as questões legais associados às atividades
subaquáticas no mundo e em Portugal.
Todos estes objetivos serão cumpridos ao longo dos vários módulos de formação do curso de
instrutores CMAS One Star.
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
O processo de formação de instrutores foi construído seguindo um processo de 5 passos. Este
processo foi pensado para ajudar os candidatos a instrutores a obter a excelência da formação
desde o seu início até à obtenção final da certificação de instrutor.

PASSO 1: ESTUDO INDEPENDENTE DO MANUAL
O passo 1 define que o candidato a instrutor CMAS deverá estudar de forma independente segundo
as orientações deste manual, de forma a iniciar o programa de formação de instrutores com uma
base de conhecimento que o irá ajudar a completar o programa de formação com maiores níveis
de aprendizagem e sucesso.

PASSO 2: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
Neste passo o candidato a instrutor CMAS irá frequentar o programa de formação constituído por
uma componente de formação teórica, uma componente de formação prática em águas confinadas
e em águas abertas. Os candidatos realizam:
1.

Um pré-teste

2.

Sessões teóricas

3.

Sessões práticas em águas confinadas e abertas

4.

Workshops (opcional, mas recomendado)

5. Avaliações

O programa de formação para os candidatos a instrutores CMAS é centrado na atribuição de
competências de instrutor dos seguintes programas:
 CMAS Snorkel Diver
 CMAS Introductory SCUBA Experience
 CMAS One Star Diver
 CMAS Two Star Diver
 CMAS Three Star Diver
 CMAS Underwater Navigation
 CMAS Rescue Diver

Depois de concluído com desempenho positivo, os candidatos podem seguir para o passo 3:
avaliação do desempenho.
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PASSO 3: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Neste passo o candidato a instrutor irá ser submetido a um processo de revisão e avaliação das
várias componentes de formação, onde deverá cumprir integralmente o seguinte:
 Frequência e conclusão da componente de formação teórica com sucesso.
 Frequência e conclusão da componente de formação prática em águas confinadas e
abertas com sucesso.
 Frequência e conclusão da componente de formação de procedimentos de segurança e
emergência com sucesso.
Se o candidato apresentar aprovação, poderá ser proposto a avaliação final. Se neste passo o
candidato a instrutor não obtiver aprovação em uma ou mais das componentes de formação, o seu
instrutor poderá encaminhá-lo para uma escola de mergulho CMAS de forma a desenvolver as
competências necessárias.

PASSO 4: AVALIAÇÃO FINAL DO CANDIDATO A INSTRUTOR
Neste passo o candidato a instrutor CMAS é formalmente avaliado. O candidato será avaliado nas
mesmas componentes de formação que obteve formação e que realizou revisão do seu
desempenho. A avaliação final será constituída por:
 Realização de um exame escrito ou oral de demonstração de conhecimentos e
competências adquiridas durante o programa de formação.
 Apresentação de pelo menos duas (2) palestras em qualquer módulo do programa de
treino CMAS One Star Diver.
 Apresentação de pelo menos duas (2) sessões de ensino em águas confinadas pertencente
ao programa de treino CMAS One Star Diver.
 Apresentação de pelo menos duas (2) sessões de ensino em águas abertas pertencente ao
programa de treino CMAS One Star Diver.
 Demonstrar conhecimentos e competências de resgate de mergulhadores durantes um
exercício de resgate simulado, através de uma avaliação em relação a pelo menos um dos
cenários possíveis.

PASSO 5: AVALIAÇÃO FINAL DO DESEMPENHO
A avaliação final do desempenho é o passo final de correção e analise da avaliação do instrutor
que irá definir se o candidato a instrutor obtém a sua certificação de instrutor CMAS ou se deve
permanecer como instrutor em formação. A avaliação é sempre realizada sob a supervisão de dois
(2) instrutores CMAS Three Star, sendo um deles um supervisor nomeado pelo Comité Técnico do
Mergulho Recreativo e Técnico (CTMRT) da CMAS Portugal.
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TERMOS E DEFINIÇÕES
Este tópico apresenta os termos associados à prestação de serviços associados ao mergulho e à
correta interpretação dos termos associados à documentação e vocabulário técnico descritos nos
standards de formação CMAS.

MERGULHADOR
Um mergulhador é um praticante em formação ou pessoa individual que recebe ou usufrui do
serviço de mergulho prestado por um profissional de mergulho.

INSTRUTOR
Um instrutor CMAS é um profissional de mergulho que poderá apresentar responsabilidades em
gerir, coordenar e/ou co-adjuvar formações e/ou serviços associados às atividades do mergulho
recreativo, mergulho científico e mergulho em apneia.

GUIA DE MERGULHO
Um guia de mergulho é um profissional de mergulho com a certificação CMAS Three Star Diver que
poderá co-adjuvar instrutores em formações, gerir centros de mergulho e prestar serviços de guia
de mergulho individualmente ou a grupos de mergulhadores recreativos.

ESCOLA DE MERGULHO
Uma escola de mergulho CMAS é definida como uma entidade coletiva em forma de associação ou
empresa que realiza formação CMAS com atribuição de certificações internacionais.

CENTRO DE MERGULHO
Um centro de mergulho CMAS é definido como uma entidade coletiva em forma jurídica de
associação ou empresa que realiza prestação de serviços de mergulho como serviços de
enchimentos, aluguer de equipamentos e guia de mergulhos.

ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE MISTURAS GASOSAS
A estação de enchimento de misturas gasosas é a prestação de serviço relacionada com
enchimento de misturas gasosas em garrafas de mergulho.
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ALUGUER DE EQUIPAMENTO
O aluguer de equipamento está relacionado com o registo da atividade que poderá ser prestada
por Escolas ou Centros de Mergulho.

ÁGUAS CONFINADAS
Plano de água confinado como piscina, tanque, lagoa, albufeira ou represa com uma zona que
permita o aluno ter apoio plantar e fique com as vias respiratórias fora de água e uma zona com
pelo menos 2,8 metros de profundidade.

ÁGUAS ABERTAS
Plano de água aberto em meio natural e com profundidades superiores a 5 metros.

MERGULHO EM ALTITUDE
Mergulho realizado acima dos 300m.

MERGULHO EM ÁGUAS GELADAS OU DEBAIXO DE GELO
Mergulho realizado em águas frias ou debaixo de gelo.

MERGULHO NOTURNO
Mergulho realizado depois do por do sol e antes do nascer do dia
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OBJECTIVOS DO MÓDULO
1.

Saber o que é a CMAS e qual a sua estrutura orgânica.

2.

Saber as funções da CMAS no âmbito das atividades subaquáticas a nível internacional.

3.

Conhecer qual é a filosofia da CMAS e qual é o seu código de conduta.

4.

Saber que certificações existem e como estão organizadas no sistema de formação CMAS
em Portugal.

5. Quais são os recursos técnico-pedagógicos mínimos para cada curso.
6. Que tipo de avaliações existem.
7.

Que validade têm as certificações CMAS.

8. Que declaração médica e que seguro devem realizar para a prática de mergulho.
9. Saber o que é a caderneta de mergulho.
10. Saber como funciona a participação de prestadores de serviços de mergulho.
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APRESENTAÇÃO
A finalidade do Curso de Instrutores CMAS é ministrar os ensinamentos pedagógicos indispensáveis
para que o candidato a instrutor saiba transmitir aos seus futuros alunos, o prazer da exploração
do mundo subaquático, os conhecimentos e competências necessários para o poderem realizar a
prática do mergulho autónomo em segurança, tal como aconteceu ao longo da sua vida de
mergulhador praticante.
Quanto maiores for o nível de conhecimento e competências adquiridas, que tem vindo a apurar
ao longo dos anos, mais sucesso terá na sua carreira de instrutor, mais respeito os alunos sentirão
por si, mais fácil se tornará a tarefa de instrutor.
Ao concluir com êxito o curso de instrutor CMAS teremos formado mais um instrutor treinado e
competente no ensino da atividade que durante tantos anos o seduziu e virá, certamente, a seduzir
os futuros praticantes.
No final da componente de formação ser lhe á atribuído o cartão internacional de instrutor CMAS
One Star que corresponde à Norma NP EN 14413-1.
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A CONFEDERAÇÃO MUNDIAL DE ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS

A CMAS é uma organização sem fins lucrativos, formada por Federações
Nacionais, Associações ou Instituições de vários países, sendo a CMAS Portugal
a única representante de Portugal, estando o sistema de formação
devidamente reconhecido pelas normas europeias e portuguesas e certificado
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ, IP).
A CMAS foi fundada no Mónaco em 1959, sob a presidência do Comandante J.
Y. Cousteau, pelas delegações de 15 países, entre os quais PORTUGAL, representado por Jorge
Albuquerque e António Ramada Curto, do Centro Português de Atividades Submarinas (C.P.A.S.).
A CMAS é reconhecida pela UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization), filiada na UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) e no WWF
(World Wildlife Fund).
Enquanto federação internacional desportiva, a CMAS é reconhecida pelo IOC (International Olympic
Committee). É também membro da GAISF (General Association of Sports Federations) e da IWGA
(International World Games Association).
Uma das funções da CMAS é a de unificar standards e regulamentos. Assim os instrutores que
tenham realizado a sua aprendizagem seguindo os programas de formação terão conhecimentos
análogos aos de qualquer instrutor que tenha realizado o seu curso CMAS em qualquer lugar do
mundo, o que lhes permite formar mergulhadores, também eles reconhecidos em todo o mundo.
A sua filosofia é diferente da de qualquer outra organização mundial relacionada com o mergulho.
Na realidade a CMAS é uma organização composta por instituições nacionais que por sua vez
integram os clubes que praticam a atividade subaquática, ao contrário das outras organizações
mundiais de mergulho que não apresentam este carácter associativo.

A CMAS É UMA ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS

A Assembleia Geral da CMAS reúne de quatro em quatro anos para eleger os membros do Conselho
de Administração para o quadriénio seguinte. Anualmente é definido um Plano de Atividades para
todas as áreas de intervenção da CMAS.
O Conselho de Administração da CMAS é composto por uma Direção Executiva composta por um
Presidente, um Secretário-Geral, dois Vice-presidentes, um Tesoureiro, pelos Presidentes dos
Comités Técnico, Científico e Desportivo e por mais onze membros, onde não pode haver dois
membros do mesmo país.
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Associado ao Conselho de Administração existem várias comissões dependentes, sendo elas as
seguintes: (1) Recurso, (2) Deficiência, (3) Disciplinar, (4) Justiça, (5) Médico, (6) Juventude, (7)
Mulheres no Desporto e Mergulho.

O Comité Técnico criou os standards internacionais para o mergulhador e instrutor CMAS, tem
como função a emissão das respetivas certificações. É neste comité que estão integrados os
programas de formação do Mergulho Recreativo.
Internamente o Comité Técnico é composto por membros de várias nacionalidades e em várias
áreas de especialização.

O Comité Científico coordena as atividades de pesquisa científica nas áreas da Conservação,
Biologia Marinha, Biologia de Água Doce, Geologia e Arqueologia Subaquática.
Este Comité é também o elo de ligação entre as atividades profissionais e amadoras científicas em
todo o mundo. Todos os membros deste Comité são cientistas reconhecidos internacionalmente.

O Comité Desportivo estabelece os standards e regulamentos internacionais das várias
modalidades desportivas subaquáticas para as áreas da educação dos agentes desportivos
(treinadores, árbitros/juízes, atletas e dirigentes) e dos eventos desportivos (Campeonatos do
Mundo, Campeonatos Continentais). As modalidades desportivas subaquáticas são 10: (1) Aquatlon,
Natação com Barbatanas, Mergulho em Apneia, Hóquei Subaquático, Râguebi Subaquático,
Orientação Subaquática, Pesca Submarina, Mergulho Desportivo, Tiro Subaquático e Audiovisuais.

Só as Federações dos países membros têm direito a voto na Assembleia Geral da CMAS, sendo que
no caso particular de Portugal os membros propostos pela FPAS para a representação Portuguesa
dos Comités Técnico e Científico da CMAS são eleitos pela CMAS Portugal. Os membros
Portugueses propostos para o Comité Desportivo da CMAS são nomeados diretamente pela FPAS.
São membros da CMAS sem direito a voto a DAN, a PADI, a TDI e a IANTD.
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O SISTEMA INTERNACIONAL E EM PORTUGAL
O sistema de Certificação Internacional de Mergulho da CMAS existe de modo a permitir aos
mergulhadores que são treinados de acordo com os padrões internacionais de formação da CMAS
terem as suas certificações reconhecidas em todo o mundo.
A CMAS é uma organização associativa sem fins lucrativos que em cada país se faz representar
por uma federação nacional.
Em Portugal a CMAS é representada por uma estrutura técnica denominada de “CMAS Portugal” e
está organizada com membros de três Comités Técnicos:
 Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico
 Comité Técnico do Mergulho Científico
 Comité Técnico do Mergulho em Apneia

A Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) é a instituição nacional que nomeia os
membros eleitos dos três (3) Comités Técnicos da CMAS Portugal para a representação Portuguesa
na CMAS internacional.
O Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico da CMAS Portugal é constituído por um coletivo
de instrutores CMAS Three Star, até um número máximo de cinco (5) membros eleitos e
coordenados por um secretário-geral. Cada comité apresenta ainda um colégio de instrutores
constituído por todos os instrutores de mergulho One Star, Two Star e Three Star.
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SISTEMA DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL
O sistema de formação da CMAS tem por princípio de que em qualquer lugar do mundo, um
mergulhador que receba instrução e treino segundo os padrões internacionais de formação da
CMAS, está apto a visitar outros lugares e ser aceite como um mergulhador com a competência e
experiência indicada na certificação CMAS que possuir. A Certificação Internacional de Mergulho
CMAS comprova que o seu detentor recebeu o nível de treino correspondente à sua certificação.
Este princípio é aplicado em todos os níveis de treino e certificação, desde o mergulhador de uma
estrela (CMAS One Star Diver) a instrutores de instrutores (CMAS Three Star Instructor).
Os documentos técnicos orientadores são denominados de “Standards”. Para cada curso de
formação existem dois documentos denominados de “standard” e de programa que podem ser
consultados no website da CMAS Internacional (www.cmas.org) e no website da CMAS Portugal
(www.cmasportugal.pt).
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ADAPTAÇÃO DOS STANDARDS DE FORMAÇÃO INTERNACIONAIS
Estes standards de formação são requisitos e orientações mínimas para a realização dos
programas de treino para obtenção das várias certificações de mergulho. No entanto, o sistema de
certificação CMAS permite que os comités técnicos de cada nação possam adaptar os standards e
programas de acordo com a legislação em vigor em cada país, especificidades geográficas, entre
outros parâmetros.
Um programa de formação que atribua uma certificação, terá obrigatoriamente de cumprir os
seguintes requisitos:
 Apresente um standard e um programa em língua portuguesa e publicado pela CMAS
Portugal.
 Apresente, no mínimo, o standard de instrutor da respetiva certificação de praticante.
 Apresente conteúdos pedagógicos de formação para os praticantes e instrutores.

Desta forma o Sistema de Formação Internacional CMAS permite que:
 Os standards dos cursos sejam adaptados à realidade Portuguesa.
 O instrutor possa criar para cada mergulhador uma carreira e treino individualizado de
acordo com as necessidades e exigências pessoais.
 Uma escola de mergulho CMAS possa desenvolver um modelo de ensino e treino adicional
de mergulho, barato, intensivo e de duração adaptável, que satisfaça as exigências do
mergulhador.
 Os custos associados aos conteúdos pedagógicos de suporte à formação sejam reduzidos,
sendo atrativo do ponto de vista comercial.
 Cada país apresente padrões de segurança adaptados à sua realidade, através da
supervisão dos seus instrutores qualificados.
 Se desenvolva um modelo de clube, com treinos regulares dos mergulhadores associados
à escola, de forma a obterem as suas certificações de mergulho através de um formato de
formação e treino contínuo.
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ÁREAS DAS CERTIFICAÇÕES
As certificações da CMAS dividem-se em três áreas distintas, sendo que em Portugal são
coordenadas pelos respetivos Comités Técnicos:
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 Mergulho Recreativo e Técnico
 Mergulho Científico
 Mergulho em Apneia
Cada área está organizada em três subcategorias em função do nível de certificação e a quem se
destina:

CURSOS DE PRATICANTES
Cursos destinados a mergulhadores integrados na carreira de praticante.

CURSOS DE ESPECIALIDADES
Cursos de área de especialização destinados a mergulhadores. Podemos organizar as
especialidades em 3 categorias:
 Especialidades de carreira (obrigatórias para progressão de carreira)
 Especialidades isoladas (apenas com um nível)
 Especialidades que apresentam vários níveis.

CURSOS DE INSTRUTORES E FORMADORES DE INSTRUTORES
Cursos de formação de instrutores destinados a formar profissionais de mergulho habilitados a
ministrar cursos a mergulhadores.

NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO
Cursos de Praticantes
Cursos de Especialidades
Instrutores e Instrutores de Instrutores

A QUEM SE DESTINA
Mergulhador / Praticante
Praticantes One, Two e Three Star
Instrutor
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NÍVEIS DE COMPETÊNCIA
Os Cursos de Praticantes e de Especialidade CMAS estão agrupados em três níveis de competência:
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 Nível Inicial
 Nível Avançado
 Nível Confirmado
Estes níveis de competência estão diretamente relacionados com o nível de praticante do
mergulhador.

NÍVEL DE COMPETÊNCIA
Nível Inicial
Nível Avançado
Nível Confirmado

NÍVEL DE PRATICANTE
CMAS Intro Scuba Experience / CMAS One Star Diver
CMAS Two Star Diver
CMAS Three Star Diver

ESPECIALIDADES RECREATIVAS – NÍVEL INICIAL
O nível mínimo de praticante para a frequência de um curso de especialidade de mergulho
recreativo de nível inicial é de CMAS One Star Diver ou nível equivalente de outro sistema de
formação.

ESPECIALIDADES RECREATIVAS – NÍVEL AVANÇADO
O nível mínimo de praticante para a frequência de um curso de especialidade de mergulho
recreativo de nível avançado é CMAS Two Star Diver ou nível equivalente de outro sistema de
formação.

ESPECIALIDADES RECREATIVAS – NÍVEL CONFIRMADO
O nível mínimo de praticante para a frequência de um curso de especialidade de mergulho
recreativo de nível confirmado é de CMAS Three Star Diver ou nível equivalente de outro sistema
de formação.

Nota: Em algumas Especialidades de Mergulho poderão não existir os três níveis de competência,
ou ainda apresentar pré-requisitos de admissão específicos.
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PRÉ-REQUISITOS CURSOS DE FORMAÇÃO
Cada curso de formação CMAS apresenta diferentes requisitos que o aluno deve cumprir para a
sua realização, estando os mesmos definidos no respetivo standard da formação. Os pré-requisitos
estão organizados com base nos seguintes critérios:

IDADE
A idade de realização de cada curso de certificação CMAS é específica à formação frequentada.

CERTIFICAÇÕES
Um curso poderá apresentar como pré-requisito o mergulhador ser detentor de outras
certificações de mergulho.

EXPERIÊNCIA
Um curso poderá apresentar como pré-requisito o mergulhador realizar prova da sua experiência
de mergulho através da sua caderneta de mergulho.

COMPETÊNCIA AQUÁTICA ESPECÍFICA
Alguns cursos de formação CMAS apresentam pré-requisitos de demonstração de competências
aquáticas específicas da respetiva certificação.
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OS RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
Os cursos CMAS têm em conta não só a experiência dos seus instrutores representantes nos
Comités Técnicos Internacionais, mas também a cooperação da CMAS com várias instituições
científicas que permitem ajustar os conteúdos técnicos e metodologias de ensino de forma regular.
As metodologias técnico – pedagógicas do sistema de formação da CMAS estão centradas no
equilíbrio entre os conteúdos teóricos e práticos, privilegiando sempre a carga programática
prática.
Para cada Programa de Formação CMAS é também criado um sistema integrado de formação
constituído por ferramentas de ensino dos alunos, sendo elas:

O STANDARD E O PROGRAMA
O standard em conjunto com o programa da formação servem de orientação por definirem não só
os conteúdos, mas também a organização que devem ser seguidos durante todo o programa de
formação.

A PLATAFORMA DE
ENSINO À DISTÂNCIA E VÍDEOS DE DEMONSTRAÇÃO
A plataforma de ensino à distância e os vídeos de demonstração são uma ferramenta que permite
ao aluno entender os pontos chave dos módulos de formação, permitindo que o ensino apresente
maiores níveis de sucesso.

O MANUAL DO ALUNO
O manual do aluno fornece um aprofundamento teórico sobre todos os módulos de formação, com
explicações dos fundamentos, contribuindo para reforçar os ensinamentos abordados na
plataforma de ensino à distância.

AS QUESTÕES DE RESUMO
As questões de resumo de cada unidade de formação, permitem o aluno realizar uma
autoavaliação dos conhecimentos adquiridos, permitindo um melhor controlo da formação por
parte do aluno e do instrutor.
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O ACOMPANHAMENTO E REGISTO
DA FORMAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO
Este acompanhamento é a ferramenta que permite avaliar o progresso do aluno durante todo o
programa de formação. Estes registos deverão permanecer na Escola de Mergulho e são deverão
ser consultados regularmente pelo aluno e instrutor.

A CADERNETA DE MERGULHOS
A caderneta através do registo de todas as sessões práticas permite o registo permanente do treino
e experiência do aluno.

O MANUAL DO INSTRUTOR E MATERIAIS DIDÁTICOS
O manual do instrutor e os materiais didáticos são ferramentas que apresentam os referenciais de
formação, com os objetivos, os critérios operacionais, a ordem pedagógica e o controlo de
quantitativo e qualitativo das competências e habilidades dos alunos ao longo do programa de
formação.

AS APRESENTAÇÕES DOS MÓDULOS TEÓRICOS
Fornecem uma referência visual para os alunos nas sessões presenciais e orientam o instrutor na
organização pedagógicas dos conteúdos do módulo de formação.
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AVALIAÇÕES
Para cada curso de formação CMAS estão definidas no standard da respetiva certificação os
métodos e critérios de avaliação.
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Poderão ser utilizadas várias metodologias de avaliação:
 Teórica - Apresentação oral
 Teórica - Teste escrito
 Prática - Por método de observação direta
 Prática – Teste de aptidão da competência aquática

A AVALIAÇÃO DO ALUNO
A avaliação dos conhecimentos e competências adquiridas pelo aluno e as tarefas praticadas
durante os cursos são específicas da formação e certificação a que se destinam, sendo os métodos
de avaliação criados pelo CTMR da CMAS Portugal e aplicado por instrutores qualificados.

A AVALIAÇÃO DOS INSTRUTORES
No final de cada curso de praticante existem três questionários de avaliação necessários concluir
de forma a ser validada a avaliação do instrutor. Os questionários são direcionados para o aluno,
para o seu instrutor e para o Diretor Técnico da Escola de Mergulho:

QUESTIONÁRIO ESCOLA DE MERGULHO
Questionário direcionado para o Diretor Técnico da Escola de Mergulho referente ao controlo da
qualidade das instalações e locais de prática, equipamentos, materiais e staff.

QUESTIONÁRIO INSTRUTOR
Questionário direcionado para o Instrutor referente ao controlo da qualidade relativamente a
procedimentos técnicos e standards de formação.

QUESTIONÁRIO ALUNO
Questionário direcionado para o Aluno referente ao controlo da qualidade e satisfação dos serviços
prestados durante a sua formação.
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EMISSÃO DE CERTIFICAÇÕES
Todas as certificações de mergulho CMAS são emitidas internacionalmente através de um
processo administrativo de atribuição de direitos de utilização atribuídos à CMAS Portugal.
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CARTÕES
Para cada curso de certificação é emitido um cartão com os dados do aluno, do instrutor e da
respetiva certificação obtida.
O cartão é entregue aos alunos considerados aptos como meio de prova de obtenção da
certificação de mergulho.
No cartão está impresso o nome e apelido do seu titular, a data de emissão e a identificação da
instituição nacional ou a identificação do CDC que o emitiu, o número anual CMAS e a identificação
do monitor responsável pelo curso.

DIPLOMAS
Caso seja solicitado, existem diplomas, em cores diferentes conforme as categorias (encarnado –
praticantes, azul – monitores, amarelo – especializações), onde é indicado a certificação, o nome do
seu titular, a data de emissão e a identificação do responsável pelo curso, devendo estar assinados
pelo Presidente da CMAS e do Comité da CMAS da área a que a respetiva certificação obtida
pertence.

DIVISAS DE ESPECIALIDADES
Caso seja solicitado, existem para alguns Cursos de Especialidades divisas que indicam o nome do
curso e podem ser aplicadas no vestuário e/ou equipamentos de mergulho como em coletes e
fatos.
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PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÕES

Cada cartão da certificação tem a sua cor característica em função da área e a quem se destina:

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO

ÁREA DA CERTIFICAÇÃO

Os de praticante e de instrutor têm o fundo
impresso a azul

Os das especialidades têm o fundo impresso a
cinzento

Os das especialidades científicas têm o fundo
impresso a verde

Os das especialidades Misturas Gasosas têm o
fundo impresso a amarelo

HOLOGRAMA E SISTEMAS DE EMISSÃO DE CARTÕES
Todos eles possuem no canto superior direito o holograma com o logotipo da CMAS
O sistema de certificação é realizado por dois métodos:
 O sistema do cartão de Dupla Face
 O sistema de cartão “Overlay”
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SISTEMA DO CARTÃO DE DUPLA FACE
O primeiro destes sistemas (Dupla Face) cujos direitos de utilização são pagos, é utilizado pelas
organizações nacionais reconhecidas pela CMAS.
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Este cartão possui a face CMAS (praticante -fundo azul),
onde estão impressos o nível da qualificação de
praticante (estrela branca) e o holograma com o
logotipo da CMAS no canto superior direito.
O texto está escrito em Francês, Inglês e Espanhol, as
três línguas adotadas pela CMAS.

Na face oposta a CMAS Portugal imprime:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bandeira Nacional e Logo CMAS
Identificação da certificação
Número do cartão CMAS
Nome e o apelido do seu titular
A foto do seu titular
Nome do país
Data de emissão e Validade
Número CMAS do Instrutor

A numeração dos cartões de praticantes e de instrutores apresenta a seguinte nomenclatura:
XXX/nnn/YY/AAAA######
XXX
nnn
YY
AAAA
######

Acrónimo olímpico do país
Código do país
Nível do Mergulhador
Ano
Número de certificação atribuído

POR para Portugal
F00 para Portugal
P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3
Ex. 2020
Seis dígitos

A numeração é anual começando em cada ano no nº 000 001
Exemplo:
Um mergulhador CMAS One Star Diver que obteve a sua certificação em 2020 e foi-lhe
atribuído o número 000 100. No seu cartão deverá ser impresso:

POR/F00/P1/2020000100
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ESPECIALIDADES
Nas certificações de Especialidades CMAS, a numeração de praticantes e instrutores apresenta uma
nomenclatura de numeração diferente, retirando-se o código do Nível do Mergulhador.
O número de instrutor apresentado nas certificações de especialidades CMAS é sempre relativo ao
número de instrutor CMAS One Star, Two Star e Three Star.

Na imagem podemos observar que o Nº CMAS da
certificação CMAS Underwater Navigation é composto
pelo

seguinte

código

POR/F00/2020000100,

correspondendo à certificação 100º da especialidade
CMAS Underwater Navigation do ano 2020.
A numeração apresenta a seguinte nomenclatura:
XXX/nnn/AAAA######

XXX
nnn
AAAA
######

Acrónimo olímpico do país
Código do país
Ano
Número de certificação atribuído

POR para Portugal
F00 para Portugal
Ex. 2020
Seis dígitos
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SISTEMA DE CARTÃO OVERLAY
O sistema de cartão overlay é utilizado pelas CMAS Diving Center (CDC). Os CDC são Escolas de
Mergulho com ligação direta à CMAS Internacional.
Em alguns países devido a apresentarem uma organização geográfica distinta (ex: ilhas ou áreas
territoriais grandes), ou uma organização governamental e administrativa também ela distinta (ex:
regiões, estados, governos regionais) ou mesmo uma estrutura governativa pouco desenvolvida
(ex: federação com poucos recursos técnicos e financeiros), poderão ser aprovados os CDC.
Esse pedido é realizado ao Conselho de Administração da CMAS diretamente pela Escola de
Mergulho. Caso exista uma organização nesse país reconhecida pela CMAS, a mesma é questionada
se autoriza a criação de um CDC ou se integra a Escola de Mergulho na sua estrutura associativa.
A informação e a disposição das certificações CMAS emitidas por um CDC são análogas à do cartão
de Dupla Face, podendo ser preenchido na CDC:
 À mão
 Utilizando uma impressora
 Utilizando um autocolante
O conceito por detrás do reconhecimento de um CDC é a formação e emissão de certificações
temporárias para turistas, que quando regressam ao seu país de origem sejam depois
encaminhados para um Clube reconhecido pela organização nacional sob tutela da CMAS.
No entanto, em alguns países estes CDC poderão emitir certificações desde que sejam devidamente
autorizados pela CMAS.

CMAS Diving Center (CDC)
No caso de não existir uma instituição nacional reconhecida pela CMAS em alguns
países, a certificação poderá ser realizada por via de um CMAS Diving Center (CDC).
Foi criada assim a Organisation Conventionnée CMAS (OCC) tendo sido posteriormente
alterado o seu nome para CMAS Diving Center (CDC) que melhor define a sua função.
Os mergulhadores que obtiveram a sua formação num CDC podem ser integrados no
sistema de certificação CMAS e continuarem a sua formação de mergulho associados
a clubes nos seus países de origem,
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VALIDADE DAS CERTIFICAÇÕES
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CERTIFICAÇÕES DE PRATICANTES
As certificações Internacionais de Mergulho do Praticante não têm atribuído qualquer período de
validade.

CERTIFICAÇÕES DE ESPECIALIDADES
As certificações Internacionais de Especialidades de Mergulho para os praticantes não têm
atribuído qualquer período de validade.

CERTIFICAÇÕES DE INSTRUTORES
Todas as Certificações Internacionais de Instrutor de Mergulho One Star, Two Star e Three Star têm
um período de validade (teaching status) de cinco (5) anos a partir da data da sua emissão.

Todas as especialidades de instrutor dependem da certificação de instrutor One Star, Two Star ou
Three Star. No entanto, algumas especialidades de instrutor poderão apresentar períodos de
validade distintas associadas a critérios específicos descritos nos seus respetivos standards de
formação.
O teaching status de todas as certificações de instrutores CMAS estão dependentes da validade da
certificação de instrutor CMAS One Star, CMAS Two Star ou CMAS Three Star.
Todas as certificações CMAS de instrutor de mergulho têm um período de validade (teaching
status) de cinco (5) anos a partir da data da sua emissão.
Um instrutor para manter o seu teaching status ativo deverá obrigatoriamente renovar a sua
filiação anualmente, através do pagamento das taxas e cumprir com todos os procedimentos
administrativos em vigor e ter ministrado no mínimo:
 Três (3) cursos de qualquer programa de certificação CMAS no período de 5 anos.
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DECLARAÇÃO MÉDICA DE APTIDÃO PARA O MERGULHO
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CURSOS
Cada aluno deverá completar sempre a declaração de aptidão para a prática do mergulho antes de
iniciar a componente de formação prática.
Se antes ou durante a formação o aluno apresentar indicadores e/ou comportamentos contrários
ao apresentado na declaração de aptidão para a prática do mergulho, o instrutor poderá exigir uma
declaração médica.
A validade do exame médico desportivo para a prática do mergulho é de 12 meses. Um aluno
poderá frequentar um ou mais cursos com a mesma declaração de aptidão para a prática do
mergulho.

INSTRUTORES
Para manter o estatuto de ensino (teaching status), todos os instrutores deverão apresentar
obrigatoriamente uma declaração de aptidão física para mergulho com menos de um (1) ano.
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SEGUROS
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SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Na lei nº24 de 20 de março de 2013, no artigo 13º é definido que os prestadores de serviços de
mergulho devem celebrar um contrato de seguro que cubra os riscos de acidentes pessoais
durante a prestação dos mesmos, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e do desporto.
A portaria referida acima é a Portaria nº 1340 de 11 de Outubro de 2007 onde se define que os
prestadores de serviços devem celebrar um seguro de acidentes pessoas com, pelo menos, as
seguintes coberturas:
1.

Morte, para participantes com idade igual ou superior a 14 anos;

2.

Invalidez permanente;

3.

Despesas de tratamento;

4.

Despesas de funeral.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSTRUTOR
Não sendo obrigatório na lei Portuguesa os instrutores de mergulho serem detentores de um
seguro de responsabilidade civil, a CMAS Portugal recomenda todos os instrutores a realizá-lo de
forma individual e anualmente.
No sistema de formação CMAS, um instrutor para exercer a sua atividade profissional tem
obrigatoriamente de estar associado a uma Escola de Mergulho com personalidade jurídica e
devidamente registada no IPDJ, IP.
É então a Escola de Mergulho, enquanto entidade coletiva, a responsável pela realização do seguro
de responsabilidade civil de todos os seus instrutores e membros de staff.
No entanto, sendo a atividade profissional de instrutor de mergulho predominante sazonal e uma
atividade secundária dos mesmos, os prestadores de serviços de mergulho (Centros e Escolas)
recorrem a um vínculo profissional de prestação de serviços (“recibos verdes” ou ato único) com
os instrutores. Neste enquadramento o instrutor de mergulho é um trabalhador independente a
prestar serviços para a entidade prestadora de serviços de mergulho.
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CADERNETA DE MERGULHO
É obrigatório que todos os mergulhadores e instrutores mantenham atualizados os registos de
todas as suas imersões.
A caderneta é essencial como meio de prova da sua experiência de mergulho para progressão da
carreira do mergulhador.
A caderneta é constituída pelas seguintes informações de registo obrigatórias:
1.

Dados de identificação pessoal do titular

2.

Dados relativos a cada imersão com os campos:
 Local de mergulho
 Profundidade Máxima
 Tempo de Fundo
 Patamares de Mergulho
 Grupo Residual (Entrada e Saída)
 Parceiro de Mergulho

Nota: A CMAS Portugal adotou a caderneta da FPAS, que faz parte do Kit de formação CMAS One
Star Diver e que poderá ser adquirida através da Escola de Mergulho CMAS.
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PARTICIPAÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MERGULHO
O mecanismo de participações associado à prestação de serviços relacionados com a CMAS,
consiste num sistema online que permite qualquer membro coletivo (escola, centro, clube) ou
individual (mergulhador ou instrutor) participar incidentes diretamente à federação nacional.

O processo decorre de 7 passos representados no esquema acima:

PASSO 1: REALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
A participação é realizada por meio de formulário online por qualquer mergulhador ou instrutor
detentor de certificação CMAS, ou ainda alunos em formação e colaboradores de prestadores de
serviços de mergulho reconhecidos pela CMAS Portugal.

PASSO 2: ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO
Depois de recebida a participação é realizada um estudo de conformidade, de forma a se definir a
viabilidade da mesma.
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PASSO 3: CONTACTO INTERVENIENTES
Neste passo são contactados os intervenientes de forma a recolher informação para se constituir
a abertura de um processo ou encerrar o caso.

PASSO 4: PROCESSO ABERTO
A abertura de um processo implica a definição de uma comissão de especialistas para se proceder
à averiguação dos factos e investigação dos meios de prova.

PASSO 5: INVESTIGAÇÃO
Neste passo serão recolhidos os factos e investigados os meios de prova.

PASSO 6: DELIBERAÇÃO E DECISÃO
Neste passo é deliberado e decidido a resolução da participação.

PASSO 7: COMUNICAÇÃO DA DECISÃO
Neste passo é comunicada a decisão aos intervenientes.
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QUESTÕES RESUMO
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1.

A CMAS é uma organização sem fins lucrativos constituída por organizações nacionais de
vários países?

2.

3.

4.

a.

Verdadeiro

b.

Falso

A CMAS foi fundada em:
a.

2020

b.

1980

c.

1959

d.

1950

O Sistema de Formação CMAS em Portugal é da administrado tecnicamente pela:
a.

FPAS

b.

CMAS Portugal

c.

IPDJ

d.

Por todas

Que instituição é responsável por nomear os membros dos Comité Técnicos da CMAS
Portugal para a CMAS Internacional?
a.

CMAS Portugal

b.

FPAS

c.

IPDJ

d.

Nenhuma

5. A CMAS publica standards internacionais que obrigatoriamente têm de ser adaptados e
publicados pela CMAS Portugal na versão Portuguesa.
6. As certificações CMAS estão organizadas em 3 áreas, são elas:

7.

a.

Recreativo e Técnico, Científico, Apneia

b.

Recreativo, Especialidades, Apneia

c.

Recreativo, Especialidade, Técnico

d.

Recreativo, Técnico e Científico

Os cursos podem ser de praticantes, de especialidades, de instrutores e de formadores de
instrutores.
a.

Verdadeiro

b.

Falso
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8. As certificações estão organizadas em três níveis de competência, são eles:
a.

Básico, Avançado, Líder

b.

Inicial, Avançado, Confirmado

c.

Inicial, Avançado, Mestre

d.

Inicial, Experiente, Líder

M1

9. Os recursos Técnico-Pedagógicos e os testes de avaliação não são obrigatórios ser
aplicados pelo instrutor.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

10. Existem cores diferentes para cada certificação, sendo o CMAS One Star Diver de cor
Amarela.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

11. As certificações de praticantes são vitalícias.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

12. As certificações de Instrutor têm a validade de 5 anos.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

13. Para manter o teaching status ativo o instrutor tem de ministrar no mínimo:
a.

3 cursos

b.

5 cursos

c.

10 cursos

d.

Apenas pagar taxa anual

14. O instrutor é responsável pelo seguro de responsabilidade civil da Escola de Mergulho.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

15. Existe um mecanismo de participação publico e online para todas as situações que não
cumpram as normas publicadas pela CMAS Portugal.
a.

Verdadeiro

b.

Falso
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OBJECTIVOS DO MÓDULO

1.

Conhecer os processos administrativos antes, durante e no final de um curso.

2.

Conhecer os processos administrativos particulares de cursos de especialidades.

3.

Conhecer o processo de pedido de segundas vias e recertificações.

4.

Conhecer o processo de equivalência de mergulhadores entre sistemas de formação de
mergulho.

5. Conhecer o procedimento de transferência de alunos entre escolas de mergulho.
6. Entender como se processa o Sistema de Supervisão das Escolas CMAS em Portugal
7.

Conhecer o procedimento de reconhecimento de instrutores CMAS estrangeiros.

8. Entender o processo de crossover de instrutores de outros sistemas de formação de
mergulho,

MANUAL INSTRUTOR CMAS

O SISTEMA ADMINISTRATIVO
O Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico da CMAS Portugal é o elo de ligação com a
CMAS internacional, promove os cursos de mergulho segundo os seus programas de formação e
emite as respetivas certificações.
Para que a informação recebida das entidades federadas aquando da realização dos Cursos de
Mergulho possa ser tratada, existem determinados procedimentos administrativos que lhe permite
não só manter a Base de Dados de mergulhadores atualizada, mas também dar cumprimento às
disposições estatutárias referentes à regulamentação e desenvolvimento das atividades
subaquáticas em Portugal.
Para além disso toda a informação relativa aos cursos CMAS será enviada para a CMAS para que
todas as certificações emitidas em Portugal sejam devidamente registadas na base de dados
internacional.
Para garantir esta informação o instrutor CMAS responsável por qualquer destes cursos ou de
especialidades de mergulho (Diretor de Curso) terá que conhecer os procedimentos
administrativos a ter antes do início dos mesmos, durante e após a sua conclusão, que termina
com a solicitação das respetivas certificações a atribuir ao aluno recém-formado.
Há ainda procedimentos associados aos processos de equivalência entre sistemas de formação e
de supervisão da Escola de Mergulho e dos seus instrutores.
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A PLATAFORMA CMAS PORTUGAL
O procedimento de pedido de certificações através da Área Reservada da Escola de Mergulho
deverá ter em contas os seguintes passos:
1.

A Escola deverá apresentar instrutores associados, consultar Menu "INSTRUTORES". Caso não
apresente instrutores na "lista de Instrutores" poderá/deverá "Convidar Instrutor".

2.

Antes da realização de um curso inicial ou de especialização a Escola deverá filiar os alunos
(Menu "Filiados"). Caso o aluno já seja filiado "Ativo" (apresenta Nº FPAS), a Escola não necessita
ter o filiado na sua listagem de Filiados para emitir a certificação do aluno, basta que o mesmo
apresente a sua filiação válida na plataforma online

3.

Não existe comunicação de início de cursos de praticantes, apenas pedido de emissão de
certificações. A responsabilidade do cumprimento legal e regulamentar é exclusiva da Escola,
devendo a mesma assegurar os registos e manter todos os dados dos seus alunos.

4.

A Escola poderá comprar Kits de Formação dos vários cursos e especialidades, sem que as
mesmas estejam associadas a um pedido de certificação de um aluno ou de início de um curso.
É um processo independente e facultativo (A escola pode adquirir nº de Kits que quiser).

5.

Para realizar pedido de certificação, deverá introduzir o Nº Filiado do instrutor e do aluno. Os
pedidos são realizados individualmente, não existem submissões em grupo.
5.1.

O instrutor deverá estar associado à Escola (Deve constar na lista de Instrutores da Área
Reservada da Escola).

5.2.

O aluno não necessita estar associado à Escola como filiado, desde que apresente
filiação ativa.

6. As certificações que são permitidas selecionar no menu "Certificação de Mergulhador" estão
relacionadas com as certificações do Instrutor principal submetido no formulário.
6.1. No campo do aluno, todas as certificações que o Instrutor apresenta estão sempre
abertas/desbloqueadas, de forma a permitir a submissão de processos de "crossover" /
equivalência entre sistemas de formação de mergulho. Nestes casos, deverá ser
introduzido sempre em anexo as digitalizações das respetivas certificações.
7.

Quando a Escola submete um pedido de "Emissão de Certificação" esta fica pendente da
"Validação" do instrutor da Escola. O Instrutor deverá validar na sua Área Reservada a
certificação pedida.

8. Após submissão da Escola e validação do Instrutor é gerado pagamento da respetiva
certificação. Depois de efetuado pagamento a secretaria da CMAS Portugal analisa o processo
e procede à emissão da certificação de mergulho.

29

M2

MANUAL INSTRUTOR CMAS

M2

30

MANUAL INSTRUTOR CMAS

PROCEDIMENTO ANTES DO INÍCIO DO CURSO
Em todos os cursos de praticantes todos os processos administrativos são da responsabilidade do
Diretor Técnico da Escola de Mergulho.
A escola de mergulho é responsável por realizar e manter todos os registos dos seus alunos e dos
respetivos cursos lecionados.
O diretor de curso antes do início de um curso deverá assegurar que existem condições no que diz
respeito:

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Local onde será lecionada as componentes de formação, equipamentos necessários como por
exemplo embarcações e definição que equipamento a escola ou os alunos necessitam possuir para
a formação. Deverá ainda verificar e organizar todos os conteúdos programáticos e pedagógicos
para planear e lecionar a formação.

DISPONIBILIDADE DA EQUIPA DE FORMAÇÃO
Deverá definir a necessidade de membros para lecionar as componentes de formação do curso,
definir funções e áreas de responsabilidade dos vários membros da equipa de formação e planificar
um mapa para a equipa de formação.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA
Todas as componentes de formação, sejam teóricas, práticas em águas confinadas ou abertas
deverão apresentar sempre uma verificação das condições ambientais (ex. instalações ou estado
do mar) e de segurança (ex. saídas de emergência, plano de socorro, planeamento da saída de
mergulho).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Os processos administrativos dividem-se ao nível da filiação da Escola de Mergulho e dos seus
instrutores na CMAS Portugal e ao nível do processo de filiação e inscrição dos alunos que
frequentam o programa de formação.
A Escola de Mergulho deverá apresentar a sua filiação ativa. Os instrutores da equipa de formação
deverão apresentar o seu “teaching status” ativo.
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Para além das questões administrativas entre a Escola de Mergulho e a CMAS Portugal, existem
ainda as questões legais associadas ao registo da mesma no IPDJ, IP e ainda na existência de todos
os seguros necessários para a realização da atividade. É ainda necessário conhecer todo o
procedimento de comunicação da atividade de formação que irá realizar às autoridades com
responsabilidade no local onde irá realizar as sessões práticas (AMN, GNR, ICNF, etc).

O PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O diretor de curso deverá solicitar a todos os seus alunos o preenchimentos dos seguintes
formulários:
1. Formulário de Inscrição
2. Termo de Entendimento Curso Praticantes
3. Histórico Médico
4. Termo de Aceitação de Risco e Indemnização e Renúncia e Exoneração de Responsabilidade

TODOS ESTES FORMULÁRIOS DEVERÃO SER ARQUIVADOS NA ESCOLA DE MERGULHO

Após o preenchimento da documentação o Diretor de Curso deverá solicitar uma fotografia em
formato digital de forma a realizar o preenchimento da ficha de filiação de todos os alunos.
O registo é realizado na Área Reservada da Escola de Mergulho CMAS Portugal.

ÁREA RESERVADA E KITS DE FORMAÇÃO
Cada escola de mergulho apresenta uma área reservada onde deve, antes de iniciar um programa
de formação, associar todos os instrutores da equipa de formação à sua entidade, registar todos
os seus alunos, requisitar kits e manuais de formação.

KIT ONE STAR DIVER
O Kit de Formação One Star Diver é constituído por uma Pasta, um Manual CMAS One Star Diver,
uma Tabela Büelhmann “86 e cartão de filiado da FPAS (inclui o Seguro Desportivo).
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PROCEDIMENTOS DURANTE O CURSO
Na primeira sessão teórica o Diretor do curso deverá:

1. Apresentar a Equipa de Formação
O diretor do Curso deverá apresentar todos os instrutores, assistentes e staff da escola de
mergulho que irão acompanhar os alunos durante a formação. Deverá ainda demonstrar
através de cartão físico ou na plataforma online que todos os instrutores da equipa de
formação possuem certificações adequadas e “teaching status” ativo para o programa de
formação que irão lecionar.
2. Apresentar o programa da formação
O Diretor do curso deverá apresentar os dias, locais e equipamentos necessários para as
componentes de formação teóricas, em águas confinadas e abertas.
3. Apresentar procedimentos regulares de frequência dos módulos
O diretor do curso deverá apresentar as fichas de presenças associadas ao programa da
formação previamente acordado com o(s) aluno(s).

33

M2

MANUAL INSTRUTOR CMAS

PROCEDIMENTOS APÓS O FINAL DO CURSO
O diretor do curso, no final do programa de formação, deverá:

1.

