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FUNDADA EM 16-02-1989 

Comunicado Nº5 
Época: 2019-2020 
Data: 3 de setembro de 2019 

 
 

Inscrição em Estágio Grau I - 2019/2020 
 
 

Informamos que se encontra disponível (em anexo) o aviso de abertura do Estágio de Grau I 

para a Época 2019/2020. 

Alertamos para o fato do prazo para a inscrição decorrer de 04 a 24 de setembro de 2019. 

 
 
 

 
A Associação de Basquetebol da Guarda 



 

 
                                            Componente Formação Prática – Estágio 2019/2020 

 

Componente de Formação Prática – Estágio - 2019/2020 

Aviso Abertura de Inscrições: 

 Estágio Treinador Basquetebol – Grau I - 

Inscrições: 4 Setembro a 24 Setembro 

Início Componente Prática: Até 1 Outubro 

Entidade formadora Responsável: 

Federação Portuguesa Basquetebol/Escola Nacional de Basquetebol/ Associação Basquetebol da Guarda 

Destinatários: 

• Estágio de Grau I:  
- Candidatos a treinadores de basquetebol com a classificação de Apto às seguintes 
componentes de formação: 
- Componente de formação geral grau I  
- Componente de formação específica de basquetebol de grau I. 

Considerando o curto espaço de tempo que existe para a inscrição no estágio (Finaliza dia 24 Setembro) 
sugerimos que os candidatos interessados, realizem quanto antes, todos os procedimentos inerentes à 
sua inscrição no ESTÁGIO 2019/2020 

Para esclarecimentos deverão contatar a Associação Basquetebol da Guarda através dos contatos 
oficiais. 

• DTR: Daniel Ferreira Branquinho 
• Email associação: abguarda.dtr@gmail.com 
• Telefone: 961057304 

Acesso aos Documentos: Nos anexos ao aviso de abertura: ESTÁGIOS 2019/2020 

Aceda ao portal da FPB e onde encontrará os documentos necessários à sua inscrição. 

Procedimentos Administrativos 

1. Responsabilidade do Estagiário: 
 

• Realizar a inscrição no estágio na Associação Basquetebol a que pertence a entidade de 
acolhimento (Clube). 
 

1. Candidatos dos cursos realizados pela FPB/ENB/Associação 
 

• Ficha de inscrição em estágio 
• Ficha de solicitação da carteira Provisória treinador 
• Protocolo entidade acolhimento/entidade formadora 
• Comprovativo de pagamento da Taxa de estágio 
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2. Candidatos com CFG e CFE obtidas através de equivalência académica: 
 

• Apresentação do certificado de reconhecimento de competências do IPDJ, conferindo a 
Componente Formação Geral grau I e Componente Formação Específica - Basquetebol grau I. 

• Ficha de inscrição em estágio 
• Protocolo entidade acolhimento/entidade formadora 
• Ficha de solicitação da carteira Provisória treinador 
• Comprovativo de pagamento da Taxa de estágio 

 
3. Responsabilidade da Associação Basquetebol  

 
• Enviar a cópia da inscrição no estágio para ENB 
• Enviar a ficha de carteira provisória de treinador para ENB. 

 
4. A realizar pela ENB  

 
• Validar a inscrição no estágio. 
• Enviar a carteira provisória de treinador estagiário ou declaração comprovativa de treinador 

estagiário grau I, ao formando via email. 
 

5. A realizar pelo treinador Estagiário: 
 

• Inscrever-se na associação como treinador estagiário, apresentando a carteira provisoria de 
treinador. 
 

6. Início do estágio 
 

• Reunião a convocar pelo Coordenador de estágio: 
Obrigatório a presença na reunião do tutor de estágio e estagiário 

Nível de competição para os treinadores estagiários de grau I: 

• Minibasquete; Sub 14 e sub 16 

Condicionantes a ter em consideração:  

1- O treinador estagiário, de acordo com o regulamento, está obrigado a orientar, treinar, uma 
única equipa, escalão/género de acordo com o Plano Individual Estágio – PIE-. 

2- Suspensão do estágio nas seguintes condições: 
a) Alterar ou mudar o estabelecido no PIE. 
b) Castigo federativo ou associativo, aplicado pelo CD respetivo. 

 
3- Atividades formativa obrigatorias 

a) Participação nas 5 ações  de complemento de formação – ACF – 
b) Participação no Clinic Internacional Formação. 

4- Duração do Estágio – Uma época Desportiva completa. 
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Taxas de Inscrição em estágio: 

Estágio de Grau I: 

Candidatos dos Curso Realizado na FPB/ENB 

1.1 – Sem Tutor -Taxa de inscrição em estágio - 200 € ou 2x 100 € 

1.2 – Com Tutor - Taxa de inscrição em estágio – 100€ ou 2x 50€  

a) Deverão identificar um treinador com o mínimo de grau II com 5 anos de experiência que exercerá a 
função de Tutor de Estágio. (A ENB tem que validar o Tutor através do coordenador) 

b) O pagamento da Taxa em duas prestações: No ato da inscrição 50% e 50% até final de Janeiro). 

 2- Candidato com Curso Realizado em outra entidade formadora - CFG e CFE obtida por via de 
equivalência académica e/ou RVCC.  

2.1. Sem tutor - Taxa de inscrição em estágio - 240 € ou 2x 120 € 

2.1. Com tutor - Taxa de inscrição em estágio – 120€ ou 2x 120€  

         Para além das circunstâncias definidas em 1.2 a) e b) 

3- Candidato a realizar estágio em outra entidade formadora reconhecida pelo IPDJ e FPB/ENB 

      3.1 Taxa de Inscrição em estágio 25 euros 

 

Associação Basquetebol da Guarda/Escola Nacional Basquetebol 

DTR – Daniel Ferreira Branquinho 

 Setembro 2019 

 

 


