
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 
Avª de França, 549 – 4050-279 PORTO 

Tel: 22 834 95 70 Fax: 22 832 54 94 
 

COMUNICADO N.º 01 - 2019|2020 
 
 

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais interessados a 
Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 
 

1 - Curso de Treinadores de Grau I – Porto 2018/2019 (RECTIFICAÇÃO NOTA) 

 
Organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol, realizou-se de 15 de Junho a 07 de Julho de 2018 o 
CURSO DE TREINADORES DE VOLEIBOL DE GRAU - I, que decorreu na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto (FADEUP)  
 

Director do Curso  

 Ricardo Bacelar     

Secretário do Curso  

 Ricardo Ribeiro     

   
Foram considerados APTOS, os seguintes candidatos: 

 Nome do Candidato  Apto  Não Apto 

 1.   Bruno Âng_lo @n^r[^_ ^[ Cost[  16   

 2.   Ti[go Qu_iroz ^_ L_mos  17   

 
 

2 - Curso de Treinadores de Grau I – Porto  

 
Organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol, realizou-se de 14 de Junho a 06 de Julho de 2019 o 
CURSO DE TREINADORES DE VOLEIBOL DE GRAU – I.  
As sessões teóricas e práticas decorreram na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 
 

Director do Curso  

 Ricardo Bacelar     

Secretário do Curso  

 Ricardo Ribeiro     

Prelectores do Curso    

 António Guerra   
Afonso Vale 
Rui Pedro 
Ana Sousa 
Nuno Corte-Real 
Rui Sousa 

   Mário Simões 
Manuel Loureiro 
Nuno Pereira 
Nuno Teixeira 
Nelson Coimbra 

 

 



   
Foram considerados APTOS, os seguintes candidatos: 

