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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

CURSO TREINADORES DE GRAU II – Nº 84 – AVISO DE ABERTURA 

 

A FPBENB com a publicação deste Aviso, inicia o processo de inscrições para os cursos de treinadores 
de Grau II de Basquetebol 2021 denominado: 

 Curso de treinador grau II nº 84 Covilhã 2021 
 Previstas 2 turmas de 25 alunos. 

 
 Os cursos obedecem às determinações do Programa Nacional de Formação Treinadores e estão 
aprovados pelo IPDJ.  
A FPB como entidade formadora terá como parceira destes cursos a Associação Basquetebol de Castelo 
Branco, GNOSIES e a Universidade da Beira Interior – UBI. 
 
1.1 INFORMAÇÕES: 

Reunião Preparação/informação do curso:  
Data: 30 Junho às 21.15 horas_ Plataforma Zoom da FPB 

     Os cursos serão divididos em Três Fases:  
1. 1º Fase curricular (Componente de Formação Geral) à distância - E learning. 
2. 2ªFase Curricular (Componente de Formação Especifica) presencial em regime de internato.  
3. 3ªFase Prática – Estágio – uma época Desportiva numa competição oficial da FPB – competições 

sub 16 ou superior. 
 

 Primeira Fase – Curricular I - Datas previstas para o curso.  

  Componente Formação Geral:  
Em dois momentos distintos 
1º Momento – Em e learning na plataforma da Gnosies 
Datas: Entre 1 e 15 Julho  
2º Momento – Na plataforma ZOOM da FPB (aulas síncronas). 
Datas: entre 17 e 25 Julho 

 Componente de Formação Especifica: 
2º Momento - Regime de internato – formato presencial 
Entre 20 e 29 agosto –  

 Segunda Fase - Estágio 

 Componente de formação pratica: 
               Uma época desportiva para os formandos que obtenham a classificação de Apto à 
               CF Geral e CF Especifica. 
  
 

 

COMUNICADO DA DIREÇÃO 
 

COMUNICADO Nº: 076   |   ÉPOCA: 2020/2021   |   DATA: 01/02/2021 



 
 

 

Membro Fundador 

2. ABERTURA DE INSCRIÇÕES:  

 O período de inscrições decorre entre o dia de publicação deste Aviso e 14 Junho de 2021.  

2.1. Destinatários e condições de Acesso. 

2.1.1. Treinadores de Basquetebol com TPTD de grau I. 

             2.1.2 Pré-requisitos que os candidatos deverão preencher 

o Título Profissional Treinador Desporto, de Grau I,  

o Idade superior a 18 anos; 

o 12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações, ou 
Escolaridade mínima obrigatória para os Treinadores com formação de grau I (ou 
correspondente) obtida antes de maio de 2010 

2.1.3 Condições preferenciais de frequência: 

Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regulamentarmente previsto 

(25 para cada turma) a seleção dos candidatos será feita de acordo com os seguintes critérios: 

1) Os candidatos que no ato da inscrição, apresentem, uma declaração de um clube ou 

associação, a referir a necessidade de formação para efeito de exercer funções de 

treinador com exigência do TPTD, na época 2021/2022 

2) Por Ordem de entrada de inscrição 

 

2. Estrutura curricular do curso de grau II curso: 

  Composto por três Momentos  

 - Primeiro momento - Curricular, Componente Formação Geral (60 horas)  

- Segundo momento – Curricular, Componente Formação Específica (70 Horas mais avaliação) em 

regime presencial e internato.  

- Terceiro momento – Estágio, uma época desportiva – início 15 setembro de 2021 ou em uma das 

três épocas seguintes. 

3. Agenda do Curso:  

Sessão Inicial: 30 Junho às 21.15 horas_ Plataforma Zoom da FPB 

Primeiro momento: em ensino à distância (E learning). 

 1º Fase: entre 1 e 15 julho na plataforma Gnosies. 

 2º Fase: entre os dias 17 e 25 Julho na plataforma Zoom da FPB, aulas síncronas de presença 
obrigatória:  

1. 17 e 18 julho (manhã e tarde) 
2. Entre 19 e 23 Julho (á noite) 
3. 24 e 25 Julho (manhã e tarde). 
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Segundo momento – UBI – Covilhã – 

Datas: 20 agosto a 29 Agosto - regime presencial 

Aulas Práticas: Pavilhão da UBI 

Aulas Teóricas: Sala das Ciências de Educação e Desporto 

Alojamento: Residência dos Serviços sociais da UBI 

Refeições: Cantina dos Serviços sociais da UBI 

Terceiro momento – Estágio – Numa entidade de acolhimento – Clube – durante uma época desportiva 

3. Organização do curso 

Fase Curricular: 

 O curso realiza-se em regime de Internato obrigatório (todos os participantes no curso têm direito 

a alojamento em regime de pensão completa durante todos os dias do curso). 

