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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

CURSO TREINADORES DE GRAU III – Nº 23 – AVISO DE ABERTURA – Componente Formação 
Geral – Componente Formação Específica – Componente Formação Prática 

 
A FPB/ENB como entidade formadora, certificada pelo IPDJ, com a publicação deste aviso, inicia o 
processo de inscrições de acesso ao Curso de Treinador de Grau III, o nº23 – Aveiro 2021, o 6º no âmbito 
do PNFT. 
O Diretor do Curso será o Professor/formador Dimas Pinto 
 

1. INFORMAÇÕES 
1.1 Datas do curso 
Reunião Inicial, na Plataforma Zoom da FPB 
Data: 1 junho 2021 
Hora: 21.15  

Formação Geral – ensino à Distância e B learning 

 Inicio aulas assíncronas na Gnosies:  

ensino à distância 2 Junho_ Plataforma Gnosies 

 Final das aulas na plataforma da Gnosies: 

 25 Junho – (UF da CF Geral). 

 Exame presencial, unidades formação geral - Gnosies:  

1 Julho de manhã, em local a definir. 

 Inicio aulas síncronas na plataforma zoom da FPB/ENB: 

 26 Junho – presença obrigatória- 

 Programa com presença obrigatória:  

Datas: 26 e 27 Junho manhã e tarde; 28 e 29 junho final da tarde e noite 

 Aulas Presenciais em regime de internato: 

Datas: 1,2,3 e 4 Julho Almada/Barreiro – coincide com o Clinic ANTB 
CF Específico – ensino presencial regime internato 

 Datas: Entre 16 e 25 Julho 2021 

Formato presencial – regime internato na UBI – Aveiro 
              1.2 Condições de Acesso ao Curso 
 

1. O curso de Treinadores Basquetebol Grau III destina-se a treinadores com o Título 

Profissional Treinador Desporto - TPTD de Grau II 

 
2. 12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações, ou Escolaridade 

mínima obrigatória para os Treinadores com formação de grau II (ou correspondente) 

obtida antes de maio de 2010 
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3. Desempenho efetivo de 1 ano (mínimo) de exercício profissional da função de treinador da 

modalidade com certificação de grau II. 

1.2. O curso é composto por duas fases: 
 
 - A primeira fase - Curricular, com um total de 180 horas divididas entre Formação Geral (80 horas) e 
Formação Específica (100 Horas). 
 
O curso realizar-se-á em ensino à distância em E learning e B learning  
1.2.1 - O curso decorrerá em três momentos: 
 

1.  Entre 2 e 26 Junho – à distância – e learning 

2. Entre 26 Junho e 4 Julho – B learning - Clinic Internacional ANTB – Barreiro -. 

3. Entre 16 julho e 25 Julho – Aveiro - UA 

 
1.2.2 – Condições de realização 
 
O curso decorrerá consoante as fases em diversos regimes. 
No 1º momento aceso livre à plataforma nas datas indicadas. 
No 2º momento acesso obrigatório nas datas selecionadas. Nos dias 1,2 3 e 4 julho internato. 
No 3º momento em regime de internato. 
Em todas as situações os candidatos estarão protegidos de acordo com as indicações da DGS. 
 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

 O período de inscrições decorre entre o dia 1 fevereiro e 7 de Maio 2021. 

 Inscrição através do Link: https://docs.google.com/forms/d/1UJs-

3ea0cd1mrkVvXBGpV3YTZdNSD5JHPHWVV2mFwzY/edit 

 

 Informações adicionais poderão ser solicitadas através de contato com  Nilza Simões da 

ENB/FPB email (nilzasimoes@fpb.pt) ou contato telefónico 218815822. 

 
3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1 Fase CURRICULAR – três tranches 

1. 1ª Tranche: No ato da confirmação de participação no curso – 200 Euros (15 maio). 

2. 2ª Tranche: No início do 2º momento do curso – 200 Euros;(26 Junho) 

3. 3ª Tranche: No terceiro momento do curso - 250 Euros;(16 julho) 

 Os candidatos que se apresentem com a C.F. Geral adquirida por via académica ou outra e 

reconhecida pelo IPDJ, pagarão uma taxa de inscrição de 125 euros. 