Arquivar toda a documentação
A escola de mergulho deverá apresentar toda a documentação arquivada dos alunos de forma
a apresentar ao Comité Técnico do Mergulho Recreativo (CTMR) em momentos de auditoria
para efeitos do sistema de controlo da qualidade do sistema de formação CMAS em Portugal.
A outra finalidade é salvaguardar o Diretor de Curso contra qualquer possível acusação
realizada pelo aluno, ou família, em como não lhe foi ministrada determinada matéria, cuja
falta tenha originado a ocorrência dum acidente durante o mergulho, na hipótese de
apresentação duma queixa-crime, situação a prever no futuro.

2.

Emitir certificação
A emissão da certificação é realizada na plataforma online, na área reservada da Escola de
Mergulho.
Todas as certificações, diplomas e divisas solicitadas são enviadas obrigatoriamente para a
Escola de Mergulho.

3.

Emitir Diplomas e Divisas
Caso um aluno pretenda a emissão de diploma ou divisa a mesma deverá ser solicitada por
email diretamente aos serviços administrativos da CMAS Portugal.
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CURSOS DE ESPECIALIDADES
Os cursos de especialidades CMAS só podem ser ministrados por instrutores CMAS que possuam
as respetivas certificações que lhes permita ministrar o respetivo programa de formação.
Os procedimentos são os mesmos descritos para os cursos de praticantes, sendo que deverá
sempre existir uma leitura cuidada dos standards de formação da respetiva especialidade de
forma a assegurar-se de todos os requisitos e procedimentos.
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PEDIDOS DE SEGUNDAS VIAS
O pedido de segundas vias e de recertificações de certificações CMAS só podem ser solicitadas por
um Instrutor com competências para emitir a respetiva certificação. O pedido é realizado por via
de uma Escola de Mergulho diretamente aos serviços administrativos da CMAS Portugal.

RECERTIFICAÇÕES
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O termo recertificação está associado ao processo de emissão de uma certificação que apresenta
data de validade associada.
Em caso de uma recertificação de uma certificação CMAS que apresente data de validade, deverá
ser realizado uma componente de formação de reciclagem e proceder novamente o processo de
avaliação.
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PEDIDO DE EQUIVALÊNCIA
Os pedidos de equivalência entre os sistemas de formação de mergulho recreativo são realizados
sempre mediante acordos internacionais entre agências de mergulho.
Por princípio não se realizam equivalência do mesmo nível de certificações, pois as mesmas são
reconhecidas entre as várias agências. Os acordos internacionais em vigor, definiram que o
princípio de equivalência das certificações deve ser reconhecido para a progressão de carreira dos
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praticantes ou instrutores.
Em termos práticos, um mergulhador que lhe apresente uma certificação de um outro sistema de
formação reconhecido pela CMAS a Escola de Mergulho poderá aceitar a mesma como requisito
de entrada equivalente ao sistema CMAS.

Exemplo:
Um mergulhador que pretenda realizar o Curso CMAS Two Star Diver e que seja detentor
de uma certificação “PADI” Open Water Diver com 10 imersões na sua caderneta de
mergulho, é aceite para frequentar o curso de CMAS Two Star Diver.

Em alguns casos, os mergulhadores já detentores de uma certificação em uma agência de
mergulho pretendem a emissão da certificação CMAS equivalente. Nestes casos, nada impede que
a Escola de Mergulho e o instrutor peça a emissão da certificação, mas deverá o instrutor CMAS
explicar sempre o princípio associado aos acordos de equivalências entre agências.

PEDIDO NA ÁREA RESERVADA DA ESCOLA DE MERGULHO
Os pedidos de equivalência são da responsabilidade da Escola de Mergulho, sendo o processo de
igual à emissão de uma certificação pela primeira vez.
No processo de pedido de equivalência deverá, sempre que seja requisito, incluir a digitalização das
certificações da(s) agência(s) que o mergulhador possui e que sustentam os requisitos do processo
de equivalência.
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TRANSFERÊNCIAS DE ESCOLAS DE MERGULHO
Por princípio, todas as Escolas de Mergulho reconhecidas pela CMAS Portugal poderão realizar
transferência ou mesmo acordos de formação de alunos em parceria.
Poderá ainda verificar-se a situação de um aluno que tenha iniciado um curso em uma determinada
escola num determinado local seja obrigado a terminá-lo noutra escola sediada noutro local.
Os padrões e a uniformização dos cursos CMAS permitem que o aluno seja transferido duma escola
onde iniciou o seu curso e onde já tinha realizado uma componente de formação para outra escola
onde poderá concluir as componentes de formação em falta e obter a sua certificação final.
As componentes de formação que poderão ser realizadas em parceria entre Escolas de Mergulho
são:
 Componente de Formação Teórica
 Componente de Formação Prática
 Avaliação Componente Formação Teórica
 Avaliação Componente Formação Prática
 Avaliação Final

Este modelo de parcerias poderá também aumentar as possibilidades de oferta formativa de uma
Escola de Mergulho que apenas apresenta instrutores com competências para lecionarem as
componentes de formação teórica e pratica, mas que não apresentam competências de avaliação
de uma determinada certificação.

PROCEDIMENTO
O Diretor de Curso da escola que transfere o aluno deverá:
1. Ajudar o aluno a contactar com uma escola existente no local para onde vai mudar.
2. Informar o aluno dos custos a pagar relativamente à frequência do curso que vai reiniciar
na outra escola.
3. Enviar os formulários administrativos do aluno.
4. Comunicar ao aluno o prazo de validade da respetiva transferência.
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O Diretor de Curso da escola que recebe o aluno deverá:
1. Certificar-se se o aluno está filiado na FPAS e se possui todo o material, bem como o
material de certificação que faz parte do pacote do curso.
2. Avaliar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos pelo aluno (avaliação diagnóstico)
antes da realização de qualquer aula prática de mar.
3. Ao completar todas as sessões práticas de mar certificar o aluno, sendo da sua
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responsabilidade assegurar que o programa do curso foi cumprido na íntegra.
4. Realizar o pedido de certificação CMAS
5. Informar a escola que transferiu o aluno de que ele terminou o curso com sucesso.
6. Promover junto do aluno os futuros cursos CMAS.

RECOMENDAÇÃO
Se assim o entender, o novo Diretor de Curso poderá fazer uma avaliação mais detalhada dos
conhecimentos do aluno antes de reiniciar as aulas, mas em princípio, se foi cumprida a sequência
de ensino e a respetiva matéria definida para cada curso na escola de origem, tal não virá a ser
necessário.
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O SISTEMA DE SUPERVISÃO DAS ESCOLAS CMAS PORTUGAL
A supervisão, a verificação das condições em que se desenrolam os cursos e a avaliação da
qualidade do ensino que se vem praticando nas escolas que adotaram o sistema de formação
CMAS, de modo a zelar para que estes parâmetros sejam cumpridos, pautando-se por uma melhor
qualidade do ensino, é uma das prioridades do Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico
da CMAS Portugal.
Nesta conformidade todos os instrutores intervenientes nos processos de formação deverão
dispensar o melhor acolhimento aos membros da CTMRT da CMAS Portugal, como tal devidamente
identificados, que se apresentam nas escolas durante as aulas teóricas ou práticas, prestar-lhes
todos os esclarecimentos que sejam solicitados e aproveitar para porem todas as dúvidas e
sugestões para a melhoria do sistema de ensino.
No caso de se verificar o não cumprimento das regras existentes emanadas pela CMAS Portugal
no âmbito da formação, será a infração objeto dum processo de averiguação, para definir o grau
de responsabilidade do prevaricador e poderem ser tomadas as medidas necessárias á correção
da anomalia verificada.
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RECONHECIMENTO DE INSTRUTORES CMAS ESTRANGEIROS
A CMAS Portugal reconhece os instrutores CMAS oriundos de outras nacionalidades o pleno direito
de ensinar no nosso país, desde o momento que sejam seus filiados e aceitem e cumpram as
normas de ensino emanadas pelo CTMRT.

SISTEMA CMAS
As instituições nacionais reconhecidas pela CMAS internacional para representar o sistema de
formação CMAS não apresentam um reconhecimento direto dos instrutores.
O racional por detrás deste sistema está relacionado com o sistema de formação e certificação
CMAS poder variar entre cada país ou região, sendo por vezes necessário os instrutores CMAS
realizarem programas de formação e de avaliação no processo de equivalência. Outro especto, está
relacionado com o enquadramento legal do mergulho recreativo dos países e ainda com o processo
administrativo associado à atividade profissional do instrutor de mergulho.

EQUIVALÊNCIA VS QUALIDADE
Este processo de equivalência, permite que a CMAS através das suas instituições representativas
em cada país, apresente uma capacidade direta de controlo da qualidade do seu sistema de
formação., evitando que instrutores formados sob um sistema de formação comum para o mundo
inteiro entrem diretamente no sistema de formação de mergulho CMAS de um país ou região sem
passarem por uma adaptação das suas competências às particularidades da cultura, dos
ambientes do país (águas interiores, mar, águas frias, visibilidade, etc).
O Sistema de formação CMAS assume-se pela excelência da sua formação e não como um sistema
de formação comercial e de massas. Sendo por essa razão que o processo de “Crossover” de
instrutores respeita um procedimento Local e Específico a cada nação e assume uma elevada
importância de avaliação moral, de valores pessoais e competências técnicas dos candidatos a
instrutores.

PROCEDIMENTO DE CROSSOVER EM PORTUGAL
Os procedimentos de Crossover em Portugal foram definidos pela CMAS Portugal, podendo
apresentar diferenças em cada nação de acordo com o enquadramento legal do mergulho
recreativo e dos processos administrativos implementados pela instituição nacional com a
representação do sistema de formação CMAS nesse país.
Em Portugal o CTMRT nomeia um coletivo de instrutores CMAS Three Star Instructors denominada
de “Comissão de Integração”, que irá apresentar as funções de avaliação do processo do candidato
a instrutor CMAS.
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REQUISITOS
 Ser fluente em Português
 Ser titular de uma certificação de instrutor CMAS (este não deverá ter ultrapassado a data de
expiração).
 Ter obtido o título de instrutor por completa formação no seio de um organismo CMAS (são
excluídos os cartões de instrutores por equivalência ou crossover de outras agências de
mergulho que não CMAS).
 Apresentação de toda a documentação de candidatura.
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DOCUMENTAÇÃO PARA A CANDIDATURA
 Filiação na CMAS Portugal
 Cartão e/ou Diploma que demonstre que o título de formação tenha sido obtido no seio de
uma instituição reconhecida pela CMAS.
 Identificação dos contactos oficiais da instituição CMAS que atribuiu a certificação.
 Uma carta de apresentação passada pelo presidente do clube filiado e ativo CMAS Portugal.
 Carta de motivação do candidato a instrutor CMAS Portugal.
 Um certificado médico para a prática de Mergulho Recreativo.
 Comprovativo de pagamento da taxa associada ao processo de crossover

Toda a documentação é enviada para o Comité Técnico do Mergulho Recreativo CMAS Portugal.

AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA
A CMAS Portugal emite um parecer favorável ou desfavorável face à avaliação da atuação
supervisionada do candidato na lecionação de módulos de formação de componentes teóricas e/ou
práticas e de avaliação da seguinte forma:

PARA CANDIDADOS A CMAS ONE STAR INSTRUCTOR
Deverá completar a participação supervisionada um programa de formação One Star Diver nas
componentes de formação teórica, prática em águas confinadas e abertas e avaliação. Deverá ainda
apresentar prova de ter certificado no mínimo 2 cursos e no mínimo 10 certificações de qualquer
curso ou especialidade de mergulho.

PARA CANDIDATOS A CMAS TWO STAR INSTRUCTOR
Deverá completar a participação supervisionada de um programa de formação Two Star Diver ou
Three Star Diver nas componentes de formação teórica, prática em águas confinadas e abertas e
avaliação.
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PARA CANDIDATOS A CMAS THREE STAR INSTRUCTOR
Deverá completar a participação a participação supervisionada de programa de formação de
instrutor nas funções de assistente de instrutor, cumprindo as componentes de formação teórica,
prática em águas confinadas e abertas, procedimentos de segurança e emergência e avaliação
final.

PARA CANDIDATOS A ESPECIALIDADES CMAS
Deverá completar a participação supervisionada de um programa de formação da respetiva
certificação nas componentes de formação e avaliação definidas no standard da respetiva
certificação CMAS.

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO
É constituída por nomeação do Secretário Geral do Comité Técnico do Mergulho Recreativo da
CMAS Portugal, sempre por número ímpar, no mínimo por três (3) membros com certificação
mínima CMAS Three Star Instructor, sendo que pelo menos um dos membros pertence ao Comité
Técnico do Mergulho Recreativo da CMAS Portugal.
A comissão tem por missão cumprir o processo de avaliação da candidatura, verificando todos os
requisitos de elegibilidade, a documentação apresentada na candidatura e proceder ao parecer de
avaliação.
A decisão da comissão é soberana.

COMUNICAÇÃO DO PARECER
O resultado da avaliação é comunicado ao candidato por carta registada com aviso de receção e
por email. Podendo apresentar dois resultados possíveis:
 Parecer favorável
 Parecer desfavorável
Em ambas as situações o candidato deverá ter acesso aos resultados das avaliações, bem como a
um relatório de avaliação elaborado pela Comissão de Integração.

PARECER FAVORÁVEL
O candidato apresenta 15 dias uteis para proceder ao seu processo de registo e pagamento das
certificações que obteve equivalência.
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PARECER DESFAVORÁVEL
O candidato beneficia de 15 dias uteis para pedir uma segunda comissão de integração encarregada
de instruir de novo a documentação para uma nova e última avaliação.
Após um segundo parecer desfavorável o Comité Técnico de Mergulho Recreativo da CMAS
Portugal arquiva o processo do candidato, sendo este direcionada para a frequência integral do
programa de formação de instrutores CMAS.
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CROSSOVER DE INSTRUTORES DE OUTRAS AGÊNCIAS DE MERGULHO
A CMAS Portugal reconhece aos instrutores de outras agências de mergulho a possibilidade de se
candidatarem às certificações de CMAS One Star Instructor e Two Star Instructor através de um
processo de crossover, cumprindo o programa definido para o respetivo Standard e Programa de
formação Crossover.
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A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS
A Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS) é a instituição com os estatutos de
utilidade publica e de utilidade publica desportiva e exerce os seus fins e competências em todo o
território nacional. No artigo 2º dos seus estatutos encontra-se definido a sua natureza e regime.
Artigo 2º
(Natureza e Regime)
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1. A FPAS é uma Federação unidesportiva, pessoa colectiva de direito privado com
estatuto de utilidade pública desportiva e sem fins lucrativos.
2. A FPAS rege-se pelos presentes Estatutos, pelos regulamentos complementares
e pela legislação nacional e internacional aplicável e, subsidiariamente, o regime
jurídico das associações de direito privado, bem como pelas normas
regulamentares emanada das Federações ou Organismos Internacionais em que
esteja filiada.
3. A FPAS é membro da Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques –
CMAS, membro do Comité Olímpico de Portugal – COP e membro fundador da
Confederação do Desporto de Portugal - CDP.
4. A FPAS tem âmbito nacional, exercendo os seus fins e competências em todo o
território nacional, podendo ser organizada ao nível administrativo por
delegações ou associações com poderes de organização, regulamentação e
disciplina que forem delegados pela FPAS.
A FPAS é a entidade máxima representativa das modalidades subaquáticas, com exceção do
Mergulho Profissional e do Mergulho Militar a nível nacional, designadamente: Arqueologia
Subaquática, Mergulho Científico, Mergulho Amador - nas suas múltiplas vertentes, Mergulho em
Grutas, Mergulho Infantil, Mergulho Técnico, Mergulho Desportivo, Mergulho em Apneia, Aquathlon,
Natação com Barbatanas, Hóquei Subaquático, Orientação Subaquática, Pesca Submarina, Râguebi
Subaquático, Tiro Subaquático, Fotografia Subaquática, Vídeo Subaquático, Caça Fotográfica.
Artigo 4º
(Fins)
1.

A FPAS é a entidade máxima representativa das modalidades subaquáticas, com
exceção do Mergulho Profissional e do Mergulho Militar a nível nacional,
designadamente: Arqueologia Subaquática, Mergulho Científico, Mergulho
Amador - nas suas múltiplas vertentes, Mergulho em Grutas, Mergulho Infantil,
Mergulho Técnico, Mergulho Desportivo, Mergulho em Apneia, Aquathlon,
Natação com Barbatanas, Hóquei Subaquático, Orientação Subaquática, Pesca
Submarina, Râguebi Subaquático, Tiro Subaquático, Fotografia Subaquática,
Vídeo Subaquático, Caça Fotográfica.

2.

A FPAS tem por fim principal incentivar, promover, regulamentar e dirigir a
prática desportiva, recreativa e lúdica das atividades mencionadas no número
anterior, em articulação com os órgãos responsáveis pela tutela do desporto
nacional.

46

MANUAL INSTRUTOR CMAS
3.

A FPAS prosseguirá quaisquer outros fins desde que contribuintes para o fim
principal definido no número anterior, designadamente:
a. Estabelecimento

e

manutenção

de

relações

com

os

organismos

internacionais com jurisdição sobre as modalidades subaquáticas, e
congéneres estrangeiras;
b. Desenvolver o conhecimento do mundo subaquático no plano desportivo,
científico, artístico e cultural;
c. Zelar pela conservação da fauna, flora e património subaquático;
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d. Promover a constante atualização dos sócios e intercâmbio com outras
nações através da organização e/ou patrocínio de encontros ou competições
de carácter internacional;
e. Representação e defesa dos interesses gerais das Actividades Subaquáticas
e dos seus filiados junto do COP, CDP, CMAS e das federações nacionais e
estrangeiras bem como perante a administração pública em geral.
No seu regulamento interno dos órgãos de staff estão descritas duas estruturas orgânicas que se
relacionam diretamente com o Mergulho Recreativo, Técnico e Científico:
 Conselho Nacional do Mergulho Recreativo
 Conselho Nacional do Mergulho Científico

CONSELHO NACIONAL DO MERGUHO RECREATIVO
O Conselho Nacional do Mergulho Recreativo (CNMR) é constituído por um coletivo de membros de
representantes dos vários sistemas de formação de mergulho recreativo reconhecidos em
Portugal, coordenados pela Direção da FPAS.
A instituição que detêm a representação legal do sistema de mergulho pode nomear, através de
declaração oficial, um (1) membro para representar o seu sistema no CNMRT.
Os sistemas de formação de mergulho recreativo reconhecidos em Portugal são os seguintes:
 Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS)
 Professional Association of Diving Instructors (PADI)
 Scuba Schools International (SSI)
 Scuba Diving International (SDI)
 Disabled Divers International (DDI)
 Global Underwater Explorers (GUE)
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MISSÃO E FUNCIONAMENTO
A missão do CNMRT é proporcionar uma plataforma de discussão entre todos os sistemas de
formação de mergulho recreativo com o objetivo primordial do desenvolvimento e defesa da
atividade em Portugal.
O CNMRT reúne por convocatória da Direção, podendo cada membro representante solicitar à
Direção uma convocatória de reunião, devendo apresentar o enquadramento do motivo da mesma
e a ordem de trabalhos a desenvolver.

CONSELHO NACIONAL DO MERGULHO CIENTÍFICO
O Conselho Nacional do Mergulho Científico (CNMC) é constituído por um coletivo de membros de
representantes das instituições de ensino superior, centros de investigação e laboratórios
associados, institutos e laboratórios do estado, fundações e outras instituições de índole científica.
Por proposta de um dos membros do CNMC ao Diretor do Departamento de Investigação e Ciência,
integrar no CNMC, pessoas de elevado valor e reconhecido mérito no campo da investigação e
produção de conhecimento nesta área.
As instituições têm direito a propor um membro representante à Direção da FPAS, através de
declaração oficial do representante legal da respetiva instituição, para apreciação e nomeação
como membro do Conselho Nacional do Mergulho Científico. O processo é o seguinte:
 Realizar download do formulário de candidatura
 Preenchimento com dados do representante da instituição para o CNMC, assinatura e carimbo
do representante legal da instituição proponente
 Enviar formulário de candidatura para secretaria@fpas.pt
 Receber parecer da Direção FPAS com resultado

MISSÃO E FUNCIONAMENTO
A missão do CNMC é proporcionar uma plataforma de discussão entre todas as instituições
representadas com o objetivo primordial do desenvolvimento e defesa da atividade em Portugal.
O Conselho Nacional do Mergulho Científico reúne por convocatória da Direção da FPAS.
Qualquer membro do CNMC tem o direto de propor ao diretor do departamento de investigação e
ciência a realização de uma reunião, devendo a mesma apresentar o enquadramento e a ordem de
trabalhos a desenvolver para apreciação.
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QUESTÕES RESUMO

1.

2.

Uma Escola CMAS Portugal pode ter mais do que um instrutor associado.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

Quando uma Escolas de Mergulho submete um pedido de certificação, esse pedido tem de
validado pelo instrutor na sua área reservada.

3.

4.

a.

Verdadeiro

b.

Falso

O responsável legal pela Escola de Mergulho é o Diretor Técnico.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

O responsável pelo curso é o diretor do curso que obrigatoriamente tem der ser um
instrutor CMAS.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

5. No início do curso o diretor do curso deverá assegurar-se que o aluno preenche o(s)
formulário(s):
a.

Formulário de Inscrição

b.

Termo de Entendimento Curso Praticantes

c.

Questionário Médico

d.

Termo de Aceitação de Risco e Indemnização e Renúncia e Exoneração de
Responsabilidade

e.

Todos os formulários

6. O Instrutor CMAS Two Star pode ministrar todos os cursos de especialidade?

7.

a.

Verdadeiro

b.

Falso

O pedido de segunda via da certificação é realizado pelo instrutor diretamente à CMAS
Portugal.
a.

Verdadeiro

b.

Falso
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8. O pedido de equivalência entre sistemas de formação, por princípio não se realiza para o
mesmo nível de certificação.
a.

Verdadeiro

b.

Falso
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9. As escolas de mergulho CMAS Portugal podem receber alunos por transferência?
a.

Verdadeiro

b.

Falso

10. A qualquer momento uma Escola de Mergulho CMAS Portugal podem ser supervisionadas
por membros do Comité Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

11. O processo de equivalência de um instrutor CMAS de outro país é direto para ser instrutor
CMAS Portugal.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

12. Um instrutor de mergulho de outro sistema de formação não necessita de realizar qualquer
formação para se tornar instrutor CMAS Portugal.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

13. A FPAS é a instituição máxima de representação do mergulho recreativo em Portugal.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

14. A FPAS apresenta o Conselho Nacional do Mergulho Recreativo onde a CMAS Portugal tem
um representante.
a.

Verdadeiro

b.

Falso

15. A FPAS apresenta o Conselho Nacional do Mergulho Científico onde a CMAS Portugal tem
um representante.
a.

Verdadeiro

b.

Falso
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OBJETIVOS DO MÓDULO
1.

Conhecer a carreira CMAS em Portugal e identificar os critérios de progressão de cada nível
de certificação de praticante e de instrutor.

2.

Conhecer as especialidades obrigatórias para progressão na carreira CMAS em Portugal.

3.

Saber as qualificações mínimas de diretor dos vários cursos CMAS em Portugal.

4.

Conhecer as funções do supervisor.

5. Saber os critérios para renovação do teaching status.
6. Saber para que serve a formação de reciclagem.
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A CARREIRA
A carreira do Sistema de Formação CMAS é constituída por 4 níveis de praticante e 3 níveis de
Instrutor.
A progressão de carreira é realizada mediante a realização de cursos de formação e experiência
comprovada, através do registo de imersões na caderneta de mergulho.
O esquema abaixo pretende sintetizar a informação, sendo que será sempre necessário consultar
os requisitos descritos nos respectivos standards das certificações CMAS.
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Apesar de existirem certificações de Snorkel e de mergulhadores supervisionados (“Intro Scuba
Diving experience”), o nível de entrada como mergulhador autónomo é a certificação “One Star
Diver”.
A progressão de carreira de um mergulhador One Star Diver para o curso Two Star Diver não
necessita que o mergulhador realize nenhum curso de especialidade como requisito de entrada,
apenas apresentar 10 imersões na sua caderneta (ver particularidades no standard). Para um
mergulhador poder realizar o curso de Three Star Diver é lhe exigido que apresente 50 imersões
registadas na sua caderneta (ver particularidades no standard), e apresente 4 especialidades
válidas: (1) Navegação Subaquática, (2) SBV, (3) Administração de O2 e (4) Rescue Diver.
Um mergulhador com a certificação Three Star Diver pode progredir para a carreira de Instrutor
ou seguir para o grau mais elevado de praticante, CMAS Four Star Diver.
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Um mergulhador Three Star Diver experiente que decida seguir a carreira de Instrutor, deverá
apresentar 100 imersões na sua caderneta de mergulho (ver particularidades no standard) de
forma a que possa frequentar o curso de One Star Instructor.
Um instrutor One Star tem a possibilidade de ser assistente de cursos de praticantes One, Two e
Three Star Diver e ainda todas as especialidades que o mesmo apresente certificações. Cada
certificação apresenta diferentes requisitos de nível de instrutor, algumas são restritas a
instrutores One Star, outras a instrutores Two e Three Star (consultar standards das
especialidades).
De uma forma simplificada um instrutor One Star é assistente de um instrutor Two Star e este
ultimo assistente do instrutor Three Star. No entanto, como já foi referido repetitivamente é sempre
necessário consultar os requisitos descritos nos standards das formações que estiver a ministrar
como assistente.
A progressão de carreira de um instrutor One Star é realizada pela sua experiência, através de
cursos ministrados e alunos certificados sob supervisão, e de cursos de formação de instrutores.
O acesso à avaliação CMAS Two Star Instructor é necessário que o One Star Instructor tenha no seu
histórico 2 cursos de One Star Diver e ter certificado pelo menos 10 alunos sob a supervisão de um
instrutor CMAS de nível superior.
Da mesma forma, um instrutor Two Star para ter acesso ao curso de formação de instrutores
Three Star necessita apresentar no seu histórico 10 cursos One Star Diver, 3 Cursos Two Star Diver,
2 Cursos Three Star Diver e 60 alunos certificados.
Um instrutor CMAS Three Star pode ser denominado de “Formador de Instrutores” ou de “Instructor
Trainer”. Este nível de certificação é o nível máximo da carreira CMAS.
Um instrutor CMAS Three Star para além de formar outros instrutores apresenta ainda a
possibilidade de ser eleito para exercer funções no Comité Técnico do Mergulho Recreativo e/ou
ser nomeado pelo mesmo para realizar funções de supervisão de escolas de mergulho.
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ONE STAR DIVER

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este curso dá competências aos novos participantes nesta atividade, para mergulharem de
uma forma segura até ao máximo de 20 metros de profundidade, utilizando ar como mistura
respiratória, e fazendo mergulhos que não exijam paragens de descompressão.
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2. CLASSIFICAÇÃO
2.1 Este curso CMAS One Star Diver (P1), está classificado como uma certificação de nível de
entrada no mergulho recreativo.

3. INSTRUTOR E ASSISTENTES
3.1 O curso CMAS One Star Diver (P1) pode ser lecionado por um instrutor CMAS com a qualificação
mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado na CMAS Portugal e apresente o
teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser assistido por um CMAS One Star Instructor (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal, ou por outro instrutor CMAS, que esteja filiado na CMAS Portugal e apresente o
teaching status ativo.

4. RÁCIO INSTRUTOR / ALUNOS
4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos
4.2 Aulas práticas: um instrutor para quatro alunos. Este rácio deve ser reduzido se as condições
não forem as ideais.
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5.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS ONE STAR DIVER (P1)

5.1 Um mergulhador CMAS One Star (P1) depois de treinado e avaliado por um instrutor CMAS,
deve ter conhecimento suficiente, destreza e experiência, para planear e realizar um mergulho
em águas abertas que não exija paragens de descompressão, devidamente equipado e
acompanhado por outro mergulhador certificado, no mínimo do mesmo nível, sem supervisão
e em ambiente similar, igual ou melhor, do que aquele em que foi treinado.
5.2 Um mergulhador CMAS One Star (P1) está qualificado para mergulhar dentro dos seguintes
parâmetros:
5.2.1 Utilizar ar como mistura respiratória.
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5.2.2 Mergulhos que não exijam paragens de descompressão.
5.2.3 Mergulhos diurnos.
5.2.4 Mergulhos com acesso direto à superfície.
5.2.5 Mergulhos com apoio adequado à superfície.
5.2.6 Mergulhos em ambiente com condições similares, iguais ou melhores, do que aquelas
em que foi treinado.
5.2.7 Mergulhos até à profundidade recomendada de 20 metros, acompanhado de um
mergulhador do mesmo nível ou superior.
5.2.8 Quando acompanhado por um instrutor de mergulho, um mergulhador CMAS One Star
Diver (P1), poderá progressivamente adquirir experiência para além destes parâmetros
e desenvolver capacidades para mergulhar em condições mais exigentes (ex.: maiores
profundidades, visibilidade mais reduzida, etc.), concebidas para aceder a qualificações
mais elevadas.

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS One Star Diver (P1), o participante deve cumprir os
seguintes pré-requisitos:
6.1.1

Ter idade mínima de catorze (14) anos; não há limite superior de idade.

6.1.2 Saber nadar e demonstrar competência aquática perante um instrutor CMAS.
6.1.3 Preencher a inscrição na CMAS Portugal.
6.1.4 Preencher a declaração médica requerida pela CMAS Portugal antes de participar em
qualquer atividade aquática.
6.1.5 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao mergulho recreativo com escafandro, antes de participar em
qualquer atividade aquática. É necessária a assinatura do representante legal quando o
aluno é menor de idade
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7.
7.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS One Star (P1), o aluno deve:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard

7.1.2 Completar com sucesso a avaliação teórica prevista na cláusula 10.1 deste standard
7.1.3 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas, em pelo menos seis (6)
sessões, como previsto na cláusula 10.2 deste standard
7.1.4 Ter completado com sucesso, quatro (4) imersões em águas abertas, em profundidades
entre os 5 e os 20 metros, e com a duração mínima de quinze (15) minutos por cada
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imersão, como previsto na cláusula 9.2 deste standard

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

9.

PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS

9.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.
9.2 A primeira imersão em águas abertas pode ser substituída por duas imersões em piscina com
profundidade entre os 5 e os 20 metros, se o instrutor assim o entender.

10. AVALIAÇÃO
10.1 Conhecimento teórico
10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.
10.2 Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas.
10.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimento técnicos em águas confinadas e abertas, de acordo com o definido nestes
standards e no programa de formação.
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11.

CERTIFICAÇÃO

11.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS One
Star Diver (P1).

CARTÃO ONE STAR DIVER

M3
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TWO STAR DIVER

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este curso faz parte da aprendizagem contínua para mergulhadores já certificados CMAS One
Star (P1) ou certificações equivalentes, e dá-lhes competências para mergulharem de uma
forma segura até ao máximo de 30 metros de profundidade, usando ar como mistura
respiratória, e realizando imersões que não exijam paragens de descompressão.

2.

M3

CLASSIFICAÇÃO

2.1 Este curso CMAS Two Star Diver (P2), está classificado como uma certificação de segundo nível
no mergulho recreativo.

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Two Star Diver (P2) pode ser lecionado por um instrutor CMAS com a
qualificação mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado na CMAS Portugal e
apresente o teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser assistido por um CMAS One Star Intructor (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal, ou por outro instrutor CMAS, que esteja filiado na CMAS Portugal e apresente o
teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos
4.2 Aulas práticas de águas confinadas: um instrutor para seis alunos
4.3 Aulas práticas de águas abertas: um instrutor para quatro alunos. Este rácio deve ser reduzido
se as condições não forem as ideais
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5.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS TWO STAR DIVER (P2)

5.1 Um mergulhador CMAS Two Star (P2) que adquiriu alguma experiência em mergulhos em
águas abertas, depois de treinado e avaliado por um instrutor CMAS, deve ter conhecimento
suficiente, competência técnica e experiência, para planear e realizar um mergulho em águas
abertas que não exija paragens de descompressão, acompanhado por outro mergulhador
certificado, sem supervisão e em ambiente similar, igual ou melhor, do que aquele em que foi
treinado.
5.2 Um mergulhador CMAS Two Star (P2) está qualificado para mergulhar dentro dos seguintes
parâmetros:
5.2.1 Utilizar ar como mistura respiratória, a não ser que esteja certificado para o uso de outras
misturas.
5.2.2 Mergulhos que não exijam paragens de descompressão.
5.2.3 Mergulhos noturnos.
5.2.4 Mergulhos com acesso direto à superfície.
5.2.5 Mergulhos com apoio adequado à superfície.
5.2.6 Mergulhos em ambiente com condições similares, iguais ou melhores, do que aquelas em
que foi treinado.
5.2.7 Mergulhos até à profundidade de vinte (20) metros, acompanhando um mergulhador
CMAS One Star (P1).
5.2.8 Mergulhos até à profundidade recomendada de trinta (30) metros, acompanhado de um
mergulhador do mesmo nível ou superior.
5.2.9 Quando acompanhado por um instrutor de mergulho, um mergulhador CMAS Two Star
(P2), poderá progressivamente adquirir experiência além destes parâmetros e
desenvolver capacidades para mergulhar até aos quarenta (40) metros, de modo a poder
aceder a qualificações mais elevadas.

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS Two Star Diver (P2), o participante deve cumprir os
seguintes pré-requisitos:
6.1.1

Ser filiado na CMAS Portugal.

6.1.2 Ter a certificação CMAS One Star Diver (P1) ou equivalente.
6.1.3 Ter no mínimo dez (10) mergulhos registados na sua caderneta de imersão, embora a
certificação só seja atribuída após ter registados vinte (20) mergulhos.
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6.1.4 Ter idade mínima de quinze (15) anos; não há limite superior de idade.
6.1.5 Preencher a declaração médica requerida pela CMAS Portugal antes de participar em
qualquer atividade aquática.
6.1.6 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao mergulho recreativo com escafandro, antes de participar em
qualquer atividade aquática. É necessária a assinatura do representante legal quando o
aluno é menor de idade.
6.1.7 A CMAS recomenda que o mergulhador CMAS Two Star (P2) frequente os cursos de
Suporte Básico de Vida e de Administração de Oxigénio.

7.
7.1

M3

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS Two Star (P2), o aluno tem que:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard.

7.1.2 Ter no mínimo vinte (20) mergulhos registados na sua caderneta de imersão, dos quais
dez (10) entre os dez (10) e os trinta (30) metros.
7.1.3 Completar com sucesso a avaliação teórica prevista na cláusula 10.1 deste standard.
7.1.4 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas, durante uma ou mais
sessões se o instrutor achar necessário.
7.1.5 Ter completado com sucesso dois (2) mergulhos em águas abertas, até à profundidade
de 30 metros, e com a duração mínima de vinte (20) minutos.

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

9.

PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS

9.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.
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10. AVALIAÇÃO
10.1

Conhecimento teórico
10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.

10.2

Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas
10.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas confinadas e abertas, de acordo com o definido
nestes standards e no programa de formação.

M3
11.

CERTIFICAÇÃO

11.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS Two
Star Diver (P2).

CARTÃO TWO STAR DIVER
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THREE STAR DIVER

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este curso é dirigido, a mergulhadores certificados CMAS Two Star (P2) com larga experiência,
e tem como objetivo a sua introdução nos fundamentos da liderança, e dar-lhes competências
para planearem, organizarem e liderarem mergulhadores em águas abertas, até ao máximo
de 40 metros de profundidade, de uma forma segura e competente.

2.

CLASSIFICAÇÃO

2.1 Este curso CMAS Three Star Diver (P3), está classificado como nível de entrada nos programas
de liderança.

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Three Star Diver (P3) pode ser lecionado por um instrutor CMAS com a
qualificação mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado na CMAS Portugal e
tenha o teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser assistido por um CMAS One Star Instructor (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal, ou por outro instrutor CMAS, que esteja filiado na CMAS Portugal e apresente o
teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos
4.2 Aulas práticas de águas confinadas: um instrutor para seis alunos
4.3 Aulas práticas de águas abertas: um instrutor para quatro alunos. Este rácio deve ser reduzido
se as condições não forem as ideais
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5.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS THREE STAR DIVER (P3)

5.1 Um mergulhador CMAS Three Star (P3), depois de treinado e avaliado por um instrutor CMAS,
deve ter um elevado conhecimento teórico relacionado com o mergulho, grande competência
nas técnicas de salvamento, excelente gestão e supervisão, competências técnicas de
mergulho exemplares, e suficiente experiência para planear, organizar e liderar mergulhos em
águas abertas.
5.2 Um mergulhador CMAS Three Star (P3) está qualificado para mergulhar dentro dos seguintes
parâmetros:
5.2.1 Decidir se um local de mergulho, e em determinadas condições, é seguro.
5.2.2 Liderar vários tipos de mergulhos, incluindo mergulhos que exijam paragens de
descompressão.
5.2.3 Liderar mergulhos em locais mais especializados, para os quais teve treino específico.
5.2.4 Elaborar e executar planos de emergência apropriados ao local de mergulho.
5.2.5 Mergulhar até à profundidade máxima recomendada de quarenta (40) metros,
acompanhado de um mergulhador do mesmo nível ou instrutor.

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS Three Star Diver (P3), o participante deve:
6.1.1

Ser filiado na CMAS Portugal.

6.1.2 Ter idade mínima de dezoito (18) anos; não há limite superior de idade.
6.1.3 Ter a certificação CMAS Two Star Diver (P2) ou equivalente.
6.1.4 Ter frequentado com aprovação um curso de Suporte Básico de Vida reconhecido pela
CMAS Portugal.
6.1.5 Ter frequentado com aprovação o curso CMAS de Administração de Oxigénio ou
equivalente.
6.1.6 Ter frequentado com aprovação o curso CMAS de Navegação Subaquática ou
equivalente.
6.1.7 Ter frequentado com aprovação o curso CMAS Rescue Diver ou equivalente.
6.1.8 Ter no mínimo cinquenta (50) mergulhos registados na sua caderneta de imersão.
6.1.9 Preencher a declaração médica requerida pela CMAS Portugal antes de participar em
qualquer atividade aquática.
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6.1.10 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao mergulho com escafandro (recreativo), antes de participar em
qualquer atividade aquática.

7.
7.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS Three Star (P3), o aluno deve:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard.

7.1.2 Ter no mínimo cinquenta (50) mergulhos registados na sua caderneta de imersão, dos
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quais quinze (15) entre os trinta (30) e os quarenta (40) metros.
7.1.3 Completar com sucesso a avaliação teórica prevista na cláusula 10.1 deste standard.
7.1.4 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas, prevista na cláusula 10.2
deste standard.
7.1.5 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas, prevista na cláusula 10.2 deste
standard.
7.1.6 Completar com sucesso as provas de aptidão física, previstas na cláusula 10.3 deste
standard.

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

9.

PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS

9.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.
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10. AVALIAÇÃO
10.1 Conhecimento teórico
10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.
10.2 Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas
10.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas confinadas e abertas, de acordo com o definido
nestes standards e no programa de formação.

M3

10.3 Avaliação da aptidão física
10.3.1 O aluno deve concluir as provas de aptidão física, atingindo com sucesso os valores
mínimos exigidos

11.

CERTIFICAÇÃO

11.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS Three
Star Diver (P3).

CARTÃO THREE STAR DIVER
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FOUR STAR DIVER

1.
1.1

COMPETÊNCIAS
O mergulhador CMAS Four Star (P4), é um mergulhador que atingiu um elevado nível de
conhecimentos e de competências, suportado por uma vasta experiência. É um mergulhador
competente para realizar tarefas e cumprir objetivos de elevada importância associados à
formação e liderança de grupos de mergulhadores.

2.

M3

PRÉ-REQUISITOS

2.1 Estar filiado na CMAS Portugal há pelo menos cinco (5) anos
2.2 Ter idade mínima de vinte (20) anos; não há limite superior de idade
2.3 Possuir a certificação de CMAS Three Star Diver (P3), há pelo menos dois (2) anos
2.4 Após a obtenção da certificação de CMAS Three Star Diver (P3), deve ter efetuado no mínimo
cem (100) mergulhos, em condições e exigências variadas

3.

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO

3.1 O candidato deve cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 2 deste standard
3.2 O candidato tem de ser capaz de demonstrar a sua capacidade para organizar expedições de
mergulho e outras atividades de importância relevante, relacionadas com o mergulho
3.3 Tem de ser competente numa determinada área especializada ou numa disciplina científica
relacionada com o mergulho
3.4 A avaliação será feita por um painel composto por três (3) instrutores CMAS Three Star (M3)
e será confirmada pelo responsável do Comité Técnico do Mergulho Recreativo da CMAS
Portugal
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4.

CERTIFICAÇÃO

4.1 Completados com sucesso todos os requisitos, será entregue ao candidato um cartão CMAS
Four Start Diver (P4).

CARTÃO FOUR STAR DIVER

M3
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CERTIFICAÇÕES DE INSTRUTORES
Como já vimos anteriormente, no sistema de formação CMAS, os instrutores estão divididos por
áreas e níveis de competências.
Todas as certificações CMAS apresentam sempre a certificação de instrutor respetiva, sendo que
algumas podem ser ministradas por Instrutores CMAS One Star, outras apenas por instrutores
CMAS Two ou Three Star.
O racional por detrás da relação entre as certificações de praticantes e as certificações de
instrutores é fundamentado pelos níveis das certificações, sendo organizadas da seguinte forma:

M3

 O instrutor CMAS One Star está direcionado para ser assistente do instrutor.
 O instrutor CMAS Two Star está direcionado para ministrar todas as certificações de nível
inicial, avançado e confirmado.
 O instrutor CMAS Three Star está direcionado para ministrar todas as certificações de
formação de instrutores.
Para um melhor entendimento das certificações de Mergulho Recreativo, podemos dividir as
certificações de instrutor da seguinte forma:

INSTRUTORES DE CURSOS DE CARREIRA DE PRATICANTES
CMAS One Star Instructor e CMAS Two Star Instructor.

INSTRUTORES DE ESPECIALIDADES DE CARREIRA
Todas as certificações de especialidades recreativas obrigatórias para progressão de carreira desde
One Star Diver a Three Star Diver (SBV reconhecido pela CMAS Portugal, CMAS Oxygen
Administration, CMAS Underwater Navigation, CMAS Rescue Diver).

INSTRUTORES DE ESPECIALIDADES ISOLADAS
Todas as certificações de especialidades de mergulho recreativo.

INSTRUTORES DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS
Todas as certificações de especialidades de mergulho técnico.
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FORMADOR DE INSTRUTORES – TRAINER
Um Instructor Trainer, seja de um curso de praticante, de um curso de especialidade de carreira,
isolada recreativa ou de mergulho técnico é obrigatoriamente detentor de uma certificação CMAS
Three Star Instructor.

CERTIFICAÇÕES DE ESPECIALIDADES DE CARREIRA
A CMAS internacional para as especialidades de carreira não desenvolveu cartões físicos de
certificações de instrutor, apenas de praticantes, estas estão associadas à certificação CMAS One
Star Instructor ou CMAS Two Star Instructor.
Estas especialidades sem cartão físico não apresentam curso de instrutor, sendo que o instrutor
obtém a sua certificação diretamente após realizar o curso de formação de instrutor CMAS One
Star ou Two Star.
Ou seja, o processo de avaliação das certificações das especialidades de carreira que são prérequisito para frequentar o programa de formação CMAS One Star Instructor está integrado como
requisito de aproveitamento dos candidatos a instrutores CMAS One Star e CMAS Two Star.
As certificações de instrutor que não apresentam cursos de instrutores e que são diretamente
atribuídas ao Instrutor no final deste concluir com aproveitamento o curso CMAS One Star
Instructor são as seguintes:
 CMAS Snorkel Instructor
 CMAS Introductory SCUBA Experience
O instrutor CMAS One Star após ter ministrado, sob supervisão, dois (2) cursos CMAS One Star
Diver e ter certificado 10 alunos em qualquer curso ou especialidade de carreira, tem acesso ao
exame de instrutor CMAS Two Star.
O instrutor CMAS Two Star, adquire diretamente as certificações:
 CMAS Underwater Navigation Instructor
 CMAS Rescue Diver Instructor
 CMAS Oxygen Administration Instructor
 CPR / FPAS Suporte Básico de Vida Instructor
Em termos de emissão de certificações de instrutores todas as certificações que não apresentam
cartão físico de instrutor, têm sempre uma emissão de certificação na plataforma online CMAS
Portugal. A estas certificações denominamos de certificações digitais ou virtuais.

ESPECIALIDADES ISOLADAS
Todas as certificações de instrutores de especialidades isoladas recreativas ou técnicas
apresentam Standards que devem ser consultados de forma a serem conhecidos os requisitos
necessários cumprir para a sua obtenção.
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ONE STAR INSTRUCTOR

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este programa de formação tem como objetivo apresentar aos guias de mergulhador CMAS
Three Star Diver experientes, os conceitos básicos, princípios e técnicas de ensino e treino de
mergulhadores, o que lhes permitirá serem assistentes de instrutor de programas de treino
CMAS de acordo com o definido nos seus respetivos standards de formação.

2.

CLASSIFICAÇÃO

2.1 O Programa de Treino para Instrutores CMAS One Star é classificado como um programa de
assistente de instrutores com vista à atribuição de competências para formação de
mergulhadores no sistema de formação CMAS.

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS One Star Instructor pode ser lecionado por um instrutor CMAS com a
qualificação mínima de instrutor CMAS Three Star (M3), que esteja filiado na CMAS Portugal e
apresente o teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser assistido por um CMAS Two Star Instructor (M2), que esteja filiado na
CMAS Portugal e apresente o teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Um (1) Instrutor para uma turma de 1 a 4 alunos.
4.2 Dois (2) Instrutores para uma turma de 5 a 8 alunos.
4.3 Quatro (4) instrutores para uma turma de 6 a 12 alunos.
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5.

ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

5.1 Componente Académica (Horas Estimadas): 65 horas
5.2 Componente Prática: Pelo menos 25 horas
5.3 Requisito Mínimo em prática de Águas Abertas
5.3.1 Uma (1) imersão a uma profundidade de 56 metros é recomendada, mas não é critério
obrigatório.
5.3.2 A CMAS permite aos instrutores Three Star adaptar o número de dias para sessões
práticas em águas abertas, desde que se cumpra com os conteúdos programáticos, em
função do número de candidatos em formação, o seu nível técnico como mergulhadores
e as condições ambientais no local.

6.

