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COMPETÊNCIAS 

 

O mergulhador CMAS P3 está habilitado a: 

 

þ Planear e organizar os seus próprios mergulhos. 

þ Liderar e coordenar os mergulhadores CMAS P2 ou de qualificação igual (CMAS 

P3), em águas abertas até 40m de profundidade.  

þ Exercer a função de Guia de Mergulho. 

þ Ajudar o monitor nas aulas de piscina e de mar. 

EMISSÃO CERTIFICAÇÃO 

 

§ Cartão e diploma internacional CMAS P3. 
 

REQUISITOS 

 

þ ser filiado na FPAS 

þ ter a idade mínima de 15 anos 

þ ter autorização dos pais ou tutores quando menor 

þ Ter no mínimo 15 mergulhos registados na Caderneta de Imersão após a obtenção 

da qualificação CMAS P2, 10 mergulhos dos quais nas cotas dos 30m. 

þ Ter as qualificações de (1) Navegação Subaquática (Underwater Navigation), (2) 

“Rescue Diver”, (3) Mergulho Noturno (Night Diver), (4) Suporte Básico de Vida (SBV) 

e de (5) Administração de Oxigénio.  
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REQUISITO MERGULHOS 

 

A certificação CMAS P3 só será atribuída após o aluno ter no mínimo quarenta (40) 

mergulhos registados na sua Caderneta de Imersão, quinze dos quais nas cotas dos 30m, 

após a certificação CMAS P2 ou equivalente, incluídos os mergulhos do curso CMAS P3. 

 

Todos estes mergulhos deverão ser confirmados por um mergulhador no mínimo CMAS 

P3, ou um monitor, ou uma Escola ou um Centro de Mergulho. 

 

A qualificação CMAS P3 é atribuída aos monitores CMAS que deixem de exercer a sua 

atividade de monitor. 

 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO 

 

§ Constitui especial obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não 

tem quaisquer contraindicações para a sua prática, devendo, caso contrário, declarar 

as mesmas por escrito junto da entidade responsável. 

§ Esta declaração deve seguir a matriz definida pelo anexo B das normas europeias 

NP EN 14153-1 e NP EN 14153-2. 
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CONDIÇÕES ADVERSAS E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Se as condições de mergulho e ambientais forem significativamente diferentes daquelas 

experimentadas anteriormente, o mergulhador Nível 3 – Líder de Mergulho necessita obter 

informação apropriada relativa às condições ambientais locais. 

 

Para liderar mergulhadores em mergulhos que possuam parâmetros operacionais mais 

exigentes, o mergulhador Nível 3 – Líder de Mergulho deverá ter formação especializada e 

experiência apropriadas. 

 

METODOLOGIA 

 

O curso será constituído por: 

 

§ Sessões Teóricas com um mínimo de nove (9) módulos 

§ Sessões Práticas em meios condicionado e não condicionado para além de provas 

de avaliação física e de conhecimentos teóricos. 

 

Nas sessões teóricas utilizar-se-á o método expositivo/interrogativo e o método da 

descoberta. 

Nas sessões práticas deve ser dada a maior enfâse à noção de “companheiro de mergulho”. 
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Em todas as sessões práticas deverá ser realizada uma reunião inicial onde se falará 

sobre os exercícios que irão ser realizados e uma reunião final onde é realizada a 

apreciação e correção dos exercícios efetuados. 

 

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

Formador principal - Diretor de Curso 

þ Deve ter a qualificação mínima CMAS M2. 

þ Deve possuir o Curso de Especialização de “Compressores e Estações de 

Enchimento”. 

þ Deve estar filiado na FPAS e encontrar-se com perfil ativo - “teaching status”. 

þ Deve utilizar o programa de curso aprovado pela FPAS. 

 

Assistentes 

þ Deve ter a qualificação mínima CMAS P3.  

þ Deve estar filiado na FPAS. 

þ Deve estar devidamente enquadrado por um Monitor CMAS M2, durante o 

desempenho da sua atividade. 

 

Relação monitores/alunos 

§ 1 monitor para 6 alunos. 
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RECURSOS MATERIAIS 

 

Sala de aulas adequada às necessidades do curso e ao número de alunos, com 

equipamento didático adequado à exposição dos temas a ministrar de forma a manter os 

formandos interessados no desenvolvimento das matérias expostas. 

 

Material de Suporte para os Alunos 

 

§ Manual elaborado pela FPAS (CURSO DE MERGULHO CMAS P2).  

§ Lista de literatura recomendada. 

 

Material de Suporte para os Monitores 

 

§ Textos elaborados pela FPAS. 

§ Literatura específica recomendada. 

§ Vídeos, diapositivos, apresentações multimédia. 
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Equipamento de Mergulho Mínimo 

 

Monitor/Assistente:  garrafa, colete, regulador com fonte alternativa de ar, manómetro de 

pressão e profundímetro, bússola, barbatanas, máscara, tubo e, se 

necessário, fato, cinto de lastro e outro equipamento específico para 

as sessões práticas. 

 

Aluno:  garrafa, colete, regulador com fonte alternativa de ar, manómetro de 

pressão e profundímetro, barbatanas, máscara, tubo e, se necessário, 

fato, cinto de lastro e outro equipamento específico para as sessões 

práticas. 

 

Equipamento de Apoio 

 

§ Estojo de 1os socorros. 

§ Estojo de Administração de Oxigénio. 

§ Manta térmica. 

§ Boias, cabos, poitas, etc. 

§ Conjunto garrafa/regulador/colete operacional para utilização em caso de 

emergência. 
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SESSÕES PRÁTICAS 

 

As sessões práticas deverão ter lugar: 

 

§ Em Águas Confinadas com uma “zona com pé” e uma profundidade mínima de 

2,8m, visibilidade mínima que permita ao instrutor observar simultaneamente todos 

os alunos, durante o desenvolvimento da atividade, em condições de proteção e 

segurança. 

§ Em Águas Abertas com boas condições atmosféricas, sem vento, correntes e 

ondulação, até uma profundidade de 30m. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

§ Nas sessões em águas abertas deverá providenciar-se a existência de uma 

embarcação pequena para apoio aos mergulhadores. 

§ A descida e a subida deverá sempre ser feita por um cabo vertical ligado a uma 

boia e nunca pelo cabo do ferro. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita no decorrer do curso, terminando com um teste escrito obrigatório 

definido pela FPAS, cujas perguntas deverão cobrir todos os módulos de formação. 

 
 

§ Os pontos fracos verificados no teste poderão ser investigados, se necessário, 

recorrendo a um questionário oral. 

§ A experiência prática do mergulhador deve ser avaliada pelo monitor no decorrer das 

provas efetuadas pelo aluno. 

§ Se as provas não forem superadas à primeira tentativa o aluno deverá voltar a realizá-

las até atingir o objetivo final. 

 

GARANTIA DE QUALIDADE 

 

A fim de que seja garantida uma elevada qualidade do curso, a CMAS recomenda que 

todas as Escolas utilizem sistemas de alta qualidade de ensino. 

 

Os princípios de garantia de qualidade recomendam que no final do curso os alunos 

preencham um questionário de avaliação do curso. As respostas obtidas permitem um 

melhoramento continuo do mesmo. 