 Nome do Candidato  Apto  Não Apto 

 1. @n[ M[rg[ri^[ T_ix_ir[ ^[ Silv[  X   

 2. @n^ré Jorg_ M[g[lhã_s l_it_  X   

 3. @n^ré sous[ Du[rt_  X   

 4. @ng_l ^_nnis  X   

 5. Áur_[ s[k[moto p[is  X   

 6. Bruno filip_ gonç[lv_s oliv_ir[  X   

 7. C[rolin[ fr_ir_ v_ig[ ^_ m[]_^o  X   

 8. Cristin[ torr_s m[i[  X   

 9. D[ni_l s[ntos ^o ][rmo ros_t[  X   

 10. Di[n[ ][t[rin[ mor_ir[ \rito  X   

 11. Diogo E^u[r^o p_r_ir[ ^os s[ntos  X   

 12. Diogo José [l_ixo gonç[lv_s  X   

 13. Diogo m[]h[^o ^[ silv[  X   

 14. F_lip_ L_on[r^o T_ix_ir[ gom_s  X   

 15. F_lip_ ro^rigu_s [l]i^_s  X   

 16. F_rn[n^o Jorg_ \_l_z[ mor_ir[ ^_ [lm_i^[  X   

 17. Fr[n]is]o Migu_l filip_ ][stro  X   

 18. Fr[n]is]o so[r_s s[r[iv[ ro^rigu_s  X   

 19. Gonç[lo m[rtins m[i[ n_to  X   

 20. Gonç[lo s[ntos T_ix_ir[ ^_ sous[  X   

 21. Inês hilário M[g[lhã_s  X   

 22. Jéssi][ ][rri_l mir[n^[  X   

 23. Jo[n[ ][t[rin[ mor[is ]ost[  X   

 24. Jo[n[ f_rr_ir[ ^[ silv[ t[v[r_s  X   

 25. Jo[n[ p[trí]i[ f_rr_ir[ m_n^_s  X   

 26. João nuno ^_ ][stro _ silv[ \rás  X   

 27. João p_^ro oliv_ir[ ^[ silv[  X   

 28. Jo_l rú\_n \rito s[ntos f_rr_ir[  X   

 29. José M[nu_l nun_s ^_ oliv_ir[ ro]h[  X   

 30. Juli[n[ filip[ f_rr_ir[ mor_ir[  X   

 31. Luís ^iogo láz[ro f_rr_ir[  X   

 32. M[r]_lo luís gom_s ^i[s  X   

 33. Mário g[\ri_l lop_s ^_ ][stro ]orr_i[  X   

 34. M[rt[ sofi[ m[rtins ^[ silv[  X   

 35. M[til^_ mir[n^[ mor_ir[  X   

 36. M[ri[n[ ^os s[ntos ]ost[  X   

 37. P[trí]i[ ro]h[ ][rv[lh_ir[ @z_v_^o  X   

 38. P_^ro f_rr_ir[ \[rquinh[  X   

 39. P_^ro luís vi_ir[ ^[ silv[  X   

 40. P_^ro Migu_l pinto T_ix_ir[ ^_ m_lo  X   



 Nome do Candidato  Apto  Não Apto 

 41. R[f[_l ][r^oso ro^rigu_s F_li]i[no  X   

 42. R[qu_l ][r^oso l_[l T_ix_ir[  X   

 43. Rit[ ]oim\r[ [l_ixo  X   

 44. Ro^rigo f_rr[z  X   

 45. Rú\_n ^iogo ]unh[ ]o_lho  X   

 46. Ti[go vit[l m_lo  X   

 47. Tomás \_ss[ s]i[]][  X   

 48. Vâni[ p[trí]i[ gom_s pinto  X   

 49. V_ròni][ m[nu_l[ ^[ ]ost[ f_rtuzinhos  X   

 50. Vítor f_rn[n^o \r[n]o m_squit[  X   

  

xA parte de estágio profissional de uma época desportiva deverá ser realizada num Clube/Entidade de 
Acolhimento, com supervisão de um Tutor com o Grau – II (em caso excepcional poderá ser considerado um 
tutor com o Grau I, mas com pelo menos 3 a 5 anos de práctica).  
O volume horário previsto é de 550 horas (global), sendo 90 horas de prática presencial, o mínimo 
considerado para uma época desportiva. 

 

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 (DTE), que é um documento oficial aprovado 
pelo IPDJ e que permite que os Treinadores em Estágio possam orientar “oficialmente” jogos da competição 
em que estejam inscritos e serem treinadores principais. Este DTE deverá ser acompanhado pela inscrição 
como Treinador/a na Associação/Federação. 
 
Após a realização do estágio profissional e sua avaliação final, o qual será supervisionado por um tutor, e 
decorrerá durante a época desportiva de 2019/2020, bem como, após a entrega do dossier de estágio e 
relatório final, até 30 de Junho de 2020, serão publicados os resultados finais, com a classificação com a 
classificação final numa escala de 0 a 20, bem como enviado o DIPLOMA DE QUALIFICAÇÃO pela FPV.  
 
A partir daqui todo o processo do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) é depois feito por 
cada formando, na plataforma PRODesporto, mediante a apresentação do DIPLOMA DE QUALIFICAÇÃO, 
passado pela Federação Portuguesa de Voleibol. É com o Diploma de Qualificação que será apresentado e 
anexado por cada formando digitalmente, que pedirão na plataforma online do IPDJ o vosso TPTD de 
Treinador de Desporto. O IPDJ responderá, enviando-vos depois um correio electrónico a solicitar o 
pagamento da taxa de 30,00 € para a obtenção do TPTD com os dados para o fazerem via Multibanco. 
 
 Para solicitar o título de treinador após o curso deve proceder do seguinte modo: 

 
a.     Registar-se na Prodesporto (http://prodesporto.idesporto.pt) e aguardar a confirmação deste 

registo – recepção do vosso nome de utilizador e palavra passe; terão também de ter disponível 
em versão digital, um por cada folha, o vosso Cartão de Cidadão e o vosso N. Ident. Fiscal para 
fazer o registo; 

b.     Entrar na Prodesporto com os seus dados de acesso; 
c.     Clicar em Certificação (em cima); 
d.     Do lado esquerdo, escolher treinador de desporto – título – pedidos – emissão de TPTD, 

recorrendo à via de formação profissional, respondendo às solicitações que lhe vão sendo feitas; 
e.     Seguir os passos sugeridos e no quadro final assinalar o código do curso (ver o diploma) e anexar 

o diploma digitalizado – Diploma de Qualificação; 
f.      Aguardar a apreciação feita pelo IPDJ e o envio da mensagem de correio eletrónico sobre esta 

apreciação. 