M3

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS ONE STAR INSTRUCTOR (M1)

6.1 Um Instrutor One Star deverá ser treinado, para quando fora avaliado por um Instrutor CMAS
Three Star, demonstre elevadas competências teóricas, práticas em águas confinadas e
abertas, bem como uma elevada competência pedagógica, de gestão de toda a atividade de
mergulho associada a uma Escola, Centro e Estações de Enchimento de misturas respiratórias,
e demonstrar competências de planeamento de saídas de mergulho em contexto de formação
e recreativo, bem como na gestão de situação de emergência.
6.2 O Instrutor CMAS One Star está qualificado para ser Diretor de Curso, Ministrar as sessões
teóricas e práticas, Avaliar e Certificar os alunos dos programas:
 Todos os programas CMAS Snorkel Diver
 CMAS Introductory SCUBA experience
6.3 O instrutor CMAS One Star pode desempenhar funções de assistente de um instrutor CMAS
Two Star nas componentes de formação teórica e prática, sem competência para avaliação e
certificação, de acordo com o definido nos standards dos programas de treino CMAS.
6.4 O instrutor CMAS One Star, está qualificado para ser Diretor de Curso, Ministrar as sessões
teóricas e práticas, Avaliar e Certificar todas as especialidades CMAS que possua a certificação
de instrutor de acordo com as condições definidas nos standards dos respetivos programas
de treino CMAS.
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7.
7.1

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO
Para poder participar no curso CMAS One Star Instructor (M1), o participante deve cumprir os
seguintes pré-requisitos:
7.1.1

Ter idade mínima de dezoito (18) anos; não há limite superior de idade.

7.1.2 Ser filiado na CMAS Portugal.
7.1.3 Apresentar exame médico específico de aptidão para a prática do mergulho.
7.1.4 Preencher toda a documentação administrativa.
7.1.5 Ter a certificação CMAS Three Star Diver (P3) ou equivalente à pelo menos um ano.
7.1.6 Ter a certificação CMAS Administração de O2 ou equivalente.
7.1.7 Ter uma certificação SBV reconhecida pela CMAS Portugal.
7.1.8 Ter a certificação CMAS Rescue Diver ou equivalente.
7.1.9 Ter no mínimo cem (100) imersões registadas na sua caderneta de imersão, incluindo
mergulhos noturnos e de visibilidade reduzida, mergulhos profundos (entre 30 e 40m),
mergulho em corrente, águas frias e de navegação.

8.
8.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de Instrutor CMAS One Star (M1), o aluno tem que:
8.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos.

8.1.3 Completar com sucesso a avaliação teórica.
8.1.4 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas
8.1.5 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas
8.1.6 Completar com sucesso a avaliação competência pedagógica
8.1.7 Completar com sucesso a avaliação de demonstração de competências de
procedimentos de emergência

9.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

9.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

10. PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS
10.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.
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11.
11.1

AVALIAÇÃO
Conhecimento teórico
11.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.

11.2

Competências Pedagógicas
10.2.2 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação de pelo menos duas (2) sessões como
preletor de um qualquer módulo do programa CMAS One star Diver.

11.3

Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas
10.3.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas confinadas de acordo com o definido nestes
standards em pelo menos: duas (2) sessões.
10.3.2 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas abertas de acordo com o definido nestes standards
em pelo menos: duas (2) sessões.

11.4

Competências em Procedimento de Emergência
10.4.1 O aluno deve demonstrar conhecimentos e competências de resgate de
mergulhadores durantes um exercício de resgate simulado, através de uma avaliação
em relação a pelo menos um dos cenários possíveis.

12. CERTIFICAÇÃO
12.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS One
Star Instructor (M1).

CARTÃO ONE STAR INSTRUCTOR
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TWO STAR INSTRUCTOR

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este programa de treino tem como objetivo reforçar os conhecimentos e experiência dos
instrutores CMAS One Star nos conceitos básicos, princípios e técnicas de ensino e treino de
mergulhadores, introduzindo o programa Two Star Diver, as especialidades avançadas, o
programa Rescue Diver e o programa Three Star Diver, de forma a ministrar formações com
altos padrões de qualidade e segurança.

1.2 Tem como objetivo a formação de assistentes de CMAS Three Star Instructor, nas
componentes de formação teórica e prática em águas confinadas e abertas.

2.

CLASSIFICAÇÃO

2.1 O Programa de Treino para Instrutores CMAS Two Star é classificado como de nível intermédio
e avançado, habilitando os instrutores a ministrar todos os programas de formação de
mergulhadores (One, Two e Three Star Diver), das especialidades de carreira e ser assistente
em programas de formação de instrutores.

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Two Star Instructor pode ser lecionado por um instrutor CMAS com a
qualificação mínima de instrutor CMAS Three Star (M3), que esteja filiado na CMAS Portugal e
apresente o teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser assistido por um CMAS Two Star Instructor (M2), que esteja filiado na
CMAS Portugal e apresente o teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Um (1) Instrutor para uma turma de 1 a 4 alunos.
4.2 Dois (2) Instrutores para uma turma de 5 a 8 alunos.
4.3 Quatro (4) instrutores para uma turma de 6 a 12 alunos.
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5.

ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

5.1 Componente Académica (Horas Estimadas): 75 horas
5.2 Componente Prática: Pelo menos 25 horas
5.3 Requisito Mínimo em prática de Águas Abertas
5.3.1 A CMAS permite aos instrutores Three Star adaptar o número de dias para sessões
práticas em águas abertas, desde que se cumpra com os conteúdos programáticos, em
função do número de candidatos em formação, o seu nível técnico como mergulhadores
e as condições ambientais no local.

M3
6.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS TWO STAR INSTRUCTOR (M2)

6.1 Um Instrutor Two Star deverá ser treinado, para quando for avaliado por um Instrutor CMAS
Three Star, demonstre elevadas competências teóricas, práticas em águas confinadas e
abertas, bem como uma elevada competência pedagógica, de gestão de toda a atividade de
mergulho associada a uma Escola, Centro e Estações de Enchimento de misturas respiratórias,
e demonstrar competências de planeamento de saídas de mergulho em contexto de formação
e recreativo, bem como na gestão de situação de emergência.
6.2 O Instrutor CMAS Two Star está qualificado para ser diretor de curso, ministrar as sessões
teóricas e práticas, avaliar e certificar os alunos dos programas:
 Todos os programas CMAS Snorkel Diver
 CMAS Introductory SCUBA experience
 CMAS One Star Diver
 CMAS Two Star Diver
 CMAS Three Star Diver
 Especialidades de carreira de praticantes

6.3 O instrutor CMAS Two Star pode desempenhar funções de assistente de um instrutor CMAS
Three Star nas componentes de formação teórica e prática, sem competência para avaliação e
certificação, de acordo com o definido nos standards dos programas de treino CMAS.

6.4 O instrutor CMAS Two Star, está qualificado para ser Diretor de Curso, Ministrar as sessões
teóricas e práticas, Avaliar e Certificar todas as especialidades CMAS que possua a certificação
de instrutor de acordo com as condições definidas nos standards dos respetivos programas de
treino CMAS.
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7.
7.1

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO
Para poder participar no curso CMAS Two Star Instructor (M2), o participante deve cumprir os
seguintes pré-requisitos:
7.1.1

Ter idade mínima de vinte (20) anos; não há limite superior de idade.

7.1.2 Ser filiado na CMAS Portugal.
7.1.3 Apresentar exame médico específico de aptidão para a prática do mergulho
7.1.4 Preencher toda a documentação administrativa
7.1.5 Ter a certificação CMAS One Star Instructor ou equivalente à pelo menos um (1) ano
7.1.6 Ter a certificação CMAS Administração de O2 ou Equivalente

M3

7.1.7 Ter uma certificação SBV reconhecida pela CMAS Portugal
7.1.8 Ter a certificação CMAS Rescue Diver
7.1.9 Ter ministrado com supervisão até à data da candidatura no mínimo dois (2) cursos
CMAS One Star Diver e certificado, pelo menos, dez (10) alunos

8.
8.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de Instrutor CMAS Two Star (M2), o aluno tem que:
8.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos deste standard.

8.1.2 Completar com sucesso a avaliação teórica.
8.1.3 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas
8.1.4 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas
8.1.5 Completar com sucesso a avaliação competência pedagógica
8.1.6 Completar com sucesso a avaliação de demonstração de competências de
procedimentos de emergência

9.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

9.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.
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10. PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS
10.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.

11.
11.1

AVALIAÇÃO
Conhecimento teórico
10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.

11.2

M3

Competências Pedagógicas
10.2.2 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação de pelo menos duas (2) sessões como
preletor de um qualquer módulo dos programas CMAS One, Two ou Three Star Diver.

11.3

Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas
11.3.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas confinadas de acordo com o definido nestes
standards em pelo menos: duas (2) sessões.
11.3.2 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas abertas de acordo com o definido nestes standards
em pelo menos: duas (2) sessões.

11.4

Competências em Procedimento de Emergência
11.4.1 O aluno deve demonstrar conhecimentos e competências de resgate de
mergulhadores durantes um exercício de resgate simulado, através de uma avaliação
em relação a pelo menos um dos cenários possíveis.

12. CERTIFICAÇÃO
12.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS Two
Star Instructor (M2).

CARTÃO TWO STAR INSTRUCTOR
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THREE STAR INSTRUCTOR

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Este programa de treino tem como objetivo reforçar os conhecimentos e experiência dos
CMAS Two Star Instructors nos conceitos básicos, princípios e técnicas de ensino e treino de
mergulhadores, introduzindo as técnicas de avaliação de instrutores de forma a conseguirem
ministrar os programas de formação de instrutores CMAS de forma segura e compete.

2.

M3

CLASSIFICAÇÃO

2.1 O Programa de Treino CMAS Three Star Instructor está classificado como o nível mais
avançado da carreira de instrutor da CMAS.
2.2 O CMAS Three Star Instructor tem competência para ser diretor de curso dos cursos CMAS
One Star Instructor e Two Star Instructor e ainda ter acesso às certificações de Instructor
Trainer em todas as especialidades CMAS que cumpra os requisitos.

3.

INSTRUTORES

3.1 As componentes de formação do curso CMAS Three Star Instructor têm de ser lecionadas por
um instrutor CMAS com a qualificação mínima de instrutor CMAS Three Star (M3), que esteja
filiado na CMAS Portugal e apresente o teaching status ativo.
3.2 A avaliação do curso CMAS Three Star Instructor têm de ser realizada por dois instrutores
CMAS Three Star, sendo que um dos instrutores deverá ser nomeado pelo Comité Técnico do
Mergulho Recreativo da CMAS Portugal.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Dois (2) Instrutores para uma turma de 1 a 4 alunos.
4.2 Três (3) Instrutores para uma turma de 5 a 8 alunos.
4.3 Quatro (4) instrutores para uma turma de 9 a 12 alunos.
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5.

ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

5.1 Componente Académica (Horas Estimadas): 85 horas
5.2 Componente Prática: Pelo menos 25 horas
5.3 Requisito Mínimo em prática de Águas Abertas
5.3.1 A CMAS permite aos instrutores Three Star adaptar o número de dias para sessões
práticas em águas abertas, desde que se cumpra com os conteúdos programáticos, em
função do número de candidatos em formação, o seu nível técnico como mergulhadores
e as condições ambientais no local.

6.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS THREE STAR INSTRUCTOR (M3)

6.1 Um Instrutor CMAS Three Star deverá deverá ser treinado, para quando for avaliado por um
painel de instrutores CMAS Three Star, demonstre elevadas competências teóricas, práticas
em águas confinadas e abertas, bem como uma elevada competência pedagógica, de gestão
de toda a atividade de mergulho associada a uma Escola, Centro e Estações de Enchimento de
misturas respiratórias, e demonstrar competências de planeamento de saídas de mergulho
em contexto de formação e recreativo, bem como na gestão de situação de emergência.
6.2 O Instrutor CMAS Three Star está qualificado para ser Diretor de Curso, Ministrar as sessões
teóricas e práticas, Avaliar e Certificar os alunos dos programas:
 CMAS One Star Instructor
 CMAS Two Star Instructor
 CMAS Three Star Instructor
6.5 O instrutor CMAS Three Star pode desempenhar funções de assistente de outro instrutor
CMAS Three Star nas componentes de formação teórica, prática, avaliação e certificação, de
acordo com o definido nos standards dos programas de treino CMAS.
6.6 O instrutor CMAS Three Star, está qualificado para se candidatar as certificações de “Trainer”
de todas as especialidades CMAS de acordo com as condições definidas nos standards dos
respetivos programas de treino CMAS.
6.7 O instrutor CMAS Three Star, está qualificado para se candidatar nos atos eleitorais como
membro do Comité Técnico de Mergulho Recreativo e Técnico da CMAS Portugal.
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7.
7.1

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO
Para poder participar no curso CMAS Three Star Instructor (M3), o participante deve cumprir
os seguintes pré-requisitos:
7.1.1

Ter idade mínima de vinte (20) anos; não há limite superior de idade.

7.1.2 Ser filiado na CMAS Portugal.
7.1.3 Apresentar exame médico específico de aptidão para a prática do mergulho
7.1.4 Preencher toda a documentação administrativa
7.1.5 Ter a certificação CMAS Two Star Instructor ou equivalente à pelo menos dois (2) anos.
7.1.6 Ter a certificação CMAS Administração de O2 ou Equivalente ativa
7.1.7

M3

Ter uma certificação SBV reconhecida pela CMAS Portugal ativa

7.1.8 Ter ministrado até à data da candidatura no mínimo:
7.1.8.1

Dez (10) cursos CMAS One Star Diver

7.1.8.2 Três (3) cursos CMAS Two Star Diver
7.1.8.3 Dois (2) cursos CMAS Three Star Diver
7.1.9 Ter certificado no mínimo sessenta (60) alunos.
7.1.10 Ter sido assistente de instrutor em pelo menos dois (2) cursos de CMAS One Star
Instructor (M1) ou CMAs Two Star Instructor (M2).
7.1.11 Submeter prova de pelo menos quinhentas (500) imersões em águas abertas.

8.
8.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de Instrutor CMAS Three Star (M3), o aluno tem que:
8.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard.

8.1.3 Completar com sucesso a avaliação teórica.
8.1.4 Completar com sucesso a avaliação em águas confinadas
8.1.5 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas
8.1.6 Completar com sucesso a avaliação competência pedagógica
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9.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

9.1 O diretor do curso deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

10. PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS
10.1 O diretor do curso deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.

11.
11.1

M3

AVALIAÇÃO
A avaliação deve ser realizada pela equipa de formação descrita na clausula 3.0 destes
standards. O comité técnico do mergulho recreativo poderá também organizar cursos de
formação CMAS Three Star Instructor.

11.2

Conhecimento Teórico
11.2.1 O candidato deve demonstrar elevados conhecimentos teóricos nas matérias:


Fundamentos teóricos associadas ao mergulho



Competências técnicas associadas aos programas de praticantes



Competências técnicas associadas aos programas de instrutores



Carreira de mergulho CMAS



Procedimentos de Emergência e Resgate (SBV e Primeiros Socorros,
Administração de O2, Rescue Diver e Gestão de uma emergência).

11.3

Competências Pedagógicas
11.3.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação supervisionada de candidatos a
instrutores em cursos CMAS One Star Instructor ou CMAS Two Star Instructor.

11.4

Competências Técnicas de Mergulho em Águas Confinadas e Abertas
11.4.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas confinadas de acordo com o definido nestes
standards em pelo menos: duas (2) sessões.
11.4.2 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de
procedimentos técnicos em águas abertas de acordo com o definido nestes
standards em pelo menos: duas (2) sessões.
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12. CERTIFICAÇÃO
12.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS Three
Star Instructor (M3).

CARTÃO THREE STAR INSTRUCTOR

M3
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M3

ESPECIALIDADES RECREATIVAS
DE CARREIRA
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NAVEGAÇÃO

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Dar competências a mergulhadores certificados, para a utilização de vários métodos de
navegação subaquática, e para planearem e executarem diversas técnicas de navegação
subaquática de uma maneira correta e segura

M3
2.

CLASSIFICAÇÃO

2.1 Este curso CMAS Underwater Navigation, está classificado como sendo uma especialidade de
nível intermédio no programa de treino de um mergulhador CMAS

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Underwater Navigation pode ser lecionado por qualquer instrutor CMAS com a
qualificação mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado na CMAS Portugal e
tenha o teaching status ativo
3.2 O instrutor deve possuir a especialidade CMAS Underwater Navigation
3.3 O instrutor pode ser assistido por um CMAS One Star Instructor (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal com o teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos
4.2 Aulas práticas: um instrutor para quatro alunos. Podem ser adicionados mais dois (2) alunos
por cada assistente, até ao máximo de oito (8) alunos. Este rácio deve ser reduzido se as
condições não forem as ideais
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5.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS UNDERWATER NAVIGATION

5.1 Um mergulhador com a especialidade CMAS Underwater Navigation, depois de treinado e
avaliado por um instrutor CMAS, deve ter conhecimentos suficientes sobre navegação natural
e navegação com o auxílio de instrumentos, vantagens e desvantagens de cada uma, conhecer
os vários tipos de bússola, e saber executar as técnicas de navegação subaquática

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS Underwater Navigation, o participante deve:
6.1.1

Ser filiado na CMAS Portugal

M3

6.1.2 Ter idade mínima de quinze (15) anos; não há limite superior de idade
6.1.3 Ter a certificação CMAS One Star Diver (P1) ou equivalente
6.1.4 Ter no mínimo quinze (15) mergulhos registados na sua caderneta de imersão
6.1.5 Preencher a declaração médica requerida pela CMAS Portugal antes de participar em
qualquer atividade aquática
6.1.6 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao mergulho recreativo com escafandro, antes de participar em
qualquer atividade aquática. É necessária a assinatura do representante legal quando o
aluno é menor de idade

7.
7.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS Underwater Navigation, o aluno deve:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard

7.1.2 Completar com sucesso a avaliação teórica
7.1.3 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas, durante pelo menos duas (2)
sessões

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.
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9.

PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS

9.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas abertas, se as condições
de proteção e segurança estão asseguradas.

10. AVALIAÇÃO
10.1

Conhecimento Teórico

10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e aprovação
num exame escrito ou oral.

10.2

Competências Técnicas De Mergulho Em Águas Confinadas E Abertas

10.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na execução de procedimento
técnicos em águas confinadas e abertas, de acordo com o definido nestes standards e no
programa de formação.

11.

CERTIFICAÇÃO

11.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS
Underwater Navigation.

CARTÃO UNDERWATER NAVIGATION
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA

ENQUADRAMENTO
Ensinar ao mergulhador as práticas de lidar com várias situações de emergência que podem
acontecer no decorrer da prática da atividade e finalmente o seu tratamento primário e técnicas
de salvamento, até que o acidentado seja entregue aos cuidados médicos qualificados.

M3

Este curso é um requisito para a admissão ao Curso de Administração de Oxigénio, validações e
crossovers para Instrutores CMAS.

INFORMAÇÕES
 O curso de especialização de Suporte Básico de Vida é uma certificação da FPAS e resulta de
uma parceria entre o Conselho Português de Ressuscitação (CPR) que segue as
recomendações do European Ressuscitation Council (ERC).
 Poderá ser ministrado por um instrutor CMAS One Star Instructor que apresente a certificação
de instrutor de Suporte Básico de Vida - CPR/FPAS.
 A CMAS Portugal reconhece certificações de SBV ministrados pelo INEM, por outras entidades
reconhecidas pelo CPR ou por outros sistemas de formação de mergulho recreativo
reconhecidos em Portugal.
 Esta certificação é obrigatória para o desempenho das funções de guia ou de instrutor de
mergulho CMAS.
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ADMINISTRAÇÃO DE O2

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Dar competências teóricas e práticas aos alunos, para a Administração de Oxigénio de uma
forma eficaz no primeiro socorro em um acidente de mergulho.

M3
2.

CLASSIFICAÇÃO

2.1 Este curso CMAS Oxigen Administration, está classificado como sendo uma especialidade de
nível intermédio no programa de treino de um mergulhador CMAS.

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Oxigen Administration pode ser lecionado por qualquer instrutor CMAS Oxigen
Administration com a qualificação mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado
na CMAS Portugal e tenha o teaching status ativo.
3.2 O instrutor deve possuir a especialidade CMAS Oxigen Administration Instructor.
3.3 O instrutor pode ser assistido por um CMAS One Star Instructor (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal com o teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos.
4.2 Aulas práticas: um instrutor para seis alunos.
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5.

COMPETÊNCIAS

5.1 Um aluno com a especialidade CMAS Oxigen Administration, depois de treinado e avaliado por
um instrutor CMAS, deve conhecer os efeitos benéficos do oxigénio, identificar as situações de
emergências do mergulho, e saber aplicar os diversos sistemas de administração de oxigénio.

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS Oxigen Administration, o participante deve:
6.1.1

M3

Ser filiado na CMAS Portugal.

6.1.2 Ter idade mínima de catorze (14) anos; não há limite superior de idade.
6.1.3 Ter frequentado com aprovação um curso de suporte básico de vida (SBV) reconhecido
pela CMAS Portugal.
6.1.4 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao curso. É necessária a assinatura do representante legal quando o
aluno é menor de idade.

7.
7.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS Oxigen Administration, o aluno deve:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos da cláusula 6 deste standard.

7.1.2 Completar com sucesso as avaliações teórica e prática.

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.
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9.

AVALIAÇÃO

9.1 Conhecimento teórico
9.1.1

Completar com sucesso a avaliação teórica, através da realização e aprovação num
exame escrito ou oral.

9.2 Competências práticas
9.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, nos processos de aplicação
dos diversos sistemas de administração de oxigénio, de acordo com o definido nestes

M3

standards e no programa de formação.

10. CERTIFICAÇÃO
10.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS
Oxigen Administration.

CARTÃO OXYGEN ADMINISTRATOR
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RESCUE DIVER

1.
1.1

OBJETIVO DO CURSO
Dar competências a mergulhadores certificados, para lidar com diferentes situações de
emergência, avaliar fatores que ajudem a evitar o acidente, reconhecer os acidentes de
mergulho e o seu tratamento primário, aprender várias técnicas de salvamento, e a gerir uma
situação de emergência

2.

M3

CLASSIFICAÇÃO

2.1 Este curso CMAS Rescue Diver, está classificado como sendo uma especialidade de nível
intermédio no programa de treino de um mergulhador CMAS

3.

INSTRUTOR E ASSISTENTES

3.1 O curso CMAS Rescue Diver pode ser lecionado por qualquer instrutor CMAS Rescue Diver com
a qualificação mínima de instrutor CMAS Two Star (M2), que esteja filiado na CMAS Portugal e
tenha o teaching status ativo.
3.2 O instrutor pode ser auxiliado por um instrutor CMAS One Star (M1), que esteja filiado na CMAS
Portugal com o teaching status ativo.

4.

RÁCIO INSTRUTOR/ALUNOS

4.1 Aulas teóricas: um instrutor para doze alunos
4.2 Aulas práticas: um instrutor para oito alunos. Podem ser adicionados mais dois (2) alunos por
cada assistente, até ao máximo de doze (12) alunos. Este rácio deve ser reduzido se as
condições não forem as ideais.
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5.

COMPETÊNCIAS DE UM CMAS RESCUE DIVER

5.1 Um CMAS Rescue Diver, depois de treinado e avaliado por um instrutor CMAS, deve ter
conhecimentos suficientes, competência e técnica, para prevenir e evitar possíveis acidentes
de mergulho, reconhecer as causa mais comuns dos acidentes de mergulho, prestar
assistência a um mergulhador acidentado, coordenar e organizar todo o processo numa
emergência de mergulho

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO

6.1 Para poder participar no curso CMAS Rescue Diver, o participante deve:
6.1.1

M3

Ser filiado na CMAS Portugal.

6.1.2 Ter idade mínima de quinze (15) anos; não há limite superior de idade.
6.1.3 Ter a certificação CMAS One Star Diver (P1) ou equivalente.
6.1.4 Ter frequentado com aprovação um curso de Suporte Básico de Vida reconhecido pela
CMAS Portugal.
6.1.5 Ter frequentado com aprovação o curso CMAS de Administração de Oxigénio ou
equivalente.
6.1.6 Ter frequentado com aprovação o curso CMAS de Navegação Subaquática ou
equivalente.
6.1.7 Ter no mínimo vinte (20) mergulhos registados na sua caderneta de imersão.
6.1.8 Nadar duzentos (200) metros sem parar, sem ajuda de qualquer equipamento.
6.1.9 Flutuar durante dez (10) minutos usando somente o fato de banho.
6.1.10 Preencher a declaração médica requerida pela CMAS Portugal antes de participar em
qualquer atividade aquática.
6.1.11 Assinar a declaração, requerida pela CMAS Portugal, de que tem conhecimento dos
riscos inerentes ao mergulho com escafandro (recreativo), antes de participar em
qualquer atividade aquática. É necessária a assinatura do representante legal quando o
aluno é menor de idade.

93

MANUAL INSTRUTOR CMAS

7.
7.1

REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
Para obter a sua certificação de mergulhador CMAS Rescue Diver, o aluno deve:
7.1.1

Cumprir todos os pré-requisitos deste standard.

7.1.2 Completar com sucesso a avaliação teórica.
7.1.3 Completar com sucesso a avaliação em águas abertas, durante pelo menos duas (2)
sessões.

8.

PARÂMETROS DAS AULAS TEÓRICAS

8.1 O instrutor CMAS deve assegurar que a sala de aulas é adequada em dimensões e condições
de conforto às necessidades do curso e ao número de alunos, ter material didático adequado
à exposição dos temas a ministrar, de maneira a que os alunos tenham condições para
apreender os conteúdos que estão a ser lecionados.

9.

PARÂMETROS DAS AULAS PRÁTICAS

9.1 O instrutor CMAS deve avaliar, antes de cada aula prática de águas confinadas ou abertas, se
as condições de proteção e segurança estão asseguradas.

10. AVALIAÇÃO
10.1 Conhecimento teórico
10.1.1 O aluno deve concluir com sucesso a avaliação teórica, através da realização e
aprovação num exame escrito ou oral.

10.2 Competências técnicas de mergulho em águas confinadas e abertas.
10.2.1 O aluno deve demonstrar um elevado nível de competência, na gestão e nos processos
técnicos de um salvamento, em águas abertas confinadas e abertas, de acordo com o
definido nestes standards e no programa formação.
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11.

CERTIFICAÇÃO

11.1 Completado com sucesso o programa do curso, será entregue ao aluno um cartão CMAS
Rescue Diver.

CARTÃO RESCUE DIVER

M3
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O DIRETOR DE CURSO
O Diretor de Curso é o instrutor CMAS responsável por qualquer curso de mergulho de praticante,
de instrutor ou de especialidade de mergulho, que também exerce a função de Supervisão Direta
(SD).
O Diretor de Curso para além destas funções, pode ministrar aulas teóricas e práticas dos cursos
do qual é responsável e realizar as avaliações e emissão das respetivas certificações.
No quadro seguinte mostram-se as qualificações mínimas exigidas ao Diretor de Curso para poder
ministrar cursos CMAS

M3
CERTIFICAÇÃO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DO DIRETOR DE CURSO

CMAS One Star Diver (P1)
CMAS Two Star Diver (P2)

CMAS Two Star Instructor (M2)

CMAS Three Star Diver (P3)
CMAS Underwater Navigation

CMAS Two Star Instructor (M2)

CPR / FPAS Suporte Básico de Vida

Certificação SBV Instructor válida

CMAS Oxygen Administration
CMAS Rescue Diver
CMAS One Star Instructor (M1)

CMAS Two Star Instructor (M2)

CMAS Three Star Instructor (M3)

CMAS Two Star Instructor (M2) com Certificação CMAS
O2 Administrator Instructor válida
CMAS Two Star Instructor (M2)
Dois (2) CMAS Three Star Instructor (M3) sendo um (1)
nomeado pelo CTMR como supervisor
Dois (2) CMAS Three Star Instructor (M3) sendo um (1)
nomeado pelo CTMR como supervisor
Dois (2) CMAS Three Star Instructor (M3) sendo um (1)
nomeado pelo CTMR como supervisor
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O SUPERVISOR
Independentemente da figura do Diretor de Curso atrás referida, o Comité Técnico do Mergulho
Recreativo e Técnico da CMAS Portugal nomeia um membro com a qualificação mínima CMAS
Three Star Instructor (M3) para supervisor dos cursos de instrutor CMAS One Star Instructor (M1)
e CMAS Two Star Instructor (M2).
A função do supervisor nomeado é certificar-se presencialmente, através de visitas efetuadas à
escola, que o curso está a ser realizado de acordo com os standards e programa da CMAS e nas
datas comunicadas ao CTMRT da CMAS Portugal.
Será também função do Supervisor a entrega dos exames de avaliação Diagnóstico e Final aos
alunos do curso, testes esses que lhe serão enviados pela CTMRT da CMAS Portugal em envelope
lacrado que será aberto na presença daqueles.
A nomeação do Supervisor será comunicada à Escola após a comunicação do curso, que facilitará
em todos os aspetos a função do mesmo.
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TEACHING STATUS
O teaching status de todas as certificações de instrutores CMAS estão dependentes da validade da
certificação de instrutor CMAS One Star, CMAS Two Star ou CMAS Three Star.
Todas as certificações CMAS de instrutor de mergulho têm um período de validade (teaching
status) de cinco (5) anos a partir da data da sua emissão.

CERTIFICAÇÕES DE INSTRUTORES DE ESPECIALIDADES
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Algumas Especialidades poderão apresentar períodos de validade outras são
vitalícias, mas ambas estão diretamente dependentes das certificações de CMAS
One Star, Two Star e Three Star Instructor, sendo todos os critérios específicos
descritos nos seus respetivos standards de formação.
Um instrutor para manter o seu teaching status ativo deverá obrigatoriamente renovar a sua
filiação anualmente, através do pagamento das taxas e cumprir com todos os procedimentos
administrativos em vigor e ter ministrado no mínimo:
 Três (3) cursos de qualquer programa de certificação CMAS no período de 5 anos.
Um instrutor que não renovou a sua filiação no decorrer do seu período ativo de teaching status
da respetiva certificação, para reativar o seu teaching status deverá cumprir o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Realizar o pagamento da taxa anual de renovação em vigor,
Frequentar uma formação de reciclagem,
Realizar avaliação de competências teóricas, práticas e de procedimento de segurança,
resgate e emergência,
Ministrar um curso com supervisão de outro instrutor com qualificação igual ou superior à
que o instrutor possui.
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FORMAÇÃO RECICLAGEM
A formação de reciclagem é realizada por um instrutor CMAS Three Star, nomeado pelo Comité
Técnico do Mergulho Recreativo e Técnico da CMAS, no prazo de um mês a partir da data de
solicitação de revalidação da certificação, por parte do detentor da certificação de instrutor CMAS
com “teaching satus” não ativo.
Os instrutores que não frequentaram cursos de instrutor CMAS One Star Instructor (M1) de acordo
com os Standards e Programa de formação atuais, deverão ser detentores das seguintes
certificações:
1.

CPR/FPAS Suporte Básico de Vida

2.

CMAS Oxygen Adminitration

3.

CMAS Underwater Navigation

4.

CMAS Rescue Diver
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Se não possuir nenhum certificado ou formação académica com formação pedagógica, o instrutor
deverá frequentar uma formação reconhecida ou frequentar a componente de formação teórica e
prática relacionados com a pedagogia e ensino teórico e prático do programa de formação de
instrutores CMAS.
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QUESTÕES RESUMO

1.

A carreira CMAS é constituída por:
a) 4 níveis de praticantes e 3 de instrutor
b) 8 níveis de praticantes e 3 de instrutor
c) 4 níveis de praticantes e 2 de instrutor
d) 8 níveis de praticantes e 1 de instrutor

2.

O nível de mergulhador supervisionado corresponde à certificação:
a) Intro Scuba Diving Experience
b) One Star Diver
c) Underwater Navigation
d) Rescue Diver

3.

O nível de mergulhador autónomo corresponde à certificação:
a) Intro Scuba Diving Experience
b) Two Star Diver
c) One Star Diver
d) Rescue Diver

4.

Um curso CMAS One Star Diver tem:
a) 5 sessões em águas confinadas e 4 sessões em águas abertas
b) 6 sessões em águas confinadas e 4 sessões em águas abertas
c) 4 sessões em águas confinadas e 6 sessões em águas abertas
d) 4 sessões em águas confinadas e 4 sessões em águas abertas
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5. Um mergulhador CMAS One Star Diver para iniciar o curso CMAS Two Star Diver tem de
apresentar quanto mergulhos na sua caderneta:
a) 4 imersões
b) 5 imersões
c) 20 imersões
d) 10 imersões
6. Um mergulhador CMAS Two Star Diver no final do curso tem de apresentar quantos
mergulhos na sua caderneta:
a) 4 imersões
b) 5 imersões
c) 20 imersões
d) 10 imersões
7. Um mergulhador para iniciar o curso CMAS Three Star Diver necessita de apresentar quantos
mergulhos na sua caderneta:
a) 10 imersões
b) 20 imersões
c) 50 imersões
d) 100 imersões
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8. Um mergulhador CMAS Two Star Diver necessita de apresentar as especialidades de
Underwater Navigation, SBV, O2 Administration e Rescue Diver para poder realizar o curso
CMAS Three Star Diver.
a) Verdadeiro
b) Falso
9. A certificação CMAS Three Star Diver é equivalente a líder de mergulho.
a) Verdadeiro
b) Falso
10. A certificação CMAS Rescue Diver pode ser administrada por um instrutor CMAS One Star.
a) Verdadeiro
b) Falso
11. A validade da certificação de instrutor é de 3 anos.
a) Verdadeiro
b) Falso
12. Um Instrutor CMAS Two Star é assistente de um qualquer instrutor.
a) Verdadeiro
b) Falso
13. Um instrutor CMAS Two Star é assistente de um curso CMAS One Star Instructor.
a) Verdadeiro
b) Falso
14. Um instrutor CMAS Two Star pode ministrar cursos de praticantes CMAS Three Star Diver.
a) Verdadeiro
b) Falso
15. Um instrutor CMAS Three Star Instructor pode ministrar e avaliar sozinho instrutores CMAS.
a) Verdadeiro
b) Falso
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MÓDULO 4 - SER PROFISSIONAL DE MERGULHO
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OBJECTIVOS DO MÓDULO

1.

Conhecer o enquadramento jurídico das profissões regulamentadas associadas ao
mergulho.

2.

Saber quais as qualificações mínimas de um Diretor Técnico de uma Escola de Mergulho.

3.

Saber quais as qualificações mínimas de um Diretor Técnico de um Centro de Mergulho.

4.

Saber quais as qualificações mínimas de um Diretor Técnico de uma Estação de Enchimento
e fornecimento de misturas respiratórias.

5. Saber quais os licenciamentos existentes para prestadores de serviços de mergulho.
6. Conhecer o processo de registo de um prestador de serviços de mergulho.
7.

Conhecer as responsabilidades e funções de um coordenador e operacional de prevenção,
segurança e emergência.
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O PROFISSIONAL DE MERGULHO
As profissões associadas aos prestadores de serviços de mergulho estão enquadradas pela
Portaria nº 367 de 6 de Novembro de 2012. Nesta portaria encontra-se definido o seguinte:
Artigo 1º
Objeto
A presente portaria especifica as profissões regulamentadas abrangidas no setor do
desporto e designa a respetiva autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais, nos termos da Lei nº 9/2009, de 4 de março,
alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.
Artigo 2º
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Lista de profissões regulamentadas
As profissões regulamentadas no setor do desporto são as seguintes:
a) Instrutor de mergulho e outros mergulhadores prestadores de serviços de
mergulho;
b) Diretor técnico de estações de enchimento e fornecimento de misturas
respiratórias;
c) Diretor técnico de instalações desportivas que prestem serviços na área da
manutenção da condição física;
d) Técnico de exercício físico;
e) Treinador de desporto.
No que diz respeito ao enquadramento legal da nossa atividade e traduzindo para as certificações
do sistema de formação CMAS, existem, portanto, os títulos profissionais para:



INSTRUTOR DE MERGULHO
Instrutor de Mergulho One Star, Two Star ou Three Star, equivalente à norma NP EN 14413-1 ou
NP EN 14413-2.



OUTROS MERGULHADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MERGULHO
Guia de Mergulho, Three Star Diver equivalente à norma NP EN 14153-3.



DIRETOR TÉCNICO DE ESTAÇÕES DE ENCHIMENTO E FORNECIMENTO DE MISTURAS
RESPIRATÓRIAS
Detentor da certificação de Compressores e Estações de Enchimento.
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LICENCIAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MERGULHO
O enquadramento jurídico que define o Licenciamento encontra-se descrito na Lei nº24 de 20 de
Março de 2013, secção II.
Artigo 25º
Aspetos comuns do licenciamento de serviços de mergulho
1 — Relativamente aos requisitos técnicos e de segurança necessários ao
funcionamento e licenciamento das escolas de mergulho, dos centros de mergulho,
de aluguer de equipamento de mergulho e estações de enchimento e fornecimento
de misturas respiratórias aplica-se o deter minado nas normas europeias.
2 — As entidades que pretendam constituir-se como escolas de mergulho, centros
de aluguer de equipamento de mergulho, estações de enchimento e fornecimento
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de misturas respiratórias ou centros de mergulho estabelecidos em território
nacional devem obter uma licença prévia junto do IPDJ, I. P., sem prejuízo da
necessidade de obter as restantes autorizações exigidas por lei.
3 — Sem prejuízo do disposto na alínea c) do artigo 5º do Decreto-Lei nº 92/2010, de
26 de julho, são emitidas licenças próprias para cada um dos serviços, podendo uma
mesma entidade acumular uma ou mais licenças.
4 — O licenciamento das entidades fornecedoras de serviços de mergulho é feito com
base na avaliação dos seguintes fatores:
a) Nível de formação do diretor técnico da entidade;
b) Garantia do cumprimento dos requisitos enunciados nas normas europeias
em vigor;
c) Existência de condições logísticas mínimas para o funcionamento da entidade.
5 — O IPDJ, I. P., decide o pedido de licenciamento no prazo máximo de 30 dias, após
o que, sem decisão expressa, se considera o pedido tacitamente deferido.
Os prestadores de serviços devem solicitar o licenciamento junto do Instituto Português do
Desporto e da Juventude (www.ipdj.pt). Existem quatro figuras distintas de licenciamento:
 Escolas de Mergulho
 Centros de Mergulho
 Aluguer de Equipamento de Mergulho
 Estações de enchimento e fornecimento de misturas respiratórias
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Artigo 26º
Licenciamento de escolas de mergulho
1 — No ato de licenciamento, as escolas de mergulho indicam o sistema ou sistemas
de formação a ser adotados nos seus programas de formação, devidamente
reconhecidos nos termos do artigo 19º
2 — O diretor técnico referido no artigo seguinte tem de ter certificação no âmbito do
sistema ou sistemas de formação indicados para a escola que vai dirigir.
3 — O licenciamento, expresso ou tácito, de escolas de mergulho é divulgado pelo
IPDJ, I. P., na respetiva página eletrónica da internet.
As certificações que são apresentadas para o Licenciamento dos vários serviços são as certificações
CMAS.
Artigo 27º
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Diretor técnico
1 — O diretor técnico é o mergulhador que responde pelo funcionamento técnico da
entidade prestadora de serviços.
2 — O diretor técnico tem a função de planear, programar, gerir, implementar e
supervisionar as atividades, bem como garantir o cumprimento do estabelecido na
presente lei.
3 — Conforme os casos, é exigida ao diretor técnico a seguinte certificação mínima:
a) Diretor técnico de centro de mergulho — mergulhador de nível 3;
b) Diretor técnico de escolas de mergulho — instrutor de mergulho de nível 2;
c) Diretor técnico de estações de enchimento e fornecimento de misturas
respiratórias — mergulhador com formação certificada por um sistema de
formação para a atividade específica que vai desenvolver.
4 — Quando o diretor técnico, por qualquer motivo, deixar de exercer as respetivas
funções, a entidade prestadora de serviços deve, no prazo de 15 dias a partir dessa
data, comunicar ao IPDJ, I. P., a respetiva alteração.
O diretor técnico de uma Escola, Centro ou estação de enchimento e fornecimento de misturas
respiratórias é o responsável legal sobre todos os aspetos legais da realização do serviço prestado.
As certificações CMAS mínimas a serem apresentadas no processo de licenciamento são as
seguintes:
 Diretor técnico de centro de mergulho — mergulhador de nível 3 corresponde à certificação
CMAS Three Star Diver
 Diretor técnico de escolas de mergulho — instrutor de mergulho de nível 2 corresponde à
certificação CMAS One Star Instructor
 Diretor técnico de estações de enchimento e fornecimento de misturas respiratórias
corresponde à certificação CMAS Compressores e Estações de Enchimento.
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COORDENADOR E OPERACIONAL
NA PREVENÇÃO, SEGURANÇA E EMERGÊNCIA
O enquadramento jurídico que define as questões relacionadas com o regime de funcionamento
encontra-se descrito na Lei nº24 de 20 de Março de 2013, secção III. Nesta secção é definido a figura
de coordenador de mergulho, sendo o equivalente a um Guia de Mergulho que possua as
certificações mínimas de CMAS Three Star Diver, SBV e CMAS Administração O2.
Artigo 28º
Aspetos gerais de funcionamento dos serviços de mergulho
1 — Sem prejuízo do disposto nas normas europeias referentes ao mergulho
recreativo, as entidades prestadoras de serviços devem manter um registo diário
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das operações de mergulho, onde constem as características dos mergulhos
efetuados e a identificação dos mergulhadores.
2 — O registo referido no número anterior deve ser mantido pelo prazo de um ano,
devendo ser disponibilizado ao IPDJ, I. P., sempre que solicitado.
3 — As escolas de mergulho devem manter um registo dos alunos e da respetiva
documentação referida no nº 1 do artigo 11º.
4 — As entidades prestadoras de serviços devem, de acordo com as orientações do
fabricante, proceder à revisão dos compressores e equipamento de mergulho,
registando num livro de manutenção os seguintes dados:
a) Data da revisão;
b) Referência do equipamento;
c) Resultados da revisão.
De forma a cumprirmos com a legalidade o coordenador da Escola ou Centro de Mergulho deverá
preencher para todas as saídas o formulário “Plano de Saída de Mergulho” desenvolvido
especialmente de acordo com o exposto.
Para todas as formações realizadas, deve o Diretor do Curso arquivar na Escola de Mergulho toda
a documentação por um período mínimo de 1 ano após a data de conclusão da mesma. No entanto,
a CMAS Portugal aconselha que a mesma documentação seja arquivada por um período superior.
Sobre as revisões periódicas dos compressores e equipamentos de mergulho é necessário criar um
registo detalhado com os certificados das entidades responsáveis pela revisão (fabricante) ou
entidade responsável pela prova hidráulica das garrafas e reguladores.
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Artigo 29º
Informação a prestar
1 — Sem prejuízo do estatuído nas normas europeias referentes ao mergulho
recreativo, as entidades prestadoras de serviços estabelecidas em território nacional
devem afixar, em local bem visível para os utentes:
a) A identificação do diretor técnico;
b) Os elementos comprovativos das licenças de funcionamento obtidas ao abrigo da
presente lei.
2 — No caso de não ser possível a afixação da informação referida no número
anterior, esta deve ser disponibilizada ao utente no local no momento do ato da
admissão ao serviço.
Nas instalações ou no local de receção dos clientes deverá ser exposto ou mostrado aos mesmos
os comprovativos de licenciamento do serviço com os dados do respetivo Diretor Técnico.
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Artigo 30º
Coordenador de mergulho
1 — Sempre que um mergulho se realize sob a responsabilidade de uma entidade
prestadora de serviços, é obrigatória a presença de um mergulhador, designado por
coordenador de mergulho, com qualificação mínima de mergulhador de nível 3 e
devidamente identificado como tal.
2 — São atribuições do coordenador de mergulho todas as tarefas que estejam direta
ou indiretamente relacionadas com a segurança do grupo de mergulhadores,
nomeadamente:
a) Fazer a avaliação de risco antes de cada mergulho, tendo em conta as capacidades
dos participantes e as condições ambientais, em que, sem prejuízo de outros, devem
ser considerados os seguintes fatores:
i) Movimento da água, nomeadamente corrente e ação das ondas;
ii) Profundidade;
iii) Visibilidade debaixo de água;
iv) Poluição;
v) Métodos de entrada e de saída;
vi) Restrições dos locais;
vii) Adequação do local às atividades planeadas;
viii) Plano de emergência;
b) Agrupar os mergulhadores de acordo com a sua formação e nível de experiência
de forma a garantir o acompanhamento dos mergulhadores menos experientes;
c) Registar as informações requeridas pelo nº 1 do artigo 28º;
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d) Verificar a disponibilidade do equipamento de segurança de acordo com o disposto
no artigo seguinte.
3 — Em ações práticas de formação é obrigatória a presença de um instrutor, que
pode acumular as funções de coordenador de mergulho.
4 — Deve o coordenador de mergulho ter formação em suporte básico de vida e
administração de oxigénio.
De forma a entendermos o exposto no artigo 30º, existe a necessidade de clarificar que um Centro
de Mergulho poderá prestar dois serviços distintos do ponto de vista jurídico:
 Transporte de Mergulhadores ao local de mergulho sem guia de mergulho
 Transporte de Mergulhadores ao local de mergulho com guia de mergulho
Se o Centro de Mergulho apresentar um serviço com a presença de um guia de mergulho
(coordenador de mergulho), então, o mesmo é responsável com exposto no artigo 30º.
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Artigo 31º
Equipamento e procedimentos de emergência
1 — Sem prejuízo do disposto nas normas europeias referentes ao mergulho
recreativo, as entidades prestadoras de serviços têm de disponibilizar para cada
mergulho

equipamento

de

segurança

e

primeiros

socorros,

bem

como

procedimentos de emergência adequados ao tipo e às condições do mergulho a
efetuar.
2 — Os equipamentos a que se refere o número anterior incluem, obrigatoriamente,
o seguinte:
a) Um estojo de primeiros socorros para as atividades de mergulho planeadas;
b) Um estojo de administração de oxigénio com a capacidade para fornecer, no
mínimo, 15 l por minuto de oxigénio puro durante, pelo menos, vinte minutos, com
capacidade para fluxo constante;
c) Um sistema de comunicações adequado para alertar os serviços de emergência;
d) Um plano de emergência, escrito, que contenha a informação sobre:
i) Os procedimentos para recuperação de um acidentado, reanimação e
evacuação;
ii) Como utilizar o estojo de administração de oxigénio;
iii) Os serviços médicos mais próximos, incluindo dados sobre a
disponibilidade de uma câmara hiperbárica.
3 — Para mergulhos a profundidades superiores a 40 m deve ser acautelado o
disposto na regulamentação específica e nas recomendações da Direção-Geral da
Autoridade Marítima, designadamente a obrigatoriedade de mergulhar com o apoio
de uma embarcação de emergência adicional à que serve de plataforma de
mergulho.
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Para os serviços se formação (Escola) ou de saídas de mergulho (Centro) é sempre obrigatório a
existência de um kit de Administração de O2 com capacidade para debitar 15l / min durante 20
minutos, um manual simplificado da utilização do Kit, bem como a presença de um detentor da
certificação CMAS Administração O2 ativa.
A CMAS Portugal inclui no seu Plano de Saída de Mergulho, no Plano de Socorro Acidente de
Mergulho e na Ficha do Mergulhador Acidentado todos os campos expostos no enquadramento
legal.
Artigo 32º
Verificação dos requisitos dos utentes
Sem prejuízo do disposto nas normas europeias referentes ao mergulho recreativo,
as entidades prestadoras de serviços devem verificar, antes da admissão de um
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utente a um serviço de mergulho, que este cumpre o seguinte:
a) Possui certificação adequada para a atividade que se pretende realizar, de acordo
com o determinado na presente lei;
b) Possui atestado médico, conforme o estabelecido no artigo seguinte.

