
 

 

 

Formação – Coordenadores Técnicos de Clubes 2023 
 
 
Título – Formação de Coordenadores técnicos de clubes 
 
 
 
Introdução: 

A dinâmica dos clubes, desde o processo de formação até ao alto rendimento, está em permanente 
desenvolvimento face às exigências da realidade do desporto. 

O cargo de coordenador técnico tem tido diferentes abordagens e distintos níveis de valorização ao 
longo dos tempos. 

Desempenhando um papel fundamental na dinâmica do clube ao nível de gestão a curto, médio e 
longo prazo, consideramos fundamental criar condições para a aquisição de competências para o seu 
exercício.  

No âmbito da partilha estabelecida entre as 5 federações, foi identificada esta lacuna em todas as 
modalidades e decidido realizar uma formação em conjunto sobre o tema. 

A formação suporta-se na partilha de conteúdos gerais por técnicos de referência, de partilha de 
exemplos de clubes das várias modalidades e da visão de selecionadores/diretores técnicos das 
federações. 

 
 
Destinatários 

Treinadores de Andebol, Basquetebol, Futsal, Hóquei em patins e Voleibol portadores de título 
profissional de treinador de desporto; 

 
 
Perfil de treinador (critérios de admissão) 

1ª Prioridade, coordenador técnico do clube e treinador portador do TPDT de grau 3 (G-III) ou 
de grau 2 (G-II) - Obrigatoriedade de apresentar uma declaração do clube no acto de inscrição a 
comprovar o exercício da função de coordenador do clube. 
2ª Prioridade, treinadores portadores do TPDT de grau 3 (G-III); 
3ª Prioridade, treinadores portadores do TPDT grau 2 (G-II); 
4ª Prioridade, ordem de inscrição. 

 
 
Metodologia da Formação 

Videoconferência na plataforma ZOOM 

Módulos de 1 a 7 - duração de 2 horas de exposição e esclarecimento de dúvidas 

Modulo 8 – Duração 2 horas, cada convidado aborda um dos temas anteriores de 10 minutos 
de boas práticas, com debate. 

Módulo 9 e 10 – Duração 2 horas, de um debate entre os selecionadores seniores e 
coordenadores técnicos das Federações com moderador. 

Total da formação – 20 horas 

 
 



 

 

 

Datas dos módulos:  

Abril – 17 – 24 (2ª feira / 21:00 - 23:00) 

Maio – 02 – 08 – 15 – 17 – 22 – 29 (2ª feira / 21:00 - 23:00) 

Junho – 05 – 19 – (2ª feira / 21:00 - 23:00) atenção dia 17 (Sábado 10:00- 12:00) 

Ver Programa abaixo e Brochura. 

 
 
Sistema de avaliação 

Presença nas sessões de videoconferência (com a câmara ligada) 

Realização de uma reflexão crítica no final da formação (1 página e enviar para cada Federação da 
modalidade onde se inscreveu – formação.fpv@fpvoleibol.pt 

 
 
Limite de participação - 50 Treinadores por federação 

 
 
Inscrição 

Inscrições – 14 Março a 5 de Abril  

A inscrição dos treinadores para a formação é efetuada na respetiva federação. 

Valor da formação – 25 EUROS 

O pagamento deverá ser realizado na conta da FP Voleibol e tem de ser enviando o comprovativo 
de pagamento devidamente identificado (NOME COMPLETO DO FORMADO / e designação da 
acção de formação - Coordenadores Técnicos de Clubes 2023) podem escrever no recibo de 
pagamento (transferência) e enviar imagem para o financeiro e para a formação: 
financeira.fpv@fpvoleibol.pt / formacao.fpv@fpvoleibol.pt 

Nib da FPV para a realização do pagamento – NOVO BANCO: 0007 0000 00 805800147 23 

 
 
Objetivos gerais: 

 Identificar as funções e competências do cargo 

 Gerir os recursos humanos, logísticos e regulamentares 

 Enquadrar o modelo de jogo  

 Organizar as épocas desportivas (conceitos de metodologia e planeamento de treino) 

 Estruturar o processo de seleção de talentos a nível do clube e das seleções 

 Partilhar metodologias de trabalho 
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Plano de Formação, datas e formadores 
 

 
Módulos / Conteúdos 
 

 
Formadores 

 
Data / hora 

Módulo 1 – O coordenador técnico 
 

1.1. Objetivos 
1.2. Benefícios 
1.3. Competências e funções 
1.4. Principais características do coordenador 
1.5. Documentos do clube (regulamento 

interno, manual dos atletas, manual dos 
treinadores, manual dos dirigentes, manual 
dos pais) 

 

 
FPF - José Guilherme – Futebol 
 
PFP - Nuno Silva – Futsal 
 
ANDRÉ SEABRA 

 
17 Abril 
 
(2ª Feira) 
 
