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Para conhecimento de todos os interessados e divulgação. 
 
A Federação Portuguesa de Voleibol, no âmbito do Programa Nacional de Formação de 
Treinadores 2021, prevê a realização de mais um Cursos de Treinadores de Grau I na área 
metropolitana do Porto 
 
Assim, anuncia-se a abertura de pré inscrições no curso de treinadores de GI, até 11 de Junho. 
Com o estado em que vivemos, devido á Pandemia do Covid-19 irá esta Federação proceder á 
realização dos cursos em duas partes bem Distintas. Uma primeira parte teórica (com um 
limite de 30 participantes), toda ela efetuada por videoconferência, através de plataforma 
Zoom, e uma segunda parte prática, com a data e locais a definir. O local de realização da 
parte prática (três dias- sexta a domingo) será decidido mais tarde (Julho ou Setembro). 
 
Poderá Consultar o programa provisório do curso, horário e preencher o formulário de 
inscrição em Aqui. 
 
 
 

Curso Parte teórica Parte prática  

Grau I 
18 Junho a 04 Julho 

4ª e 6ª feiras – 18H/22h 
Sáb e Dom – 9h/13h e 14h30/18(9)h30 

Julho ou Setembro 

 
 
 
 
O valor da inscrição será de 20,00€. Caso não possua seguro como jogador ou pessoal, o valor 
de inscrição passa para 50,00€ - acresce os 30€ do seguro Desportivo obrigatório para todos 
formandos dos Cursos. 
 
Contacto de e-mail: formacao.fpv@fpvoleibol.pt  
 
 
 
SEGURO DESPORTIVO PARA TODOS OS CURSOS - na Fase Curricular  
 
Todos os formandos (as) estão obrigados a possuir um seguro desportivo de acidentes 
pessoais válido que cubra a atividade da parte curricular.  
a) O seguro desportivo que os formandos possuam relativo à sua inscrição como treinadores e 
atletas na FPV é válido para este efeito. Na inscrição deverão informar que possuem esse 
seguro. 
b) Os formandos que não possuam seguro terão, no acto da confirmação da inscrição, de 
segurar-se através do seguro desportivo da FPV, cujos custos - 30,00 € lhe serão imputados na 
inscrição (devendo o pagamento da inscrição incluir o seguro).  
c) Os formandos que possuírem e apresentarem um seguro diverso do referido em a) e b) 
terão que fazer prova de que ele cobre os riscos inerentes à actividade do curso. 
 
 

https://www.fpvoleibol.pt/cursos/horario_curso_2021_grau1a.pdf
mailto:formacao.fpv@fpvoleibol.pt
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Informações 
 
Serve a presente para informar da abertura das inscrições para o Curso de Treinadores de Grau 
– I (CTGI), de acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) e Lei n.º 

106/2019 de 06 de Setembro. Assim, curso é composto por duas fases a parte curricular do 
curso que terá um volume de 76 horas e a segunda Fase – Estágio – um volume de 550 horas:  
 
 
- A Primeira Fase - Curricular com um total de 76 horas, divididas entre Formação Geral (36 
horas) e Formação Específica (40 Horas).   
- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 90 horas prática presencial (550h total) – 
(Consultar regulamento de estágios).  
 
O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2021/2022 ou até época 2024/2025.  
Para efeitos de realização da componente de formação prática sob a forma de estágio 

supervisionado, a Federação emitirá a Declaração de Treinador/a em Estágio. 
 
Para procederem à sua inscrição, os candidatos deverão reunir os seguintes pré-requisitos:  
 
- Possuir a escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a idade – 12.º ou 9.º ano em 
geral);  

Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a lei) em função dos candidatos 

4 anos Para indivíduos nascidos até 31/12/1966 

6 anos Para indivíduos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 

9 anos Para indivíduos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002 

12 anos 
Para indivíduos nascidos a partir de 01/01/2003 e/ou que se inscreveram no ano 
lectivo de 2009/2010, no 1º e no 2º ciclo do ensino básico, ou no 7º ano de 
escolaridade. 

 
 
- Ter a idade mínima de 18 anos à data do início do curso. 
 
Estão previstos um número mínimo de 15 e um máximo de 30 formandos, sendo que, em caso 
de excesso de inscrições, a selecção dos candidatos será feita em função da apresentação de 
documento (carta de aceitação) indicando o Clube / Entidade de Acolhimento onde será 
realizado o estágio, bem como o Tutor do mesmo (carta de disponibilidade), além da sua 
ligação à modalidade, seja como praticantes ou monitores, nas várias áreas da modalidade. 

 
 
Procedimentos Relativos ao final do curso (parte curricular + estágio) 
 
Aos candidatos que concluírem o curso com avaliação de “Apto” ser-lhes-á passado o 
respectivo Diploma de Qualificação (D.Q.) do Curso de Grau I, obtendo também o Título 
Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) de Grau I, a ser passado pelo IPDJ, após registo 
no portal online do IPDJ – PRODesporto (http://prodesporto.idesporto.pt) e envio digital do D. 
Qualificação passado pela FPV.  
 