Do ponto de vista legal, existem duas verificações que deverão ser realizadas aos clientes antes da
prestação do serviço de mergulho, são elas a visualização da certificação de mergulhador e a
existência de um atestado médico.
A CMAS Portugal desenvolveu vários formulários de forma a facilitar o processo, sendo elas:
 Histórico Médico – Questionário
 Termo de Aceitação de Risco e Indeminização e Renúncia e Exoneração de
Responsabilidade.

Artigo 33º
Atestado médico
1 — O acesso ao mergulho dos elementos pertencentes aos quadros técnicos das
entidades prestadoras de serviços de mergulho depende de prova bastante da
aptidão física do praticante, a certificar através de exame médico que declare a
inexistência de quaisquer contraindicações, nos termos da legislação aplicável para
a atividade federada.
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QUESTÕES RESUMO

1.

Em que portaria estão definidas as profissões associadas aos prestadores de serviços de
mergulho?
a) Portaria nº 367 de 6 de Novembro de 2012
b) Portaria nº 39 de 28 de Agosto de 2012
c) Portaria nº 40 de 6 de Novembro de 2012
d) Portaria nº 106 de 6 de Setembro de 2019

2.

De acordo com as Normas Portuguesas (NP) e Europeias (EN) os instrutores de mergulho
apresentam quantos níveis oficiais de certificação:
a) Um
b) Dois
c) Três
d) Quatro

3.

Um centro de mergulho com licenciamento de estações de enchimento e fornecimento de
misturas respiratórias não necessita de qualquer registo de diretor técnico.
a) Verdadeiro
b) Falso

4.

Quantos serviços no total pode um prestador de serviços de mergulho ser licenciado:
a) Quatro
b) Dois
c) Um
d) Nenhum

5. Que tipo de licenciamento tem de apresentar um prestador de serviços com uma Escola de
Mergulho CMAS Portugal?
a) Centro de Mergulho
b) Aluguer de Equipamento de Mergulho
c) Escolas de Mergulho
d) Estações de Enchimento e Fornecimento de Misturas Respiratórias
6. Que certificação mínima CMAS tem de apresentar o Diretor Técnico de um prestador de
serviços com um Centro de Mergulho em Portugal?
a) CMAS Three Star Diver
b) CMAS One Star Instructor
c) CMAS Two Star Instructor
d) CMAS Three Star Instructor
7.

O diretor técnico da escola de mergulho é o responsável legal por todas as condições de
realização dos cursos de mergulho.
a) Verdadeiro
b) Falso
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8. O Coordenador de mergulho é responsável por realizar a avaliação de risco antes de cada
mergulho.
a) Verdadeiro
b) Falso
9. O coordenador de mergulho não necessita de ter formação em suporte básico de vida e
administração de oxigénio desde que alguém a bordo da embarcação as tenha.
a) Verdadeiro
b) Falso
10. A verificação da certificação de mergulho, o exame médico e o seguro de acidentes pessoais
devem ser sempre verificados antes da realização do mergulho.
a) Verdadeiro
b) Falso
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OBJECTIVOS DO MÓDULO
1.

Conhecer o papel do instrutor no processo de ensino aprendizagem e os seus domínios de
intervenção.

2.

Conhecer as várias fases do processo de aprendizagem.

3.

Conhecer o processo de comunicação e os meios de transmissão da mensagem.

4.

Conhecer os meios, obstáculos, a descodificação e o retorno (feedbak) associados à
comunicação.

5. Entender o fator cultural no processo de aprendizagem.
6. Conhecer e aplicar métodos de enino – aprendizagem.
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O INSTRUTOR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
A um instrutor são exigidos altos níveis de desempenho prático e de conhecimento dos conteúdos
que irá lecionar, acompanhados de uma grande facilidade de comunicação e de demonstração de
todos os procedimentos técnicos do mergulho, assim como uma capacidade de planear, preparar,
conduzir e supervisionar os seus alunos durante a formação.
Ensinar é um processo sistemático de transmissão de informação do instrutor para os alunos. É
este processo de comunicação entre o instrutor e o aluno que devemos focar o nosso estudo, o
planeamento da formação, a preparação prévia da sessão e os métodos ensino-aprendizagem que
podemos utilizar como instrutores.
Durante uma formação, o instrutor irá encontrar grupos heterogéneos de alunos que o irá desafiar
permanentemente, obrigando a uma constante adaptação de estratégias durante o processo de
ensino-aprendizagem.
O instrutor terá que encontrar uma forma clara, acessível e concisa de transmissão do
conhecimento. A transmissão deste conhecimento irá obrigar o instrutor a recorrer à sua
sensibilidade e capacidade de reconhecer as dificuldades dos seus alunos para encontrar a melhor
estratégia, utilizando sempre o “reforço positivo” como forma de motivar, dar segurança e
responsabilidade aos seus alunos.
É sobre estes conceitos gerais que podemos definir três domínios que o instrutor deverá dominar.

1.DOMÍNIO ORGANIZACIONAL
No domínio organizacional, é necessário mobilizar uma série de recursos, humanos, financeiros,
instalações, materiais e equipamentos, sem os quais o curso não se realizará.

2. DOMÍNIO PEDAGÓGICO
No domínio pedagógico, é necessário planear os objetivos da formação e preparar as sessões a
lecionar, as metodologias de ensino, os métodos de avaliação, que irão permitir o instrutor cumprir
todos os objetivos do curso a que se propôs.
A comunicação está inteiramente ligada aos métodos de ensino-aprendizagem, sendo uma
habilidade que o instrutor deverá dominar de forma consciente todas as formas de transmissão de
conhecimentos.
É através da comunicação, das características individuais dos alunos e da definição dos objetivos
planeados para uma sessão que o instrutor irá escolher os melhores métodos de ensinoaprendizagem.
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As escolhas dos métodos de avaliação deverão estar ajustadas de acordo com os conteúdos que
fizeram parte do curso. Para cada curso existe um conjunto de testes que deverão ser aplicados.

3.DOMÍNIO TÉCNICO-CIENTÍFICO
No domínio técnico-científico, há que proceder a uma seleção das fontes de conhecimento,
observando a origem das publicações, os autores, de forma a que se apresentem sempre
conteúdos de formação atualizados e validados cientificamente.

M5
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O processo de aprendizagem está sustentado em diferentes teorias e métodos de ensinoaprendizagem, sendo um processo complexo e dependente de fatores ambientais e da própria
natureza dos estímulos sensoriais, como cada pessoa recebe (sente) e descodifica (interpreta) essa
informação com base nas suas memorias e conhecimento assimilado anteriormente.
É por esta razão importante entendermos a relação do processo de aprendizagem com a
organização da metodologia de ensino adotada pelo sistema de formação da CMAS. A metodologia
de ensino está organizada em seis (6) fases:

1. A FASE DA MOTIVAÇÃO
O aluno começa com uma disposição para saber mais sobre um assunto. Este estado é chamado
de motivação. A motivação é um fator chave para o sucesso do processo de aprendizagem. Cada
aluno apresenta diferentes motivos de motivação para frequentar o curso, ter motivação pessoal
ajuda os alunos e o instrutor deverá ter sempre estas motivações em mente.

2. A FASE DA INSTRUÇÃO
É a fase do processo de aprendizagem em que os alunos recebem os conteúdos da formação. As
metodologias utilizadas têm um efeito direto sobre o sucesso da aprendizagem, no entanto nesta
fase devemos ter presente a:
 Repetição dos conteúdos
 Associação dos conteúdos de informação com experiências previas do aluno
 Estimulação sensorial combinada utilizando a visão, a audição, o tato e o olfato

VER
 Os alunos observam fotografias, esquemas e representações gráficas na plataforma elearning e manual
 Os alunos assistem as demonstrações vídeo
 Os alunos assistem as demonstrações do instrutor

OUVIR
 Os alunos ouvem as explicações na plataforma e-learning
 Os alunos ouvem as explicações do instrutor sobre a teoria e técnicas de mergulho

FAZER
 Os alunos respondem a questões da plataforma e-learning e manual
 Os alunos realizam as práticas em águas confinadas
 Os alunos repetem as técnicas aprendidas em águas confinadas
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3.A FASE DE PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES
Esta fase centra-se na assimilação da informação ensinada durante os vários momentos de
formação. Apesar de sermos um ser complexo e com muitas diferenças na forma como
processamos a informação, há certos princípios que podem ser assumidos como comuns.
Assumimos que a maioria das pessoas processa a informação:







Visualmente
Em ordem sequencial
Em listas curtas e simples
Quando existe uma clara necessidade e motivação de aprendes
Quando os alunos colocam logo em prática as informações recebidas na teoria
Quando os instrutores utilizam e seguem um programa de ensino

4.A FASE DA RETENÇÃO
A retenção é o processo de memorização da informação após o processo de ensino. O processo de
ensino aprendizagem é a relação entre a informação rececionada pelos nossos sentidos com o
processamento cognitivo. Em teoria, quando mais estímulos sensoriais o aluno receber, maior será
o sucesso do processo de retenção.
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Podemos dizer que memorizamos:







10% do que lemos
20% do que ouvimos
30% do que observamos
50% do que vemos e ouvimos
70% do que dizemos quando conversamos
90% do que dizemos quando fazemos

5.A FASE DA REALIZAÇÃO
Durante esta fase da realização, o aluno põe em prática os seus conhecimentos. O objetivo principal
é transferir as técnicas repetidas corretamente ao longo do programa de formação, de forma a
que esses comportamentos técnicos se tornem padrões assimilados.

6.A FASE DA AVALIAÇÃO
A avaliação continua ao longo do programa de formação é essencial para o aluno e instrutor. O
sistema de avaliação permite avaliar os conhecimentos e competências técnicas dos alunos
quantitativamente e qualitativamente, através dos questionários no final de cada módulo de
formação, das checklist comportamentais em cada sessão prática, e da avaliação final realizada.
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A COMUNICAÇÃO
O saber comunicar é uma habilidade que o instrutor deverá dominar de forma a transmitir o
planeamento e cumprir com os objetivos definidos para o curso.
Apesar da comunicação ser um processo humano que todos reconhecem, são poucos os que o
conseguem definir satisfatoriamente. Comunicar é falarmos uns com os outros, é a televisão, é
divulgar informação, é a forma como nos vestimos, como nos comportamos, como transmitimos
informação, enfim pode ser descrita de muitas formas.
O processo de formação é um processo de comunicação sistemático e orientado para a
prossecução de objetivos previamente definidos e ajustados ao longo do curso.
De uma forma geral o modelo de comunicação resume-se a:
Quem?  Diz o quê?  A quem?  Em que canal?  Com que objetivo?

M5
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O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
O emissor (instrutor) decide qual a mensagem a enviar entre um conjunto de mensagens possíveis.
Esta mensagem é depois transformada pelo emissor (instrutor) num “código” que é enviado
através de um canal de comunicação, que por sua vez será descodificado pelo recetor (aluno).
Para que o processo esteja completo, é necessário que exista o retorno (Feedback) de que o recetor
(aluno) a descodificou.

M5
Exemplo: Numa aula o instrutor pede aos alunos para se levantarem. Se a comunicação falhar, os
alunos permanecem sentados. Se eles se levantarem prova que a mensagem foi
recebida e entendida.
Quando na aula codificas pensamentos e ideias numa mensagem, podes usar vários canais e meios
de comunicação.
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA MENSAGEM
Os meios de comunicação são todas as formas que o emissor (instrutor) irá utilizar para passar a
mensagem, de forma codificada, para os recetores (alunos) durante uma sessão teórica ou prática
da ação de formação. Existem vários meios que podemos usar para comunicar:

A COMUNICAÇÃO VERBAL
Quando se usa a voz para enviar uma mensagem têm que se ter em conta diferentes fatores.
Deve falar-se suficientemente alto e fluentemente, de forma que os alunos sintam que a
mensagem que está a ser transmitida é importante.
As variações de tom da voz durante a mensagem devem ser feitas de maneira a dar mais ênfase
a pormenores mais importantes e manter a atenção dos alunos.


O silêncio ou o murmúrio podem ser entendidos como uma desculpa por estares
a fazer perder tempo aos teus alunos com a tua presença.



Nunca fales para os teus alunos enquanto estás a olhar para o quadro.

M5
A LINGUAGEM GESTUAL
A transmissão da mensagem usando a linguagem gestual pode ser até mais importante que usar
a comunicação verbal e pode ser um complemento da voz para fazer chegar a mensagem.
Podemos dividir a linguagem gestual em pequenas partes: Olhos, movimento e gestos.
Através dos olhos podes mostrar confiança olhando os alunos nos olhos e fazê-los sentir que estás
a falar diretamente com eles.


Mover os teus olhos por toda a sala, olhando para todos os alunos. A sala
pertence-te!



Uma pessoa que olha para os seus pés enquanto fala com alguém, nunca
conseguirá que a mensagem passe dos pés.

O instrutor deverá mover-se por toda a aula. Não como um caçador, mas mostrando que tem a
situação sob controlo. Não deve passar o tempo sentado atrás da mesa pois vai parecer inseguro.
Deve também usar gestos para ilustrar a sua mensagem tendo em atenção que esta linguagem
está intimamente ligada à cultura pois se para um grupo de alunos determinados gestos são
elucidativos para outro grupo nada lhes transmitirá.
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A COMUNICAÇÃO ESCRITA
Temos duas situações distintas de comunicar por escrita:
 Escrever no quadro, como parte da tua lecionação
 Escrever num papel, para entregar aos alunos

A primeira não apresenta problemas porque nessa situação tem-se a certeza de que os alunos
estão a receber a mensagem.
A segunda pode apresentar problemas por não existir um retorno (feedback) e como tal não
sabemos se a comunicação funcionou. Imagina por exemplo que escreveste uma nota sobre como
usar determinada peça de equipamento de mergulho, e o aluno interpretou mal a mensagem.

O DESENHO
A representação é um meio de comunicação ótimo para simplificar aproximações a problemas
complexos, e para ilustrar alguma coisa que não foi possível trazer para a aula.
Claro que é sempre melhor apresentar gráficos, organogramas, fluxogramas ou outras
representações profissionalmente realizadas ou apresentar o objeto para os alunos verem e
tocarem.
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OBSTÁCULOS À COMUNICAÇÃO
Quando a mensagem é enviada, esta pode ser afetada pelo “ruído”.
O ruído é algo que é acrescentado à mensagem entre a sua transmissão e a sua receção, e que não
é pretendido pelo emissor.
Esta interferência pode ser um som externo que impeça o recetor de estar atento, mas também
pode ser uma palavra ambígua, um contexto de comunicação errado, ou outras situações que não
têm que ser especificamente sonoras.
São obstáculos ou barreiras à comunicação:

OUVIR O QUE ESPERAMOS OUVIR

PERCEÇÃO SELETIVA

As experiências passadas influenciam as perceções das
ocorrências atuais
Desconsideração pelas informações que entram em
conflito com o que «sabemos»
Quando alguém nos comunica algo, a interpretação da

AVALIAÇÃO DA FONTE

mensagem é influenciada pela avaliação que fazemos
dessa pessoa
As mensagens são interpretadas à luz dos valores,

PERCEÇÕES DIFERENTES

convicções e crenças que as pessoas perfilham, assim
como por pressões ambientais que as envolvem

PROBLEMAS DE SEMÂNTICA

As palavras têm interpretações que nem sempre
coincidem para as diferentes pessoas
Os nossos gestos, expressões faciais, as posturas do

SINAIS NÃO-VERBAIS

corpo também comunicam, podendo ajudar ou dificultar
a

chegada

das

mensagens

aos

destinatários

e

influenciar a sua interpretação
Qualquer que seja a emoção (raiva, medo, excitação,
EFEITOS DAS EMOÇÕES

felicidade) ela influencia o nosso modo de comunicar,
assim como a interpretação que os outros dão à
mensagem
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As
DIFERENÇAS CULTURAIS

diferenças

profissões)

culturais

tendem

a

física

faz

(entre
criar

países,

regiões,

mal-entendidos

na

comunicação
A
DISTÂNCIA FÍSICA

distância

aumentar

o

“ruído”

na

comunicação, impede o contacto cara-a-cara, não
permitindo detetar os sinais não verbais

FORMULAÇÃO DEMASIADO COMPLEXA A mensagem tem que ser passada duma forma simples,
DA MENSAGEM

clara e compreensível
Quem comunica deve certificar-se de que o nível de

DIFICULDADE DO EMISSOR EM
COLOCAR-SE NO LUGAR DO RECETOR

conhecimentos

do

recetor

é

suficiente

para

compreender o assunto da maneira como o está a
transmitir, ou se tem de utilizar uma linguagem mais
simples.
O instrutor deve utilizar meios que despertem a atenção

UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS.

do recetor, que sejam compreensíveis, tendo em

PROBLEMAS TÉCNICOS

atenção a verificação prévia da logística que lhes está
subjacente

ATITUDE PASSIVA DO RECETOR

INDISPONIBILIDADE DO RECETOR PARA
ESCUTAR

Se o recetor achar que o assunto é irrelevante não
prestará atenção e não tentará entendê-lo.
Se o recetor se achar com poucos conhecimentos
básicos, irá desistir antes de tentar entender.

É necessário que o instrutor esteja consciente dos
inúmeros obstáculos que se colocam a uma
comunicação eficaz, para poder encontrar formas
de os ultrapassar.
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DESCODIFICAÇÃO
Quando a mensagem chega ao recetor, tem que ser descodificada para ser compreendida por ele.
A descodificação está dependente de vários fatores:

O CONHECIMENTO DO RECETOR:
Se a diferença entre o conhecimento inicial do recetor e o conteúdo da mensagem for muito
grande, descodificá-la vai ser muito difícil.
O instrutor deverá certificar-se que o conhecimento do aluno está adequado à conteúdo da
matéria que está a lecionar na sessão teórica ou prática. Alguns fatores como a idade, a
experiência pessoal, a sua área profissional e/ou a sua formação académica poderão orientar o
instrutor nas estratégias de comunicação a utilizar.

A ATITUDE DO RECETOR:
Se o recetor achar que o assunto é irrelevante não prestará atenção e não tentará entendê-lo. Se
o recetor se achar com poucos conhecimentos básicos, irá desistir antes de tentar entender. Se o
recetor achar que o emissor não é sério ou sensato, não prestará atenção e não tentará entendêlo.
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RETORNO (FEEDBACK)
Para o emissor saber se a sua mensagem foi recebida e entendida pelo recetor, deve enviá-la de
forma a que o recetor tenha que reagir de alguma maneira e assim ter um retorno (feedback), o
que lhe dá ideia de como a mensagem foi recebida. Se o emissor não tiver retorno acabará por
parar de enviá-la.

SABER COMUNICAR BEM IMPLICA:
 Conhecer bem o projeto em curso
 Utilizar de forma segura os métodos e técnicos mais adequados em cada momento
 Possuir um bom conhecimento de si mesmo
 Respeitar os outros

Numa ação de formação o comunicador deve começar por apresentar os objetivos e o seu papel
de animador.
Um instrutor é um ator que durante uma sessão de formação está a realizar a sua

M5

performance
No decurso da mesma, deve envolver ao máximo, o grupo, através da colocação de questões, do
relacionamento entre conteúdos, da formulação de análises, interpretações e sínteses, zelando
pelo respeito dos limites do plano e dos prazos.
O instrutor nunca deve esquecer-se de que:

RETEMOS CERCA DE
10% do que lemos
20% do que ouvimos
30% do que observamos
50% do que vemos e ouvimos
70% do que dizemos quando conversamos
90% do que dizemos quando fazemos

124

MANUAL INSTRUTOR CMAS

DIFERENÇAS CULTURAIS
Como instrutor poderá vir a dar aulas em países culturalmente muito diferentes do nosso. Apesar
do sistema de formação CMAS apresentar a necessidade de se adaptar a várias realidades culturais,
contemplando sempre um sistema de equivalência das certificações de Instrutores CMAS, em
alguns países as instituições com a tutela do sistema de formação CMAS poderão definir formações
de forma a enquadrarem todas estas especificidades.
Em Portugal, poderá dar formação a alunos de nacionalidades estrangeiras, devendo o instrutor
adaptar as metodologias de ensino e os conteúdos à língua e à cultura dos seus alunos.
Esta necessidade de adaptação está diretamente relacionada com as metodologias pedagógicas e
com o sucesso de transmissão de conhecimento, pois estas diferenças poderão ser caracterizadas
como “RUÍDO” que dificultam o sucesso do processo de ensino aprendizagem destes alunos.
O instrutor deverá preparar-se previamente à sessão de apresentação, com o estudo da cultura
dos seus alunos e particularidades associadas à adaptação dos conteúdos programáticos.

M5
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PRINCIPAIS LEIS DA COMUNICAÇÃO
Para que a comunicação seja bem recebida há que ter em conta determinadas situações que podem
diminuir ou mesmo perverter o seu objetivo.
Essas situações estão perfeitamente identificadas dando origem às chamadas “Leis da
Comunicação” que a seguir se enunciam:

LEI

LEI DO EMISSOR

LEI DA COERÊNCIA

LEI DO RECETOR

LEI DA REPETIÇÃO

LEI DA SIMPLIFICAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO
A comunicação é tanto mais eficaz quanto mais
importante for o emissor
O emissor deve ser coerente com a mensagem a
transmitir
A comunicação é tanto mais difícil quanto maior for o
número de recetores e a respetiva heterogeneidade
Quanto mais vezes uma mensagem for repetida,
maior é a possibilidade de ser memorizada
Quanto mais simples for uma mensagem, mais fácil
será a sua compreensão e memorização
O conteúdo duma mensagem altera-se à medida que

LEI DA DISTORÇÃO

é retransmitida de uma pessoa para outra (quem
conta um conto aumenta um ponto)

EFEITO ”BOOMERANG”

Quando o efeito duma mensagem é exatamente o
contrário daquilo que se pretende
As pessoas tendem a memorizar mais facilmente as

ORDEM DAS MENSAGENS

mensagens ouvidas no início e no fim duma
comunicação
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O ORADOR IDEAL
Podemos de certa forma definir o perfil do Orador Ideal da seguinte forma:
 Fala procurando concentrar sobre si a atenção de toda a assistência
 Acompanha a exposição com meios audiovisuais bem preparados como motivadores da
atenção da assistência
 Envolve a assistência no debate de ideias, dando tempo para pensar e responder
 Utiliza os métodos interativos sempre que possível

ERROS DO INSTRUTOR
Da mesma forma que tentámos definir o orador ideal podemos também enumerar os Erros do
Instrutor:







Quanto mais falo mais os alunos aprendem
Se os alunos não compreendem a culpa é deles
Fui tão claro que ninguém me questionou
Utilizei todos os meios audiovisuais possíveis e imaginários
Isto está a correr muito bem. Estão todos tão atentos!
Se isto é fácil para mim, também é fácil para eles

M5
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MÉTODOS DE ENSINO APRENDIZAGEM
O instrutor durante uma sessão teórica ou prática da ação de formação pode escolher vários
métodos de transmitir o conhecimento. O instrutor deverá conhecer os vários métodos de forma
a apresentar várias ferramentas ensino pedagógicas para transmissão de conhecimento.
Em uma sessão o instrutor poderá combinar vários métodos de ensino aprendizagem.

1. EXPOSITIVO (COMUNICAÇÃO NUM SENTIDO)
Este é método é definido como “comunicação em apenas um sentido”, o instrutor fala e os alunos
ouvem a matéria. O instrutor deverá utilizar analogias, suportes visuais e orientar sempre a sua
comunicação para o grupo de alunos.
 Baseia-se em expor um assunto sem a participação dos formandos
 É um excelente método de introdução e de síntese
 Não deve ser utilizado de maneira isolada e exclusiva

CARACTERÍSTICAS

M5

 Muito pouco retorno (feedback)
 Apresentação fluente e sem interrupção
 Monótono
 Dificuldade por parte dos alunos em tomar apontamentos
 Pode ser planeado com pormenor
 Dá confiança ao emissor pois minimiza as críticas
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2.INTERATIVOS
Este método adiciona a comunicação dos alunos ao método expositivo. O instrutor introduz a
matéria e inicia uma interação através de exemplos, situação práticas e/ou questões aos alunos de
forma a promover a reflexão e a compreensão da relação da matéria abordada com a formação
que está a frequentar.
 Baseia-se em expor um assunto com a participação ativa dos formandos
 Permite ativar o raciocínio dos participantes
 Não deve ser utilizado de maneira isolada e exclusiva

CARACTERÍSTICAS
 Bastante retorno (feedback)
 Pode ser ruidoso e aparentemente desorganizado pois o emissor é interrompido com
perguntas
 As perguntas podem ser mal estruturadas e por isso difíceis de responder
 Pode tornar o emissor inseguro pois nunca sabe o que pode acontecer
 Exige uma melhor preparação da parte do emissor

M5
3.INTERROGATIVO
Este método baseia-se em questionar frequentemente os alunos de forma a promover a reflexão
e a compreensão da relação da matéria abordada com a formação que está a frequentar.
 Baseia-se em questionar frequentemente os participantes
 Permite ativar o raciocínio dos participantes
 Permite ao instrutor obter uma confirmação permanente
 Deve ter como suporte um documento, um filme, um esquema

CARACTERÍSTICAS
 O instrutor deve colocar questões suficientemente abertas
 Permite ajustar as questões de forma estimulante e dirigidas a todos
 O instrutor pode orientar, propor elementos complementares e fazer sínteses

129

MANUAL INSTRUTOR CMAS

4.DESCOBERTA
Este método baseia-se no princípio da descoberta orientada. O Instrutor coloca um problema que
necessita resolução, dá os meios para a resolução, mas deixa o aluno explorar as várias hipóteses
de resolução. No final o instrutor deverá sempre fundamentar e demonstrar porque determinada
execução é a mais correta.
 Baseia-se no princípio da descoberta
 Os formandos têm possibilidade de tirar conclusões por si próprios e com a ajuda do
instrutor

CARACTERÍSTICAS
 Escolher situações de descoberta nem muito fáceis, nem muito difíceis
 Trabalhar em subgrupos
 Fornecer instruções claras e precisas
 Limitar o tempo de trabalho

M5
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5.BRAINSTORMING
Este método baseia-se no princípio da colocação de um problema sem orientação inicial. O Instrutor
coloca um problema que necessita resolução, mas não dá os meios para a resolução, deixando os
alunos explorar as várias hipóteses de resolução
No final o instrutor deverá sempre fundamentar e demonstrar porque determinada execução é a
mais correta.
 Baseia-se em lançar um problema para o grupo resolver.
 Requer a presença de um número alargado de participantes.
 Permite ao grupo resolver um determinado problema.
 Só no final o instrutor fará a síntese da forma como o problema pode ser resolvido.

CARACTERÍSTICAS
 O instrutor não deve criticar nenhuma solução durante a fase de apresentação de ideias.
 Todas as propostas devem ser anotadas separadamente num quadro.
 O instrutor deve abster-se de intervir.
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6.DEMONSTRATIVO
Este método baseia-se exclusivamente na demonstração da execução correta. É o método de
ensino aprendizagem predominante nas sessões práticas.
 Baseia-se exclusivamente na demonstração
 Utilizado para demonstrar a execução correta de operações básicas
 Podem ser utilizadas as seguintes etapas:
 Preparação do equipamento
 Apresentação pelo instrutor
 Aplicação pelo formando
 Verificação de conhecimentos

CARACTERÍSTICAS
 O instrutor deve cumprir a frase pedagógica “Tu – Ver – Instrutor – Demonstração – Tu –
Ok?”
 A demonstração deverá ser realizada sempre de forma decomposta passo a passo.
 A demonstração deverá ser executada a um ritmo lento que permita o aluno observar
todos os passos e aspetos críticos evidencias pelo instrutor.
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 A execução do aluno permite ao instrutor controlar a aquisição da competência.

4 PASSOS
Uma forma que o instrutor poderá utilizar o método de ensino aprendizagem demonstrativo
consiste em realizar a demonstração em quatro passos:
1.

O instrutor demonstra em silêncio – estimula a curiosidade

2.

O instrutor demonstra explicando o que faz

3.

O instrutor executa cumprindo instruções que lhe vão sendo dadas pelos formandos

4.

O formando faz sozinho – aprender a fazer
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7.ROLE-PLAY
Este método baseia-se na atribuição de papeis aos alunos centrando-se na criação de cenários de
situação simuladas, recriando situações reais. O instrutor deverá realizar sempre a ligação do papel
com uma situação real e os procedimentos que o aluno deverá seguir.
 Baseia-se no desempenho de um determinado papel
 Privilegia a ação e a expressão dos participantes
 Permite ao formando descobrir o seu próprio comportamento em determinadas
circunstâncias (no desempenho de um determinado papel)

CARACTERÍSTICAS
 O papel e os procedimentos deverão estar definidos com precisão.
 Limitar as simulações a cerca de 5/10 minutos.
 Utilizar câmara de vídeo (autoscopia) e visualização

M5
APLICAÇÃO DOS MÉTODOS
A aplicação destes métodos deverá obedecer a uma escolha criteriosa, devendo haver, no entanto,
a maior flexibilidade na sua aplicação, pois em determinado momento poderá sentir-se
conveniência em deixar de utilizar determinado método passando-se a utilizar outro bem mais
adequado à forma como o assunto está a ser encaminhado e tendo em atenção a resposta que se
está a obter dos alunos.
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QUESTÕES RESUMO
1.

No processo ensino-aprendizagem, quais os três domínios que o instrutor deve dominar:
a) Organizacional, Tecnológico, Científico
b) Organizacional, Pedagógico, Científico
c) Organizacional, Pedagógico, Técnico-Científico
d) Organizacional, Científico, Pedagógico

2.

Segundo o modelo CMAS Portugal, quantas fases apresenta o processo de aprendizagem?
a) 3
b) 5
c) 6
d) 7

3.

A fase da instrução é a primeira fase do processo de aprendizagem.
a) Verdadeiro
b) Falso

4.

No processo de comunicação o instrutor é o recetor e o aluno o emissor.
a) Verdadeiro
b) Falso

M5

5. A Comunicação escrita é um meio de comunicação para transmissão da mensagem.
a) Verdadeiro
b) Falso
6. A falta de conhecimento teórico do instrutor sobre o tema que leciona é considerado um
obstáculo à comunicação.
a) Verdadeiro
b) Falso
7.

A compreensão dos conteúdos programáticos pelos alunos depende do conhecimento prévio
e da atitude do recetor durante a sessão teórica.
a) Verdadeiro
b) Falso

8. O Feedback é um mecanismo de controlo para o instrutor saber se a mensagem foi
compreendida.
a) Verdadeiro
b) Falso
9. A componente teórica deve ser totalmente lecionada através do método expositivo.
a) Verdadeiro
b) Falso
10. O orador ideal é aquele que fala muito sobre o tema sem realizar intervalos.
a) Verdadeiro
b) Falso
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ANEXO

M5

135

MANUAL INSTRUTOR CMAS

OBSERVAÇÃO OU MODELAGEM
O modelo de aprendizagem denominado de aprendizagem por observação ou modelagem é
constituído por 4 fases:
1.
2.
3.
4.

Atenção
Retenção
Reprodução
Reforço

O conceito base por detrás deste modelo de aprendizagem assenta no reforço direto individual e
no reforço vicariante. Para melhor entendermos, imaginemos uma sessão prática de um instrutor
com quatro alunos:
1.

No fundo de uma piscina o instrutor organizou o grupo de alunos em semicírculo.

2.

O instrutor demonstra um comportamento técnico que todos os alunos deverão repetir,
cada um à sua vez.

3.

O instrutor escolhe apenas um aluno e pede-lhe para executar a técnica demonstrada por
ele previamente, enquanto os restantes alunos observam.

4.

Depois do aluno terminar a execução da técnica, o instrutor apresenta um feedback de
reforço dirigido ao aluno (reforço direto individual)

O feedback do instrutor ao aluno que executou a técnica, funciona como motivação para a imitação
do comportamento na medida que cria a expectativa de uma recompensa. Esta forma de reforço
distingue-se claramente do reforço direto, em que o próprio aluno recebe um prémio a seguir à
execução correta da técnica, é o reforço deste modelo observado que definimos como reforço
vicariante.
É também por esta razão que durante o programa de formação todas as ações de demostração do
instrutor e do grupo de mergulhadores já formados influenciam no processo de aprendizagem do
aluno em formação. Não podemos isolar o processo de aprendizagem do processo cognitivo, pois
assumimos que o ser humano pode aprender uma extensa gama de comportamentos, bastando
para tal observar um modelo, avaliar as consequências da execução das técnicas e decidir
conscientemente realizar ou não uma técnica semelhante à observada.
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Existem então quatro fatores chave para a modelação do comportamento:
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MÓDULO 6 - INSTRUÇÃO TEÓRICA
ÍNDICE DO MÓDULO

O PLANEAMENTO DE UMA SESSÃO TEÓRICA ___________________________________ 139
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS _________________________________________________ 140
ESTRUTURA DE UMA SESSÃO ______________________________________________ 142
AVALIAÇÃO ___________________________________________________________ 147
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COMO ENSINAR A TEORIA _________________________________________________ 157
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OBJECTIVOS DO MÓDULO

1.

Conhecer e relacionar os fundamentos da teórica da aprendizagem com as fases da
preparação de uma sessão teórica.

2.

Saber identificar os tipos de objetivos que deverá alcançar a planear e a lecionar uma
sessão teórica.

3.

Saber planear e realizar uma sessão teórica.

4.

Conhecer e saber aplicar vários tipos de avaliação.

5. Conhecer, identificar e preparar o local da realização da sessão teórica.
6. Conseguir conduzir uma sessão teórica previamente planeada.
7.

Conseguir utilizar os meios audiovisuais e equipamento de mergulho.

8. Conseguir controlar os alunos e motivos de distração.
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O PLANEAMENTO DE UMA SESSÃO TEÓRICA
Para que o instrutor consiga planear a sessão teórica com sucesso deverá ter sempre em atenção
aos princípios já desenvolvidos no Módulo anterior, organizando as suas tarefas em função dos
domínios organizacional, pedagógico e técnico-científico.
Nesta fase de preparação de uma sessão teórica é fundamental obter respostas para uma série de
questões, do que resulta, muitas vezes, uma boa motivação:
 Quem é o responsável pela ação?
 Quais são os objetivos da sessão?
 Quais são as expectativas dos participantes?
 Quais os conteúdos que irão ser desenvolvidos?
 Que métodos serão utilizados?
 Qual o horário e local em que a ação se vai desenrolar?
 Como será realizada a avaliação?
Todos estes aspetos têm que estar pensados e planificados para poderem ser apresentados com
a máxima clareza e coerência a equipa de instrutores e aos alunos em formação.
Com a resposta a estas questões o instrutor irá estar em condições para planificar a sua sessão
teórica, devendo para isso:
1.

Definir os objetivos

2.

Definir os conteúdos de acordo com o tempo disponível

3.

Identificar os recursos humanos e materiais necessários

4.

Definir os critérios de avaliação

M6

5. Criar os instrumentos de avaliação de acordo com os critérios definidos
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DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
A definição correta de objetivos é importante por três ordens de razões:
1.

Porque nos define os temas e conteúdos a lecionar

2.

Porque nos permite a escolha dos métodos e técnicas a utilizar

3.

Porque nos fornece referências e critérios para a avaliação

Um objetivo corretamente definido descreve:
1.

As condições nas quais o comportamento desejado se deve manifestar

2.

O conteúdo da intenção pedagógica

3.

Uma atividade do aluno identificável através de um comportamento observável

O instrutor é capaz de lecionar com eficácia uma unidade de ensino-aprendizagem
com base numa planificação previamente elaborada, recorrendo à utilização correta
de meios audiovisuais de suporte.

TIPOS DE OBJETIVOS
O instrutor deverá preparar a sessão teórica tendo presente que existem vários critérios de sucesso
que o aluno deverá cumprir para definirmos como um objetivo alcançado.
Podemos dividir os objetivos em três tipos: 1. Cognitivos, 2. Afetivos, 3. Psicomotores

1.COGNITIVOS
Estão centrados na aquisição de um saber-dizer ou saber-fazer cognitivo
Exemplo: Perante um dado exercício, o aluno é capaz de aplicar o princípio de Arquimedes.

2.AFETIVOS
Incide na aquisição de um saber-estar
Exemplo: O aluno é capaz de manter um bom relacionamento com os restantes colegas

3.PSICOMOTORES
Implica a aquisição de um saber prático, onde o domínio do “mexer”, se revela importante
Exemplo: o aluno é capaz de utilizar corretamente uma câmara fotográfica.
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OBJETIVOS E FASES DE APRENDIZAGEM
A prossecução dos objetivos está diretamente relacionada com os métodos de ensinoaprendizagem e com o processo de como as pessoas aprendem. Em termos de processo podemos
dividir o processo em quatro etapas:
1.

Memorização

2.

Compreensão

3.

Compreensão/Aplicação

4.

Análise/Síntese

1.MEMORIZAÇÃO
Nesta etapa o aluno limita-se a decorar (memorizar).
Exemplo: O Princípio de Arquimedes – Um corpo mergulhado num fluido sofre da parte deste a
ação duma força vertical.

2.COMPREENSÃO
Nesta etapa o aluno deve compreender o enunciado da lei de modo a relacioná-lo com um facto
real.
Exemplo: Compreender porquê, quando está dentro de água, o equipamento fotográfico parece
ser mais leve do que quando está fora de água.
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3.COMPREENSÃO/APLICAÇÃO
Nesta etapa o aluno deve compreender o enunciado da lei de modo a aplicá-lo na resolução dum
facto real
Exemplo: Calcular o volume dum balão que vai utilizar para poder levantar um objeto com o peso
de 50kg

4.ANÁLISE / SÍNTESE
Nesta etapa (sem dúvida o mais elevado) o aluno deve analisar as condições técnicas dum
mergulho de forma a estabelecer uma regra de segurança para o mergulhador
Exemplo: Estabelecer como regra que, quando um mergulhador está em dificuldade à superfície,
deve encher o colete de mergulho para ficar em flutuabilidade positiva.
O INSTRUTOR DEVERÁ TER O MÁXIMO CUIDADO NA AVALIAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS DUM ALUNO, NÃO DEVENDO FAZER PERGUNTAS QUE SE INSIRAM
NUM NÍVEL DE PROSSECUÇÃO DE OBJETIVOS QUE NÃO FOI TRANSMITIDO AO ALUNO
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ESTRUTURA DE UMA SESSÃO
Ao ser planificada, uma sessão deve obedecer a uma determinada estrutura, de modo a que os
alunos, se identifiquem com o que o instrutor pretende transmitir, compreendendo desta forma o
conteúdo que lhes está a ser transmitido.
O quadro seguinte apresenta quais as fases em que podemos dividir uma sessão e a forma como
elas são caracterizadas indicando também o tempo aproximado que cada uma delas deve ocupar.
CATEGORIA
ITEM

CARACTERIZAÇÃO

Orientação

Verificar as condições de segurança e
conforto dos alunos

Apresentação

Ação

Apresentação aos alunos e relaciona o
assunto com factos práticos; conta uma
história para quebrar o gelo; coloca
perguntas aos alunos

Pontos-chave

Ação

Refere os pontos principais do assunto
que vai ser tratado

Organização da
sessão

Ação

Explica como a aula irá decorrer em
termos de funcionamento

Objetivos

Ação

Descreve claramente o que se pretende
que os alunos saibam no fim da aula

Âmbito

Orientação

Limita o assunto ao que está previsto
para essa sessão

Sequência

Orientação

Respeita uma ordem lógica definida no
planeamento da aula

Orientação

Relaciona o assunto com factos que se
verificaram ou irão verificar na parte
prática

Relacionamento c/
outras certificações

Orientação

Relaciona o assunto com a existência de
outras certificações CMAS e importância
de formação continua

Resumo dos
objetivos

Ação

Faz um resumo dos objetivos que foram
tratados

Pontos-chave

Ação

Faz um resumo dos pontos chave do
assunto que foi tratado

Promoção do
equipamento

Orientação

Promove a venda de equipamento e
incute a ideia do equipamento pessoal

Esclarecimento de
dúvidas

Ação

Tiram-se conclusões; dá-se um tempo
para esclarecer dúvidas;

Despedida e ligação
à sessão seguinte

Ação

Fala-se da próxima aula; expressam-se
os agradecimentos

FASES

CONCLUSÃO

RESUMO

PARTE PRINCIPAL

INTRODUÇÃO

Verificação
Segurança e
conforto

Relacionamento c/
parte prática

TEMPO

10 %

M6
80 %

5%

5%
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1.A INTRODUÇÃO
VERIFICAÇÃO SEGURANÇA E CONFORTO
O instrutor deve verificar antes da introdução as condições de segurança e conforto da instalação
onde irá realizar a sessão.
 Deve verificar o estado da instalação elétrica, existência de vídeo projetor, temperatura e
humidade da sala
 Deve verificar a qualidade dos equipamentos como local onde se vão sentar e condições
de higiene
 Deve verificar níveis de cloro, temperatura da água, acessos ao tanque da piscina, locais
para colocar equipamentos

APRESENTAÇÃO
O instrutor apresenta-se, devendo referir:
Nome
Nível de instrutor CMAS
Função que desempenha na escola e no curso
Relaciona ou faz analogias entre o assunto de que vai falar e uma situação prática do
mergulho
 Pode contar uma história para suavizar o ambiente (quebra gelo)
 Realiza perguntas aos alunos de modo a aperceber-se dos diversos níveis de
conhecimentos





PONTOS-CHAVE
O instrutor destacará os pontos principais do assunto que vai falar
 Poderá apresentar um diagrama ou apenas enumerá-los ou escrevê-los no quadro.
 Fala sobre um acontecimento no qual salienta um facto relacionado com o assunto que vai
ser tratado que fará ressaltar a sua importância.

ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO
O instrutor dirá aos alunos como é que a aula se irá processar





Como os alunos devem interagir entre si e com o instrutor.
Se devem ou não tomar notas; qual o manual a ser consultado; qual a página do manual.
Em que altura devem fazer as perguntas.
Se o instrutor está a falar rápido de mais ou se está a falar baixo.
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2.PARTE PRINCIPAL
OBJETIVOS
O instrutor dirá aos alunos quais os objetivos que os alunos terão que atingir no fim da aula.
 Os objetivos devem ser claros e concisos.
 Deve ser dito ao aluno aquilo que ele está a tentar aprender.
 Deve ser dito ao aluno qual o resultado que se espera dessa aprendizagem.

ÂMBITO
O instrutor não se deverá dispersar na sua apresentação.
 Os conteúdos a transmitir deverão ser exclusivamente aqueles que permitem conduzir
ao/s objetivo/s pretendido/s.
 Em casos muito especiais poderá o instrutor, se assim julgar conveniente, abordar um
assunto diferente.

SEQUÊNCIA
O instrutor deverá dar uma ordem lógica aos conteúdos que está a transmitir.
 Esta ordem deve ser predefinida no planeamento da sessão.
 Respeitar esta sequência torna a apresentação muito mais fácil pois não há desvios que
por vezes são difíceis de remediar.

RELACIONAMENTO COM A PARTE PRÁTICA
O instrutor deverá relacionar sempre que possível o assunto que está a ser tratado com a vertente
prática.
 Deve utilizar os termos que o aluno irá ouvir ao contactar com a realidade com que irá ser
confrontado.
 Deve relacionar uma situação vivida ou a ser vivida na piscina ou no mar com a matéria
que está a explicar.
 Utilizar analogias entre a matéria que está a tratar com a experiência já obtida pelos alunos
na sua vida quotidiana.

RELACIONAMENTO COM OUTRAS CERTIFICAÇÕES
O instrutor deverá relacionar sempre que possível o assunto que está a ser tratado com outros
cursos de formação CMAS.
 Deve falar sobre os cursos de especialização quando estiver a falar dos temas relacionados.
 Deve falar sobre os vários cursos que permitem a progressão dos alunos e a sua
aprendizagem contínua.
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3.RESUMO
RESUMO DOS OBJECTIVOS
O instrutor fará um resumo dos objetivos enunciados na parte principal da sessão.
 Poderá colocar os objetivos como perguntas pedindo as respetivas respostas aos alunos.
 Este sistema tem como vantagem obrigar os alunos a lembrar e aplicar a informação
imediatamente, bem como permitir ao instrutor avaliar até que ponto eles estiveram
atentos.

PONTOS-CHAVE
O instrutor fará um resumo dos pontos-chave enunciados na parte principal da sessão.
 Isto pode ser realizado referenciando apenas esses pontos.
 Poderá colocar a valorização dos objetivos como perguntas pedindo as respetivas
respostas aos alunos.

M6
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4.CONCLUSÃO
PROMOÇÃO DO EQUIPAMENTO
O instrutor promove a venda de equipamento e incute a ideia do equipamento pessoal.
 Aconselha sobre modelos e marcas.
 Aconselha a obtenção de equipamento pessoal, focando a segurança, a higiene e
rentabilização a longo prazo.

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
O instrutor cria abertura para os alunos colocarem dúvidas e questões de forma aberta.
 Este momento poderá ser referido pelo instrutor “dúvidas e questões”.
 As dúvidas colocadas podem sair fora do âmbito da sessão.

DESPEDIDA E LIGAÇÃO À SESSÃO SEGUINTE
O instrutor deverá despedir-se realizando sempre a ligação com a sessão seguinte. Deve ainda o
instrutor ser o último a abandonar as instalações, assegurando que todos os alunos abandonaram
a instalação e que tudo ficou em condições de segurança.
 Deverá despedir-se e explicar o local, a hora, equipamentos e informações necessárias para
a sessão seguinte.
 Deverá ser o último a sair da sala, da piscina ou do centro de mergulho, verificando as
condições com que abandona a instalação.
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AVALIAÇÃO
Toda a avaliação é válida se os critérios forem pertinentes, isto é, se avaliarmos bem o que
desejamos avaliar. É essencial a comunicação prévia dos critérios de avaliação a todos os alunos a
avaliar, de forma a evitar surpresas e contestações.
Existem três tipos de avaliações que o instrutor irá aplicar ao longo das ações de formações, são
elas: 1. Avaliação Diagnóstico, 2. Avaliação Formativa, 3. Avaliação Sumativa.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
Avalia a experiência e a capacidade dos alunos, os seus conhecimentos e habilidades e também as
aptidões relevantes para a escolha de alternativas de aprendizagem.
Permite obter indicações sobre conhecimentos, aptidões e interesses, em determinado momento
do processo de ensino-aprendizagem, permitindo assim estabelecer objetivos e organizar novas
sequências de objetivos se necessário.

AVALIAÇÃO FORMATIVA
Avalia a estrutura do programa, o grau de domínio dos objetivos pelo aluno, como se está a
processar a aprendizagem e as causas dos insucessos na mesma.
Permite melhorar o programa, detetar os problemas do ensino-aprendizagem através do retorno
dado pelo aluno, de forma a permitir a utilização de outros processos de ensino e analisar os
resultados da aprendizagem relativamente aos objetivos.