21:00 – 23:00 

Módulo 2 – Ética e comunicação do treinador 
 

2.1. Código de ética 
2.2. Normas de relacionamento intra e inter 

pares 
2.3. Os valores do treinador 
2.4. Comunicação interna 
2.5. Comunicação externa 

 

 
FPV - Nuno Corte Real – 
Psicologia 
 
ANTONIO GUERRA / CARLOS 
PRATA 

 
24 Abril 
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 

Módulo 3 – Gestão de recursos 
 

3.1. Recursos humanos (perfis e funções) 
3.2. Recursos logísticos (instalações, materiais e 

equipamentos) 
3.3. Recursos financeiros (orçamentos) 
3.4. Os pais 

 

 
FPB - Dimas Pinto 
 
JORGE FERNANDES 

 
2 Maio 
 
(3ª feira) 
 
21:00 – 23:00 

Módulo 4 – Modelo de jogo – Conteúdo 
conceptual 
 

4.1. Avaliação inicial do clube 
4.2. Modelo organizacional 
4.3. Plano estratégico da formação 
4.4. Modelo de jogo 
4.5. Modelo/perfil de jogador 
4.6. Modelo de formação de jogador – 

Paradigmas dos modelos 
 

 
FPB - Rui Alves 
 
JORGE FERNANDES 

 
8 Maio 
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 

Módulo 5 – Organização das épocas desportivas – 
Conteúdo conceptual 
 

5.1. Métodos de ensino/treino em função do 
modelo adotado 

5.2. Interligação entre os escalões (gestão de 
treinadores, gestão de jogadores e métodos 
de trabalho)  

5.3. Planeamento da época desportiva do clube 
e de cada escalão 

5.4. Organização de eventos (grupos de níveis/ 
faixas etárias / coordenadores) 

 
FPA - Luís Santos (Grau 
4/Master Coach) Selec. Fem 
Sub-17 
 
MARCO SANTOS 

 
15 Maio 
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 
 



 

 

 

5.5. Recursos documentais (Planos e 
programações) 
 

Módulo 6 – O talento desportivo – Conteúdo 
conceptual 

 
6.1. Deteção, identificação, seleção e 

desenvolvimento dos talentos 
6.2. Construção e gestão dos talentos 

desportivos  
6.3. Especialização precoce vs desenvolvimento 

a longo prazo 
6.4. Super–equipas 
 

 
FPV - Patrícia Coutinho 
 
 
FPF - José Luís 

 
22 Maio 
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 
 

Módulo 7 – Dirigente desportivo e o coordenador 
técnico 

 
7.1. Definição das competências de ambos 

(Liderança - perfil comportamental) 
7.2. Comunicação entre a área técnica e os 

dirigentes 
7.3. Conflito de funções (Estrutura do clube - 

Gestão de competências ou gestão de 
poder) 

 

 
FPF - Tomaz Morais 
 
 
ANDRÉ SEABRA 

 
29 Maio 
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 
 

Módulo 8 – Partilha de experiências do papel de 
coordenador técnico nas modalidades 

 
8.1.  Clube de Andebol 
8.2.  Clube de Basquetebol 
8.3.  Clube de Futsal 
8.4.  Clube de Hóquei em Patins 
8.5.  Clube de Voleibol 

FPA Cristina Fernandes G-IV 
Cord. Almeida Garret 
FPB – Luís Araújo – Galitos 
Aveiro 
FPF – Nuno Silva – Caxinas 
FPP - João Simões 
ESDRM – Turquel  
FPV - Rui Pedro Coordenador 
Clube 

 
5 Junho  
 
(2ª feira) 
 
21:00 – 23:00 
 
 

Módulo 9 – Coordenadores técnicos – Seleções 
(Selecionadores Nacionais Seniores) 
 

9.1. Benefícios do papel dos coordenadores 
técnicos dos clubes no âmbito das seleções 

9.2. Limitações da inexistência dos 
coordenadores técnicos 

9.3. Relação: Clube – seleções regionais – 
seleções nacionais 

9.4. Métodos de comunicação e partilha 
 
* Transmitida em plataforma aberta 

 

Moderador – Nuno Ferrão 
 
FPA - Paulo Pereira  
FPB – Mário Gomes  
FPF – Jorge Braz 
FPP – Renato Garrido  
FPV - Hugo Silva 
 
NUNO FERRÃO 

 
17 Junho 
 
(Sábado) 
 
10:00 – 12:00 
 

 
Módulo 10 – Diretores técnicos Nacionais 
 
 

André Seabra e Marco Santos 
– Moderadores 
Paulo Sá – Andebol 
Leonel Salgueiro – Voleibol 
Nuno Manaia – Basquetebol 
Nuno Ferrão – Patinagem 
Pedro Dias – Futebol 
 
MARCO SANTOS 

 
19 Junho 
 
(2ª Feira) 
 
21:00 – 23:00 

 


