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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL
ESCOLA NACIONAL DO BASQUETEBOL
ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL DO COIMBRA

CURSO TREINADOR DE GRAU I
Os Cursos realizar-se-ão, faseadamente:
• Componente de Formação Geral e-learning): de 15.08.2021 a 09.09.2021
• Componente de Formação Especifica (presencial): 10.09.2021 a 18.09.2021
• Componente de formação Prática – Estágio: 2021/2022 (mínimo seis meses)
A realizar na associação onde exercer a função de treinador estagiário, a partir de 15
Outubro 2021
1. ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
O período de inscrições decorre entre os dias 29 julho de 2021 a
13 de agosto de 2021.
1.1. A FPB/ENB/Associação de Basquetebol Coimbra com este aviso
de abertura abre as inscrições para o Curso de treinadores de
Basquetebol de Grau I: componente formação geral.
1.2. Destinatários e condições de Acesso.
1.2.1. O curso de Treinador de Basquetebol de grau I, organizado
pela FPB/ENB/ABCoimbra destina-se a candidatos a treinadores
de Basquetebol.
1.2.2 Para procederem à sua inscrição os candidatos deverão
reunir os seguintes pré-requisitos:
• Idade Mínima de 18 anos;
• Experiência de Jogador de Basquetebol Federado de mínimo 3
anos;
• Escolaridade mínima obrigatória à data da emissão do Diploma
de Qualificação;
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• A escolaridade obrigatória determina-se em função da data de
nascimento, nos seguintes termos:

Data de Nascimento

Escolaridade
Obrigatória

Até 31 de Dezembro de 1996
Entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de Dezembro de
1980
A partir de 1 Janeiro de 1981
Alunos matriculados no ano letivo de 2009/2010
em qualquer ano escolar do 1º e 2º ciclos ou
no 7º ano de escolaridade (nº1 do artº8ºda Lei
nº 85/2009,27 agosto).

4 Anos de escolaridade
6 anos de escolaridade
9 anos de escolaridade
12 anos de escolaridade

2. Estrutura curricular do curso de grau I:
Composto por Três componentes de formação:
- A primeira – Formação Geral – Em formato à distância na
plataforma da Gnosies
- A segunda – Formação especifica – em regime presencial – dividida
em 3 fases (Inicial, intermédia, Final)
- A terceira fase – Estágio, uma época desportiva.
3. Local e Datas do Curso:
A Fase Curricular do curso:
• Componente Formação Geral: em regime de ensino à distância
– durante o mês agosto e setembro 2021.
• Componente Formação Específica: em regime presencial (após
aprovação na CF Geral);
1. Fase Inicial: 10.09.2021
2. Fase Intermédia:17.09.2021
3. Fase Final:18.09.2021
• Componente de Formação Prática (após aprovação à CF Geral e
Especifica):
Experiência
prática
durante
uma
época
desportiva ou num período mínimo de seis meses) numa entidade
de Acolhimento – em competição oficial com início a 15
outubro 2021 ou na época desportiva 2021/2022.
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4. Organização do curso
• 1ªFase: CF Geral: Escola Nacional de
Basquetebol/FPB/Gnosies/Associação Basquetebol de Coimbra;
• 2º Fase:FE: Escola nacional do basquetebol/Associação de
Basquetebol Coimbra ;

5. INSCRIÇÕES:
O período de inscrições decorre entre o dia 29 julho de 2021 e 13
agosto de 2021.
Todo o procedimento de inscrição deverá ser efetuado para o
seguinte endereço eletrónico da associação:
secretaria.coimbra@gmail.com
• Ficha de Inscrição Modelo ENB 3A – Aceder ao portal da FPB
Digitalizar a ficha de inscrição em formulário próprio (Modo ENB
3 A), juntamente com os seguintes documentos digitalizados: BI
(ou cartão de cidadão), NIF, uma fotografia e comprovativos de
transferência bancária (imprescindível).
6.
•
•
•

Taxas de inscrição:
Componente formação GERAL: 40 euros
Componente formação especifica: 160 euros (em duas
prestações).
Componente de formação prática, a pagar antes do início do
estágio.
NIB Associação de Basquetebol Coimbra –
PT50.0036.0131.99100038028.89

7. Seguro
Todos os formandos estão obrigados a ter 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 é válido para este efeito;
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b)
Os formandos poderão, no ato da confirmação da
inscrição, segurar-se através do seguro desportivo da FPB,
cujos custos lhe serão imputados;
c)
Os formandos que tiverem e apresentarem um seguro
diverso do referido em a) e b) terão que fazer prova de que
cobre os riscos inerentes à atividade do curso.

Director ENB
Jorge Fernandes

Director Técnico
AB Coimbra
Luciano Rodrigues