AVALIAÇÃO SUMATIVA
Avalia em que grau de satisfação ocorreu a aprendizagem e se o mesmo foi ou não efetivo.
Permite concluir se os objetivos gerais foram alcançados, em que extensão o formando atingiu os
resultados, concluir das mudanças necessárias ao programa e classificar os formandos no final de
um determinado período de ensino-aprendizagem.
 É importante que uma sessão de avaliação não se baseie apenas nos assuntos menos
conseguidos e na sua explicação.
 Os alunos têm que ter a noção do seu enriquecimento com a ação de formação em que
participaram, e, ao mesmo tempo, a consciência de que devem continuar a sua formação.

A AVALIAÇÃO É UMA APRENDIZAGEM E NÃO UM JULGAMENTO
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS VÁRIOS TIPOS DE AVALIAÇÃO

TIPOS DE AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICO
 Obter indicações sobre conhecimentos,
FINALIDADES

aptidões, interesses (ou outras qualidades do
aluno).
 Determinar a posição dos alunos no início da
formação.
 Determinar as causas subjacentes de
dificuldades de aprendizagem.
 No início de uma unidade de ensino ou do curso.

ASPETOS A QUE A AVALIAÇÃO DÁ
ÊNFASE

OBJETIVOS SOBRE
QUE INCIDE A
AVALIAÇÃO

UTILIZAÇÃO

 Durante o processo de ensino-aprendizagem

relativamente ao progresso deste.
 Detetar os problemas de

SUMATIVA
 Classificar os alunos no final de
um período relativamente longo
ou no final do curso.

aprendizagem.
 Localizar os erros de modo a permitir
a utilização de outros processos de
ensino.
 Durante o processo de ensinoaprendizagem.

 No final de um período
relativamente longo ou no final
do curso.

incapacidade para aproveitar o ensino normal.

 Pré-requisitos de entrada na ação de formação
ou de realização de um módulo mais avançado.

 As aptidões, interesses, etc., que são préexigidos ou desejáveis relativamente aos
objetivos a atingir.

 Cada objetivo importante do ou dos
módulos.

 Resultados da aprendizagem
relativamente aos objetivos.

 Uma amostragem representativa
dos objetivos considerados.

 Resultados da aprendizagem
relativamente aos objetivos.

 Comparação dos diferentes resultados
obtidos pelo mesmo aluno.
 Causas dos insucessos de
aprendizagem.
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capacidades detetadas.

INFORMAÇÃO

 Retorno ao professor e ao aluno

quando o aluno revela insistentemente

 Informação global relativamente às

TIPOS DE
INSTRUMENTOS

FORMATIVA

 Descrição pormenorizada das capacidades
reveladas.

 Apreciação relativamente a cada
objetivo.
 Identificação, se possível, das origens
das dificuldades observadas.

 Geralmente global visando uma
classificação ou nota.
 Poder-se-á também considerar
uma apreciação relativamente a
cada objeto.

 Instrumentos de diagnóstico.

 Instrumentos formativos

 Provas finais ou sumativas.

especialmente concebidos.
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TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
As técnicas de avaliação podem ser divididas em duas áreas: 1. Observação e 2. Formulação de
Perguntas.
TÉCNICA

OBSERVAÇÃO

FORMA
DIRETA
INDIRETA
ORAL

INSTRUMENTOS
 Ficha de observação
 Lista de ocorrências
 Escala de classificação
 Lista de perguntas

FORMULAÇÃO DE

DE PRODUÇÃO

PERGUNTAS
ESCRITA

TESTES
DE SELEÇÃO

 Produção curta
 Produção longa





Escolha múltipla
Emparelhamento
Verdadeiro/Falso
De completar
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CONDUÇÃO
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CONDUÇÃO DE UMA SESSÃO TEÓRICA
Nas atividades subaquáticas o conhecimento teórico básico dos fenómenos com elas relacionados
e a compreensão da função e funcionamento dos equipamentos utilizados é fundamental.
Há, pois, que “passar” essas informações aos alunos o que é conseguido através de sessões teóricas
utilizando várias técnicas tais como discussões, métodos de ensino, demonstrações ou a
combinação de algumas delas ou de todas em locais apropriados para o fazer.
O uso de uma sala de aulas para ensinar a teoria do mergulho é a mais aconselhável para fazer a
aprendizagem e reduzir a possibilidade de distração dos alunos.
Uma sala de aulas com boa luz, bem equipada, (quadro preto ou branco, quadro de folhas, mesas,
cadeiras, equipamento de audiovisuais) pode aumentar a confiança no instrutor e dar qualidade à
sua apresentação.
Iremos abordar os pontos principais que devem estar associados a uma sessão teórica realizada
em sala de aulas dando-se especial relevância ao impacto visual que uma aula deve ter, bem como
a alguns aspetos do seu planeamento e apresentação.

A POSIÇÃO DO INSTRUTOR E DOS ALUNOS
Antes dos alunos chegarem o instrutor deverá avaliar o local onde se irá posicionar de modo a
captar a maior atenção e a ser mais eficaz na sua exposição.
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Normalmente a posição do instrutor deverá
ser em frente dos seus alunos de modo que a
sua atenção esteja nele concentrada. No
entanto

outras

posições

poderão

ser

tomadas dependendo daquilo que se está a
apresentar e do número de alunos existentes.
Poderá ser conveniente mudar de posição de
modo a estar sempre perfeitamente visível e
a ser ouvido claramente.
O instrutor deverá estar sempre visível por todos os alunos, com a possibilidade de controlar os
meios técnicos que vai utilizar sem interferir com a visibilidade dos apoios visuais.
O instrutor deve procurar que os alunos se disponham o mais perto possível de si, evitando a
existência de lugares vagos entre eles que possam originar a sua dispersão por toda a sala
(sobretudo se esta for de grandes dimensões) devendo assegurar-se que os alunos não têm
necessidade de se moverem no seu lugar para poderem ver o ecrã ou o quadro.
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Outra disposição muito utilizada é a existência duma mesa entre os alunos e o instrutor que por
vezes se situa sobre um estrado, onde também são colocados o quadro e o ecrã, o que permite
ao instrutor ter uma melhor visão do grupo de alunos.
De qualquer forma o instrutor deve evitar colocar uma barreira física entre ele e os alunos pelo
que não é aconselhável que permaneça atrás da mesa enquanto está a falar com eles. Esta posição
pode desencorajar os alunos a integrarem-se na apresentação do instrutor.
Se o instrutor necessitar de uma mesa para colocar as suas notas ou outro material, esta deverá
ser colocada um pouco desviada para o lado de modo a não interferir com o posicionamento do
instrutor versus alunos.
Quando houver necessidade de mostrar equipamento o instrutor deverá dispor os alunos em volta
de um local ou de uma mesa onde o material vai ser colocado para a demonstração.

Cadeiras Desencontradas
Um meio de o conseguir é não colocar as cadeiras atrás
umas das outras, mas sim desencontradas umas das
outras.
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Semicírculo
A colocação dos alunos em semicírculo é uma ótima
disposição para estabelecer discussões pois essa
disposição encoraja a troca de ideias estando os
alunos em contacto visual permanente uns com os
outros.

Trabalhos de Grupo
Em trabalhos de grupo os alunos deverão ficar dispostos
em grupos, à volta de mesas relativamente afastadas
umas das outras, de modo que os grupos não interfiram
uns com os outros podendo assim originar distrações.
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MOTIVOS DE DISTRAÇÃO
Por muito dinamismo que o instrutor coloque na sua apresentação e por muito interessante que o
assunto seja, a atenção dos alunos pode ser desviada de diversas formas. Os sentidos que
utilizamos na aprendizagem podem ser desviados pelos motivos a seguir enumerados:

O RUÍDO
Alguns alunos a falar durante a apresentação (para além de falta de educação) pode provocar
distração nos colegas e causar um certo mau estar. Nesta situação o instrutor deve delicadamente,
mas firmemente pedir-lhes para continuarem a conversa após a sessão ter terminado.
O ruído exterior é mais difícil ou impossível de controlar, mas por vezes o fechar das janelas ou
portas pode reduzi-lo substancialmente.
Se no momento da apresentação o ruído produzido pela passagem de um avião ou proveniente de
uma fonte sonora passageira for bastante intenso, o instrutor deverá parar a apresentação até que
ele termine e nunca tentar falar alto de modo a sobrepor-se ao ruído.

O CONFORTO DA SALA
A sala ou o local da sessão teórica deve ser confortável e, sobretudo, bem ventilada. A temperatura
não deverá ser nem muito alta (calor) nem muito baixa (frio). Nestes extremos a atenção dos
alunos concentra-se no desconforto que estão a sentir e não na apresentação do instrutor.
As cadeiras deverão ser confortáveis e de preferência almofadadas. Estar sentado durante largos
períodos em cadeiras de madeira ou de plástico acaba por se tornar desconfortável. Nestes casos
é conveniente fazer uns pequenos intervalos para que os alunos possam estender as pernas e
aliviar o “assento”!

AS DISTRAÇÕES VISUAIS
A mais importante das distrações é a distração visual.
Mapas, cartazes coloridos de paisagens apetecidas ou de outras coisas mais, colocadas atrás do
instrutor ou dentro do campo visual dos alunos devem ser retirados para eliminar pontos de
distração.
O instrutor deve mostrar as suas ajudas visuais precisamente na altura própria e nunca antes. Se
o fizer pode estar certo de que os alunos nunca mais prestarão atenção ao que está a dizer a partir
do momento em que seja projetada essa ajuda.
O instrutor nunca deve deixar as imagens projetadas no ecrã logo que elas deixem de ter relevância
para aquilo que está a falar.
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O instrutor deve assegurar-se que as imagens são claramente visíveis e compreensíveis de todos
os lugares da sala. Se a sala estiver muito iluminada ou a imagem for muito pequena originando
assim uma dificuldade na sua leitura está criado um motivo para a distração.
Se existirem janelas o instrutor deve posicionar os alunos de modo que eles não encontrem no
exterior outro motivo de distração.
O instrutor nunca deverá ignorar que uma das maiores distrações visuais é ele próprio. Deve, pois,
acautelar-se para que a sua apresentação (posição corporal e forma de vestir) ou os seus tiques
(maneirismos) não se transformem no ponto principal da distração dos alunos.

MANEIRISMOS
Muitos instrutores têm tiques pelos quais os seus alunos o reconhecem, que não serão importantes
se não provocarem um determinado nível de distração aos alunos enquanto está a ensinar.
São exemplos de tiques atirar o giz ao ar, bater com a caneta ou com o lápis em cima da mesa,
mexer nas chaves dentro dos bolsos, agitar constantemente o ponteiro, estalar os nós dos dedos
e outros mais que podem tornar-se enfadonhos ao fim de algum tempo.
Os tiques nervosos ao falar também interferem com a comunicação tais como “Hum” e “ahhh”,
repetição constante da mesma palavra como por exemplo “está bem?”, “estão a compreender?”,
“OK?”.
Muitos destes maneirismos refletem situações de ansiedade e de stresse do instrutor e como uma
apresentação tem sempre uma certa carga de ansiedade e de stresse, eles são amplificados
tornando-se notórios para os alunos.
Para além da situação de divertimento que alguns deles causam, o principal inconveniente é o facto
de os alunos concentrarem a sua atenção sobre o tique deixando de prestar atenção ao que o
instrutor está a dizer, alheando-se totalmente dos objetivos da lição.
Os tiques mais comuns entre os instrutores para além dos atrás citados são:


Brincar com a coroa rotativa do relógio de mergulho



Rodar o anel no dedo



Brincar com o giz ou marcador



Esticar e encolher continuamente o apontador telescópico



Movimentar-se excessivamente passeando de um lado para o outro



Coçar ou beliscar o nariz



Alisar o cabelo



Lamber os lábios



Pigarrear



Emitir monossílabos



Gesticular excessivamente com as mãos e com os braços



Estar sempre a carregar no botão da esferográfica fazendo o irritante “clik-clik”.
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MEIOS AUDIOVISUAIS
A chave do sucesso de uma apresentação é a “habilidade em captar e manter a atenção dos
alunos” apresentando o assunto da sessão de uma forma fácil de compreender e de reter a
informação.
O instrutor deve ter presente que no processo de aprendizagem a visão é o fator mais importante
pois as palavras raramente atingem o resultado pretendido.
A melhor forma de assegurar que a mensagem é percebida é a utilização de palavras com um bom
suporte Audiovisual.
Quando a mensagem é apenas verbal a retenção da informação não ultrapassa os
20%, mas se for apoiada com audiovisuais a retenção pode chegar aos 50%
Os audiovisuais destinam-se a reforçar a mensagem, dando-lhe mais impacto, tornando as ideias
mais claras e sublinhando os pontos principais da aula. Como se referiu o seu uso pode constituir
a chave de uma sessão bem conseguida, pelo que tem que ser dada uma atenção extrema à sua
qualidade e forma de utilização, sobretudo no mundo atual que tudo nos chega por meio de
aplicações e plataformas.
O primeiro ponto a referir é que nada substitui a visão de um objeto presencial !
Se o instrutor está a falar de equipamento não há desenhos nem fotografias que substituam as
peças de equipamento.
Sempre que for possível o instrutor deve mostrar o objeto de que está a falar e deixar os alunos
tocar-lhe. A ajuda visual é, neste caso, a própria peça de equipamento.
Obviamente haverá momentos em que o instrutor terá que mostrar desenhos ou fotografias de
determinados equipamentos pois é impossível explicar o que se pretende com o próprio
equipamento (ex: as partes que constituem um primeiro andar). Neste caso o uso de modelos ou
esquemas simples, onde sejam incluídos cortes do equipamento, permite ao aluno uma melhor
compreensão da sua estrutura e funcionamento.
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SUPORTES VISUAIS
Podemos referir alguns audiovisuais de suporte, como o:


Quadro (preto ou branco)



Quadro de folhas



Cartazes



Computador



Vídeo



Projetor de vídeo



TV

O uso do quadro é ideal para fornecer informação
adicional. Ao usar o quadro o instrutor deverá procurar
organizar o texto de uma forma clara e precisa de
modo que o aluno não tenha dificuldade em seguir o
seu raciocínio.
O instrutor nunca deverá falar enquanto estiver virado
para o quadro, mas sim apenas quando estiver virado
para os alunos
Os quadros de folhas e os cartazes podem ser preparados com antecedência, e são ideais para
serem usados fora de uma sala de aula. O tamanho A1 é o mais indicado.
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A apresentação com computador é no momento atual a mais
versátil e efetiva ajuda. Permite colocar texto com animação,
juntar som á apresentação e mostrar a imagem com a ajuda
de um projetor de vídeo.
O vídeo pode tornar-se numa ajuda bastante cómoda numa
apresentação, mas assegura-te que esta traduz a realidade
que te rodeia. É especialmente importante para ilustrar tudo o
que são movimentos e técnicas de fotografia subaquática.

O vídeo e as plataformas online não devem nunca substituir a necessidade do
instrutor lecionar a componente teórica dos cursos
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COMO ENSINAR A TEORIA
Como já abordámos anteriormente a importância da comunicação, dos métodos de ensinoaprendizagem, do planeamento de uma sessão com a definição de objetivos e avaliação dos
mesmos, são aspetos fundamentais para garantir o sucesso da sessão teórica.
Podemos ainda relacionar todos esses conceitos com alguns princípios fundamentais e aplicados
em contexto prático de forma que os conteúdos sejam:


Adaptados ao nível dos alunos



Fluido, em interação e em ambiente agradável



Lecionados de modo a dar tempo aos alunos de assimilarem os conhecimentos antes de
prosseguir.

Os métodos de ensino aprendizagem encontram-se estreitamente relacionados com a
comunicação, podendo-se afirmar que para cada método existe um conjunto de informação que é
constantemente percecionada entre o instrutor e os alunos.
Relembrando, a comunicação pode então ser:


Verbal: Quando utilizamos a linguagem para a transmissão dos conhecimentos.



Visual: Quando utilizamos audiovisuais ou o objeto (ex: garrafa ou o colete) de que
estamos a falar.



Gestual ou Corporal: Quando utilizamos a movimentação do corpo e os gestos para
demonstrar um conhecimento



Física: Quando utilizamos o contacto físico como meio de demonstrar ou corrigir.



Individual: Tende a ser mais específico



Para um Grupo: Tende a ser mais generalista
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De forma a facilitar a aprendizagem de uma nova matéria pelo aluno o instrutor pode tentar
explicá-la seguindo uma linha de conduta de maneira a que esta se torne lógica. Isto pode ser feito
partindo:


Do concreto para o abstrato



Do familiar para o não familiar



Do fácil para o difícil



Do simples para o complexo



Do perto para o distante



Do essencial para o desnecessário



Do geral para o particular
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COMO FALAR PARA UM GRUPO
Para falar para um grupo o instrutor deverá:


Usar roupas confortáveis.



Olhar diretamente para os alunos de maneira que eles sintam que está a falar com eles.



Estimular os alunos a participarem na aula.



Manter um diálogo com os alunos.



Não se esconder atrás da mesa pois parece que está inseguro.



Usar mímica e linguagem corporal para reforçar a mensagem.



Usar adequada e animadamente a linguagem gestual de modo a manter a atenção dos
alunos.



Não ter dúvidas sobre a matéria que vai lecionar pois, caso contrário, pode perder o
respeito e o interesse dos alunos.



Ser igual a si próprio e não pretender ser outra pessoa.



Pedir aos alunos que estudem a matéria da próxima aula pois assim também terá que
estar preparado.



Começar a aula com uma revisão da aula anterior.



Ouvir os alunos mostrando atenção e interesse mesmo que não se tenha a mesma
opinião.
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COMO UTILIZAR AS PERGUNTAS
Uma boa forma de conseguir que os alunos participem ativamente na aula é fazer perguntas.
Estas podem ser formuladas e usadas de diferentes formas:


Colocá-las a todo o grupo ou a um só aluno.



Permitir que um aluno responda a uma pergunta feita a outro.



Permitir que o aluno encontre resposta à sua própria pergunta.



Permitir que todos os alunos respondam à mesma pergunta num tempo determinado.

Se um dos alunos colocar uma questão demasiado complexa ou fora do contexto, deve sugerir-lhe
discuti-la no fim da sessão, de forma a ser-lhe concedido o tempo necessário sem prejudicar os
outros colegas. É importante manter a estrutura da matéria a lecionar na sessão, pois de outro
modo facilmente paramos em vez de avançarmos.
As perguntas devem ser escolhidas cuidadosamente devendo evitar-se aquelas que têm uma
resposta óbvia como por exemplo “o coração é um músculo situado no tórax, não é?”
O instrutor deve evitar fazer perguntas sem qualquer sentido prático como por exemplo “estão a
compreender?” pois normalmente irá ver todos os alunos a abanarem afirmativamente a cabeça
ou receber um “sim” coletivo.
As perguntas destinadas a baralhar ou confundir os alunos devem ser evitadas, bem
como as que sejam muito difíceis ou enganosas.
As perguntas devem ser colocadas de modo a estimular a discussão e assim conduzir os alunos a
descobrirem a resposta por eles próprios e desta forma lembrarem-se de conhecimentos
adquiridos anteriormente e presentemente esquecidos.
Qualquer pergunta deve ser feita sobre um assunto relevante que já tenha sido explicado de forma
que todos os alunos tenham possibilidade de responder corretamente.
Fazer perguntas que não deem hipótese aos alunos responderem é muito desanimador, ao
contrário das que podem ser corretamente respondidas que dão confiança aos alunos.
O instrutor deve colocar a pergunta para todos os alunos de forma que todos possam começar a
pensar na resposta (pois ninguém sabe quem vai ser solicitado para responder) e após um curto
espaço de tempo pedir a resposta a um dos alunos.
A pergunta deve ser realizada clara e pausadamente de modo que todos a ouçam e compreendam
o que se pretende.
O instrutor deve estar preparado para ouvir respostas disparatadas. Se o aluno que respondeu
errado for bruscamente corrigido, certamente que irá evitar responder posteriormente a outras
perguntas, pelo que o instrutor deverá ter o maior cuidado na forma como faz a sua correção.
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OS INTERVALOS E OPTIMIZAÇÃO DO ENSINO
Para manter os alunos atentos de modo a não perderem a concentração é necessário fazer vários
e pequenos intervalos.
Podemos ainda usar estes intervalos para mudar o método de ensino, ou aproveitar para colocar
um tema em discussão.
Ao falarmos de intervalos não significa necessariamente que vamos todos ao café.

O instrutor deve usar diferentes ajudas nas aulas, mas sem exagerar. Deve encorajar aqueles que
responderam errado, uma vez que o tentaram em vez de ficarem calados.

O que ouves ...........................................

esqueces

O que vês

...........................................

lembras-te

O que fazes

...........................................

percebes

O que percebes .....................................

não esqueces

O instrutor deve valorizar o que os alunos fizeram corretamente e deixá-los explicar o que fizeram
errado.
Se os alunos perceberem por eles mesmo o que fizeram errado a resposta será encontrada e o
ensinamento irá ser memorizado.
Deverá ser falado sempre em primeiro lugar o assunto mais importante, e não se deve tentar
corrigir vários erros ao mesmo tempo.

O que ensinas é irrelevante; o mais importante é o que os alunos aprendem
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APRENDIZAGEM INTROVERTIDO VS EXTROVERTIDO
A personalidade dos alunos é uma das características que podem influenciar a perceção e avaliação
errada do instrutor. Existem alguns comportamentos que podemos identificar em pessoas
introvertidas ou extrovertidas que o instrutor deverá ter consciência

INTROVERTIDO
Uma pessoa introvertida tende a apresentar o seguinte padrão de comportamentos:
 É mais cuidadoso
 Frequentemente subestima as suas potencialidades
 Precisa de se sentir segurança antes de prosseguir
Estas atitudes são muitas das vezes erradamente interpretadas como insegurança ou
desconhecimento.

EXTROVERTIDO
Uma pessoa extrovertida tende a apresentar o seguinte padrão de comportamentos:
 Pensa que é melhor e acha-se mais capaz do que é na realidade
 Facilmente experimenta técnicas avançadas sem que as básicas estejam perfeitamente
dominadas

M6

Se não for travado no momento exato, pode ser um fator de destabilização da sessão.
Quando a automatização das técnicas básicas de uma atividade é conseguida, poderão ser
ensinadas técnicas cada vez mais complexas.
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QUESTÕES RESUMO

1.

No planeamento de uma sessão teórica o diretor de curso deverá definir os objetivos,
dividindo em três tipos:
a) Cognitivos, Afetivos, Psicomotores
b) Teóricos, Teórico-Práticos, Práticos
c) Gerais, Particulares, Práticos
d) Teóricos, Práticos, Mistos

2.

A fase de aprendizagem está organizada em 4 etapas. Qual a ordem correta:
a) Compreensão, Aplicação, Análise-Síntese, Memorização
b) Memorização, Compreensão, Aplicação, Análise-Síntese
c) Aplicação, Análise-Síntese, Memorização, Compreensão
d) Análise-Síntese, Memorização, Compreensão, Aplicação

3.

Uma sessão teórica deve ser planeada em quatro fases. Qual a ordem correta:
a) Resumo, Conclusão, Parte Principal, Introdução
b) Introdução, Conclusão, Parte Principal, Resumo
c) Introdução, Parte Principal, Resumo, Conclusão
d) Resumo, Resumo, Parte Principal, Conclusão

4.

A Parte Principal é a fase que mais tempo apresenta.
a) Verdadeiro
b) Falso

M6

5. A avaliação formativa é realizada para avaliar os conhecimentos da matéria abordada
durante a componente de formação teórica.
a) Verdadeiro
b) Falso
6. A posição do instrutor na sala de aula deve ser à frente dos alunos de forma a poder falar
muito baixo.
a) Verdadeiro
b) Falso
7.

Os maneirismos do instrutor, durante uma sessão teórica, são considerados motivos de
distração.
a) Verdadeiro
b) Falso

8. O uso de meios audiovisuais nas sessões teóricas aumenta a retenção da informação.
a) Verdadeiro
b) Falso
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9. O instrutor deve realizar intervalos longo durante as sessões teóricas para os alunos
poderem descansar.
a) Verdadeiro
b) Falso
10. A personalidade dos alunos influencia a forma como o instrutor utiliza os métodos de ensino
durante a sessão teórica.
a) Verdadeiro
b) Falso
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OBJETIVOS DO MÓDULO

1.

Entender como está organizada e os materiais pedagógicos da componente de formação
prática.

2.

Saber as características dos locais das sessões práticas em águas confinadas e abertas.

3.

Saber definir a duração máxima de uma sessão prática.

4.

Saber a relação do número de instrutores para alunos.

5. Conhecer o processo de demonstração e a importância da realização dos exercícios à
superfície.
6. Saber os aspetos fundamentais que o instrutor deve assegurar para planear e conduzir as
sessões práticas.
7.

Conhecer as particularidades do ensino em sessões práticas subaquáticas.

8. Conhecer as placas pedagógicas e conseguir planear uma sessão prática.
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A INSTRUÇÃO PRÁTICA
Sendo o mergulho uma atividade física que, dadas as suas características, obriga ao conhecimento
e o saber executar de técnicas específicas dado o ambiente subaquático onde é praticada, a
componente prática de ensino é de fundamental importância para o aluno, futuro mergulhador.
Para além da componente teórica do curso existe a componente prática dividida em dois tipos de
sessões:
 Sessões em águas confinadas ou em piscina
 Sessões em águas abertas ou no mar
Ainda que sessões de águas confinadas, dentro de certos requisitos, também possam ser
ministradas no mar, é muito mais cómodo e seguro quer para o aluno quer para o instrutor que os
primeiros exercícios de aprendizagem sejam realizados em piscina.
É na piscina que o instrutor vai avaliar o progresso do aluno na execução dos exercícios básicos
podendo a todo o momento corrigi-los até que o aluno atinja o grau de perfeição e de
automatização exigido, para mais tarde voltar a praticá-los no mar.
Para todos os programas de formação a CMAS Portugal desenvolveu materiais pedagógicos de
apoio ao Instrutor de forma a que os objetivos sejam assegurados ao longo de todas as sessões
práticas em águas confinadas e abertas.
Em anexo a este Módulo poderá encontrar esses materiais pedagógicos de apoio ao instrutor para
o curso CMAS One Star Diver:
 Placas 6 Sessões em Águas Confinadas
 Placas 4 Sessões em Águas Abertas
 Placa One Star Diver – Objetivos Pedagógicos em Águas Abertas

M7
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CARACTERÍSTICAS DO LOCAL PARA AS AULAS DE PISCINA
Para que os exercícios técnicos sejam realizados em segurança e treinados eficazmente, o instrutor
deverá assegurar-se que a piscina reúne os seguintes requisitos:
1.

Ter uma parte onde o aluno tenha pé e onde o instrutor possa explicar os procedimentos
a cumprir para realizar um determinado exercício.

2.

Ser suficientemente funda para que o aluno possa realizar exercícios que exigem uma
altura de água apreciável (ex: controlo da flutuabilidade) e para que possam sentir as
variações de pressão na descida e na subida (mínimo 2,80m). O ideal será a existência de
um “poço de mergulho” com 4-5m de profundidade.

3.

As dimensões da piscina devem permitir aos alunos evoluírem sem estar em cima uns dos
outros, para além de poderem treinar o deslocamento à superfície com o tubo.

4.

Ter escadas ou degraus para facilitar a saída da água.

LOCAL EM VOLTA DA PISCINA
O local à volta da piscina deve ser suficientemente amplo para albergar os alunos e o respetivo
material, devendo haver um cuidado especial em dividir os alunos por grupos e destinar para cada
grupo um local, que deverá ser respeitado para evitar atropelos e confusões.

A TEMPERATURA
Em climas temperados se a piscina for coberta e aquecida tanto melhor pois poder-se-ão realizar
cursos na época fria. O fator temperatura do ambiente fora e da água da piscina é muito importante
para o bem-estar dos alunos e do instrutor que irão permanecer dentro de água, por vezes grandes
períodos de tempo.

A SEGURANÇA
O manuseamento do equipamento pesado (cintos e garrafa de mergulho) principalmente fora da
piscina deve ser feito com cuidado para evitar danificar o revestimento da mesma, sobretudo se
este for em azulejo. O fator segurança não deve ser descurado em nenhum momento e deverá
começar antes dos alunos entrarem na água enquanto se equipam. Não devem ser permitidos
correrias à volta da piscina nem brincadeiras que envolvam contactos físicos mais ou menos
violentos que poderão traduzir-se em quedas desastrosas.
É preciso mentalizar os alunos que estão ali para aprenderem a mergulhar exigindo-se-lhe
concentração no que estão a fazer e prestarem a maior atenção às instruções do instrutor.

É OBRIGATÓRIA A EXISTÊNCIA DE UM ESTOJO DE 1ºS SOCORROS E DE UM ESTOJO DE
ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO, PARA FAZER FACE A QUALQUER EMERGÊNCIA QUE
EVENTUALMENTE SURJA NO DECORRER DAS AULAS.
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CARACTERÍSTICAS DO LOCAL PARA AS AULAS DE MAR
A profundidade a que as aulas de mar irão ser realizadas deverá ser progressiva de modo a que os
alunos se habituem gradualmente a realizarem os exercícios, adquirindo desta forma cada vez
mais confiança e competências técnicas debaixo de água.
Por outro lado, há exercícios que sofrem algumas alterações com o aumento da profundidade
como por exemplo o controlo da flutuabilidade (quanto mais fundo estamos mais ar temos de
introduzir no colete para restabelecer o equilíbrio, o que vai ter consequências durante a subida
pois o aumento do volume de ar é mais significativo), pelo que é importante que o aluno se
aperceba dessas variações.
É durante estas aulas que o instrutor irá ter a oportunidade de fazer os alunos praticar
exaustivamente o controlo da flutuabilidade quer sob a forma de exercícios, quer passeando-se
sem deixar que eles toquem no fundo, bem como praticar subidas com paragens a determinados
patamares.
O local para a primeira aula de mar deve ser escolhido tendo em atenção que:
 É a primeira vez que os alunos VÃO PARA O MAR, o que significa o início da grande aventura
submarina, pelo que o stresse é apreciável.
 A profundidade não deverá aumentar bruscamente, relativamente à profundidade a que o
aluno se acostumou na piscina. Os seis metros é uma profundidade aceitável.
 Deve ser abrigado dos ventos, sem correntes, com pouca ondulação, longe da passagem
de embarcações
 A proteção térmica deve ser tal que os alunos possam realizar os seus exercícios sem
estarem sujeitos à agressão do frio.
 Se a entrada e saída for feita de terra deve ser fácil e não deve oferecer perigos, tais como
a rebentação do mar.
 Deve ser perto da costa para no caso de algum dos alunos estar em dificuldade possa ser
rapidamente transportado para terra, a não ser que exista uma embarcação de apoio para
onde ele possa ser transportado e onde se possa agarrar
 O fundo deve ser plano, de preferência de areia, onde a corrente não se faça sentir, de modo
a não levantar suspensão durante a execução dos exercícios e com espaço suficiente para
acomodar os alunos e o instrutor
 A visibilidade deve ser razoável, para que os alunos não sintam um grande choque pois
estão habituados à visibilidade da piscina que normalmente é boa.
 Caso exista corrente os alunos deverão dispor-se de face contra ela, para que os
sedimentos levantados sejam arrastados para trás.
 Se o ambiente começar a ficar sem visibilidade o instrutor deverá mudar de local
procurando uma zona mais limpa.
 Em caso de má visibilidade é preferível que o instrutor aborte a aula para evitar que surja
qualquer situação de emergência, como por exemplo um aluno perder-se do grupo.
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AO CONTRÁRIO DA PISCINA AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO MAR SÃO MUITO
MAIS DIFÍCEIS DE SOLUCIONAR

O INSTRUTOR NUNCA PODE PERDER OS ALUNOS DE VISTA QUAISQUER QUE SEJAM
AS CONDIÇÕES EXISTENTES POIS A SEGURANÇA É O PRINCIPAL FATOR A
CONSIDERAR

É OBRIGATÓRIA A EXISTÊNCIA DE UM ESTOJO DE 1ºS SOCORROS E DE UM ESTOJO DE
ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO

As aulas seguintes serão feitas a profundidades gradualmente maiores sendo os locais escolhidos
pelo instrutor de acordo com o progresso realizado pelos alunos, pelo comportamento
demonstrado nas aulas anteriores ao longo da qualidade de execução dos exercícios.

AS PROFUNDIDADES DURANTE AS SESSÕES PRÁTICAS EM ÁGUAS ABERTAS DEVEM
SER INTRODUZIDAS PROGRESSIVAMENTE ENTRE OS 5 E OS 20M

Em águas muito frias é necessário ter cuidado com a execução de determinados exercícios
especialmente o tirar água da máscara. A agressão brusca provocada pelo frio pode descontrolar
o aluno que o está a executar.
O instrutor deve preparar um cabo de descida, suportado por uma boia à superfície e com uma
poita no fundo que não seja facilmente levantada quando os alunos estão agarrados ao cabo
durante a descida e a subida. Este cabo deve estar na vertical.
Esta boia deverá ter hasteada a bandeira “A” do CIS para alertar as embarcações que existem
mergulhadores na zona, localizando assim o local de mergulho.
Quando o mergulho é feito a partir de uma embarcação NÃO DEVE SER UTILIZADO O CABO DA
AMARRAÇÃO para as descidas ou subidas.
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DURAÇÃO MÁXIMA DA SESSÃO
Ao contrário das aulas teóricas para as quais se pode estabelecer um determinado tempo de
duração, com as aulas praticas tal não acontece pois muitas vezes terão de ser interrompidas para
corrigir dúvidas e defeitos que porventura surjam durante o progresso dos alunos.
Há, no entanto, necessidade de estabelecer um tempo limite para cada sessão prática para se
proceder ao planeamento do curso. Se em alguma das sessões práticas, alguns alunos não tenham
conseguido cumprir o objetivo a atingir, terão que suspender a sua execução, reiniciando-a na
próxima sessão.

ÁGUAS ABERTAS
Sendo a temperatura da água do mar normalmente bastante inferior à da piscina o instrutor deverá
ter o máximo de atenção para que os períodos de inatividade debaixo de água sejam o mais
reduzidos possível para evitar que o frio se apodere dos alunos baixando-lhe o rendimento de
prestação física e os níveis de motivação e concentração.
A sessão deve ser planeada de modo que os exercícios estáticos sejam separados por exercícios
que obriguem o aluno a movimentar-se para diminuir a agressão do frio. Nesta situação é essencial
o uso de uma boa proteção térmica.
Após a entrada na água, os alunos deverão começar o mais brevemente possível os seus exercícios
enquanto apresentam o maior conforto térmico.
O instrutor deve programar a sua aula de modo a que os alunos não saiam da água depois de
baixarem a temperatura corporal a um nível de desconforto muito elevado (tremores musculares
e pele cianosada).

M7
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RELAÇÃO INSTRUTOR / ALUNOS
O número de alunos dependentes de um instrutor depende das características dos exercícios a
executar. O instrutor deve ter em atenção que o progresso de um aluno e o resultado final obtido
será tanto melhor quanto maior for a “assistência individual” dada pelo instrutor.
Ainda que, por um lado, a assistência individual possa ser a ideal por outro lado perder-se-á o
desenvolvimento do conceito de “companheiro de mergulho”, que deve estar presente
constantemente, desde o início do curso e que é impossível transmitir com este procedimento, para
além de se tornar demasiadamente pesado para o instrutor que tem mais alunos para ensinar no
curso.

Relação 1 instrutor para 4 alunos e nunca superior

No curso CMAS One Star Diver (P1) a relação de 1:4 é o rácio máximo definido nos standards da
CMAS, pois permite ao instrutor estar em contacto efetivo com todos os alunos durante as reuniões
iniciais, durante a demonstração, correção e avaliação dos exercícios.
Também esta proporção permite um controlo mais eficiente dos alunos por parte do instrutor de
que resulta uma maior concentração dos alunos no exercício que tem de realizar, o que se traduz
num aumento da segurança.
A figura do “assistente de instrutor” consubstanciada no mergulhador com a qualificação Instrutor
CMAS One Star (M1) torna-se fundamental nesta situação pois permite aumentar o número de
alunos sem que se percam os condicionalismos atrás referidos relativamente à segurança e à
qualidade da aprendizagem.

M7
Permite-se o aumento de 2 alunos com a presença de um “assistente de instrutor”
não se podendo ultrapassar o máximo de oito alunos exigindo-se para esse efeito a
presença de 2 “assistentes de instrutor”
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O DESEMPENHO PESSOAL DO INSTRUTOR
O fator que mais influencia um aluno ao observar a demonstração dos exercícios, é o “desempenho
do instrutor”.
O desempenho pessoal do instrutor é o seu cartão de visita, é um passo em frente para a sua
aceitação e credibilidade.
Ao instrutor exige-se que, para além da perfeição posta na demonstração de um exercício, analise
e avalie a finalidade de cada movimento que o constitui para poder sentir as dificuldades
apresentadas pelos alunos ao executá-lo e saber exatamente como abordar a sua correção.
Enquanto que a maior parte dos mergulhadores executam os exercícios automaticamente sem se
preocuparem como na realidade eles se efetuam, o instrutor tem que saber passo a passo a sua
execução para assim os poder transmitir com clareza aos alunos que o observam.

A DEMONSTRAÇÃO
O saber interiorizar todas as sensações físicas e os movimentos do corpo necessários para o
desempenho de qualquer exercício prático é fundamental na aprendizagem do mesmo.
É esta interiorização que os alunos fazem ao observar o instrutor a demonstrar qualquer exercício.
Esta interiorização será totalmente conseguida se o aluno conseguir explicar por palavras suas,
passo a passo, como o exercício é realizado.
Para melhor compreensão o exercício deve ser demonstrado em duas etapas:
1.

O instrutor executa o exercício à velocidade e ritmo da situação real.

2. O instrutor decompõe o exercício nos vários passos que o compõem, fazendo uma paragem
no fim de cada um deles, exagerando os movimentos necessários a esse passo, muito
lentamente de modo a que os alunos o possam ver como se estivesse em “câmara lenta”.

Para que o resultado pretendido seja obtido, os alunos devem estar devidamente posicionados de
modo a poderem observar todos os movimentos implicados no mesmo, da mesma forma que o
instrutor se tem de posicionar corretamente em relação aos alunos ao fazer a demonstração.
O exercício deverá ser realizado de frente para os alunos e repetido colocando-se o instrutor na
posição de lado para os alunos.
Se a demonstração do exercício estiver a ser realizada na parte com pé da piscina (alguns terão
vantagem em ser feitos nesse local) o instrutor poderá de vez em quando levantar-se e comentar
com os alunos algum detalhe, dando-lhe assim maior relevo.
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É importante que antes do início da demonstração seja realizada uma explicação clara e concisa do
exercício que vai ser demonstrado sobretudo se elas têm lugar debaixo de água num local fundo
que não permite ao instrutor fazer qualquer comentário verbal (apenas gestual) como
anteriormente foi referido.

O INSTRUTOR NÃO SE PODE ESQUECER QUE ESTÁ A DEMONSTRAR UM EXERCÍCIO
PARA OS ALUNOS E NÃO ESTÁ A DAR ESPETÁCULO EM QUE ELE É O ATOR
PRINCIPAL À ESPERA DOS APLAUSOS DO PÚBLICO

Os alunos têm de entender que o objetivo que lhes vai ser exigido é relativamente fácil de atingir e
nada que requeira anos e anos de experiência.
Uma vez que o aluno tenha ficado motivado para executar o exercício após ter assistido à sua
demonstração e explicação inicial foi criado no aluno uma apetência para a aprendizagem que o
levará à execução do mesmo
Após a sua primeira execução o aluno deverá repeti-la sob a vigilância do instrutor que anotará os
erros praticados de modo a poder corrigi-los.
A duração destas repetições deve ser criteriosamente analisada pois se for muito curta o aluno
pode não conseguir atingir a maior correção a executá-lo. Por outro lado, se for muito longo, o
aluno que não teve dificuldade em executá-lo começa a ficar aborrecido e com frio o que lhe reduz
a motivação para os exercícios seguintes.
Cada exercício necessita do seu tempo para ser perfeitamente assimilado e por vezes resulta fazer
pequenas pausas durante o treino para reduzir o cansaço e a sensação de frustração caso o
exercício não esteja a ser bem conseguido.
A mudança de exercício pode muitas das vezes ser um meio de fazer uma pausa em exercícios
particularmente demorados e difíceis de executar.
Por vezes voltar a executar o exercício anterior que foi bem-sucedido, vai encorajar os alunos
quando regressam ao exercício em que estavam a sentir mais dificuldades permitindo-lhes assim
ultrapassá-las.
Obrigar a repetição de um exercício vezes sem conta a um aluno que não teve dificuldades em
realizá-lo, pode abalar a sua autoconfiança e prejudicar a sua evolução.
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DEMONSTRAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS
Em águas abertas poderá existir a possibilidade de haver má visibilidade originada pelos
sedimentos em suspensão, que obriga o instrutor a estar mais perto dos alunos para que eles
possam observar a demonstração do exercício e para que o instrutor possa avaliar a execução dos
alunos.
Voltamos a lembrar que o instrutor não pode esquecer-se que o controlo dos alunos apresenta
dificuldades acrescidas, devido às características do meio onde a aula está a ser efetuada, sem a
proteção das paredes da piscina e com condições de visibilidade nem sempre ideais.

EXERCÍCIOS À SUPERFÍCIE
Há determinados exercícios que são realizados à superfície mesmo sem a utilização do escafandro.
Entre outros contam-se o treino da natação com barbatanas, o nadar com o tubo, alguns exercícios
de técnicas de salvamento, etc.
Alguns destes exercícios podem ser controlados pelo instrutor ao longo da borda da piscina,
sobretudo se este tiver um assistente que possa demonstrar como corrigir os erros técnicos.
A importância de uma boa aprendizagem inicial dos exercícios básicos deve ser a preocupação
principal do instrutor. que não deve poupar-se a esforços para a obter, pois o à vontade e a boa
técnica na realização desses exercícios manifestada pelos alunos tornarão os restantes exercícios
muito mais fáceis de realizar.
Podemos salientar entre outros uma boa técnica de natação com barbatanas, o tirar água da
máscara em imersão e expulsar a água do tubo à superfície.
O instrutor deve ser perfeito ao fazer a correta demonstração destes exercícios para que não
subsista qualquer dúvida nos seus alunos.
O aluno aprenderá com mais facilidade a execução de determinado exercício se este for
decomposto em vários níveis de aprendizagem de relativa facilidade, que finalmente reunidos, se
transformarão no exercício que se pretende executar.
O estabelecimento de uma ligação entre um exercício já conseguido e outro que se pretende
conseguir tornar-se-á cada vez mais intuitivo, mas só se obtém com muito treino e persistência da
parte do aluno e, indubitavelmente, do seu instrutor.
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ÁGUAS CONFINADAS
Alguns cursos exigem que determinados exercícios sejam feitos à superfície, tais como a
aproximação dum mergulhador acidentado e seu reboque no Curso de “Rescue Diver”.
A utilização do tubo à superfície (expulsão da água) é um exercício que também poderá ser treinado
no mar, durante o percurso até ao local de imersão.
A utilização da bússola pelo aluno, para se dirigir para um local de imersão, é outro exercício que
pode ser praticado à superfície, após o aluno ter adquirido os conhecimentos necessários para a
sua utilização, podendo nessa altura o instrutor corrigir verbalmente possíveis erros durante o
percurso tais como maneira incorreta de segurar o aparelho, o cuidado a ter para manter o rumo
etc..
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A REUNIÃO INICIAL
Para que a sessão seja bem-sucedida é essencial que o instrutor faça uma reunião inicial com os
alunos antes de entrar na água.
A mnemónica SEEDS define os 5 pontos que o instrutor deverá ter sempre presente durante as
sessões práticas.

S egurança
E xplicação
E quipamento
D isciplina
S inais
EM ÁGUAS CONFINADAS
A reunião sendo feita na borda da piscina deverá ser breve (não mais de cinco minutos), as
explicações deverão ser concisas, nunca devendo ser transmitidos mais do que quatro ou cinco
pontos de informação, pois para além desse número os alunos não irão reter informação devido à
sua preocupação de como se irão comportar na água.
A explicação deve referir-se apenas ao exercício que se pretende ver executado na água, deve ser
clara e compreensível e deve ter resposta do aluno em como foi apreendida.
Há cinco pontos fundamentais a ter em consideração sobre os quais o instrutor deve interrogarse:
1.

Quais os cuidados que deverei tomar relativamente à segurança do aluno? Onde vou fazer
o exercício? Na parte com pé? Na parte mais funda?

2.

Como vou explicar o exercício que vou ensinar?

3.

Que equipamento é necessário para executar o exercício?

4.

Em que posição me vou colocar relativamente aos alunos?

5. Quais os sinais que terei de utilizar?
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EM ÁGUAS ABERTAS
Em águas abertas o instrutor deverá realizar sempre o briefingue de acordo com o modelo definido
pela CMAS. Este briefingue deverá ser adaptado de forma a referir os objetivos da sessão prática,
os exercícios a executar e a sua ordem de realização.
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1. SEGURANÇA
Todas as sessões práticas necessitam de incluir no seu planeamento o “Plano de Segurança e
Emergência”, contendo uma análise de risco associada ao local, aos meios, equipamentos
necessários e ao tipo de sessão prática que irá ser realizada.
O instrutor deve avaliar quais os pontos do exercício que vai ensinar que requerem atenção especial
no que respeita a segurança.
Por exemplo: No exercício de subida de emergência controlada (feita num percurso horizontal da
parte mais funda da piscina para a menos funda) o aluno deverá manter sempre o
regulador na boca e expirar o ar continuamente produzindo o som “ahhhhhhh”.
Durante a reunião o instrutor deve dar ênfase especial a este aspeto de segurança de modo a evitar
que qualquer situação de perigo possa acontecer ao aluno

VELOCIDADE DE SUBIDA
É no mar que o aluno irá constatar a dificuldade de manter a velocidade de subida recomendada
pelas tabelas (10m/min para a Tabela Büehlmann “86) sobretudo nos últimos metros até atingir a
superfície.
Este treino deverá ser realizado inicialmente a partir de uma profundidade que não exceda os –6m
sendo repetido nas sessões seguintes a profundidades superiores.
Nas sessões onde iniciamos a subida de profundidades superiores, a subida deverá ser realizada
até aos –6m onde se efetuará uma paragem, para depois subir para a superfície ou voltar a descer
para repetir o processo.