 O diretor de curso, nomeado pela ENB/FPB, será o responsável pedagógico do curso, com total 

competência nas áreas curriculares, programação, avaliação, disciplinar e assiduidade. 

 O secretário do curso, nomeado pela ENB será o responsável pelos aspetos administrativos – 

inscrições e logística do curso  

 Todos os participantes estão obrigados nas aulas teóricas da CF Geral a apresentarem-se com 

dispositivos (computadores e outros) que possam aceder a material em formato digital/informático. 

 Os participantes estão obrigados nas aulas práticas, a apresentarem-se com equipamento 

desportivo adequado à prática do basquetebol. 

 A avaliação da CF Geral e CF Especifica será realizada durante o curso, fase internato, com a 

realização de testes escritos e também com a apresentação de trabalhos que poderão ser 

efetuados depois de concluída a fase de internato. 

 Os participantes estão obrigados apresentar seguro desportivo 

 Os participantes estão obrigados a saber e cumprir com o regulamento do Curso 

4. INSCRIÇÕES: 

4.1. O período de inscrições decorre entre o dia de publicação deste aviso e o dia 5 de junho.  

 A inscrição deve ser realizada online. 

 Link para inscrição: 
https://docs.google.com/forms/d/1UJs-3ea0cd1mrkVvXBGpV3YTZdNSD5JHPHWVV2mFwzY/edit 
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 Após confirmação da inscrição serão solicitados os seguintes documentos: 
1. Título de treinador grau I – TPTD grau I Basquetebol, valido. 
2. Fotocópia digitalizada Cartão Cidadão ou BI e NIF. 
3. Uma fotografia atualizada 
4. Currículo académico e desportivo do candidato 
5. Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição. 

 Para esclarecimentos enviar um email para nilzasimoes@fpb.pt ou telefone 218 815 822 

 

4. 2 Situações Especiais 

Um Diretor Técnico Regional poderá propor a inscrição de um selecionador regional ou formador regional, 

invocando interesse associativo. Deverá justificar a sua proposta. Estes treinadores (num máximo de 2 para 

cada turma, beneficiarão da isenção da 1ª taxa de inscrição). Esta fase decorre até ao dia 30 de abril de 

2020. 

5. Taxa de Inscrição  

 Taxa de inscrição FASE CURRICULAR:  

1º Taxa No ato da inscrição 150 Euros 

2ª Taxa No ato de confirmação de participação e/ou Inicio da CFG – 100 Euros 

3ª Taxa No primeiro dia CF Especifica - 150 Euros. 

O pagamento deve ser efetuado através de Cheque ou transferência bancária  

NIB: 0036.0427.99101413420.24 - Montepio Geral – É indispensável o envio de um comprovativo de 

transferência com indicação do que paga e dos dados para emissão do recibo, nomeadamente: nome; 

morada completa; Nº de Contribuinte; Nº Licença FPB. 

 Taxa de inscrição Fase Estágio 

No início do estágio - 250 Euros 

Os candidatos que no ato da inscrição na parte curricular, apresentem: 

a) Entidade de acolhimento onde realizem o estágio e identificação de um treinador com 

o mínimo de grau II que exercerá a função de Tutor de Estágio terão uma redução 

na taxa de estágio. (A ENB terá de validar o Tutor) 

b) Nas circunstâncias definidas em a) a taxa de estágio será de 150 Euros. (poderá 

ser paga em duas tranches de igual valor, uma no início do estágio e a segunda 

até 31 de Janeiro de 2018.  
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6.  Seguro 

Todos os formandos estão obrigados a ter um seguro desportivo de acidentes pessoais válido que cubra a 

atividade da fase curricular e fase estágio. 

a)  O seguro desportivo que os formandos possuam relativo à sua inscrição como treinadores é válido para 

este efeito; 

b)  Os formandos poderão, no ato da confirmação da inscrição, segurar-se através do seguro desportivo 

da FPB, cujos custos lhe serão imputados; 

c)   Os formandos que tiverem e apresentarem um seguro diverso do referido em a) e b) terão que fazer 

prova de que cobre os riscos inerentes à atividade do curso) 

 

LISBOA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

       A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


