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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 um Curso de Treinadores de Grau III – sendo este de 
âmbito nacional, na área metropolitana do Porto 
 
Assim, anuncia-se a abertura de pré-inscrições no curso de treinadores de GIII, até 24 de 
Junho, de modo a informar / alertar os treinadores e as Associações para as datas de 
realização do Cursos de Grau III. Após esta data, será solicitada a confirmação e o pagamento 
da inscrição.  
 

 Porto 

Curso Grau III 

 
07 a 14 de Julho (de 4ªfeira a 4ªfeira) 

17 e 18 Julho (Sábado e Domingo). 
23 a 28 de Julho de 6ªfeira a 4ªfeira 

 
Parte prática e avaliação – em data a definir 

 
 
 
Curso de Grau III de âmbito Nacional - online - Início 07 Julho - Final a 28 de Julho (realizado 
em 3 momentos - 07 a 14 de Julho (de 4ª. a 4ª. feira) – 17 e 18 de Julho (Sábado e Domingo) e 
23 a 28 de Julho (6ª. feira a 4ª. feira)). A parte prática presencial e avaliação serão definidas 
em data mais tarde (fins de Agosto / Setembro). 
 
Como entidade formadora, a FPV realizará, caso o número de inscritos o justifique, um Curso 
de Treinadores de Grau III, sexto no âmbito do PNFT. Será obrigatoriamente em regime 
contínuo e intensivo (manhãs, tardes e noites – 8h00 a 10 horas diárias – 9h00/13h00; 
14h30/18h30 e por vezes das 18h30/20h30 – online na plataforma Zoom). 
 
O curso de Treinadores de Voleibol de Grau III destina-se a treinadores com o Título 
Profissional Treinador Desporto (TPTD) de Grau II, com pelo menos 1 ano de prática efectiva 
de Treinador de Grau II (o ano de estágio não conta), com idade superior a 21 anos 
escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento (ver tabela abaixo). 
 
O valorde inscrição será de 150 €. Acresce seguro (30 €), para quem não o tiver já como 
treinador ou atleta. 
  
O Curso será realizado online plataforma ZOOM, excepto as partes práticas e a avaliação, em 
local a designar, na zona metropolitana do Porto 
 
 
 
Documento – Inscrição Curso Grau III em link a definir para envio das pré-inscrições online. 
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SEGURO DESPORTIVO PARA TODOS OS CURSOS  
 
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. 
 
 
 
Grau III – Nacional (Porto) – solicita-se pré-inscrição – até mês dia e link. 
 
Local: plataforma ZOOM online e instalações a designar no Porto (parte prática e avaliação). 
 
 

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), grande parte a realizar online na 
plataforma Zoom.  
 

Esta primeira fase do curso, por sua vez, divide-se em 2 momentos: 
O primeiro – parte de formação teórica, inicia-se no dia 07 de Julho e termina no dia 27 de 
Julho 2021 (15 dias) será online em plataforma Zoom (ver horário); 
 
 O segundo - parte de formação prática a avaliação serão realizadas mais tarde no Porto e 
em regime presencial 

 
Será obrigatoriamente em regime contínuo e intensivo (manhãs e tardes e noites – 8h00 a 10 
horas diárias – 9h00/13h00; 14h30/18h30 e em alguns dias 18h30/20h30).  
 
 
 
As inscrições serão limitadas a 30 elementos e mínimo de 20 para a sua realização se poder 
efectuar. 
 
Para procederem à sua inscrição, os candidatos deverão reunir os seguintes Pré-requisitos:  
 
- Idade Mínima 21 Anos 
- Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento (ver tabela); 
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Tabela. Escolaridade mínima obrigatória em função do ano de nascimento 
 

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. 

 
- Título Profissional de Treinador/a de Desporto da Modalidade de Grau II; 
- Desempenho efectivo de 1 ano ou uma época desportiva com a duração mínima de 6 meses 
de exercício profissional da função de treinador de Grau II da modalidade, exceptuando os que 
cumpram os requisitos definidos na legislação para “Apoio às carreiras duais”. 
 
 
Condições preferenciais de frequência (se necessário e em caso de excesso de inscrições):  
 
Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regulamentarmente previsto 
(30) a selecção dos candidatos será feita de acordo com os seguintes critérios:  
 
1. Candidatos que formalizaram uma pré-inscrição para poderem estar aptos a treinarem 
equipas com exigência do grau III na época 2021/2022; 
2. Candidatos que comprovem (apresentando uma declaração assinada pelo Presidente da 
entidade contratante) estarem contratados para, na época 2021/22, exercerem a função de 
treinadores de um clube da I Divisão Masculina ou Feminina. 
 
Os pontos 1 e 2 são considerados em conjunto e são prioritários. 
 
3. Candidatos que tenham sido treinadores, nas últimas duas épocas, nas categorias de 
Seniores nas II e III Divisões (Femininos ou Masculinos), e de Juniores (Femininos ou 
Masculinos). 
4. Análise do Currículo Desportivo. 
5. Frequência, devidamente comprovada (acção, data e nome), de Ações de Formação 
Contínua para Treinadores Voleibol, ao longo das últimas duas épocas. 
6. Data de formalização da inscrição. 
 
Procedimentos Relativos ao final do curso (parte curricular + trabalho escrito)  
 
Aos candidatos que concluírem o curso, parte curricular com avaliação de aptos ser-lhes-á 
passado o respectivo Diploma de Qualificação (D.Q.) do Curso de Grau III (pagamento de taxa 
de 10,00 €), obtendo também o Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) de Grau 
III, a ser passado pelo IPDJ mediante a apresentação do D.Q. – via digital na plataforma – 
PRODesporto. 
 
 