REPETIÇÃO DE SUBIDAS
As subidas repetidas deverão ser evitadas o mais possível, pois por vezes o equilíbrio dos ouvidos
e dos seios perinasais começam a ser difíceis de executar, podendo criar uma situação de acidente
barotraumático
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2.EXPLICAÇÃO DO EXERCÍCIO
O instrutor deve explicar de forma sucinta, direta e clara os exercícios que os alunos irão realizar
na sessão prática, deixando os detalhes para a sua demonstração na água.
O método utilizado será preferencialmente o demonstrativo (podendo ser acompanhado do
método interrogativo) pois a melhor maneira do aluno aprender os vários passos da sua execução
é ver o instrutor a executá-lo e simultaneamente responder a perguntas feitas por este que
permitirão avaliar se foi ou não bem compreendido.

EXERCÍCIOS DEBAIXO DE ÁGUA
A única forma de ensinar os exercícios práticos do mergulho é demonstrá-los. Se um instrutor tiver
habilidade para demonstrar o exercício com clareza então os alunos apenas necessitarão copiar o
seu desempenho.
A demonstração do exercício tem que ser progressiva e mostrar claramente todos os detalhes, de
modo que o aluno o execute facilmente passo a passo.
Isto significa como atrás já referimos um conhecimento total das partes que compõem o exercício.

RITMO DA SESSÃO
O ritmo da sessão é muito importante para que os alunos não se sintam aborrecidos e
desmotivados.
Uma vez que o instrutor tenha decidido que o exercício foi executado corretamente deve passar
para nível seguinte do exercício ou para um novo exercício.
No entanto, isto não deve ser feito tão depressa, que os alunos não tenham tempo para consolidar

M7

os seus conhecimentos.
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CONTROLO E POSICIONAMENTO DEBAIXO DE ÁGUA
Para garantir a segurança do grupo e garantir o máximo de atenção por parte dos alunos estes
poderão ser colocados em posições estratégicas, a saber:
 De frente para o instrutor, tendo como fundo uma parede da piscina, ficando este virado
para a parede (Figura 1).
 De frente para o instrutor tendo como fundo um canto da piscina ficando este virado para
o canto (Figura 2).
 Em semicírculo com os alunos virados para o instrutor estando este no centro (Figura 3)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

A distância a que os alunos devem estar do instrutor deve ser tal que os exercícios possam ser
observados na sua totalidade pelos alunos e haja espaço suficiente para serem executados e se
necessário para que o instrutor possa assistir rapidamente um aluno em dificuldade. Há exercícios
em que o instrutor pode estar mais perto dos alunos do que noutros, de modo a que os seus
detalhes sejam mais bem observados.
Na maioria das vezes, os alunos respiram muito profundamente originando um aumento de
flutuabilidade difícil de controlar, que os leva a saírem da posição que deveriam ocupar durante o
exercício, o que obriga o instrutor a reagrupá-los para poder ministrar a aula em boas condições.
Esta situação será ultrapassada se houver o cuidado de, inicialmente, colocar o aluno em
flutuabilidade ligeiramente negativa que se irá corrigindo pouco a pouco.
A CMAS recomenda que o mais rapidamente o instrutor promova a execução de todos os exercícios
sem contato com o chão, ou seja em flutuabilidade neutra. A posição de joelhos no chão deve ser
utilizada como recurso e não como rotina para execução de todos os exercícios das sessões
práticas.
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EXERCÍCIOS DEBAIXO DE ÁGUA EM ÁGUAS ABERTAS
Tal como o nome indica “águas abertas” ou “meio não condicionado” é um local onde não existem
limites físicos a circunscrevê-lo e, obviamente, a protegê-lo tal como acontece na piscina (meio
condicionado).
Para além destes fatores acresce o problema da visibilidade que, nas nossas águas, salvo
raríssimas exceções, não é boa.
Nestas condições o trabalho do instrutor reveste-se de grande dificuldade pois enquanto se dirige
para o local escolhido para o exercício e durante a execução dos exercícios deve estar
constantemente a ver TODOS os elementos do grupo pelo que a sua posição em relação aos
mesmos deve ser criteriosamente escolhida.
O instrutor deve evitar colocar-se no meio dos alunos pois é o local onde não consegue ter uma
visão panorâmica dos elementos do grupo, sendo a velocidade de deslocação condicionada pelo
aluno que menos condições físicas possua.
A colocação dos alunos é a mesma que a utilizada na piscina só que nesta situação não há paredes
a limitar o campo de visão dos alunos pelo que os motivos para eles se distraírem são constantes.
Compete ao instrutor antes do mergulho, esclarecer os alunos do perigo que uma falta de atenção
durante a demonstração de um exercício ou a uma ordem dada gestualmente. A falta de atenção
das ordens do instrutor é suficiente para colocar em perigo não só o aluno desatento, mas também
todos os seus companheiros de grupo e o próprio instrutor.
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A ANÁLISE E CORREÇÃO TÉCNICA
A seguir à demonstração feita pelo instrutor os alunos irão copiá-la repetindo os movimentos
anteriormente observados.
Nesta fase o instrutor deverá observar a forma como o aluno executou o exercício para avaliar se
este alcançou o objetivo desejado. Se tal não foi atingido corretamente o instrutor deve parar o
exercício e corrigir o erro, dando oportunidade ao aluno de repetir o exercício. Se necessário repetir
a demonstração concentrando-se nos passos que foram mal-executados e qual a atitude a tomar
para que o exercício seja bem conseguido.
Se os erros persistirem, então o instrutor deve avaliar se fez a sua demonstração de modo claro,
sem deixar qualquer dúvida e se uma nova demonstração feita de modo a ser vista de outro ângulo
pelos alunos, seria oportuna para os ajudar a compreender a sua correta execução.
Após esta nova demonstração a aula continuará e o instrutor terá oportunidade de avaliar
novamente a atuação dos alunos.
É fundamental que os exercícios sejam apreendidos corretamente pois é muito difícil corrigir os
defeitos resultantes duma aprendizagem deficiente.
Ainda que um exercício seja feito corretamente é conveniente insistir na sua repetição pois isso
ajuda a retê-lo mais profundamente na memória, automatizando a sua execução, assegurando-se
desta forma que ele será realizado corretamente quando necessário, eventualmente numa
situação de emergência.
Como em qualquer tipo de aprendizagem o conhecimento do desempenho pessoal após a
execução dos exercícios práticos é essencial para o progresso do aluno.
Isto ajuda a manter a sua motivação e quanto mais especifica for a informação maior valor terá
para ele.

A ANÁLISE E CORREÇÃO TÉCNICA ÁGUAS ABERTAS
Durante a realização dos exercícios o instrutor deverá estar sempre a analisar o seu
desenvolvimento intervindo, mandando parar, quando a prestação não está a ser correta.
De imediato, por meio de linguagem gestual, o instrutor deverá comunicar ao aluno o que foi menos
bem conseguido e a maneira correta de o fazer, demonstrando o procedimento a adotar se for
caso disso.

O INSTRUTOR DEVE ESTAR EM ÓTIMAS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA PODER
DESEMPENHAR A SUAS FUNÇÕES COM AS EXIGÊNCIAS QUE LHE SÃO IMPOSTAS.
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3.EQUIPAMENTO
O aluno deve estar corretamente equipado devendo ser verificado todo o seu equipamento, de
acordo com os procedimentos.
O instrutor deve começar por demonstrar o significado do “companheiro de mergulho” dizendo aos
alunos para verificarem o equipamento do seu parceiro.
Esta verificação ensina aos alunos a identificar as possíveis áreas onde aparecem os problemas
(seus e do seu companheiro) devendo ser feita progressivamente ao longo do curso tornando-se
cada vez mais perfeita a sua verificação.
É nesta ocasião que os alunos deverão utilizar a mnemónica FAP, que lhes foi explicada na
respetiva aula teórica, sob a vigilância do instrutor que deverá certificar-se se alguns dos passos
foram esquecidos.

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO
Ainda que muitos alunos possuam o seu próprio equipamento básico uma grande parte utiliza o
equipamento fornecido pela escola que, obviamente, deverá estar em perfeitas condições de
funcionamento para evitar que surja qualquer situação que possa criar dificuldades ao aluno.
O instrutor deverá certificar-se da existência de material de reserva que permita resolver qualquer
problema que surja à última hora.
Durante as aulas de mar os alunos deverão utilizar o equipamento a que estão habituados, não
devendo escolher esse momento para experimentar equipamento novo ao qual não estão
adaptados.
Partindo do pressuposto que todo o equipamento de mergulho é do conhecimento do aluno, que
com ele efetuou as suas aulas de piscina, a única coisa que o instrutor terá de acautelar será o peso
utilizado no cinto de lastro.
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Tendo a água do mar um peso específico superior ao da água doce da piscina, o aluno deverá fazer
um acerto do seu lastro tal como efetuou aquando das primeiras aulas de piscina.
Se houver algum equipamento que seja pela primeira vez utilizado pelo aluno o instrutor deverá
explicar claramente qual a sua função, como funciona e como deverá ser utilizado.
Como foi referido nas aulas de piscina deverá o instrutor dar ainda mais ênfase ao significado do
“companheiro de mergulho” com o qual se fará todas as verificações tendo sempre presente a
mnemónica FAP que foi referida no Manual do Curso CMAS One Star Diver (P1).

182

MANUAL INSTRUTOR CMAS

EQUIPAMENTO DE RESERVA
Convém, no entanto, chamar a atenção do instrutor para outro tipo de equipamento que
eventualmente seja necessário para fazer uma demonstração durante a aula ou que deva existir
como reserva.
O instrutor não pode constatar ao iniciar uma aula no mar que esse equipamento por esquecimento
do responsável pelo seu transporte não foi trazido da escola ou do clube onde está guardado.
O esquecimento de uma simples junta tórica de reserva pode impedir que um aluno possa realizar
a sua sessão da mesma forma que a falta de um regulador de reserva para substituir um tenha
uma avaria.

EQUIPAMENTO PESSOAL DO INSTRUTOR
Ensinar a utilização do equipamento começa pelo exemplo dado pelo equipamento pessoal do
instrutor, pela forma como ele o manuseia e pelo estado de conservação que ele apresenta.
O instrutor nunca deverá usar equipamento que seja inútil para o mergulho que vai efetuar. Isto
refletir-se-á na aprendizagem do aluno cuja tendência é copiar aquilo que vê fazer o seu instrutor.
Este deverá aconselhar os seus alunos sobre o equipamento que vai ser necessário utilizar na aula
que vão realizar, não sendo, portanto, lógico que ele utilize outro equipamento que seja
desnecessário.
A recomendação será o instrutor utilizar, sempre que possível, modelos semelhantes aos dos
alunos, de forma a que a demonstração dos exercícios seja melhor entendida devido à semelhança
dos modelos e configurações dos equipamentos.
É um erro comum os instrutores utilizarem coletes tipo ASA ou configurações diferentes do
conjunto de reguladores durante as sessões práticas, dificultando o entendimento das
demonstrações por parte dos alunos.
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4. DISCIPLINA
O primeiro aspeto a ser alcançado pelo instrutor é o controlo total da atenção dos alunos. Sendo o
mergulho uma atividade que requer o máximo de disciplina, os alunos deverão ser responsáveis
pela sua atitude durante as aulas, não devendo em caso algum arranjar motivos para distração
enquanto o instrutor está a explicar os exercícios.
Durante a reunião o instrutor deverá colocar os seus alunos virados para si, de costas para a água,
para que não possam distrair-se com o que se passa dentro de água ou com outra aula que esteja
a ser dada por perto.
Os alunos deverão estar suficientemente perto para que o instrutor possa falar num tom de voz
normal podendo ser ouvido perfeitamente.
Se os alunos forem muitos coloque-os em duas filas com os mais altos atrás de modo a concentrar
o grupo, assegurando-se que todos os alunos estão a prestar-lhe atenção antes de começar a falar.
Lembre-se que se houver um aluno que não tenha compreendido a explicação poderá ser mais
tarde a causa de um problema.
As explicações devem ser as mais diretas e fechadas possíveis para evitar que os alunos
improvisem situações que deveriam estar perfeitamente definidas (ex: localização exata do
equipamento na borda da piscina para efetuar determinado exercício, o número exato de percursos
que o aluno terá que nadar à superfície, a ordem de entrar e sair da água, etc.).
Após a explicação do objetivo de um exercício o instrutor deverá obter do aluno a confirmação de
que foi compreendido antes de passar à demonstração da sua execução.
Após a execução do exercício o instrutor deverá reunir com os alunos e fazer os seus comentários
sobre a forma como cada um o executou salientando os seus pontos positivos (nunca os negativos)
e quais os pontos que ele terá de melhorar e a forma de o fazer. O aluno deve sentir-se sempre
incentivado e nunca o contrário.

M7
O controlo dos alunos durante as aulas deve ser rigoroso sem ser autoritário.
Os lugares que os alunos deverão ocupar na borda da piscina e durante o exercício
devem ser bem definidos bem como os locais da entrada para a água e da saída.
Do cumprimento destas disposições resultará uma articulação perfeita entre alunos
e instrutor permitindo que a aula decorra com muito maior fluidez e harmonia.
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5.SINAIS
Para além da recapitulação dos sinais usados debaixo de água (Código Internacional de Sinais da
CMAS) poderão ser ensinados mais alguns que sejam pertinentes à demonstração que vai ser feita
pelo instrutor.
O instrutor deverá utilizar sempre os sinais que se encontram no
Manual CMAS One Star Diver
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A REUNIÃO FINAL
Logo após a saída da água o instrutor deverá reunir os alunos e comentar a aula, dando ênfase
especial ao seu bom desempenho (pontos fortes), corrigindo faltas e aconselhando procedimentos
tendentes a melhorar os aspetos menos bem conseguidos.
O instrutor nunca deverá fazer uma crítica individual direta para que o aluno não se sinta
desconfortável e envergonhado.
Se houver uma crítica severa a fazer a algum aluno ela deverá ser feita sem a presença dos outros
alunos, de modo a que o interpelado apenas sinta o peso, que poderá ser bem forte, das palavras
do seu instrutor.
Consegue-se desta forma manter um clima saudável entre os elementos do grupo que contribuirá
para garantir o espírito de camaradagem e de entreajuda tão necessário nesta atividade.

A REUNIÃO FINAL ONDE ESTAS APRECIAÇÕES SÃO REALIZADAS DEVE SER
REALIZADA LOGO A SEGUIR AO FINAL DA AULA PRÁTICA.
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A ESTRUTURA DE UMA SESSÃO PRÁTICA
Como já abordado no Módulo 6 – Instrução Teórica, a planificação de uma sessão deve obedecer a
uma determinada estrutura, de modo a que os alunos, se identifiquem com o que o instrutor
pretende transmitir, compreendendo desta forma o conteúdo que lhes está a ser transmitido.
No planeamento da sessão prática existe uma relação entre a estrutura de uma sessão teórica e a
adaptação que podemos realizar para organizarmos uma sessão prática. Existem cinco (5) partes
em que podemos dividir uma sessão prática:
 REUNIÃO INICIAL
 AQUECIMENTO
 CICLO INSTRUÇÃO / REALIZAÇÃO
 RETORNO À CALMA
 REUNIÃO FINAL
O quadro seguinte apresenta a relação entre a FASE, PARTE, a DESCRIÇÃO e o respetivo TEMPO.

FASE

INTRODUÇÃO

PARTE

REUNIÃO INICIAL

AQUECIMENTO

PARTE PRINCIPAL

INSTRUÇÃO
EXERCÍCIO 1
REALIZAÇÃO
EXERCICIO 1
INSTRUÇÃO
EXERCÍCIO 2
REALIZAÇÃO
EXERCICIO 2

RESUMO

CONCLUSÃO

RETORNO À
CALMA

REUNIÃO FINAL

DESCRIÇÃO





Verificação Segurança e Conforto
Apresentação
Pontos-Chave
Organização da Sessão

TEMPO

10 %

 Realização de um aquecimento geral
 Preparação dos equipamentos
 Equipar em função dos exercícios
planeados

 A Parte principal desenvolve-se
seguindo um ciclo de:
(1) Instrução do exercício,
(2) Realização do exercício que
cumpre o objetivo pedagógico.

80 %

 Este ciclo, repete-se o número de
vezes necessário para cumprir todos
os exercícios planeados na sessão.
 Resumo dos objetivos
 Pontos-chave
 Promoção do equipamento
 Esclarecimento de dúvidas
 Despedida e ligação à sessão seguinte

10 %
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OS EXERCÍCIOS TÉCNICOS – OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
As seis placas pedagógicas para as sessões práticas em águas confinadas e as 4 placas
pedagógicas para as sessões práticas em águas abertas devem ser organizadas de acordo com a
estrutura de uma sessão prática.
Na parte principal da sessão prática observamos uma lista de exercícios técnicos propostos que o
instrutor deverá dominar em termos pedagógicos.
O instrutor deverá saber a progressão pedagógica para cada exercício técnico realizado. Para os
trinta objetivos pedagógicos existente nas placas pedagógicas foram criadas fichas organizadas
em quatro partes:
 Descrição Progressiva
 Erros Comuns
 Natureza do Erro
 Possível Solução

DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

Progressão 1
Descreve o enquadramento inicial
do aluno para realizar o exercício
técnico.
Progressão 2
Descreve a progressão 2 do
exercício.
Progressão ∞
Descreve as progressões seguintes
até à conclusão do exercício.

ERROS
COMUNS

Descreve os
erros comuns
da progressão

NATUREZA DO
ERRO

POSSIVEL
SOLUÇÃO

Identifica, se
possível, a
natureza/causa
do erro

Propõe a
possível solução
pedagógica do
erro comum
para
determinada
progressão do
exercício.

Orientações
As Placas Pedagógicas, como já referido, são propostas, recomendações, orientações para o
instrutor. O instrutor deve planear sempre as suas sessões de acordo com as características dos
alunos, podendo e devendo adaptar o número de sessões e a ordem dos exercícios técnicos, desde
que cumpra a progressão pedagógica lógica para cada exercício técnico.
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QUESTÕES RESUMO

1.

A instrução prática está dividida em sessões em águas confinadas e em águas abertas.
a) Verdadeiro
b) Falso

2.

O curso CMAS One Star Diver apresenta 6 sessões em Águas Confinadas e 4 sessões em
águas fechadas.
a) Verdadeiro
b) Falso

3.

A CMAS Portugal desenvolveu placas de progressão pedagógica para os 30 exercícios do
curso CMAS One Star Diver.
a) Verdadeiro
b) Falso

4.

Durante a realização de uma sessão prática de piscina não é necessário o KIT de Oxigénio e de
primeiros socorros.
a) Verdadeiro
b) Falso

5. Nas sessões em águas abertas os mergulhadores não devem usar o cabo de amarração para
realizarem a descida.
a) Verdadeiro
b) Falso
6. A relação do número de instrutores para o número de alunos é de 1 instrutor para 5 alunos.
a) Verdadeiro
b) Falso
7.

A demonstração em águas abertas é mais fácil de realizar porque temos mais visibilidade do
que na piscina.
a) Verdadeiro
b) Falso

8. A mnemónica SEEDS é realizada após a reunião inicial.
a) Verdadeiro
b) Falso
9. A velocidade de subida e a repetição de subidas durante uma sessão prática devem ser
tomadas em conta como fatores de segurança no planeamento da sessão.
a) Verdadeiro
b) Falso
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10. A demonstração dos exercícios pelo instrutor deve ser realizada antes dos alunos
executarem a repetição.
a) Verdadeiro
b) Falso
11. A correção e feedback aos alunos deverá ser realizada apenas aos alunos que realizam
incorretamente os exercícios.
a) Verdadeiro
b) Falso
12. O instrutor deverá preparar os equipamentos de segurança e emergência, do aluno, do
instrutor e de reserva antes de iniciar a sessão prática.
a) Verdadeiro
b) Falso
13. O controlo dos alunos durante as sessões práticas deve ser realizado de forma rigorosa e
autoritária.
a) Verdadeiro
b) Falso
14. A reunião final deverá ser realizada depois dos alunos tomarem banho e arrumarem os
equipamentos.
a) Verdadeiro
b) Falso
15. A estrutura de uma sessão prática deve contemplar 5 partes. Qual a ordem correta:
a) Aquecimento, Reunião inicial, Ciclo Instrução / Realização, Retorno à calma, Reunião final
b) Aquecimento, Ciclo Instrução / Realização, Retorno à calma, Reunião final, Reunião inicial
c) Reunião inicial, Ciclo Instrução / Realização, Retorno à calma, Reunião final, Aquecimento
d) Reunião inicial, Aquecimento, Ciclo Instrução / Realização, Retorno à calma, Reunião final
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MÓDULO 8 - INSTRUÇÃO EM ÁGUAS
CONFINADAS
ÍNDICE DO MÓDULO

COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA – ÁGUAS CONFINADAS _______________________ 192
PLACAS PEDAGÓGICAS
SESSÕES ÁGUAS CONFINADAS _______________________________________________ 193
QUESTÕES RESUMO _______________________________________________________ 200

OBJETIVOS

1.

Saber preparar o local da sessão prática em águas confinadas.

2.

Saber preparar todos equipamentos necessários para uma sessão prática segura.

3.

Saber aplicar as aulas previamente planeadas

4.

Conduzir uma sessão prática pela ordem correta e cumprindo todas as fases.

5. Conseguir comunicar por sinais, demonstrar na ordem, no ritmo e tempo correto os
exercícios
6. Conseguir corrigir, apresentar alternativas pedagógicas e dar feedback aos alunos durante
toda a sessão.
7.

Conseguir um correto posicionamento e manter o grupo disciplinado e motivado.

MANUAL INSTRUTOR CMAS

COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA – ÁGUAS CONFINADAS
A Componente de formação prática em águas confinadas tem como objetivo a preparação do aluno
para as sessões de águas abertas, é por esta razão essencial que o instrutor, ao longo das sessões
de piscina, faça a ligação do objetivo de cada exercício com a situação real que o aluno irá encontrar
nas águas abertas. O instrutor deve promover essa autorreflexão do aluno, criando cenários
imaginativos em que o aluno se imagina e descreve para que serve e como executa o exercício em
águas abertas.

PLACAS PEDAGÓGICAS – SESSÕES EM ÁGUAS CONFINADAS
A Componente de Formação Prática em Águas Confinadas é constituída por seis sessões. A CMAS
apresenta uma proposta pedagógica para as seis sessões construída de forma a cumprir os trinta
objetivos pedagógicos no programa de formação do CMAS One Star Diver (P1) para as Águas
Abertas,
As sessões em águas confinadas estão descritas nas placas pedagógicas que o instrutor deverá
apresentar sempre durante a realização das sessões práticas. As placas pedagógicas são uma
orientação para o instrutor, devendo registar se todos os exercícios foram completados com
sucesso por cada alno individualmente.

As placas pedagógicas para as sessões práticas devem ser entendidas como
propostas para os instrutores planearem as sessões e não como uma estrutura
rígida que não possa ser adaptada.

M8

192

MANUAL INSTRUTOR CMAS

PLACAS PEDAGÓGICAS
SESSÕES ÁGUAS CONFINADAS
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QUESTÕES RESUMO

1.

O primeiro exercício que os alunos deverão iniciar logo na primeira sessão prática em águas
confinadas é a limpeza da máscara.
a) Verdadeiro
b) Falso

2.

O instrutor deverá demonstrar todos os exercícios possíveis fora de água ou à superfície.
a) Verdadeiro
b) Falso

3.

Os exercícios de simulação de situações de emergências são realizados sempre após a
segunda sessão prática concluída com sucesso.
a) Verdadeiro
b) Falso

4.

A rotina de equipar, desequipar, montar e desmontar equipamento deve ser realizada em
todas as sessões práticas.
a) Verdadeiro
b) Falso

5. Apenas a parte principal da sessão prática número 6 deve ser adaptada em função das
necessidades dos alunos.
a) Verdadeiro
b) Falso
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OBJETIVOS
1.

Saber preparar todos os locais onde os alunos irão utilizar durante a sessão prática em
águas abertas.

2.

Saber preparar todos equipamentos necessários para uma sessão prática segura.

3.

Saber preparar todos os equipamentos de segurança e emergência, e de reserva.

4.

Saber aplicar as aulas previamente planeadas

5. Conduzir uma sessão prática pela ordem correta e cumprindo todas as fases.
6. Conseguir comunicar por sinais, demonstrar na ordem, no ritmo e tempo correto os
exercícios
7.

Conseguir corrigir, apresentar alternativas pedagógicas e dar feedback aos alunos durante
toda a sessão.

8. Conseguir um correto posicionamento e manter o grupo disciplinado e motivado.
9. Saber realizar um Briefing para uma sessão em águas abertas.
10. Conseguir o perfeito controlo da flutuabilidade dos seus alunos durante toda a sessão.

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA – ÁGUAS ABERTAS
A Componente de formação prática em águas abertas tem como objetivo a preparação em
contexto real em todas as situações treinadas em águas confinadas. É essencial que o instrutor
realize uma ligação do objetivo de cada exercício com a situação real e previamente treinado em
águas confinadas de forma a promover um transfere das competências previamente adquiridas.
O instrutor deve promover a autorreflexão do aluno, criando cenários imaginativos em que o aluno
se imagina e descreve para que serve e como executa o exercício em águas abertas.

PLACAS PEDAGÓGICAS – SESSÕES EM ÁGUAS CONFINADAS
A Componente de Formação Prática em Águas Abertas é constituída por quatro sessões. A CMAS
apresenta uma proposta pedagógica para as quatro sessões construída de forma a cumprir os
trinta objetivos pedagógicos no programa de formação do CMAS One Star Diver (P1) para as Águas
Abertas,
As sessões em águas abertas estão descritas nas placas pedagógicas que o instrutor deverá
apresentar sempre durante a realização das sessões práticas. As placas pedagógicas são uma
orientação para o instrutor, devendo registar se todos os exercícios foram completados com
sucesso por cada alno individualmente.
As placas pedagógicas são propostas, recomendações, orientações para o instrutor. O instrutor
deve planear sempre as suas sessões de acordo com as características dos alunos, podendo e
devendo adaptar o número de sessões e a ordem dos exercícios técnicos, desde que cumpra a
progressão pedagógica lógica para cada exercício técnico.
Para as sessões práticas em águas abertas foi criada uma placa pedagógica de grupo com os trinta
objetivos pedagógicos que o aluno do curso CMAS One Star Diver deverá dominar para obter a sua
certificação.
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS – ÁGUAS ABERTAS
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1.MONTAR E DESMONTAR ESCAFANDRO E EQUIPAR-SE
1.1 MONTAR ESCAFANDRO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

1

Com a garrafa em pé montar o colete virado para o
lado da saída da torneira e à altura ajustada ao
aluno.

Montar colete ao contrário

2

Molhar a precinta de fixação do colete à garrafa
antes da sua montagem.

A precinta fica larga e
começa a escorregar

3

Verificar tipo de conexão do 1º andar (DIN ou
Estribo) e inspecionar rosca torneira e junta tórica
do 1º andar

Não verificar

4

Montar o 1º andar colocando o orifício da entrada
do ar frente ao orifício de saída de ar da torneira.

Colocar mangueiras dos
reguladores do lado
esquerdo

5

Enroscar o 1º andar suavemente na rosca da
torneira da garrafa para não danificar a junta.

Apertar rápido e muito
ajustado o parafuso

6

Conectar as mangueiras aos seus locais de
utilização

Não conectar a mangueira do
colete

7

Carregar no botão de purga do regulador e
começar a abrir lentamente a torneira da garrafa.

Abrir a torneira rapidamente
sem purgar ao mesmo
tempo regulador

8

Libertar o botão de purga ao mesmo tempo que se
abre a torneira. A torneira deverá ser totalmente
aberta e depois fechada meia volta.

Regulador em débito
contínuo

Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
A precinta não foi
molhada e foi mal
apertada
Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
Falta de conhecimento
dos procedimentos
técnicos
Regulador desafinado

POSSIVEL SOLUÇÃO
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Inspeção do regulador por
um especialista
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9

Ver a pressão do ar no manómetro

10

Inspirar suavemente pelo bocal do regulador
consultando simultaneamente o manómetro. O
ponteiro do manómetro não deve oscilar.

11

Fazer duas ou três inspirações fortes para ver se o
regulador responde ao pedido de ar exigido. O
ponteiro do manómetro não deve oscilar.

12
13

14

15
16
17

Repetir o procedimento com a torneira quase
fechada. Constatar que o ponteiro do manómetro
oscila na direção do zero
Fechar a garrafa e voltar a inspirar até descarregar
todo o sistema.
Voltar a abrir a garrafa. Carregar no botão de
enchimento do “sistema de enchimento
automático” do colete para lhe insuflar um pouco
de ar
Carregar no botão de purga do “sistema de
enchimento automático” do colete para o esvaziar
Verificar o funcionamento das válvulas de purga e
segurança do colete
Verificar o estado de todas as precintas do colete

Manómetro não acusa
pressão ou tem fuga de ar
junto à mangueira
O ponteiro do manómetro
oscila na direção do zero
quando se inspira

Garrafa vazia, manómetro
avariado ou junta tórica
danificada
Garrafa mal aberta ou
com pouco ar (pressão
muito baixa)

Dificuldade em inspirar.

Regulador desafinado

O ponteiro do manómetro
oscila na direção do zero
quando se inspira

Garrafa mal aberta, ou
com pouco ar

O ponteiro fica na mesma
posição.

Avaria no manómetro

Inspeção do manómetro por
um especialista

Se continuar a inspirar ar este
só poderá vir do exterior

Membrana do 2º andar
possivelmente rota

Inspecionar o regulador por
um especialista

Sistema de enchimento
automático com defeito

Inspecionar o colete por um
especialista

Sistema de enchimento
automático com defeito

Inspecionar o colete por um
especialista
Inspecionar o colete por um
especialista
Mandar reparar o colete por
um especialista

O colete não enche
O botão fica preso
O colete não despeja
O botão fica preso
As válvulas perdem ar
As válvulas não abrem
Precintas ou fechos não
funcionam corretamente

Válvulas defeituosas
Precintas e fechos
estragados

Substituir a garrafa por uma
cheia. Mandar reparar o
manómetro
Abrir totalmente a torneira
da garrafa ou substituir a
garrafa por uma cheia.
Inspeção do regulador por
um especialista
Abrir totalmente a torneira
da garrafa ou substituir a
garrafa por uma cheia.
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1.2 DESMONTAR ESCAFANDRO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2
3
4

5

Com o escafandro montado fechar a garrafa e
purgar o sistema usando um dos botões de purga
de um dos reguladores (2º andar)
Desconectar os reguladores, instrumentos e
mangueiras de baixa pressão (colete, fato seco,
outras)
Desenroscar o 1º andar da torneira da garrafa
Armazenar de forma segura o conjunto de
reguladores
Esvaziar colete e desacoplar da garrafa, devendo
colocar a garrafa em local seguro ou deitada.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não purgar o sistema

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.

Seguir procedimento de
instrução do instrutor

Não desconectar reguladores,
instrumentos e mangueiras do
colete
Tentar desenroscar sem
purgar sistema
Colocar reguladores em local
que possa pisar ou cair
Deixar garrafa na vertical

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.

Seguir procedimento de
instrução do instrutor

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.
Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.
Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos
e/ou zelo pelo
equipamento

Seguir procedimento de
instrução do instrutor
Seguir procedimento de
instrução do instrutor
O instrutor deve
exemplificar procedimento.
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1.3. EQUIPAR-SE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

3

5

6

Equipar poderá ser antes ou depois da montagem
do escafandro. O aluno deve equipar-se primeiro
com o fato.
Equipar-se com as botas ou meias após estar
equipado com o fato sendo que na segunda
opção deverá ter calçado suplementar.
Verificar se apresenta máscara, tubo, luvas
(opcional), gorro (caso não seja incorporado no
fato), barbatanas e cinto de lastro (ajustado ao
peso que necessita)
Verificar se apresenta os instrumentos:
- Relógio e profundímetro ou computador de
mergulho
- Manómetro
Colocar todo o equipamento no local definido
para transporte até ao local de imersão ou
embarcação

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Equipar fato muito tempo
antes da hora de imersão

Falta de comunicação do
instrutor

Seguir procedimento de
instrução do instrutor

Colocar botas ou meias antes
de se equipar com o fato

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.

Seguir procedimento de
instrução do instrutor

Esquecer-se de equipamento
necessário

Falta de comunicação do
instrutor

Não apresentar relógio ou
computador de mergulho

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos.

Esquecer-se do equipamento
no local onde se equipou

Falta de comunicação do
instrutor

Seguir procedimento de
instrução do instrutor e
verificação do companheiro
de mergulho
Seguir procedimento de
instrução do instrutor e
verificação do companheiro
de mergulho
Seguir procedimento de
instrução do instrutor e
verificação do companheiro
de mergulho

ORIENTAÇÕES
 O procedimento técnico que define a ordem do aluno se equipar não estão contemplados neste objetivo pedagógico.
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2.EQUIPAR-SE E DESEQUIPAR ESCAFANDRO – SUPERFICIE E SUBAQUÁTICO
2.1 EQUIPAR-SE E DESEQUIPAR ESCAFANDRO – SUPERFICIE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1
2

Na superfície em flutuação, equipado com
fato, máscara, tubo, barbatanas e cinto de
lastro.
Escafandro em flutuação a frente do peito do
mergulhador.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

-

-

-

Colocação de muito ar
Colocação de pouco ar
Deixar precinta da cintura ou
velcro fechados
Colete com alças abertas
Colete com alças muito apertadas

Falta de Prática.

Encher colete a pelo menos ¾ do
seu volume total

Desconhecer o
modelo do colete
falta de prática.

Seguir procedimento de instrução
do instrutor e realizar os passos
com companheiro de mergulho.

Falta de Prática.

Seguir procedimento de instrução
do instrutor e realizar os passos
com companheiro de mergulho.

Falta de Prática.

Realizar com ajuda do
companheiro de mergulho a
segurar torneira da garrafa

3

Colete com todas precintas abertas com
apliques fechados, reguladores e
instrumentos todos soltos.

4

Sentar no interior do colete com as costas
viradas para a torneira da garrafa.

Sentar ao contrário

5

Colocar as duas mãos na parte interna das
alças do colete e deslizar o rabo para dentro
de água ao mesmo tempo que inclina corpo
para trás e introduz os braços nas alças.

Sentar sem colocar braços por
dentro das alças
Deslizar rabo sem inclinar corpo
para trás

6

Com as alças na zona dos ombros e na
posição horizontal em flutuação fechar
precinta de velcro da zona da cintura.

Não ajustar a pressinta da cintura
primeiro

Falta de Prática.

7

Ajustar precinta de aplique da cintura e as
alças do colete.

Ajustar precintas na posição
vertical em flutuação

Falta de Prática.

Seguir procedimento de instrução
do instrutor e realizar os passos
com companheiro de mergulho a
segurar torneira da garrafa.
Seguir procedimento de instrução
do instrutor e realizar os passos
com companheiro de mergulho a
segurar torneira da garrafa.

M9

208

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

8

Passar para posição vertical em flutuação.

9

Realizar recuperação dos reguladores e
instrumentos.

10

Ajustar flutuabilidade.
Realizar procedimentos de superfície e
verificação de equipamento com o companheiro
de mergulho.

DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

Estando à superfície colocar-se em flutuabilidade
positiva insuflando o colete. Passar do regulador para
o tubo.
Aproximar-se da borda da piscina ou da embarcação e
entregar ao ajudante o cinto de lastro com a fivela para

2

baixo.
Nota: Se houver corrente, deverá agarrar-se à borda da
embarcação.

3

4
5
6

Soltar todas as precintas do colete, despi-lo como se
de um casaco se tratasse, rodando o corpo de modo a
colocar o escafandro à sua frente. O ajudante agarrará
no escafandro pela torneira içando-o para bordo,
podendo o aluno ajudar empurrando-o para cima.
Ajudar o companheiro de mergulho a efetuar as
mesmas operações.
Tirar as barbatanas e subir para as escadas (da piscina
ou da embarcação) ou com as barbatanas colocadas
dar impulso para subir para a borda da piscina ou
entrar na embarcação.
Já na borda da piscina ou dentro da embarcação e só
agora, retirar a máscara e o tubo

Não se inclinar para
recuperar reguladores e
instrumentos
Reguladores presos atrás
da torneira da garrafa
Ter muito ar no colete
Ter pouco ar no colete
Não realizar verificação com
o companheiro de
mergulho

Falta de Prática.

Seguir procedimento de
instrução do instrutor.

Desconhecer recuperar
regulador por alcançar

Seguir procedimento de
instrução do instrutor.

Falta de Prática.

Seguir procedimento de
instrução do instrutor.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

-

-

-

Deixar cair o cinto ou soltaremse malhas de chumbo

Descuido ou ter segurado o cinto
pela fivela

Continuar a respirar
regulador
Tirar logo a máscara
Posição incorreta

Distração ou falta de confiança
para passar para o tubo
Excesso de confiança ou distração
Falta de experiência

O instrutor deve indicar ao
aluno como segurar o cinto
quando se entrega ao ajudante
O instrutor deve chamar a
atenção para a situação

pelo

Algum componente do colete
pode
ficar
preso
ao
mergulhador
Desentender-se com o
companheiro de mergulho
Tirar a máscara antes de subir
Não conseguir subir para a
borda da embarcação

Posição incorreta do material ou
falta de prática

O companheiro de mergulha
ajuda a colocar bem o
equipamento de modo a que
possa ser retirado

Distração ou falta de comunicação

Controlo e repetição

Excesso de confiança ou distração
Falta de prática

Retirar a máscara na
superfície dentro de água

Excesso de confiança ou distração

Controlo e repetição
Dar impulso com barbatanas e
procurar
pegas
na
embarcação
O instrutor deve chamar a
atenção para a situação
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2.2 EQUIPAR-SE E DESEQUIPAR ESCAFANDRO – SUBAQUÁTICO - VARIAÇÃO 1
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

1

No local mais fundo da piscina colocar um joelho no
fundo e a barbatana do outro pé no fundo e à frente
(posição do caçador).
Esvaziar totalmente ar do colete (ver orientações)

-

-

-

2

Desapertar todas as precintas do colete. Tirar o braço da
alça (precinta) oposta à mangueira do regulador

Não conseguir abrir os fechos das
precintas

Tipo de fechos desconhecido
do mergulhador

Praticar em seco a abertura
dos fechos para os saber
localizar corretamente

Perda de equilíbrio

Falta de prática

Praticar

Tendência para se desequilibrar

Falta de prática

Inclinar-se ligeiramente para a
frente

Não ter inicialmente colocado
o colete na devida posição
antes de o levar para trás das
costas
Falta de prática

Praticar

Tipo de fechos desconhecido
do mergulhador

Praticar em seco a abertura
dos fechos para os saber
localizar corretamente

3
4

Retirar o colete despindo-o como se fosse um casaco,
ficando com a alça na mão do lado da mangueira do
regulador.
Assentar o escafandro sobre a coxa da perna
sobrelevada

5

Enfiar o braço na alça do colete e rodar o escafandro
para trás de modo a que fique apoiado sobre as costas.

As precintas ficam debaixo do
colete
Dificuldade em fechar a fivela

6

Apertar todas as precintas.

Não conseguir fechar os fechos
das precintas

ORIENTAÇÕES
 O exercício deve ser realizado na parte mais funda da piscina devendo o aluno fazer inspirações muito pequenas para não ficar com
flutuabilidade positiva, para compensar a retirada do escafandro.
 O joelho que fica assente no fundo deverá ser o do lado oposto ao da mangueira do regulador.
 Tanto quanto possível deverá evitar-se a ajuda do companheiro de mergulho ou do monitor
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2.3 EQUIPAR-SE E DESEQUIPAR ESCAFANDRO – SUBAQUÁTICO – VARIAÇÃO 2
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

No local mais fundo da piscina, esvaziar totalmente ar
do colete (ver nota).
Deitar-se ou ajoelhar-se no fundo

2

Desapertar todas as precintas do colete.

3
4
5
6
7

Segurar com as duas mãos a torneira da garrafa. Puxar
o escafandro para cima e para a frente rodando-o
verticalmente (180º) por cima da cabeça.
Assentar o escafandro no fundo da piscina á frente da
cabeça (a garrafa fica por baixo do colete).
Enfiar os braços nas alças do colete e agarrar a garrafa
com ambas as mãos (uma de cada lado), colocando a
mangueira do regulador entre os braços.
Levantar a garrafa rodando-a por cima da cabeça e
deixá-la cair sobre as costas afastando os braços para o
lado.
Apertar todas as precintas do colete.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

-

-

-

Não conseguir abrir os fechos das
precintas

Tipo de fechos desconhecido
do mergulhador

1. Praticar em seco a abertura
dos fechos para os saber
localizar corretamente

Dificuldade em fazer a rotação da
garrafa

Falta de prática.

Praticar

Tendência para subir

Inspirações muito profundas

Fazer
inspirações
pequenas

Falta de atenção

Praticar

presa

Ter colocado a mangueira por
fora dos braços.

Praticar

Não conseguir fechar os fechos das
precintas

Tipo de fechos desconhecido
do mergulhador

Praticar em seco a abertura
dos fechos para os saber
localizar corretamente.

Não colocar a mangueira
regulador entre os braços
Mangueira do regulador
debaixo da alça do colete

do

muito

ORIENTAÇÕES
 O exercício deve ser realizado na parte mais funda da piscina devendo o aluno fazer inspirações muito pequenas para não ficar com
flutuabilidade positiva, para compensar a retirada do escafandro.
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3.VERIFICAÇÃO ANTES DA IMERSÃO (FAP / PRE-DIVE CHECK)
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

F - Flutuabilidade
Começar pelo colete, verificando o funcionamento
da mangueira de admissão, da traqueia e das
válvulas de segurança e purga rápida.
A – Ar
Verificar se a garrafa está aberta, qual a pressão
do ar indicada no manómetro, o débito dos
reguladores principal e de emergência, a
existência de fugas (junta tórica) e o estado das
mangueiras.
P - Precintas
Verificar se a garrafa está bem fixa ao colete, se
todas as precintas do colete estão funcionais, se
as precintas da máscara e das barbatanas estão
em boas condições, se o cinto de lastro está
adequado ao tipo de mergulho e finalmente se os
instrumentos estão devidamente seguros e
operacionais.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Falta de experiência nos
procedimentos técnicos de
verificação
antes
da
imersão

Solicitar enchimento de
colete e experimentar as
válvulas de purga

Não verificar se a garrafa está
totalmente aberta

Falta de experiência nos
procedimentos técnicos de
verificação
antes
da
imersão

Realizar ciclos respiratório
no regulador e observar
ponteiro do manómetro

Não verificar as condições das
precintas das barbatanas

Falta de experiência nos
procedimentos técnicos de
verificação
antes
da
imersão

Verificar o estado e correta
colocação das precintas das
barbatanas

Verificar
testar

visualmente

sem
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4.ENTRAR NA ÁGUA – PASSO DE GIGANTE E COSTAS
4.1 ENTRAR NA ÁGUA – PASSO DE GIGANTE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

3

4
5
6

Depois de completamente equipado, insuflar o
colete o suficiente para manter uma flutuabilidade
positiva (flutuar)
Posição de partida: de pé junto à borda da piscina;
garrafa aberta máscara e regulador colocados, as
palmas das barbatanas fora da borda; a mão
direita segura a máscara e o regulador, enquanto
que a mão esquerda segura o colete em baixo

Não estando ninguém por baixo e à ordem do
monitor para entrar na água, dar um passo à
frente, sem saltar, mantendo a posição inicial e
olhando em frente
Entrar na água mantendo as pernas separadas
para oferecer maior superfície de impacto evitando
assim o afundamento, continuando a manter a
posição inicialmente descrita
Ao voltar à superfície fazer o sinal “tudo bem” e
passar do regulador para o tubo
Afastar-se do ponto da queda e esperar pela
entrada do seu companheiro de mergulho

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Introdução de ar em excesso

Falta de experiência

Equipamento mal colocado

Não ter feito
equipamento

Afastamento excessivo da borda
da piscina
Queda descontrolada

a

POSSIVEL SOLUÇÃO
Indicar ao aluno a quantidade
de ar necessária

verificação

do

Erro no posicionamento
Erro no posicionamento

Posição incorreta

Falta de prática

Perda do equilíbrio

Atenção exclusiva a respirar pelo
regulador

Soltar a máscara
Baixar a cabeça
Saltar
Inclinar-se para a frente
Unir indevidamente as pernas
Continuar
a
respirar
pelo
regulador
Continuar no lugar onde caiu
Afastar-se do companheiro

Medo do impacto na água
Medo de bater na borda da piscina
Perda do controlo da posição

Verificação do equipamento
pelo monitor
Dar referências ao aluno
relativamente à colocação
para efetuar a entrada
Demonstrar ao aluno como
segurar o equipamento antes
da entrada
Realizar as primeiras entradas
de pouca altura fazendo as
correções
necessárias;
repetição

Medo do impacto na água

Realizar as primeiras entradas
de pouca altura fazendo as
correções
necessárias;
repetição

Distração

Controlo e repetição

Distração

Controlo e repetição
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4.2 ENTRAR NA ÁGUA – COSTAS
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

Depois de completamente equipado, insuflar o
colete o suficiente para manter uma
flutuabilidade positiva (flutuar)
Sentado na borda da piscina com o rabo para
dentro do tanque (água) e as pernas para fora,
cabeça inclinada levemente para o tronco.
Uma mão segura a máscara e o regulador, a
outra a precinta da máscara na nuca ou traqueia
do colete ou fivela do cinto.

4
5

NATUREZA DO ERRO

Introdução de ar em excesso

Falta de experiência

Equipamento mal colocado

Não ter feito a verificação
do equipamento

Afastamento excessivo da
borda da piscina

Erro de posicionamento ou
excesso de movimento

Queda descontrolada
Posição incorreta

Falta de prática

Não estando ninguém por baixo e à ordem do
monitor para entrar na água, deixar-se
desequilibrar em rotação para trás mantendo o
ângulo entre o tronco e as pernas (sem dar
impulso)

Perda do equilíbrio

Atenção exclusiva a
respirar pelo regulador

Ao voltar à superfície fazer o sinal “OK” e passar
do regulador para o tubo
Afastar-se do ponto da queda e esperar pela
entrada do seu companheiro de mergulho

Continuar a respirar pelo
regulador
Continuar no lugar de entrada
Afastar-se do companheiro

Respirar pelo regulador.

3

ERROS COMUNS

Soltar a máscara
Levantar a cabeça

POSSIVEL SOLUÇÃO
Indicar ao aluno a
quantidade de ar
necessária
Verificação do
equipamento pelo instrutor
Dar referências ao aluno
relativamente à sua
colocação e movimento de
entrada
Demonstrar ao aluno como
segurar o equipamento.
Realizar os primeiros saltos
de fazendo as correções
necessárias; repetição

Medo do impacto na água
Perda do controlo da
posição

Dar impulso para trás

Distração

Controlo e repetição

Distração

Controlo e repetição
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5.DESLOCAMENTO SUPERFICIE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS
Deslocamento lento

1

Posição ventral (barriga para baixo) à
superfície, cara na água respirando pelo
tubo, braços estendidos ao longo do corpo,
realizar movimento descendente e
ascendente das pernas sem fletir
excessivamente os joelhos.