 Candidatos não nacionais, com residência fora de Portugal, pagarão uma taxa única de 750 

euros.  

https://docs.google.com/forms/d/1UJs-3ea0cd1mrkVvXBGpV3YTZdNSD5JHPHWVV2mFwzY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UJs-3ea0cd1mrkVvXBGpV3YTZdNSD5JHPHWVV2mFwzY/edit
mailto:nilzasimoes@fpb.pt
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4. PAGAMENTOS 

 O pagamento deve efetuado obrigatoriamente por transferência bancária, com apresentação 
do comprovativo e nome do titular da conta ou referência Multibanco. 

 NIB: 0036.0427.99101413420.24 - Montepio Geral  
 

4. REGULAMENTOS 
O curso rege-se por um regulamento e todos os participantes estão obrigados a conhecê-lo e a aceitar as 
suas condições.  
 

 As inscrições serão limitadas - 26 Treinadores nacionais, mais 2 treinadores não nacionais não 
residentes em Portugal (PALOP ou outros).  

 
  Pré-requisitos necessários para se inscrever: 

 
o Idade Mínima 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 II (ou correspondente) obtida 

antes de maio de 2010. 

o Ser possuidor do TPTD de grau II, com um ano de exercício profissional efetivo da função de 
treinador de grau II 
 

 Condições preferenciais de frequência: 
 

Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regulamentarmente previsto (28 
Treinadores Nacionais) a seleção dos candidatos obedecerá às seguintes prioridades: 
 

1. Candidatos que formalizaram um pedido especial, por via da subida de divisão da sua equipa na 
época desportiva 2020/2021 e encontrarem-se aptos a treinar equipas com exigência da 
certificação de grau III na época 2020/2021; 

2. Candidatos que na época 2020/2021, a sua equipa subiu de divisão e para exercerem funções na 
época 2021/2022, será necessário possuírem o TPTD de grau III. 

3. Candidatos que comprovem (apresentando uma declaração assinada pelo Presidente da entidade 
contratante) estarem contratados ou vinculados, na época 2020/2021, a exercerem a função de 
treinador de um clube da Liga Portuguesa de Basquetebol, Proliga ou Campeonato Nacional da 
Liga Feminina. 

4. Candidatos que não foram selecionados para o curso nº 22 por excesso de candidaturas e 
comunicaram interesse em frequentar o curso nºº23 em 2021. 

5. Candidatos que tenham sido treinadores, nas últimas três épocas, nas categorias de Seniores 
(Femininos ou Masculinos), Sub – 19 Femininos e sub 18 masculinos. 

6. Análise do Currículo Desportivo. 
7. Treinadores que exercem funções na estrutura técnica da FPB – (Selecionadores; DT Regionais). 
8. Frequência, devidamente comprovada, de Ações de Formação Contínua para Treinadores de 

Basquetebol, ao longo das últimas três épocas. 
9. Data de formalização da inscrição. 
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5. SITUAÇÕES ESPECIAIS 
 

o Todos os treinadores que solicitaram pedido especial para treinar equipas com certificação de 

grau III – por via da subida de divisão, terão de confirmar a participação no curso até 1 maio 

Fevereiro 2021, sob pena de perderem o direito de preferência na seleção dos candidatos. 

o Candidatos não selecionados para frequentarem o curso nº 22 de 2020 e que manifestaram 

interesse em frequentar o curso nº 23 de 2021, deverão confirmar inscrição até ao dia 5 de Março 

2021 

o Um candidato que se apresente com a componente de formação geral de grau III, tem 

obrigatoriamente de estar presente durante todo o curso, em regime de internato. Apenas fica 

dispensado da frequência das avaliações da Componente de formação Geral. 

o O Diretor Técnico Regional ou Diretor Técnico Nacional poderá propor a inscrição de um 

selecionador regional ou formador regional, invocando interesse associativo e ou nacional. Deverá 

justificar a sua proposta. Até dois treinadores poderão beneficiará desta prerrogativa, ficando 

isento do pagamento da 1º tranche de inscrição. No caso de haver um número superior de 

candidatos, a seleção será da responsabilidade da ENB. Estas propostas deverão ser 

apresentadas até ao dia 29 de Fevereiro. 

 

LISBOA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

       A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


