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CURSO TREINADORES GRAU I 
A AVL vai realizar o Curso de Grau I, que se realiza de acordo com o Programa 
Nacional de Formação de Treinadores (PNFT). 
 
O curso realiza-se em Lisboa ainda em local por confirmar. 
  
O curso é composto por duas fases:  
 
- A Primeira Fase - Curricular, com um total de 81 horas divididas entre Formação 
Geral (41 horas) e Formação Especifica (40 Horas). (Ver regulamento curso)  
A primeira fase do curso irá realizar-se entre os dias 08 e 24 de Junho. 
 

- 3 fins de semana com o seguinte calendário: Junho – 09,10, 16, 17, 23, 24 de 
Junho das 09h00 às 19h30; Dias úteis das 18h00 às 22h00 
 
As matérias gerais, estão publicadas em Manual, sob a responsabilidade do Instituto 
Português do Desporto e da Juventude e poderão fazer o carregamento/download em: 
http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=191&idMenu=53 
 
- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 90 horas prática presencial 
(550h total) – (Ver regulamento de estágios, a enviar mais tarde, após inscrição 
definitiva).  
O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2018/2019 ou 2019/2020.  
 
A presença de todos os participantes será obrigatória no dia 08 de Junho, entre as 
17h30 e as 18h00.  
 
A Coordenação do Curso ficará a cargo do Director e Secretário do mesmo, mais 
concretamente os Técnicos da AVL Rui Moura e Marco Silva, respectivamente. 
 
O período de inscrições decorrerá até 30 de Abril de 2018, mas, solicita-se que a 
mesma seja feita logo que possível. A confirmação / pagamento da taxa de inscrição 
total (95 €), só deverá ser feito, após a solicitação da AVL, e se o candidato reunir as 
condições exigidas: idade, escolaridade (depende da idade – 9.º/12º.ano), e 
disponibilidade para realizar o estágio profissionalizante obrigatório. 

(Nota: nas pré-inscrições deste Grau I tem havido um certo facilitismo, 
com, por vezes, cerca de 30 a 40% das pré-inscrições a não serem 
confirmadas. Solicita-se assim, uma  maior responsabilidade nessa 
decisão de inscrição. 
 
 
A ficha de inscrição deve ser remetida para a AVL em formulário próprio (Modelo 
anexo em Word.doc/x). Juntamente com fotocópia ou digitalização do Cartão de 
Cidadão ou N.I.F. por email para: departamentotecnico@avlisboa.pt 

 

Taxa de inscrição: 95,00 € sem seguro desportivo. Para os candidatos que 
necessitarem de efectuar seguro desportivo, o custo será de 125,00€ 
 

http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=191&idMenu=53
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SEGURO  
 
Fase Curricular  
 
Todos os formandos 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 á sua inscrição como 
treinadores e atletas na FPV é válido para este efeito.  

b) Os formandos que não possuam seguro terão, no ato 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 atividade do curso.  

 
Fase Estágio  
Todos os formandos (as) que preencham as condições inerentes à inscrição em 
estágio estão obrigados como “treinadores em estágio” à apresentação de um seguro 
desportivo válido para a época em que se inscrevem. 
 
 
Fase Curricular  
 
A inscrição, será confirmada pela AVL (após 30 de Abril) – depois do fecho do prazo 
de inscrição, acima indicado. Após confirmação deverá ser efectuado o pagamento até 
15 de Maio. As inscrições que não se encontrarem liquidadas até essa data ficarão 
sem efeito. 
 
Em caso de qualquer dúvida, solicita-se o contato com AV LISBOA antes de efectuar o 
pagamento da inscrição (Sr. Victor Amaral – 213153762) 
 
O pagamento deve ser efectuado através de transferência bancária (à ordem da 
AV LISBOA): 
 
NIB: 0007 0048 0006 3640 0013 8 - BES  
 
É indispensável o envio de um comprovativo de transferência bancária para o e-mail: 

geral@avlisboa.pt com indicação do que paga e dos dados para emissão do recibo, 
nomeadamente: nome (se o pagamento for efectuado de uma outra conta que não a 
em nome pessoal, indicar a favor de quem é feito o pagamento), morada completa, 
N.I.F.(N.º. I. Fiscal), nome do curso: Curso Treinadores Grau I. 
 
Fase Estágio  
 
No inicio do estágio, o Clube ou o treinador estagiário/a terá de pagar 30 Euros 
(seguro desportivo, se o clube não pagar no ato de inscrição) + vinheta + a taxa de 
inscrição como treinador do escalão em causa (Minis isento da taxa de inscrição). 
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Declaração de Treinador/a em Estágio 
 
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 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. 
 
Os candidatos devem, no acto da inscrição na parte curricular, apresentar:  
 
a) A Entidade de acolhimento/Clube onde irão realizar o estágio e a identificação de 
um treinador com o mínimo de grau II que exercerá a função de Tutor de Estágio (em 
situação de dificuldade de encontrar um tutor com Grau – II, este se possuir o Grau – I, 
e Titulo Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), poderá exercer essa função, a 
título excepcional e desde que tenha 3/5 anos como treinador); 

b) Não podendo cumprir por si, as circunstâncias definidas em a), o candidato poderá 
solicitar o apoio da Associação Regional, para este propósito.  
 
O curso rege-se pelo regulamento do curso, e todos os participantes estão obrigados a 
conhecê-lo e a aceitar as suas condições. 
  
As inscrições serão limitadas a 30 elementos (+ ou -) e a um mínimo de 15 para a 
sua realização se poder efectuar.  
 
Para procederem à sua inscrição e pagamento da mesma, os candidatos 
deverão reunir os seguintes pré-requisitos:  
 

 Possuir a escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a idade) – 9.º /12.º ano: 
 

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 ou 17 anos com 

autorização parental, mas 18 anos no fim do Curso (com parte estágio). 
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Condições preferenciais de frequência:  
 
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:  
 
 
1º A sua inscrição seja proposta por um Clube/Entidade de Acolhimento, com 
declaração de que irá aí iniciar a sua actividade – estágio, bem como confirmação por 
documento escrito, de apoio de Tutor de Estágio com o Grau – II (excepção com o 
Grau - I, a considerar, em ultimo caso e com 3/5 anos de experiência);  
 
2º Terem sido praticantes federados de Voleibol;  
 
3º Apresentarem documentos comprovativos da frequência de acções de formação de 
Voleibol.  