Movimento das barbatanas
fora de água.
Desvio do rumo
Movimento dos braços
Entrada de água no tubo

2

3

Posição dorsal (barriga para cima); à
superfície, cara virada para cima, braços
estendidos ao longo do corpo, realizar
movimento descendente e ascendente das
pernas sem fletir excessivamente os joelhos.
Posição lateral (deitado de lado); à superfície,
braços esticados ao longo do corpo, realizar
pernada lateral sem fletir excessivamente os
joelhos.

Deslocamento lento
Movimento das barbatanas
fora de água.
Desvio do rumo
Movimento dos braços
Deslocamento lento
Movimento das barbatanas
fora de água.
Desvio do rumo
Movimento dos braços

NATUREZA DO ERRO
Flexão excessiva dos joelhos ou
orientação errada da barbatana
Ação dos membros inferiores
incorreto
Falta de referências visuais ou
ação da pernada assimétrica
Influência de outros estilos
Ângulo de colocação do tubo
incorreto
Flexão excessiva dos joelhos
Batimento
incorreto
das
barbatanas
Falta de referências visuais ou
ação da pernada assimétrica
Influência de outros estilos
Flexão excessiva dos joelhos
Batimento
incorreto
das
barbatanas
Falta de referências visuais ou
ação da pernada assimétrica
Influência de outros estilos

POSSIVEL SOLUÇÃO

Demonstração da diferença
entre as técnicas correta e
incorreta
Repetição

Demonstração da diferença
entre as técnicas correta e
incorreta feita pelo monitor
Repetição

Demonstração da diferença
entre as técnicas correta e
incorreta feita pelo monitor
Repetição
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6.TROCA DE REGULADOR – TUBO – REGULADOR (LIMPEZA)
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

O aluno deverá estar totalmente equipado, em
posição ventral (barriga para baixo) à superfície,
cara na água respirando pelo tubo, braços
estendidos ao longo do corpo, realizar movimento
descendente e ascendente das pernas sem fletir
excessivamente os joelhos.
Sem retirar a cara da água, o aluno deverá segurar
com a mão direita o regulador principal, purgar e
realizar
verificação
visual
de
correto
funcionamento, inspirar, retirar o tubo da boca
com a mão esquerda e colocar o regulador
principal na boca, realizando a sua limpeza.
O aluno deverá realizar 2 ciclos respiratórios e
repetir o procedimento inverso de retirar
regulador principal e colocar tubo.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Retirar a cara da água para
realizar troca de tubo pelo
regulador principal

Falta de competência na
limpeza do tubo

Realizar treino de limpeza
de tubo. Com a colocação de
língua ou apertar bocal para
diminuir área e facilitar a
expulsão da água.

Utilizar a mão dominante para
retirar tubo e colocar regulador
principal

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos

Demonstração do Instrutor
na ordem correta de
execução
dos
procedimentos

-

-

-

M9

216

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

7.ENCHER E ESVAZIAR COLETE À SUPERFICIE – FLUTUABILIDADE SUPERFICIE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

Para conseguir flutuabilidade positiva
(subir) introduzir ar no colete
utilizando o sistema automático,
pressionando o botão de enchimento.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não insuflar o ar necessário

Mau manuseamento do
equipamento.
Equipamento defeituoso.

Apesar de ter introduzido muito ar
continuar
com
flutuabilidade
negativa

Excesso de lastro (muito
pesado)

Conhecimento correto do sistema de
insuflação, praticado em seco.
Mandar rever o equipamento.
Corrigir o lastro (Na superfície
totalmente equipado e com o colete
despejado ficar com os olhos ao nível da
água)

ORIENTAÇÕES
 Atenção inércia de repouso e de movimento. A mudança de estado, movimento-repouso e repouso-movimento, não se faz

instantaneamente com a retirada ou introdução do ar no colete.
 O ar deve ser retirado aos poucos e introduzido da mesma forma por pressões breves e sucessivas dos botões de purga e de

enchimento.
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8.LOCALIZAR E REAJUSTAR LASTRO – CONTROLO FLUTUABILIDADE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

No local mais fundo da piscina tirar todo o ar do colete,
colocar um joelho no fundo e a barbatana do outro pé
no fundo e à frente (posição do caçador) Abrir a fivela
do cinto de lastro (ver nota)
Retirar o cinto segurando-o por uma das extremidades
para evitar a queda de malhas de chumbo e colocá-lo
sobre a coxa da perna que está sobrelevada.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não conseguir abrir a fivela

Tipo de fivela inadequado

Confundir a fivela com outros
fechos do colete

Localização indevida da fivela

O cinto fica preso nas precintas do
colete

Falta de prática.
muito folgadas

3

Segurar nas duas pontas do cinto com uma das mãos e
passá-lo por trás da perna que tem o joelho no chão.

Perda de equilíbrio

Falta de prática

4

Inclinar-se para a frente e com a outra mão livre levá-la
atrás e agarrar uma das extremidades do cinto
mantendo-se a outra na outra mão. (ver nota).

Tendência para se desequilibrar

Falta de prática

5

Abrir o cinto para os lados e começar a puxá-lo para
cima, para a zona da cintura debaixo do colete e
finalmente ajustá-lo e fechar a fivela.

Precintas

Não ter inicialmente colocado o
cinto na devida posição antes
de o levar para trás
Falta de prática

O cinto fica torcido
Dificuldade em fechar a fivela

POSSIVEL SOLUÇÃO
Praticar em seco a abertura da
fivela para a saber localizar
corretamente
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
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9.USO DO COMPUTADOR E INSTRUMENTOS – PROF., TF E AUTONOMIA
O uso de computador é opcional, sendo o relógio, profundímetro e tabela de mergulho os equipamentos obrigatórios. Os Standards da CMAS vêm assumir
a utilização do computador de mergulho como uma ferramenta essencial de segurança no mergulho, sendo necessário o instrutor dominar os
parâmetros gerais de configuração de todos os computadores de mergulho:
 Mistura Gasosa (Ar ou Nitrox)
 Volume da garrafa, em caso de utilização de apresentar transmissor conectado ao 1º andar
 Tempo de Fundo e Tempo Total de Subida
 Cálculo de Autonomias
 Patamares (profundidades e tempo de paragem) e Paragem de segurança (Safety Stop)
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

1

Após a montagem do escafandro e do briefing o aluno deverá
configurar os parâmetros de mergulho da configuração de
equipamento que irá utilizar e colocar os dados do perfil de
mergulho e perfil descompressivo informado pelo instrutor

Não verificar parâmetros

Falta de experiência e
orientação do instrutor

2

Após entrada na água e antes de iniciar a descida, o aluno deverá
confirmar se o computador está em modo de “Pre- Dive” (pode ter
função automática) e só após informar “Estou OK”, “Descer”.

Computador não iniciar

Função “Pre-Dive”

3

Durante a descida deverá observar o computador de mergulho de
forma a controlar a velocidade de descida.

Observar o computador
e esquecer-se de
abrandar descida

Falta de experiência e
orientação do instrutor

Seguir instrução do
instrutor

Ficar sem ar

Falta de experiência e
orientação do instrutor

Seguir instrução do
instrutor

Esquecer-se do
companheiro de
mergulho

Stress para cumprir
com as informações
dadas pelo computador

Seguir instrução do
instrutor

4

5

Durante a imersão deverá visualizar o computador e manómetro
de forma regular.
No início da subida deverá observar o computador de mergulho
para controlar a velocidade de subida. O mergulhador CMAS One
Star Diver não pode realizar imersões com patamares, no entanto,
deverá conhecer as informações que o computador de mergulho
lhe poderá apresentar (ex. NO DECO ou 99)

POSSIVEL SOLUÇÃO
Colocação dos
parametros com
orientação do
instrutor
Não ativou função ou
enviar para inspeção
de um técnico
especializado
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10.COMUNICAÇÃO – USO CORRETO DOS SINAIS
O instrutor deverá observar e avaliar o aluno em contexto real durante as sessões práticas de forma a entender se o aluno:
 Conhece os sinais de comunicação
 Identifica as situações onde devem ser utilizados
 Executa e interpreta corretamente os sinais permitindo uma boa comunicação
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11.DESCIDA CONTROLADA (COMPENSAR E PARAGEM)
11.1 INICIAR DE CABEÇA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

ERROS COMUNS

À superfície na posição horizontal. Flutuabilidade
positiva. Passar do tubo para o regulador. Depois
do sinal de “OK” e “VAMOS DESCER” iniciar a
descida.
Esvaziar o colete, fazer o “GOLPE DE PATO” ou de”
CARPA” e após as barbatanas estarem totalmente
mergulhadas começar a dar às barbatanas se
necessário, pois vai depender da quantidade de
lastro.

3

Ansiedade. Distração

Estar com atenção ao Monitor ou
ao Ajudante de monitor.

Não conseguir descer

Esquecimento de esvaziar
o colete), má lastragem
(peso a menos), má técnica
a fazer o Golpe de Pato ou
de Carpa

Correção da lastragem, repetição.

Manobras
compensação
tardiamente

Realizar
as
manobras
de
compensação atempadamente.
Parar e subir assim que começar
a sentir qualquer sintoma
doloroso

Máscara a comprimir a
cara

Perda do companheiro

4

A velocidade de descida não deve ser superior a
24m/min. De preferência, a descida deverá ser
feita por um cabo de referência

Descer muito rápido

5

Ao chegar perto do fundo colocar-se
flutuabilidade neutra na posição horizontal.

Assentar no fundo

em

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não estar com atenção aos
sinais

Dor nos ouvidos
Iniciar a compensação dos ouvidos (manobra de
Valsalva) assim que se inicia a descida (não
esperar a dor). Deitar ar pelo nariz para dentro da
máscara para evitar o barotraumatismo da
máscara. Estar atento ao seu “companheiro de
mergulho” (ver nota)

NATUREZA DO ERRO

de
feitas

Distração
por
estar
preocupado
com
as
manobras
de
compensação
Diminuição da impulsão
devido ao aumento da
pressão. Mau controlo do
colete
Peso superior à impulsão

Prestar atenção ao companheiro
de mergulho, nunca o perdendo
de vista
Durante a descida encher o colete
para manter uma velocidade
constante não ultrapassando o
limite imposto
Encher o colete atempadamente
para parar a descida e estabelecer
a flutuabilidade neutra
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11.2 INICIAR NA VERTICAL
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

ERROS COMUNS

À superfície na posição vertical. Flutuabilidade
positiva. Passar do tubo para o regulador. Depois
do sinal de “OK” e “VAMOS DESCER” iniciar a
descida.
Esvaziar o colete e expirar todo o ar dos pulmões
(ver nota)

NATUREZA DO ERRO

Não estar com atenção
aos sinais

Ansiedade, distração

Não conseguir descer

Esquecimento de esvaziar o colete,
má lastragem (peso a menos)

Dor nos ouvidos

3

Iniciar a compensação dos ouvidos (manobra de
Valsalva) assim que se inicia a descida (não
esperar a dor). Deitar ar pelo nariz para dentro da
máscara para evitar a barotraumatismo da
máscara. Estar atento ao seu “companheiro de
mergulho”

Máscara a comprimir a
cara

Manobras de compensação feitas
tardiamente

Perda do companheiro

Distração por estar preocupado
com as manobras de compensação

4

A velocidade de descida não deve ser superior a
24m/min. De preferência descida deverá ser feita
por um cabo de referência

Descer muito rápido

Diminuição da impulsão devido ao
aumento da pressão. Mau controlo
do colete.

5

Ao chegar perto do fundo colocar-se
flutuabilidade neutra na posição horizontal

Assentar no fundo

Peso superior à impulsão

em

POSSIVEL SOLUÇÃO
Estar com atenção ao
Monitor ou ao Ajudante de
monitor
Correção da lastragem,
repetição,
Realizar as manobras de
compensação
atempadamente. Parar e
subir assim que começar a
sentir qualquer sintoma
doloroso
Prestar
atenção
ao
companheiro de mergulho,
nunca o perdendo de vista.
Durante a descida encher o
colete para manter uma
velocidade constante não
ultrapassando
o
limite
imposto
Encher
o
colete
atempadamente para parar
a descida e estabelecer a
flutuabilidade neutra

ORIENTAÇÕES
 Ao realizar a descida ter sempre em atenção o companheiro de mergulho.
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12.FLUTUABILIDADE NEUTRA – ESTÁTICO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

Para evitar começar a subir por ter flutuabilidade
positiva, esvaziar o colete utilizando o botão de
purga ou a válvula de segurança mais elevada
(depende da posição)

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não esvaziar a quantidade de ar
necessária

Mau manuseamento do
equipamento. Traqueia não
levantada acima da cabeça.
Equipamento defeituoso
Escolha da válvula errada

2

3

Para evitar começar a descer por ter flutuabilidade
negativa, encher o colete utilizando o botão de
enchimento do sistema automático

Uma vez conseguida a flutuabilidade neutra
(equilíbrio hidrostático) mantê-la à custa da
variação do volume pulmonar (ver nota)

Não encher a quantidade de ar
necessária

Mau manuseamento do
equipamento. Equipamento
defeituoso

Apesar de ter enchido uma
grande quantidade de ar
continuar com flutuabilidade
negativa

Excesso de lastro (muito
pesado)

Instabilidade

Falta de prática

POSSIVEL SOLUÇÃO
Levantar a traqueia na
posição vertical e premir
bem o botão de purga.
Mandar
rever
o
equipamento.
Mudar de válvula
Conhecimento correto do
sistema
de
insuflação,
praticado em seco. Mandar
rever o equipamento.
Corrigir
o
lastro
(à
superfície
totalmente
equipado e com o colete
vazio ficar com os olhos ao
nível da água)
Praticar
muito
estas
situações até obter um
domínio perfeito do colete.

ORIENTAÇÕES
 Atenção à inércia de repouso e de movimento. A mudança de estado, movimento-repouso e repouso-movimento, não se faz instantaneamente
com o encher ou esvaziar do colete. O ar deve ser retirado aos poucos e introduzido da mesma forma por pressões breves e sucessivas dos botões
de purga e de enchimento.
 Este exercício é um dos mais importantes, pois é o que vai permitir ao mergulhador fazer uma subida perfeitamente controlada à velocidade
recomendada pela tabela e executar as paragens aos patamares exigidos.

M9

223

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

13.LIMPEZA ÁGUA DA MÁSCARA – PARCIAL E TOTAL
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

De joelhos no local menos fundo da
piscina, tirar a máscara. Recolocá-la tendo
cuidado de tirar os cabelos e o capuz
debaixo dos seus bordos

Inclinar levemente a cabeça para trás
(olhando
a
superfície)
Pressionar
levemente o rebordo superior da máscara
contra a testa

Exalar contínua e suavemente o ar pelo
nariz para dentro da máscara

ERROS COMUNS
Atrapalhar-se com a água nos
olhos. Sentir sensação de
afogamento e realizar uma subida
rápida (ver nota)
Máscara mal colocada
Não inclinar a cabeça o suficiente
Colocação incorreta da mão
Pressionar demasiado
deformando máscara
Não conseguir tirar toda a água da
máscara
Inalar água pelo nariz
Expirar o ar pela boca

NATUREZA DO ERRO

Falta de hábito da água em
contacto com os olhos
Sobreposição da máscara sobre
o capuz ou sobre os cabelos.
Máscara inadequada

POSSIVEL SOLUÇÃO
Controlo por parte
monitor. Repetição

do

Passar com os dedos sob o
rebordo da máscara de
modo a retirar qualquer
corpo estranho

Falta de prática

Simular o exercício fora de
água sob o controlo do
monitor. Repetição

Exalar o ar com muita força para
dentro da máscara ou aos
impulsos. Não inclinar a cabeça
para trás
Inspirar indevidamente pelo
nariz
Descoordenação

Controlo por parte
monitor. Repetição

do

ORIENTAÇÕES
 Este exercício deverá ser feito inicialmente no local menos fundo da piscina (com pé). Aproveitar para chamar a tenção do aluno para a escolha
correta duma máscara que se adapte perfeitamente à sua cara.
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14.DESLOCAMENTO SUBAQUÁTICO – SEM CONTACTO E ORIENTAÇÃO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

Durante um percurso subaquático, sem qualquer
instrução prévia, o instrutor deverá observar o
aluno
O aluno deverá demonstrar um perfeito controlo
de flutuabilidade (neutra) sem qualquer contacto
físico com o meio envolvente (fundo, vida
marinha, companheiros de mergulho)

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

O instrutor informar que irá
iniciar o teste

Falta de preparação
pedagógica do instrutor

O aluno apresenta contactos
físicos

Falta de controlo de
flutuabilidade

POSSIVEL SOLUÇÃO
O único momento que será
referido este objetivo é no
briefing
Realizar exercícios de
controlo de flutuabilidade

ORIENTAÇÕES
 Este objetivo pedagógico refere-se a um deslocamento do aluno com pleno controlo da sua flutuabilidade e “sem contactos” físicos com o meio
envolvente (fundo, vida marinha, companheiros de mergulho).
 O termo “Sem orientação” refere-se às orientações pedagógicos do instrutor que para a realização com sucesso deste objetivo não deverão existir.

M9

225

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

15.DESLOCAMENTO SUBAQUÁTICO SEM MÁSCARA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra, tirar a máscara e segurá-la
com uma das mãos

2

Deslocar-se nadando com as barbatanas até ao
local previamente assinalado pelo monitor

3

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Sentir sensação de
afogamento e realizar uma
subida rápida (ver nota)

Falta de hábito da água em
contacto com os olhos e
com o nariz

Desorientação

Falta de referências

Não abrir os olhos

Falta de hábito da água em
contacto com os olhos e
com o nariz

POSSIVEL SOLUÇÃO
Controlo por parte do
monitor. Repetição
Praticar sem máscara num
local pouco profundo (com
pé)
Orientar-se pelos traços no
fundo da piscina

Repetição

Regressar ao local de partida. Colocar-se de pé

ORIENTAÇÕES
 Este exercício deverá ser feito inicialmente no local menos fundo da piscina (com pé). Aproveitar para chamar a tenção do aluno para a escolha
correta duma máscara que se adapte perfeitamente à sua cara.
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16.LIMPEZA DO REGULADOR – EXPIRAÇÃO E PURGA
16.1 EXPIRAÇÃO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra, fazer uma apneia de curta
duração
Retirar o regulador da boca e mantê-lo seguro na
mão durante quinze segundos

Inspiração demasiadamente
intensa

Medo de realizar apneia

Nervosismo

Medo de realizar apneia

Reintroduzir o bocal do regulador na boca e
expirar o ar retido nos pulmões para limpar a
água do regulador.

Não expirar
beber água

3

previamente

e

Não conseguir expulsar toda a
água

Não ter expulsado o ar
convenientemente,
mantendo-se assim água no
regulador.
Expiração pouco enérgica.

Respirar normalmente

Alteração do ritmo respiratório

4

Ansiedade. Falta de prática.

POSSIVEL SOLUÇÃO
Começar por realizar os
exercícios com um tempo
curto de apneia
Começar por realizar os
exercícios com um tempo
curto de apneia
Controlo por parte do
monitor. Repetição
Tapar com a língua o bocal
e carregar no botão de
purga de regulador para
expulsar toda a água
Contar mentalmente o
número de inspirações e
expirações
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16.2 PURGA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2
3

4

5

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra, tirar o regulador da boca e
mantê-lo seguro na mão
Durante o tempo em que o regulador não está na
boca exalar o ar lentamente (fazendo aahhh)

Pega do regulador de forma
errada

Bloqueio. Apneia.

Observar demonstração do
instrutor.

Não libertar bolhas pela boca

Bloqueio. Apneia.

Realizar exercícios à
superfície, visualizar as
bolhas.

Reintroduzir o bocal do regulador na boca e
pressionar a purga (débito contínuo)
Retirar o dedo do botão de purga e expira o
restante ar para dentro do regulador.

Introduzir regulador na boca de
forma incorreta.
Engolir água.

Desconhecimento do bocal.
Ansiedade.
Não ter feito a purga
convenientemente.

Repetir o exercício.

Sentir a boca cheia de ar sob
pressão. Dificuldade em expirar
o ar.

Ventilar normalmente

Alteração do ritmo respiratório

Já com o bocal na boca,
manter o dedo no botão de
purga tempo demasiado.
Ansiedade. Falta de prática.

1 e 2. Controlo por parte do
instrutor. Repetição

Contar mentalmente o
número de inspirações e
expirações
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17.RECUPERAÇÃO DO REGULADOR – VARRIMENTO E ALCANÇAR
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra, retirar o regulador da boca e
atirá-lo para trás.

2

Inclinar o corpo levemente para a frente e para o
lado de onde vem a mangueira do regulador.

3

4

Com o braço do mesmo lado em extensão, realizar
o varrimento (extensão e abdução do ombro).
O movimento deverá ser iniciado com o contacto
do cotovelo no tronco assegurando que a
mangueira do regulador fica pendurada no braço
durante o varrimento.
Segurar no 2º andar, purgá-lo e meter o bocal na
boca.
O procedimento de purga do regulador antes de
colocado na boca está relacionado com a
verificação do seu correto funcionamento.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Pega do regulador de forma
errada

Bloqueio. Apneia.

Observar demonstração do
instrutor.

Manter a mesma posição e
realizar apenas movimento do
braço

Não
se
inclinar
suficientemente para a
frente e para o lado.

Apontar
para
ombro
demonstrando
inclinação
do corpo.

Não
conseguir
regulador

Não ter realizado extensão
o braço para baixo e para
trás o suficiente. Não ter
feito o movimento de
varrimento corretamente

Controlo por parte
monitor. Repetição

do

Não ter purgado bem o
regulador ou metê-lo na
boca sem o ter purgado

Controlo por parte
monitor. Repetição

do

atingir

o

Beber água

ORIENTAÇÕES
 Este exercício deverá ser feito inicialmente no local menos profundo da piscina (com pé). Durante a recuperação o mergulhador

deverá estar a libertar o ar dos pulmões lentamente.
 Este procedimento destina-se a mentalizar o aluno a não reter a respiração enquanto procura o regulador caso este lhe tenha saído

da boca quando efectua a subida
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18.RETIRAR E REPOR LASTRO DEBAIXO DE ÁGUA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2
3
4

5

No local mais fundo da piscina esvaziar todo o ar do
colete. Colocar os joelhos no fundo, passar uma perna
para a frente com o joelho fletido e o pé no fundo
(posição do atirador).
Abrir a fivela do cinto de lastro
Retirar o cinto, segurando-o pela extremidade contrária
à da fivela para evitar a queda de malhas de chumbo e
colocá-lo sobre a coxa da perna que está sobrelevada.
Segurar nas duas pontas do cinto com uma das mãos
e passá-lo para as costas pelo lado da perna que tem o
joelho em contacto com o fundo.
Inclinar-se para a frente e com a outra mão livre
alcançar a extremidade do cinto.
Não largar a outra extremidade.
Abrir o cinto para os lados e começar a puxá-lo para
cima, para a zona da cintura debaixo do colete e
finalmente ajustá-lo e fechar a fivela.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não conseguir abrir a fivela

POSSIVEL SOLUÇÃO

Tipo de fivela inadequado

Confundir a fivela com outros
fechos do colete

Localização indevida da fivela

O cinto fica preso nas precintas do
colete

Falta de prática. Precintas
muito folgadas

Perda de equilíbrio

Falta de prática

Tendência para se desequilibrar

Falta de prática
Não ter inicialmente colocado
o cinto na devida posição
antes de o levar para trás
Falta de prática

O cinto fica torcido
Dificuldade em fechar a fivela

Praticar em seco a abertura da
fivela para a saber localizar
corretamente
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado
Praticar em seco a retirada do
cinto com o equipamento
colocado

ORIENTAÇÕES
 O exercício deve ser feito na parte mais funda da piscina devendo o aluno fazer inspirações muito pequenas para não ficar com flutuabilidade
positiva e assim compensar a retirada do cinto.
 Ainda que já existam coletes com lastragem integral, os alunos deverão praticar com o cinto convencional pois é o mais utilizado.
 Tanto quanto possível deverá evitar-se a ajuda do companheiro de mergulho ou do monitor
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19.MANOBRA COLETE – ENCHIMENTO VÁLVULA E ORAL
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

-

-

-

1

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra. Respirar com o regulador
na boca.

2

Retirar o bocal do regulador da boca após fazer
uma inspiração e suster a respiração

3

Meter na boca o bocal da traqueia do colete
mantendo premido o botão de purga

Não conseguir insuflar o ar no
colete

4

Expirar o ar contido nos pulmões para dentro do
colete.

Expirar pouco para dentro do
colete

5

Soltar o botão de purga e tirar o bocal da boca

Engolir água

6

Meter na boca o bocal do regulador não
esquecendo de carregar no botão de purga.
Respirar normalmente.

Engolir água

Não libertar bolhas pela boca

Bloqueio. Apneia.

Esquecer-se de carregar no
botão de purga da traqueia
do colete
Ter medo de ficar sem ar
nos pulmões
Inspirar antes de meter o
bocal do regulador na boca
Esquecer-se de purgar o
regulador antes de o meter
na boca

Realizar exercícios à
superfície, visualizar as
bolhas.
Praticar em seco
Repetição. Fazer o exercício
pausadamente
Repetição. Fazer o exercício
pausadamente
Repetição. Fazer o exercício
pausadamente

ORIENTAÇÕES
 O exercício poderá ser feito no local mais fundo da piscina e também em conjunto com outros exercícios onde seja necessário

insuflar o colete para o aluno adquirir o à-vontade. No mar, esta manobra só será feita em último recurso à superfície, quando não
exista ar dentro da garrafa que permita o enchimento normal do colete. Esta situação nunca deve verificar-se pois a subida deve
iniciar-se ao atingir, no mínimo, a pressão de 50bar na garrafa.
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20.RESPIRAR PELO REGULADOR – SEM MÁSCARA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

ERROS COMUNS

Em contacto com o fundo, de preferência em
flutuabilidade neutra, retirar a máscara e segurar
com uma das mãos.

Realizar no mínimo
(inspiração, expiação)

3

ciclos

NATUREZA DO ERRO

Descontrolo, devido ao
contacto da água com os olhos
e nariz

Falta de adaptação do
contacto da água com os
olhos e com o nariz

Desorientação

Falta de referências

Não abrir os olhos

Falta de adaptação do
contacto da água com os
olhos e com o nariz

Colocar a máscara em posição
incorreta

Perda da orientação da
posição da máscara

respiratórios

Voltar a colocar a máscara e realizar
procedimento de limpeza da mesma.

o

POSSIVEL SOLUÇÃO
Praticar sem máscara em
local pouco profundo ou
em flutuação à superfície.
Orientar-se pelo fundo e
companheiro de mergulho
Praticar sem máscara em
local pouco profundo ou
em flutuação à superfície
O aluno deverá localizar o
nariz da máscara e segurar
o elástico/ precinta para
colocação na posição
correta

ORIENTAÇÕES
 Para realizar limpeza de máscara ver procedimento do exercício número 13.
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21.CONECTAR E DESCONETAR MANGUEIRA DO COLETE
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

De pé na zona com pé da piscina. Simular o
enchimento contínuo do colete pressionando o
botão de enchimento com a mão do lado da
mangueira de enchimento

2

Com a mão livre desligar a mangueira do colete
atuando sobre a peça de acoplamento ao sistema
de “enchimento automático”

3

Repetir o exercício na zona mais funda da piscina

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO
Pressionar demasiado o
botão de enchimento do
colete

O colete enche demasiado
rápido.

O colete enche
completamente

Demasiada lentidão a
desligar a mangueira

-

-

POSSIVEL SOLUÇÃO

Parar de pressionar o botão
Atuar com maior rapidez.
Pressionar o botão com
menos força para
introduzir menos ar.
Repetição
-
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22.USO DE REGULADOR DE EMERGÊNCIA – ESTÁTICO E DESLOCAMENTO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

Em situação de simulação de avaria do regulador
principal o aluno deve soltar do colete o
regulador de emergência, com a mão direita,
purgar e verificar visualmente o seu correto
funcionamento.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não consegue soltar regulador
de emergência

Devido a stresse e/ou ter o
regulador fixo ao colete de
forma incorreta.

Treino de procedimentos
de utilização do regulador
de emergência (localização
sem referências visuais)

Não realiza purga para
verificação visual do correto
funcionamento

Falta de conhecimento do
procedimento técnico

Revisão da ordem correta
dos procedimentos
Revisão da ordem correta
dos procedimentos
Realizar 2 ciclos
respiratórios
forçados/conscientes

2

Retirar regulador principal da boca com a mão
esquerda.

Retirar com a mão direita

Devido a ser a mão
dominante em destros

3

Colocar regulador de emergência na boca e
realizar 2 ciclos respiratórios

Ficar em apneia

Stresse

4

Prender o regulador principal ao colete, verificar
pressão da garrafa e informar companheiro de
mergulho da avaria do regulador principal

5

Iniciar subida controlada para a superfície com o
companheiro de mergulho.

Não verifica a pressão da
garrafa
Não informa o companheiro de
mergulho
Não realiza a subida ao mesmo
tempo que o seu companheiro
de mergulho

Stresse e falta de
conhecimento do
procedimento técnico

Revisão da ordem correta
dos procedimentos

Stresse e perca de noção
da localização do
companheiro de mergulho

Revisão da ordem correta
dos procedimentos

ORIENTAÇÕES
 Estes procedimentos são válidos para a situação do uso de regulador de emergência estático de joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra e em deslocamento.
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23.RESPIRAR POR REGULADOR EM DÉBITO CONTINUO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

De joelhos no fundo ou de preferência em
flutuabilidade neutra..
Respirar pelo regulador.

2

Simular o débito contínuo carregando no botão
de purga do regulador.

3

Com o regulador em débito contínuo abrir
ligeiramente a boca descerrando os lábios do
bocal de regulador de modo a deixar sair o
excesso de ar

4

Repetir o exercício no local mais fundo da piscina

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não libertar bolhas pela boca

Bloqueio. Apneia.

Atrapalhação com o aumento
do caudal de ar. Sensação de ar
a mais.

Pressionar bruscamente o
botão de purga.

Respiração nervosa por sentir
o excesso de ar.

-

Não afastar
suficientemente os lábios
do bocal impedindo assim
que o excesso de ar saia.
Carregar demasiado no
botão de purga
-

POSSIVEL SOLUÇÃO
Realizar exercícios à
superfície, visualizar as
bolhas.
Tirar o dedo do botão de
purga. O monitor indicará a
posição mais correta.
Repetição.
Afastar mais os lábios do
bocal do regulador e tentar
respirar calmamente.
Controlar a pressão sobre o
botão de purga do
regulador
-
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24.FONTE ALTERNATIVA – PARTILHA PRINCIPAL E/OU EMERGÊNCIA
24.1 PARTILHA DE REGULADOR PRINCIPAL ESTÁTICO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

Barbatanas em contacto com o fundo em
flutuabilidade controlada, um dos
mergulhadores faz o sinal “NÃO TENHO AR”

2

O companheiro de mergulho (dador)
aproxima-se colocando-se frente a frente a
uma curta distância, faz uma inspiração
profunda, tira o bocal da boca segurando-o
pela mangueira e oferece-o ao recetor

3

4

5

6

O dador segura com a outra mão a alça do
colete do recetor. O recetor agarra no 2º andar
do regulador que o seu companheiro (dador)
lhe oferece
O recetor purga o regulador e coloca o bocal
na boca (com os bigodes para baixo) e respira
Após duas ou três ventilações o recetor passa
o regulador para o dador que o purga antes de
meter o bocal na boca e, por sua vez, faz duas
ou três ventilações.
O ciclo repete-se durante três minutos

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

O companheiro de mergulho
reage com lentidão

Sensação de falta de
segurança. Falta de prática

A mangueira do regulador está
sob tensão.

Distância entre os
mergulhadores excessiva
A aproximação não é
suficiente
O mergulhador larga o seu
companheiro
Esquecimento de purgar o
regulador ou ansiedade

Posição incómoda
Os mergulhadores afastam-se
O recetor engole água

POSSIVEL SOLUÇÃO
Relembrar os sinais antes
deste exercício
Realizar os primeiros
exercícios encontrando-se
os mergulhadores a
pequena distância.
Mergulhadores muito
afastados. Repetição
Controlo por parte do
monitor. Repetição.
Praticar o exercício “Purga
do Regulador”

Não purgar regulador antes de
colocar bocal do regulador na
boca

Falta de treino ou
conhecimento do
procedimento.

Praticar procedimento.

Não realizam o exercício durante
os 3 min

Falta de treino e confiança

Praticar exercício com
orientação do instrutor

ORIENTAÇÕES
 O dador nunca deve largar o regulador, passando-o para a mão do recetor. Deve, no entanto, permitir que este segure a mão e que

o recetor consiga purgar. O exercício é repetido durante dois ou três minutos dada a importância da sua correta execução.
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24.2 PARTILHA DO REGULADOR DE EMERGÊNCIA ESTÁTICO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

3

4

5

6

Barbatanas em contacto com o fundo em
flutuabilidade controlada, um dos mergulhadores
faz o sinal “NÃO TENHO AR”
O companheiro de mergulho (dador) aproxima-se
colocando-se frente a frente a uma curta distância.
O dador segura com a mão do lado oposto ao da
mangueira do 2º andar de emergência a alça do
colete do seu companheiro
Com a outra mão oferece-lhe o 2º andar de
emergência para o recetor ter livre acesso ao
botão de purga do regulador
O recetor, após ter agarrado e purgado o
regulador do 2ºandar de emergência, coloca o
bocal na boca (com os bigodes virados para
baixo) e respira normalmente por ele.
Os mergulhadores mantêm-se agarrados pelas
alças dos coletes (ver nota)

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

Relembrar os sinais antes
deste exercício

O companheiro de mergulho
reage com lentidão

Sensação de falta de
segurança. Falta de prática
Distância
entre
os
mergulhadores excessiva
Distância
entre
os
mergulhadores excessiva

Realizar
os
primeiros
exercícios encontrando-se
os
mergulhadores
a
pequena distância.
Mergulhadores aproximamse. Repetição

O dador coloca a mão em cima
do botão de purga.

Pega do dador incorreta

Instrutor deve demonstrar
correta pega de regulador

O recetor bebe água

Esquecimento de purgar o
regulador ou meter o
regulador na boca com os
bigodes virados para cima
O mergulhador larga o seu
companheiro

Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.

A mangueira do regulador está
sob tensão.

Os mergulhadores afastam-se

POSSIVEL SOLUÇÃO

Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.

ORIENTAÇÕES
 O recetor/dador nunca deve largar o colete do dador/recetor para se manterem juntos. O exercício é repetido durante dois ou três

minutos dada a importância da sua correta execução. O segundo andar de emergência deve estar montado com o bocal virado para
fora para evitar torcer a mangueira quando se dá ar.
 O 2º andar de emergência deve estar situado dentro de uma zona triangular delimitada pela boca e a parte inferior da caixa torácica.
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24.3 PARTILHA DE REGULADOR PRINCIPAL DINÂMICO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

3

4

5

Na posição ventral, um dos mergulhadores faz o
sinal “NÃO TENHO AR”
O companheiro de mergulho (dador) aproxima-se
nadando na posição lateral colocando-se abaixo
do recetor. Este ficará do lado da mangueira do
regulador do dador, segurando com uma das
mãos a alça do colete deste.
O dador segura com uma das mãos a alça do
colete do recetor, faz uma inspiração, segura com
a outra mão a traqueia do regulador junto ao 2º
andar oferecendo-o ao recetor, iniciando um
percurso debaixo de água.
O recetor segura o regulador que lhe é oferecido,
purga-o e mete o bocal na boca e respira duas ou
três vezes.
Após duas ou três ventilações o recetor passa o
regulador para o dador que, após purgá-lo,
respira duas ou três vezes repetindo-se o ciclo
enquanto nadam (ver nota)

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

O companheiro de mergulho
reage com lentidão

Sensação de falta de
segurança. Falta de prática

A mangueira do regulador está
sob tensão

Distância entre os
mergulhadores excessiva

Posição incómoda

A aproximação não é
suficiente

Os mergulhadores afastam-se

O mergulhador larga o seu
companheiro

O recetor bebe água

Esquecimento de purgar o
regulador ou ansiedade

Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.

Realizar mais de duas ou três
inspirações

Medo á apneia. Ansiedade

Repetição

O recetor não larga o bocal do
regulador

Ansiedade. Medo à apneia

Arrancar o regulador da
boca com um puxão.
Repetição

Relembrar os sinais antes
deste exercício
Realizar os primeiros
exercícios encontrando-se
os mergulhadores a
pequena distância.

Controlo por parte do
monitor. Repetição.

ORIENTAÇÕES
 O companheiro dador nunca deve largar o regulador, passando-o para a mão do recetor. Deve, no entanto, permitir que este segure

o regulador para o purgar. O exercício é repetido durante dois ou três minutos dada a importância da sua correta execução.
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24.4PARTILHA DE REGULADOR DE EMERGÊNCIA DINÂMICO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2

3

4

Na posição ventral, um dos mergulhadores faz o
sinal “NÃO TENHO AR”
O companheiro de mergulho (dador) aproxima-se
nadando na posição lateral colocando-se ao lado
do recetor. Este ficará do lado da mangueira do
2º andar de emergência do dador.
O dador segura com uma das mãos a alça do
colete do seu companheiro e com a outra mão
oferece-lhe o 2º andar de emergência segurando
a mangueira junto ao regulador
O recetor após ter agarrado e purgado o
regulador mete o bocal na boca (com os bigodes
virados para baixo) e respira normalmente por
ele enquanto se deslocam um ao lado do outro.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

O companheiro de mergulho
reage com lentidão

Distância entre os
mergulhadores excessiva.

Posição incómoda
Os mergulhadores afastam-se

O recetor bebe água

A aproximação não é
suficiente
O mergulhador larga o seu
companheiro
Esquecimento de purgar o
regulador ou meter o
regulador na boca com os
bigodes virados para cima

POSSIVEL SOLUÇÃO
Relembrar os sinais antes
deste exercício
Realizar os primeiros
exercícios encontrando-se
os mergulhadores a
pequena distância.
Controlo por parte do
monitor. Repetição.

Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.

ORIENTAÇÕES
 O recetor nunca deve largar o colete do dador para se manterem juntos. O exercício é repetido durante dois ou três minutos dada a

importância da sua correta execução.
 O segundo andar de emergência deve estar montado de maneira que o bocal fique virado para fora para evitar torcer a mangueira

quando se dá ar.
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25.SUBIDA DE EMERGÊNCIA CONTROLADA – PARTILHA DE AR
25.1 SUBIDA DE EMERGÊNCIA CONTROLADA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

O mergulhador coloca-se em flutuabilidade
neutra (charneira) inspira e mantém o regulador
da boca segurando a traqueia do colete acima da
cabeça (ver orientações)
Ao sinal do instrutor inicia um deslocamento na
horizontal num percurso previamente definido,
ao longo da parte mais comprida da piscina,
nadando a cerca de 1m do fundo. (ver
orientações)
Durante o percurso o mergulhador, com a cabeça
em extensão, irá exalando lentamente o ar pela
boca para dentro do bocal produzindo o som
Aaaahhhhh, tirando ar do colete para compensar
a flutuabilidade positiva devido a perda de
pressão.

4

Ao chegar ao fim do percurso purgar o regulador,
inspirar e continuar a respirar pelo regulador.

5

Repetir o percurso

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Tirar o regulador da boca

Distração.
Desconhecimento do
procedimento.

Controlo do Instrutor.
Repetição

Iniciar antes do sinal do
instrutor

Ansiedade. Excesso de
confiança, Desconhecimento
do procedimento.

Controlo do Instrutor.
Repetição

Inspirar a meio do percurso

Ter pulmões vazios.

Não fazer o som Aaahhhh

Distração. Ansiedade

Começar a subir rapidamente

Esquecimento de retirar ar
do colete

Esquecimento de purgar o
regulador.
O mergulhador bebe água

Distração ou ansiedade.
Falta de prática.

-

-

Controlo por parte do
instrutor. Repetição. Treinar
o exercício em “seco”
Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.
Repetição
-
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25.2 SUBIDA DE EMERGÊNCIA CONTROLADA – PARTILHA DE AR – REGULADOR PRINCIPAL
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

1

Um dos mergulhadores faz o sinal “NÃO TENHO AR”

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

2

O companheiro de mergulho aproxima-se colocando-se
frente a frente a uma curta distância.

O companheiro de mergulho reage
com lentidão.

Falta de hábito em reagir
rápido.

Os mergulhadores afastam-se

O mergulhador larga o seu
companheiro

Relembrar os sinais antes
deste exercício
Realizar os primeiros
exercícios encontrando-se os
mergulhadores a pequena
distância. Repetição
Controlo por parte do
instrutor. Repetição.

Demorar tempo para disponibilizar
o regulador.

Distração ou ansiedade. Medo
à apneia.

Praticar o exercício “Tirar e pôr
o regulador”.

Não purgar o regulador. O recetor
bebe água.

Distração ou ansiedade.
Manter os bigodes para baixo.

Praticar o exercício.

Realizar mais do que três ciclos

Medo á apneia.

Não esvaziar colete do recetor

Distração ou ansiedade.

Não comunicar antes de iniciar a
subida

Distração ou ansiedade.

O dador não controla
flutuabilidade

Distração ou ansiedade.

Controlo por parte do
Instrutor. Repetição.

O recetor não larga o bocal do
regulador

Ansiedade. Medo à apneia

Arrancar o regulador da boca
do recetor com um puxão.
Repetição

3
4

5
6
7
8
9

O mergulhador que pediu ar (recetor) segura com uma
das mãos a alça do colete do seu companheiro (dador)
O dador após ter feito uma inspiração profunda tira o
regulador da boca segurando-o pela mangueira junto
ao 2º andar.
O recetor segura o regulador do dador, purga-o, mete o
bocal na boca com os bigodes para baixo e respira
duas ou três vezes.
O dador deve assegurar que o colete do recetor está
vazio antes de comunicar o início da subida.
Ambos os mergulhadores comunicam sinal de subida e
OK, dando-se início à subida.
Durante a subida o dador vai controlando o volume de
ar do seu colete para evitar uma subida rápida. (ver
orientações)
Durante a subida o regulador vai sendo trocado entre o
dador e o recetor no fim de cada dois ou três ciclos
respiratórios

Praticar o exercício “Tirar e pôr
o regulador”.
Controlo por parte do
Instrutor. Repetição.
Controlo por parte do
Instrutor. Repetição.

ORIENTAÇÕES
 O dador deverá antes de iniciar a subida deve despejar o ar do colete do recetor e segurar no sistema de enchimento do seu colete

para ir despejando o ar enquanto sobem, para evitar uma subida em rápida e manter a velocidade de subida (10m/min). O exercício
deverá ser feito inicialmente entre aluno-instrutor e só depois entre aluno-aluno.
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25.3 SUBIDA DE EMERGÊNCIA CONTROLADA – PARTILHA DE AR – REGULADOR DE EMERGÊNCIA
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

Um dos mergulhadores faz o sinal “NÃO TENHO
AR”

2

O companheiro de mergulho (dador) aproxima-se
colocando-se frente a frente a uma curta
distância

3

O dador oferece o 2º andar ao recetor e despeja
totalmente o colete do recetor (ver orientações).
O recetor deve segurar com uma mão a alça do
colete do dador.

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não realizar bem o sinal

Falta de conhecimentos

O companheiro de mergulho
reage com lentidão

Falta de hábito em reagir
rápido ou insegurança

Mangueira do 2º andar sob
tensão

Distância entre os
mergulhadores excessiva.
1. 2º andar mal colocado
criando dificuldade em
encontrá-lo.

Demorar tempo a
disponibilizar o 2º andar

POSSIVEL SOLUÇÃO
Relembrar os sinais antes
deste exercício
Realizar os primeiros
exercícios encontrando-se
os mergulhadores a
pequena distância.
Mergulhadores
aproximam-se Repetição
Controlo por parte do
monitor. Repetição.

Não segurar a traqueia do
colete do recetor

Distração ou ansiedade

4

O companheiro que recebe ar (recetor) após ter
agarrado e purgado o regulador do 2º andar de
emergência mete o bocal na boca e começa a
respirar normalmente.

O recetor engole água

Esquecimento de purgar o
regulador ou ansiedade

Praticar o exercício “PURGA
DO REGULADOR”.

5

Ambos os mergulhadores comunicam sinal de subida e
OK, dando-se início à subida.

Não comunicar antes de iniciar a
subida

Distração ou ansiedade.

Controlo por parte do
Instrutor. Repetição.

6

Depois de ter despejado totalmente o ar do colete
do recetor, o dador segura no sistema injetor do
seu colete para controlar a velocidade de subida
de ambos, dando início à subida

Não esvaziar colete do recetor.
Não segura sistema injetor a subir.

Distração. Ansiedade ou
Excesso de confiança.

Controlo por parte do
Instrutor. Repetição.

ORIENTAÇÕES
 O dador deverá antes de iniciar a subida deve despejar o ar do colete do recetor e segurar no sistema de enchimento do seu colete

para ir despejando o ar enquanto sobem, para evitar uma subida em rápida e manter a velocidade de subida (10m/min). O exercício
deverá ser feito inicialmente entre aluno-instrutor e só depois entre aluno-aluno.
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26. SUBIDA CONTROLADA (VELOCIDADE DE SUBIDA E PARAGEM 1MIN 3m)
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1
2

3

4

5
6
7

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Depois do sinal de “OK” e “VAMOS SUBIR” colocar-se em
flutuabilidade ligeiramente positiva até que as
barbatanas não toquem no fundo, iniciar a subida.
Começar a dar às barbatanas despejando
simultaneamente o ar do colete mantendo a traqueia
acima da cabeça, olhando para cima.

Não estar com atenção
aos sinais

Distração

Estar com atenção ao Monitor ou
ao Ajudante de monitor

Não conseguir subir

Ter tirado ar do colete antes de
tempo, má lastragem (peso a mais)

Correção da lastragem. Repetição,

Depois de iniciada a subida controlá-la apenas com a
manipulação do colete. Manter a traqueia acima da
cabeça premindo o botão de purga permitindo a saída
do ar e manter a outra mão na válvula de segurança
superior para a abrir se a velocidade começar a ficar
incontrolável

Problemas
fisiopatológicos
(ver
barotraumatismos
na
subida)
Perda do companheiro

Manobras de compensação feitas
tardiamente

A velocidade de subida não deve ser superior a
10m/min. De preferência a subida deverá ser feita por
um cabo de referência. Respirar sempre durante a
subida.

Subida muito rápida

Realizar
as
manobras
de
compensação
atempadamente,
parar e descer assim que começar a
sentir qualquer sintoma doloroso
Prestar atenção ao companheiro de
mergulho, nunca o perdendo de
vista
Durante a subida ir despejando o
colete para manter uma velocidade
constante, não ultrapassando o
limite imposto.
Nunca suster a respiração

Fazer uma paragem de segurança aos 3metros
durante um minuto.
Nos últimos três metros (no mar) erguer um braço
acima da cabeça e rodar 360º olhando sempre para a
superfície (ver nota)
Ao chegar à superfície colocar-se em flutuabilidade
positiva. Passar do regulador para o tubo.