3 - Curso de Treinadores de Grau II – Porto   

 
Organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol, realizou-se de 17 a 31 de Julho de 2019 o CURSO DE 
TREINADORES DE VOLEIBOL DE GRAU – II.  
As sessões teóricas e práticas decorreram na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 
 

Director do Curso  

 Carlos Manuel Prata Fernandes Pereira     

Secretário do Curso  

 Luís Andrade     

Prelectores do Curso    

 António Guerra   
Isabel Mesquita 
Nuno Corte-Real 
Nuno Pereira 
Rui Araújo 
João Pedro 
Diogo Dias 

   Frederico Silva 
Ana Sousa 
Mário Simões 
Afonso Vale 
Nuno Teixeira 
Luís Andrade 
César Leão 

 

   
Foram considerados APTOS, os seguintes candidatos: 

 Nome do Candidato  Apto  Não Apto 

 1. @lfr_^o J[]into F_rn[n^_s M[rtins  X   

 2. @n[ Is[\_l Ri\_iro C[r^oso  X   

 3. Bár\[r[ M[ri[ L_mos Gom_s ^_ Fr_it[s  X   

 4. Bruno Migu_l Mor_ir[ L_it_  X   

 5. C[rl[ Is[\_l Ro^rigu_s F_rr_ir[ Sous[  X   

 6. Cáti[ Is[\_l Lim[ ^_ B_ss[  X   

 7. D[ni_l F_rr_ir[ Mot[  X   

 8. E^u[r^o s[ntos Silv[ F_rr_ir[  X   

 9. Elá^io Ro^olfo S[ntos T_rr[  X   

 10. Ev_rton Honor[to ^_ @lm_i^[  X   

 11. Hugo R_n[to Co_lho Ri\_iro  X   

 12. Inês Ro^rigu_s P[to  X   

 13. J[nuário @lv[r R[mos Figu_ir_^o _ Silv[  X   

 14. João P_^ro F_rn[n^_s C[mpos  X   

 15. Jor^[n[ Félix M_n_s_s  X   

 16. Rit[ P_r_ir[ Ro^rigu_s  X   

  

A parte de estágio profissional de uma época desportiva deverá ser realizada num Clube/Entidade de 
Acolhimento, com supervisão de um Tutor com o Grau – III (em caso excepcional poderá ser considerado um 
tutor com o Grau II, mas com pelo menos 3 a 5 anos de práctica).  
O volume horário previsto é de 800 horas (global), sendo 180 horas de prática presencial, o mínimo 
considerado para uma época desportiva. 

 



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 (DTE), que é um documento oficial aprovado 
pelo IPDJ e que permite que os Treinadores em Estágio possam orientar “oficialmente” jogos da competição 
em que estejam inscritos e serem treinadores principais. Este DTE deverá ser acompanhado pela inscrição 
como Treinador/a na Associação/Federação. 
 
Após a realização do estágio profissional e sua avaliação final, o qual será supervisionado por um tutor, e 
decorrerá durante a época desportiva de 2019/2020, bem como, após a entrega do dossier de estágio e 
relatório final, até 30 de Junho de 2020, serão publicados os resultados finais, com a classificação com a 
classificação final numa escala de 0 a 20, bem como enviado o DIPLOMA DE QUALIFICAÇÃO pela FPV.  
 
A partir daqui todo o processo do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) é depois feito por 
cada formando, na plataforma PRODesporto, mediante a apresentação do DIPLOMA DE QUALIFICAÇÃO, 
passado pela Federação Portuguesa de Voleibol. É com o Diploma de Qualificação que será apresentado e 
anexado por cada formando digitalmente, que pedirão na plataforma online do IPDJ o vosso TPTD de 
Treinador de Desporto. O IPDJ responderá, enviando-vos depois um correio electrónico a solicitar o 
pagamento da taxa de 30,00 € para a obtenção do TPTD com os dados para o fazerem via Multibanco. 
 
 Para solicitar o título de treinador após o curso deve proceder do seguinte modo: 

 
a.     Registar-se na Prodesporto (http://prodesporto.idesporto.pt) e aguardar a confirmação deste 

registo – recepção do vosso nome de utilizador e palavra passe; terão também de ter disponível 
em versão digital, um por cada folha, o vosso Cartão de Cidadão e o vosso N. Ident. Fiscal para 
fazer o registo; 

b.     Entrar na Prodesporto com os seus dados de acesso; 
c.     Clicar em Certificação (em cima); 
d.     Do lado esquerdo, escolher treinador de desporto – título – pedidos – emissão de TPTD, 

recorrendo à via de formação profissional, respondendo às solicitações que lhe vão sendo feitas; 
e.     Seguir os passos sugeridos e no quadro final assinalar o código do curso (ver o diploma) e anexar 

o diploma digitalizado – Diploma de Qualificação; 
f.      Aguardar a apreciação feita pelo IPDJ e o envio da mensagem de correio eletrónico sobre esta 

apreciação. 
 
 
 
 
 
 
 
Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 05.agosto.2019 

AA  DDiirreeccççããoo  