Distração por estar preocupado com
as manobras de controlo do colete
ou em manter a velocidade de subida
Aumento da impulsão devido à
diminuição da pressão. Mau controlo
do colete.

Ter em atenção o
possível aparecimento
duma
sobrepressão
pulmonar
Dificuldade em manterse no patamar
Subida muito rápida

Não ter expirado o ar durante a
subida

Bater num obstáculo
Continuar a respirar pelo
regulador

Distração

Não estar em flutuabilidade neutra
Mau controlo do colete.

Falta de prática no manuseamento
do colete. Repetição
Falta de prática no manuseamento
do colete. Repetição
Controlo pelo monitor. Repetição
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27.CORRETA ATUAÇÃO CAIMBRA (PROPRIO E BUDDY)
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

2
3

2
3

NATUREZA DO ERRO

No local mais fundo da piscina. Segurar a extremidade
da pala da barbatana da perna com a caimbra

Não conseguir agarrar a
extremidade da barbatana

Falta de flexibilidade

Sem largar a extremidade da barbatana, começar a
alongar progressivamente o musculo da perna para
aliviar a contração muscular. Ter cuidado em não
descalçar a barbatana
Parar os movimentos. Massajar o músculo depois da
dor passar

Não conseguir estender a
perna

Sensação de dor intensa

Descalçar a barbatana

Má posição ao puxar a pala
da barbatana

DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

ERROS COMUNS

O companheiro de mergulho deve colocar-se de frente
ou atrás do mergulhador com a caimbra e dependendo
do músculo afetado:
 Parte posterior da perna: segurar com uma das
mãos a parte posterior da perna abaixo da
articulação do joelho (Para extensão da perna).
 Parte anterior da perna: segurar com uma das
mãos a parte anterior da perna acima da
articulação do joelho (para flexão da perna).
Com a mão livre segura a extremidade da pala da
barbatana e começar a empurrar na direção do
mergulhador de forma realizar o alongamento
progressivo do músculo afetado
Massajar o músculo depois da dor passar. Parar os
movimentos

POSSIVEL SOLUÇÃO
Agarrar a parte do pé da barbatana e
ir avançando com a mão sem a
soltar até chegar à extremidade da
pala
Pedir ajuda ao companheiro de
mergulho para esticar a perna.

-

-

-

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não saber que direção deve
realizar alomgamento.

Falta de conhecimento da
anatomia humana

Explicação da anatomia da perna

Pega e manipulação da perna
incorreta.

Falta de treino

Observar procedimentos do instrutor

-

-

-

ORIENTAÇÕES
 Esta situação verifica-se a maior parte das vezes devido ao frio, falta de treino, barbatanas inadequadas, fato apertado nas pernas.
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28.REBOQUE DE MERGULHADOR CANSADO – 25M
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1
2

À superfície, colocar o acidentado em
flutuabilidade positiva e deitado de costas
Colocar-se atrás da vítima, segurar a torneira da
garrafa e nadar de costas até à borda da piscina
rebocando-o

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não insuflar o colete
Não manter a cabeça fora de água

Esquecimento, falta de
treino
Colete pouco cheio

POSSIVEL SOLUÇÃO
Decompor passos e
repetição
Controlo pelo monitor.
Insuflar mais ar no colete.
Repetição

OU
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

Colocar-se ao lado da vítima (no mesmo sentido)
meter-lhe uma mão na axila, agarrando o
antebraço com a outra e nadar de barriga para
baixo, empurrando-o até à borda da piscina

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não manter a cabeça fora de água

Colete pouco cheio

POSSIVEL SOLUÇÃO
Controlo pelo monitor.
Insuflar mais ar no colete.
Repetição

OU
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

Nadando de barriga para baixo, colocar as
barbatanas da vítima apoiadas nos ombros ou
segurar com as mãos os tornozelos da vítima e
nesta posição empurrá-la até à borda da piscina

ERROS COMUNS

NATUREZA DO ERRO

Não manter a cabeça fora de água

Colete pouco cheio

POSSIVEL SOLUÇÃO
Controlo pelo monitor.
Insuflar mais ar no colete.
Repetição

ORIENTAÇÕES
 Se o mar estiver calmo pode tirar-se a máscara e o regulador tendo o cuidado de manter a cabeça da vítima bem fora de água.
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29.SAIR DA ÁGUA – FORMA E LOCAL APROPRIADO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA
1

Estando à superfície colocar-se em flutuabilidade
positiva insuflando o colete. Passar do regulador para
o tubo.
Aproximar-se da borda da piscina ou da embarcação e
entregar ao ajudante o cinto de lastro com a fivela para

2

4

5

6

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Não insuflar colete

Esquecimento, falta de
treino

Decompor passos e
repetição

Deixar cair o cinto ou soltarem-se
malhas de chumbo

Descuido ou ter segurado o
cinto pela fivela

O instrutor deve indicar ao
aluno como segurar o cinto
quando se entrega ao ajudante

Continuar a respirar pelo regulador

O monitor deve chamar a
atenção para a situação

baixo.

embarcação.

Tirar logo a máscara

Soltar todas as precintas do colete, despi-lo como se
de um casaco se tratasse, rodando o corpo de modo a
colocar o escafandro à sua frente. O ajudante agarrará
no escafandro pela torneira içando-o para bordo,
podendo o aluno ajudar empurrando-o para cima
Ajudar o companheiro de mergulho a efetuar as
mesmas operações
Tirar as barbatanas e subir para as escadas (da piscina
ou da embarcação) ou com as barbatanas colocadas
dar impulso para subir para a borda da piscina ou
entrar na embarcação (semi rígido)

Posição incorreta

Distração ou falta de confiança
para passar para o tubo
Excesso de confiança ou
distração
Falta de experiência

Algum componente do colete pode
ficar preso ao mergulhador

Posição incorreta do material
ou falta de prática

Desentender-se com o
companheiro de mergulho
Tirar a máscara antes de subir

Distração ou falta de
comunicação
Excesso de confiança
distração
Falta de prática

Já na borda da piscina ou dentro da embarcação e só
agora, retirar a máscara e o tubo

Retirar máscara e tubo na água

Nota: Se houver corrente, deverá agarrar-se à borda da

3

ERROS COMUNS

Não conseguir subir para a borda
da embarcação

Excesso de confiança ou
stress

O companheiro de mergulha
ajuda a colocar bem o
equipamento de modo a que
possa ser retirado
Controlo e repetição

ou

Controlo e repetição
Dar impulso com barbatanas e
procurar
pegas
na
embarcação

Correção verbal do
instrutor
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30.LAVAR E ARMAZENAR EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO PROGRESSIVA

1

2

3

ERROS COMUNS

Com o escafandro montado abrir a garrafa de
forma a que o sistema fique sob pressão, com os
reguladores (2º andar) e instrumentos soltos do
colete.
Encher o colete e lavar com água doce
abundantemente todo o escafandro.

Lavar com garrafa fechada.

Lavar individualmente os reguladores (zona do
bocal e botão de purga), instrumentos, bocal e
botões da traqueia e válvulas de purga do colete

Não lavar o interior do 2º andar
dos reguladores (zona do
bocal)

Fechar a garrafa e purgar o sistema.

Tentar desenroscar antes de
purgar
Deixar equipamentos no chão

Desmontar 1º andar e armazenar em local seguro
o conjunto de reguladores e instrumentos.
Esvaziar colete e desacoplar da garrafa, devendo
colocar a garrafa em local seguro ou deitada.
Colocar água doce pelo bocal da traqueia do
colete de forma a lavar o seu interior, vazando-o
5 invertendo a posição colete ao mesmo tempo
que pressiona o botão de purga da traqueia.
Armazenar colete em local seguro.
ORIENTAÇÕES
4

Lavar escafandro com sistema
sem pressão.

Deixar garrafa em pé e
abandonada
Não lavar o interior do colete,
nem libertar a água do seu
interior.

NATUREZA DO ERRO

POSSIVEL SOLUÇÃO

Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos
e/ou zelo pelo
equipamento
Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos
e/ou zelo pelo
equipamento
Falta de conhecimento dos
procedimentos técnicos
e/ou zelo pelo
equipamento
Esquecimento ou falta de
conhecimento
Esquecimento ou falta de
conhecimento
Esquecimento ou falta de
conhecimento
Esquecimento ou falta de
conhecimento

O instrutor deve
exemplificar procedimento.

O instrutor deve
exemplificar procedimento

O instrutor deve
exemplificar procedimento

O instrutor deve
exemplificar procedimento
O instrutor deve
exemplificar procedimento
O instrutor deve
exemplificar procedimento
O instrutor deve
exemplificar procedimento

 O fato de mergulho deve ser lavado abundantemente em ambos os lados e a sua secagem deve ser do avesso e ao abrigo do sol.
 Os procedimentos de lavagem e armazenamento de todo o equipamento de mergulho por longos períodos (em casa) deverão contemplar a
correta secagem e manutenção.
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PLACAS PEDAGÓGICAS
SESSÕES ÁGUAS ABERTAS
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QUESTÕES RESUMO

1.

O primeiro exercício que os alunos deverão iniciar logo na primeira sessão prática em águas
abertas é montar o escafandro.
a) Verdadeiro
b) Falso

2.

O instrutor deverá realizar o briefing antes dos alunos se equiparem.
a) Verdadeiro
b) Falso

3.

A rotina de equipar, desequipar, montar e desmontar equipamento apenas deve ser realizada
nas sessões de águas confinadas.
a) Verdadeiro
b) Falso

4.

O instrutor deve escolher o local da primeira sessão de águas abertas respeitando a proteção
do meio ambiente.
a) Verdadeiro
b) Falso

5. Todas as sessões práticas em águas abertas devem incluir um passeio de exploração com
perfeito controlo da flutuabilidade.
a) Verdadeiro
b) Falso

M9

253

MÓDULO 10 – O NEGÓCIO ASSOCIADO À
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OBJECTIVOS DO MÓDULO

1.

Saber identificar os recursos e figuras legais necessárias para a prestação de serviços de
mergulho.

2.

Saber organizar um plano para o seu negócio.

3.

Saber construir uma metodologia lógica do seu modelo de negócio.

4.

Saber identificar diferentes segmentos de clientes.

5. Saber ajustar os seus produtos aos diferentes segmentos de negócio.
6. Conseguir realizar uma análise do seu negócio e identificar formas ou aspetos de melhorar a
sua rentabilidade.
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INTRODUÇÃO
O negócio associado à indústria do mergulho tem evoluído ao longo da última década a um ritmo
exponencial, onde as novas tecnologias, o perfil dos potenciais novos mergulhadores e a exigência
dos mergulhadores certificados, a evolução constante de novos cursos e equipamentos, obriga o
diretor técnico ter uma constante atualização dos conhecimentos e das suas competências de
forma a permitir implementar ou a manter o seu negócio de mergulho rentável.
Este desafio constante de adaptação do negócio de mergulho é fundamental para criar um negócio
de sucesso. A implementação de um negócio de mergulho deve sustentar-se em processos
sistemáticos, comecemos então pelas seguintes grandes áreas:
 Identificação dos recursos
 O Plano de negócio
A identificação, conhecimento e tipificação dos recursos necessários e/ou que já tem ao seu dispor,
irá permitir que tenha noção do potencial inicial para a criação do seu negócio. Desta forma e que
através de um processo reflexivo, poderá criar um modelo de negócio para a sua entidade
prestadora de serviços de mergulho, o mais próximo possível do potencial máximo que pode
atingir.
Vamos então conhecer a realidade portuguesa e conhecer os recursos essenciais.
Em Portugal, existem quatro licenciamentos possíveis de prestação de serviços de mergulho:
 Escola de Mergulho
 Centro de Mergulho
 Estações de Enchimento de Misturas Respiratórias
 Aluguer de Equipamento
A primeira questão que deve colocar passa pela escolha dos licenciamentos de prestação de
serviços que irá associar à sua entidade, seja ela um clube, uma associação ou uma empresa. Esta
escolha irá relacionar-se diretamente com modelo de negócio que decidir implementar.

O CLUBE DE MERGULHO CMAS PORTUGAL
O conceito de Clube de Mergulho CMAS Portugal está relacionado com o caracter associativo da
organização CMAS a nível mundial. Qualquer entidade prestadora de serviços de mergulho, seja
licenciada como Escola, Centro, Estação de Enchimento de Misturas Respiratórias e/ou Aluguer de
Equipamentos, no sistema CMAS é denominada de Clube.
Todas as entidades coletivas filiadas na CMAS Portugal são Clubes de Mergulho pertencentes à
comunidade de mergulho CMAS em Portugal.
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IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
Quando nos referimos a recursos, estamos a referirmo-nos a todos os meios disponíveis para
serem utilizados na criação do seu modelo de negócio.
Estes recursos podem ser as instalações, os equipamentos informáticos, os equipamentos de
mergulho, as embarcações, o compressor, os recursos humanos, as certificações de instrutor que
os membros da sua equipa de formadores possuem, os serviços que o seu negócio apresenta
competência para realizar, os parceiros que consegue associar ao seu negócio e o potencial da
localização para realização de mergulho.
Nesta fase de implementação do seu negócio de mergulho pretendemos tenha em atenção os
aspetos associados a cada categoria.
 Instalações
 Equipamentos
 Recursos Humanos
 Recursos Naturais
 Serviços
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AS INSTALAÇÕES
As instalações que são necessárias estão diretamente relacionadas com a prestação de serviço
que irá implementar. Em termos de necessidade de espaços físicos com características especificas
para os diferentes licenciamentos de prestação de serviços de mergulho, podemos caracterizar as
Escolas, os Centros e as Estações de Enchimento de Misturas Respiratórias.

ESCOLA DE MERGULHO
Uma escola de mergulho é um serviço associado à formação de mergulhadores, como tal é
necessário para prestar este serviço, apresentar soluções para ter um espaço físico onde possa
lecionar aulas teóricas, com condições de conforto, segurança e equipada com meios audiovisuais
bem como o uso de equipamentos aquáticos para as sessões práticas.

CENTRO DE MERGULHO
Um centro de mergulho é um serviço associado às saídas de mergulho, sendo necessário um
acesso ao plano de água privilegiado, cumprindo todos os requisitos de segurança e legais.
Em Portugal, normalmente, este serviço encontra-se associado ao transporte de mergulhadores
com recursos a embarcações, o que implica o licenciamento das embarcações e de staff com
certificações náuticas de acordo com as características das embarcações.

ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE MISTURAS RESPIRATÓRIAS
A estação de enchimento de misturas respiratórias é um serviço associado aos enchimentos das
garrafas de mergulho, o que normalmente está associado às entidades com licenciamentos de
centro e escolas de mergulho, necessitando de um compressor e um espaço que cumpra todas as
especificações legais e do fabricante.

ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
Alugar alguns equipamentos específicos para a prática de mergulho também é uma área
interessante e que poderá ajudar a amortizar o investimento inicial no seu negócio bem como a
criação de um fundo para a renovação e manutenção dos seus equipamentos ao longo do tempo.
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EQUIPAMENTOS
Na categoria equipamentos, deverá identificar todos os equipamentos necessários para
implementar os serviços de prestação de mergulho que irá implementar. Deve ser identificado
desde os equipamentos de mergulho pessoal, às embarcações, compressor, material informático,
material de escritório, equipamentos associados à sua entidade, como decoração, logotipos,
fardamento dos membros do staff.
Identificamos alguns tópicos que deverá identificar de acordo com as necessidades do seu modelo
de negócio.
 De mergulho
 Compressor
 Embarcações
 Administrativo
 Outros
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RECURSOS HUMANOS
A definição dos recursos humanos depende da identificação de fatores como os serviços que
iremos licenciar a nossa entidade (por exemplo se é Escola de Mergulho, Centro de Mergulho ou
ambos), o volume de prestação de serviços, a dimensão das instalações e número de equipamentos
(por exemplo número de embarcações e compressores), as competências de certificação da sua
equipa de formadores, e ainda se recorremos ou não a soluções externas para alguns serviços
(contabilidade, marketing, venda de serviços, etc).
Associado à prestação de serviços, uma entidade poderá apresentar na sua equipa de trabalho as
seguintes funções:
 Diretor Técnico
 Instrutor
 Assistente de Instrutor
 Guia de Mergulho
 Técnico de Misturas Respiratórias
 Técnico de Manutenção de Equipamentos
 Mestre ou Marinheiro
 Assistente Administrativo
 Auxiliar de Serviço Gerais
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RECURSOS NATURAIS
Na categoria recursos naturais deverão identificar os locais onde irá realizar prestar os serviços de
mergulho.
Esta definição irá depender sempre do licenciamento dos serviços de prestação de mergulho, pois
poderá apresentar apenas os serviços de enchimento de garrafas (licenciamento Estação de
Enchimento de Misturas Respiratórias) ou alugar equipamentos (licenciamento de Aluguer de
Equipamento) e localizar-se num centro urbano longe dos locais de mergulho. Neste cenário o seu
recurso natural será o meio urbano e não o recurso associado ao local de mergulho.
Habitualmente, quando nos referimos a recursos naturais para implementar um negócio de
mergulho, associamos os locais de mergulho onde realizamos as saídas de mergulho de uma
Escola ou Centro de Mergulho.
Aqui devemos então listar as potencialidades do local, por exemplo identificar o tipo de ambiente
(águas interiores, mar, grutas, com cetáceos, tubarões baleia, etc), se existem locais para vários
níveis de mergulhadores e/ou que poderão ser usados para dar formação inicial (Batismos, Intro
Scuba Dive Experience, CMAS One Star Diver), se a zona apresenta condições naturais e/ou
infraestruturas para as embarcações (se apresenta marina, porto, se o desembarque é realizado
na praia, ...).
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SERVIÇOS
A identificação dos serviços está relacionada não só com o licenciamento da prestação de serviços
de mergulho, mas também com outros fatores, entre eles as instalações e equipamentos que
possui ou pretende, a equipa de formação e certificações que possuem, bem como as
características dos recursos naturais onde irá desenvolver as atividades de mergulho.
Nesta categoria temos a identificação da oferta formativa (que cursos e certificações pode emitir),
locais de mergulho (em que locais de mergulho realiza as suas saídas de mergulho), se apresenta
serviço de enchimento de misturas respiratórias (que serviço de misturas? que compressor e que
nível apresenta o técnico de misturas respiratórias), se apresenta venda de equipamentos por
encomenda ou tem espaço para loja física (se tem acordos com várias marcas), etc.
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PLANO DE NEGÓCIO

A EQUIPA
É muito importante na construção do seu plano de negócio de mergulho entender se sozinho, com
os

seus

associados

e/ou

colaboradores,

conseguirá

ter uma equipa

suficientemente

experimentada, conhecedora e bem relacionada para cumprir aquilo a que se propõe.
Perceba e analise porque é que, esta é, a equipa certa para ter sucesso no seu negócio.
Terá que conseguir entender como se vão organizar, que tarefas cada um irá realizar e qual o perfil
de cada um que seja mais adequado para cada tipo de tarefa que é necessária ser realizada, para
assim garantir o potencial máximo possível com o seu grupo de trabalho.
Assim definida essa divisão terá uma ideia tão clara quanto possível do perfil de gestão que terá
de implementar, se um mais centralizado na sua competência e decisão e portanto mais fechado,
ou se, um mais aberto, onde pode delegar determinadas funções e tarefas, sem ter que se
preocupar com as mesmas e mesmo assim ter a certeza que estão a ser realizadas na plenitude
da eficácia possível que a sua equipa é capaz de entregar
Saberá que a sua equipa é uma equipa ganhadora se todos contribuírem positivamente com algo
a um nível que outros não conseguiriam ou então que no conjunto e na articulação de todas as
tarefas os resultados se complementem com bom entendimento e harmonia.
Ter noção de todas estas características ajuda em muito no passo seguinte, que é, criar o modelo
de negócio, com o melhor uso dos recursos que temos.
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O MODELO DE NEGÓCIO
Importa visualizar o negócio de uma forma simples e gráfica, no fundo torná-lo atrativo.
Tente identificar em relação à sua realidade, a resposta a um conjunto de situações, que devem
tanto quanto possível, ser simples e visuais para se conseguir ver o todo. Idealmente tente ilustrar
os diferentes elementos com desenhos. Utilize uma tela se necessário.

Tente descrever os seus produtos, ou seja, mostre provas/evidências de uma necessidade dos seus
futuros clientes e procure explicar como os vai conquistar. Aqui poderá usar histórias e fazer
sobressair a atratividade dos seus produtos, bem como a forma de atrair o interesse do seu
potencial cliente.
Por fim, deverá ainda, ser capaz de descrever os recursos essenciais e as atividades que são
necessários para construir o seu negócio.
Passo a passo e partindo do exemplo da tela que apresentamos, vamos então olhar o nosso
negócio e perceber cada um dos segmentos e o que devemos dar resposta.

M10

263

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

QUE SEGMENTOS DE CLIENTES QUEREMOS ATINGIR
Para quem estamos a criar valor? Quem serão os clientes mais importantes?
É importante identificar tanto mais claro quanto possível quem vão ser os nossos clientes. Desta
forma conseguiremos dirigir de forma eficaz o nosso negócio, pois, os clientes serão o coração do
nosso negócio, sem clientes (lucro), nenhum negócio consegue subsistir. Podemos na definição dos
nossos clientes, criar grupos específicos e produtos específicos para cada um desses grupos, ou
apenas ter um tipo de cliente, seja de que forma for, o importante é ter essa ideia muito clara. O
Mais importante é definir então, que segmentos de clientes vamos procurar atingir e quais vamos
ignorar.
Quanto aos segmentos de clientes, serão diferentes e portanto, necessário criá-los sempre que:
1.

Exijam tipos de relação diferentes

2.

Aceitam pagar por aspetos diferentes da nossa oferta

3.

As necessidades dos clientes exijam e justificam ofertas diferentes

4.

O contacto acontece por canais diferentes

5. O lucro pelo serviço ou produto é substancialmente diferente
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QUAIS OS MEUS PRODUTOS
Que produtos e serviços criam valor para um determinado segmento de clientes identificados?
Os nossos produtos serão a razão pela qual os clientes vêm ter ao nosso encontro e nos preferem
em vez de preferirem outras empresas, que oferecem serviços semelhantes ou com os mesmos
objetivos.
Serão os produtos que satisfazem as necessidades e espectativas dos nossos clientes. Assim, cada
produto ou conjunto de produtos deverão ser construídos de acordo com os segmentos de clientes
identificados. Poderemos ter produtos idênticos aos do mercado, mas com características e
atributos adicionais, ou mesmo um produto disruptivo e, portanto, diferente de tudo o que é usual
neste segmento de mercado.
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QUE CANAIS USO PARA VENDER PRODUTO?
Muito importante será definir como comunicamos e tentamos influenciar os nossos segmentos de
clientes no sentido de vendermos os produtos que montámos especificamente para eles.
Serão os pontos onde tocamos os nossos clientes e servem para várias funções, como:
1.

Ajudar os clientes a avaliar os nossos produtos

2.

Permitir que os clientes adquirem os nossos produtos e serviços

3.

Entregar um produto aos nossos clientes

4.

Proporcionar apoio pós-venda de um produto ou serviço

5. Aumentar a consciência dos nossos clientes em relação a um produto e serviços da nossa
empresa
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consciência
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produtos?

Como é que dou apoio pós-venda dos meus

Pós-Venda

serviços?

Como realizo a entrega dos meus produtos e

Entrega

meus produtos e serviços?

Como é que os meus clientes adquirem os

Aquisição

Tipos de Canais

os meus produtos?

Como posso ajudar os meus clientes a avaliar

Avaliação

Internet

produtos da minha empresa?

a

Vendas na

aumento

Direto

Próprio

Força de Vendas

Como

Consciência

Indireto

Parceiro
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Os Canais podem ter 5 fases diferentes, cada canal pode cumprir/cobrir algumas dessas fases ou

mesmo todas.

Fases do Canal
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QUE TIPO DE RELAÇÃO QUERO TER COM OS MEUS CLIENTES?
É importante definir que relação queremos ter com cada segmento de clientes que temos como
objetivo atingir na nossa empresa, e devem ter em linha de conta 3 aspetos fundamentais,
conquistar mais clientes, reter/fidelizar os já conquistados e aumentar a venda dos nossos produtos e
serviços. Os tipos de relações que podemos ter com os nossos clientes são variados, mas têm

sempre como objetivo principal a criação de empatia, pois será nessa identificação identitária entre
a nossa empresa e o cliente que conseguimos estabelecer a base de confiança necessária para
cumprir os 3 aspetos referidos anteriormente.

As relações com os nossos clientes, poderão ser então de diferentes tipos, aqui ficam alguns
exemplos:
1.

Assistência pessoal, baseada na relação e interação direta entre um elemento da nossa equipa
e o cliente de forma a dar resposta à necessidade do cliente. Essa assistência poderá não ser
presencial (e-mail, telefone, ou outros meios).

2.

Assistência pessoal dedicada, quando envolve a intervenção e dedicação de um elemento da
nossa equipa especificamente a um cliente individual, esta será o tipo de relação que acontece
entre um instrutor e o seu formando, ou com um cliente de longa data, ou de um segmento
de clientes de elevado valor, que justifique um serviço personalizado e dedicado.

3.

Auto-serviço ou serviço automático, neste caso não existe relação, o cliente através dos meios
proporcionados pela nossa empresa não necessita de contacto com nenhum elemento da
equipa, ex: venda de um produto de mergulho online com pagamento automático.

4.

Comunidades, A criação de uma plataforma de comunidade por segmentos, ajuda a identificar
melhor os clientes e adequarmos a mensagem destinada a esse segmento de forma a
vendermos melhor o nosso produto. Aqui também podemos alimentar fóruns de discussão
específica contribuindo com mais conhecimento ou partilha, que de forma indireta nos ajudem
a vender um produto ou serviço específico, ex: partilha de conhecimento sobre as espécies de
tubarões e o seu comportamento, com intensão indireta de vender saídas de mergulho para
ver tubarões.
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QUAIS OS MEUS FLUXOS DE RENDIMENTO
 De onde obtenho Rendimento?
 Qual o rendimento que obtenho por cada segmento de clientes?
Depois de subtrairmos os custos ao rendimento teremos o nosso lucro.
O Importante aqui é percebermos que valor os clientes estão dispostos a pagar pelos nossos
produtos ou serviços que foram especialmente construídos para cada segmento de clientes. Ou
seja, quanto mais acertada for a resposta a esta pergunta, mais fluxo de rendimento obtenho de
cada segmento de clientes.
Desta forma e através da construção dos nossos produtos e serviços, quanto mais e melhor eles
suprirem as necessidades do segmento de clientes, melhor será a possibilidade que temos de
cobrar mais por esses produtos ou serviços. Da mesma forma quanto mais diferenciados e
dirigidos forem, mais atrativos e competitivos se tornam, mesmo que os valores possam ser mais
elevados que a concorrência.
O importante é focar o nosso esforço nos produtos e serviços que nos deem mais lucro, pois o
nosso tempo e recursos são finitos, e como tal é importante realizar as escolhas acertadas para
conseguirmos ter mais sucesso.
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Para melhor entendimento segue-se um quadro como poderão utilizar os seguintes mecanismos
de fixação de preços:

Mecanismos de Fixação de Preços
Preços Fixos

Fixação Dinâmica dos Preços

Preços pré-definidos baseados em variáveis

Os preços variam dependendo das condições do

estatísticas

mercado

O preço é negociado entre
Lista de Preços

Preços fixos para
produtos ou serviços

Negociação

duas ou mais partes,
dependendo do poder
negocial ou da capacidade
de negociação.

Depende das

O preço depende do

características do

número ou da qualidade

produto

do produto ou serviço

O preço depende do
Gestão do
rendimento

inventário e do momento
da aquisição (ex: escoar
material em stock ou fora
de época).

Depende do segmento

O preço depende do tipo

Mercado em tempo

de clientes

e característica do

real

segmento de clientes

Depende do Volume

O preço depende da
quantidade comprada

Leilão

O preço é estabelecido
dinamicamente com base
na oferta e na procura.

O preço é o resultado de
uma licitação competitiva.
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QUAIS OS MEUS RECURSOS ESSENCIAIS?
Quanto aos recursos os mesmos já foram identificados no início, o que falta dizer é que sejam eles,
físicos, intelectuais, humanos ou financeiros. São uma grande parte da alma do seu negócio, pois
vão estar relacionados diretamente com a operacionalização da nossa empresa de mergulho, seja
ao nível direto dos produtos e serviços, dos canais de distribuição ou das relações com os nossos
clientes, se os recursos essenciais forem de elevada qualidade, vão promover a obtenção do
máximo rendimento possível. Poderá também complementar parte dos seus recursos, junto dos
seus parceiros ou do aluguer temporário desses recursos para criar condições de preparar e
entregar uma oferta para um segmento de clientes específico.
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QUAIS AS MINHAS ATIVIDADES?
Estas serão as ações mais importantes que a sua empresa deve realizar para ter êxito e assentam
nas diferentes tipologias da prestação de serviços de mergulho possíveis e já referidas neste
módulo, assim, importa entender se a empresa e de acordo com os segmentos de clientes
identificados, os produtos que pretendemos ter, os canais de comunicação, as relações que
pretendemos estabelecer com esses segmentos e os recursos disponíveis, quais vão ser as exigidas
para vendermos os nossos produtos e serviços.
As nossas atividades podem ser de produção dos nossos produtos e serviços, quando criamos por
exemplo um esquema gráfico sobre um spot de mergulho, ou mesmo, quando desenvolvemos um
determinado suporte informativo ou formativo que dê suporte aos nossos serviços. Podem ser de
resolução de problemas, aqui poderemos estar a tentar uma solução nova para uma situação
individual de um determinado cliente ou segmento de clientes, por exemplo a adaptação de algum
equipamento que permita um mergulhador com deficiência de realizar um determinado mergulho
em segurança e conforto. Ou mesmo promover momentos de encontro e de rede junto de um
determinado segmento de clientes, para que os nossos produtos e serviços possam ganhar
destaque. No fundo em todas estas ações espera-se que dê forma em contexto prático à
operacionalização e venda dos seus produtos e serviços de mergulho.
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OS PARCEIROS.
Os parceiros serão aqueles que estrategicamente contribuem para criar valor na empresa e na
atividade, são no fundo aqueles que são essenciais para o negócio funcionar, seja um sistema de
certificação ou mesmo um de ordem mais financeira ou política.

Desta forma, poderemos ter em conta no desenho das nossas parcerias, várias tipologias de
parceiros:
1.

Os de Cooperação: parcerias estratégicas entre concorrentes

2.

Os empreendimentos conjuntos para desenvolver novas abordagens do negócio ou para
responder à necessidade de um segmento de clientes.

3.

Relações entre fornecedor-comprador para garantir o fluxo de produtos em função das
épocas ou das necessidades.

4.

Alianças estratégicas entre não concorrentes para criar por exemplo pacotes de produtos
de oferta diferenciada. (hotelaria, restaurantes, outras atividades não concorrentes)

Quanto às motivações que levam à criação das parcerias, podem ser porque queremos atingir
diferentes tipos de objetivos:
a) Por otimização e economia de escala, acontece quando queremos rentabilizar em função
da projeção de venda dos nossos produtos a afetação de determinados recursos essenciais
para as nossas atividades, reduzindo assim custos operacionais por exemplo pela partilha
de infraestruturas com um parceiro (ex: sala de formação, com aluguer da mesma com a
divisão do custo de forma partilhada) ou ainda garantindo uma negociação de preços com
os nossos fornecedores, pela aquisição de um maior volume de produtos.
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b) Por redução do risco e da incerteza, neste aspeto o foco passa muito pelas parcerias que
obtemos e pelas alianças que criamos muitas vezes através dos concorrentes com os quais
poderemos criar uma aliança estratégica para dar uma melhor resposta aos nosso clientes
(ex: um grupo grande de mergulhadores que obrigam necessariamente à de afetação mais
recursos essenciais e que para podermos fornecer um determinado serviço obrigam a
recorrer ao aluguer de embarcações de outro centro de mergulho concorrente).
c) Aquisição de recursos e atividades específicas, também aqui podemos diferenciar e
valorizar o nosso produto, tendo pacotes que proporcionem junto dos nossos clientes uma
experiência mais completa, por exemplo através de um produto com alojamento,
alimentação e a atividades, onde temos a possibilidade de rentabilizar margens de
rendimento com atividades que não são o nosso “core business”.
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ESTRUTURA DE CUSTOS
 Quais os meus custos e quais os mais importantes?
 Quais são os recursos essenciais mais caros?
 Quais as atividades mais caras?

Todas as parcelas desta tela têm custos associados e é no equilíbrio entre esses custos e a
capacidade de obter rendimento, através das diversas áreas de negócio, que criamos uma situação
de lucro que nos permitirá continuar.
Assim importa minimizar os custos até ao nível máximo que não comprometa o nível de qualidade
que pretendemos para cada segmento de clientes. E é neste ponto que é importante definir bem o
target que pretendemos e que determina a relação do esforço e investimento seu e da sua empresa
de mergulho face ao retorno que pretende obter. Por exemplo para um determinado segmento
podemos aumentar os custos até ao nível que nos permita atrair esse segmento sabendo que a
venda desse produto será muito limitada, mas que por cada venda que consiga, o retorno
compensará em escala sendo equivalente um conjunto elevado de vendas no mesmo produto, mas
com afetação de baixo custo ao mesmo. (ex: uma saída de mergulho com personalização de guia
de mergulho num rácio 1/1 a ser pago por 6 vezes o valor que cobraria numa saída normal num
rácio de 1/4).

Assim quando classificamos os custos temos que ter em conta as seguintes características:
1.

Custos Fixos, são aqueles que se mantêm sempre, independentemente das suas atividades
estar a operar ou não, são os salários dos seus funcionários, rendas, seguros, etc... É
importante criar condições para que estes tenham o menor impacto possível pois são
aqueles a que nunca conseguirá fugir.

2.

Custos Variáveis, são aqueles que variam em função do volume de negócio num
determinado momento ou época, são por exemplo a afetação de mais embarcações à
atividade e do reforço de mais recursos humanos contratados para prestar esse serviço
nesse momento.

3.

Economia de Escala, São vantagens que o negócio cria e gera à medida que o seu volume
aumenta, são por exemplo os afetos aos equipamentos essenciais para a sua atividades
com o é o caso dos equipamento s de mergulho ou o compressor, se utilizar mais vezes
terá mais índice de rentabilidade e lucro pois os custos de manutenção e depreciação desse
material são diluídos no volume de utilização e negócio que os próprios geram, ao contrário
esses equipamentos parados ou com pouca utilização só geram percas no tempo, pois
podem ficar obsoletos e perder valor de mercado ou obrigam a revisões periódicas
aumentando os seus custos para serem utilizados.
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4.

Economia de âmbito, são aqueles que servem todas ou grande parte das suas áreas de
negócio, por exemplo um canal de distribuição dos seus produtos e serviços, como é o caso
de uma plataforma digital de venda que tem um custo inicial de investimento e ao longo
do tempo de manutenção, mas que quando serve para vender todos os seus serviços acaba
por ser rentabilizado e diluído em toda a operação da sua empresa (ex: aluguer de
equipamentos, venda de equipamentos, agendamento e venda de saídas de mergulho,
venda de cursos de mergulho, venda de produtos dos nossos parceiros como alojamento,
seguros, etc...).
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OUTRAS FERRAMENTAS IMPORTANTES PARA AJUDAR A PENSAR O
NEGÓCIO

O BRAINSTORMING
Num processo de elaboração de ideias importa reunir algumas condições para ter os melhores
resultados
1.

Composição de equipa: Será a equipa suficientemente diversificada para gerar as melhores
ideias de negócio?

2.

Imersão: Que elementos temos de ter presente antes de gerar ideias de negócio?

3.

Expansão: Que podemos inovar em cada bloco da tela de negócio?

4.

Seleção de critérios: Quais os critérios mais importantes para definir prioridades?

5. Prototipagem: Como é o modelo de negócio completo para cada ideia/produto ou serviço?

Quais as regras principais para o “Brainstorming” resultar?
1.

Ficar focado, comece com a formulação de um problema de forma sucinta e bem
formulada, normalmente em torno de uma necessidade dos nossos clientes. Não deixe a
discussão afastar-se do tópico.

2.

Impor regras, clarifique as regras no início e imponha-as, ex: não vale fazer juízo de valores,
um de cada vez, ser visual nas ideias, encorajar ideias loucas.

3.

Preparar, prepara o processo de brainstorming com uma experiência relacionada com o
tema de forma a que os participantes sintam o problema que se vai analisar.

Pode começar por um aquecimento com a sua equipa, por exemplo: “O estúpido exercício da vaca”
Dê instruções a equipa para esboçarem 3 negócios diferentes utilizando uma vaca. Peça para
começarem por definir características da vaca (ex: produz leite, come o dia todo e muge), peça para
usar essas características para criarem um modelo de negócio inovador baseado na vaca. Dê-lhes
um tempo para a tarefa (três minutos).
O objetivo deste exercício é afastar os seus colaboradores/equipa das suas rotinas diárias e mostrar
como podem surgir ideias deixando fluir a criatividade.
Pode então entrar na área específica do seu negócio.
Tente contar a história do seu modelo de negócio da forma mais visual possível, enchendo a sua
tela de negócio com todos os contributos e discutindo-os um a um dentro da equipa.
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O MAPA DA EMPATIA
Esta ferramenta é muito importante para criar os perfis dos segmentos de clientes que queremos
atingir/atrair com o nosso negócio, pois ajuda-nos a ir um pouco mais longe do que as
características demográficas de um determinado tipo de cliente e promove uma melhor
compreensão do envolvimento, dos comportamentos das aspirações e das preocupações. Esta
análise permite-nos tornar o nosso negócio mais forte, porque uma identificação ajustada do perfil
permite-nos criar produtos melhores e, portanto, mais rentáveis. Explicando de outra forma,
permite-nos entender o que o cliente está verdadeiramente disposto a comprar.

Como Funciona?
Primeiro faz-se uma sessão de “Brainstorm” par descobrir todos os segmentos de clientes possíveis
que queremos atingir através do nosso negócio, depois escolha os segmentos mais promissores e
selecione um deles para elaborar o primeiro exercício de elaboração do perfil.
Dê um nome a esse perfil e algumas características demográficas (ex: idade, sexo, rendimento,
estado civil, etc...) , depois e usando como referência o quadro seguinte, tente colocar as perguntas
e dar respostas as questões que ai são apresentadas.
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O que é que ele ouve?
Descreva a forma como a meio envolvente influência o cliente.
 O que dizem os amigos e familiares?
 Quem é que tem influência sobre ele e como?
 Que canais de media é que são influentes?

O que ele verdadeiramente pensa e sente?
Tente esboçar aquilo que vai na cabeça do seu cliente.
 O que é verdadeiramente importante para ele (que não diz publicamente)?
 Imagine as emoções dele. O que é que o emociona?
 O que é que pode mantê-lo acordado durante a noite?
 Tente descrever os seus sonhos e aspirações?

O que é que ele diz e faz?
Imagine o que o cliente poderá dizer e como se comportará em publico.
 Qual a atitude dele?
 O que é que ele poderia estar a dizer aos outros?
 Dê particular atenção ao que o cliente pode dizer e aquilo que ele verdadeiramente pensa e
sente.

O que é que ele vê?
Descreva o que o cliente vê no seu meio envolvente
 Parece-se com o quê?
 Quem o rodeia?
 Quem são os seus amigos?
 A que tipo de ofertas está exposto diariamente?
 Que problemas é que ele enfrenta?

Qual é a dor do Cliente?
 Quais são as suas maiores frustrações?
 Que obstáculos se levantam entre o cliente e o que ele quer ou necessita alcançar?
 Que riscos é que ele pode recear correr?

O que é que o cliente ganha?
 O que é que ele verdadeiramente quer ou necessita de alcançar?
 Como é que ele mede o sucesso?
 Pense em algumas estratégias que ele pode utilizar para alcançar os seus objetivos.

M10

279

MANUAL INSTRUTOR CMAS ONE STAR

AVALIAÇÃO DO SEU MODELO DE NEGÓCIO – ANÁLISE SWOT
Pode aplicar esta ferramenta de forma enquadrada com a sua tela de negócio.
Ou seja, pode realizar uma avaliação utilizando uma matriz de SWOT ajustada ao seu modelo de
negócio já definido e em funcionamento, realizando uma matriz de SWOT por cada área da sua tela
de negócio, e de acordo com a matriz que se segue.
S = STRENGHTS = PONTOS FORTES
W = WEAKENESS = PONTOS FRACOS
O = OPPORTUNITIES = OPORTUNIDADES
T = THREATS = AMEAÇAS
Esta avaliação poderá ainda ser realizada em separado por cada segmento de clientes identificados
para o seu negócio, pois os mesmos fatores podem ter importâncias diferentes de acordo com o
segmento de clientes.
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ANEXOS DO MÓDULO
Em Complemento apresentamos alguns exemplos de fichas de registo para que possa ir
realizando uma avaliação do seu negócio. A grelha de avaliação vai do muito positivo (5 Azul) a
muito negativo (5 cinzento).

FICHA 1 – AVALIAÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS

FICHA 2 – AVALIAÇÃO DO INTERFACE COM OS CLIENTES
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FICHA 3 – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
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FICHA 4 - AVALIAÇÃO DOS CUSTOS / RENDIMENTOS
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FICHA 5 - AMEAÇAS
Do ponto de vista das ameaças em relação às várias componentes do modelo de negócio,
poderemos ter em conta os seguintes aspetos avaliando-os à medida que damos resposta às
afirmações e perguntas colocadas, sendo que as ameaças são sempre negativas para o nosso
negócio considere-se que 1 é pouco negativo e 5 muito negativo:
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FICHA 6 - OPORTUNIDADES
Do ponto de vista das oportunidades em relação às várias componentes do modelo de negócio,
poderemos ter em conta os seguintes aspetos avaliando-os à medida que damos resposta às
afirmações e perguntas colocadas, sendo que as oportunidades são sempre positivas para o nosso
negócio considere-se que 1 é pouco positivo e 5 muito positivo:
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QUESTÕES RESUMO

Escolha a/as opção/ões mais correta/as.

1.

Os canais que se usam para ajudar a vender o produto podem servir para:
a) Ajudar os clientes a avaliar os nossos produtos
b) Entregar os produtos aos clientes
c) Proporcionar serviços de pós-venda

2.

As fases do canal de comunicação são:
a) Consciência, Adequação, Aquisição, Entrega, Pós-venda
b)
c)
d)
e)

3.

Consciência, Avaliação, Disponibilização, Entrega, Pós-venda
Consciência, Avaliação, Aquisição, Entrega, Pós-venda
Avaliação, Aquisição, Entrega, Pós-venda
Consciência, Aquisição, Entrega, Pós-venda

Os serviços de Prestação de Mergulho são:
a) Aluguer de equipamentos, Estação de enchimentos
b) Centro de Mergulho, Aluguer de equipamentos, Escola de mergulho, Estação de
enchimento
c) Estação de enchimento, Centro de mergulho, Escola de mergulho

4.

Os recursos a considerar são:
a) Instalações, Equipamentos, Recursos Humanos, Recursos Naturais,
b)
c)
d)
e)

Instalações, Veículos, Recursos Humanos, Recursos Naturais, Serviços
Instalações, Equipamentos, Recursos Humanos, Embarcações, Serviços
Instalações, Equipamentos, Recursos Humanos, Recursos Naturais, Serviços
Instalações, Equipamentos, Recursos Naturais, Serviços

Selecione a opção Verdadeira.
5. Quando definimos o nosso modelo de negócio ao nível da estrutura de custos, temos de
identificar vários tipos de custos, neste módulo abordámos quatro tipos:
a) Custos flexíveis, Custos fixos, Custos variáveis, Economia de Escala
b) Custos Variáveis, Custos fixos, Custos flexíveis, Economia de âmbito
c) Custos Fixos, Custos Variáveis, Economia de Escala, Economia de âmbito
d) Custos Flexíveis, Custos Variáveis, Custos fixos, Custos individualizados
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RESPOSTA DAS QUESTÕES RESUMO
Módulo 1 – Sistema Administrativo CMAS
1. Verdadeiro
2. 1959
3. CMAS Portugal
4. FPAS
5. Verdadeiro
6. Recreativo e Técnico, Científico, Apneia
7. Verdadeiro
8. Inicial, Avançado, Confirmado
9. Falso
10. Falso
11. Verdadeiro
12. Verdadeiro
13. Certificar 3 mergulhadores
14. Falso
15. Verdadeiro
Módulo 3 – O Sistema de Formação CMAS
1.
2.
3.
4.

4 níveis de praticantes e 3 de instrutor
Intro Scuba Diving Experience
One Star Diver
6 sessões em águas confinadas e 4
sessões em águas abertas
5. 10 imersões
6. 20 imersões
7. 50 imersões
8. Verdadeiro
9. Verdadeiro
10. Falso
11. Falso
12. Falso
13. Verdadeiro
14. Verdadeiro
15. Falso

Módulo 2 – Procedimentos Administrativos
1. Sim
2. Sim
3. Verdadeiro
4. Verdadeiro
5. Todos os formulários
6. Não
7. Falso
8. Verdadeiro
9. Sim
10. Verdadeiro
11. Falso
12. Falso
13. Verdadeiro
14. Verdadeiro
15. Falso
Módulo 4 – Ser Profissional de Mergulho
1. Portaria nº 367 de 6 de Novembro de
2012
2. Dois
3. Falso
4. Quatro
5. Centro de Mergulho
6. CMAS Three Star Diver
7. Verdadeiro
8. Verdadeiro
9. Falso
10. Verdadeiro

Módulo 5 – A Teoria da Aprendizagem
1. Organizacional,
Científico
2. 6
3. Falso
4. Falso
5. Verdadeiro
6. Verdadeiro
7. Verdadeiro
8. Verdadeiro
9. Falso
10. Falso

Pedagógico,

Técnico-

Módulo 7 – Instrução Prática
1. Verdadeiro
2. Falso
3. Verdadeiro
4. Falso
5. Verdadeiro
6. Falso
7. Falso
8. Falso
9. Verdadeiro
10. Verdadeiro
11. Falso
12. Verdadeiro
13. Falso
14. Falso
15. Reunião inicial, Aquecimento, Ciclo
Instrução / Realização, Retorno à calma,
Reunião final
Módulo 9 – Instrução em Águas Abertas
1.
2.
3.
4.
5.

Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro

Módulo 6 – Instrução Teórica
1. Cognitivos, Afetivos, Psicomotores
2. Memorização, Compreensão, Aplicação,
Análise-Síntese
3. Introdução, Parte Principal, Resumo,
Conclusão
4. Verdadeiro
5. Verdadeiro
6. Falso
7. Verdadeiro
8. Verdadeiro
9. Falso
10. Verdadeiro
Módulo 8 – Instrução em Águas Confinadas
1.
2.
3.
4.
5.

Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso

Módulo 10 – O Negócio Associado à Indústria
do Mergulho
1.
2.
3.
4.
5.

a)
c)
b)
d)
c)

