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1. CURSO DE TREINADORES DE BASQUETEBOL – GRAU I 
2021-2022 – COMPONENTE DE AVALIAÇÃO ESPECIFICA (FASE PRESENCIAL) – JULHO DE 2022 
 
No passado mês de julho realizou-se a componente de FORMAÇÃO ESPECIFICA (fase presencial) do Curso 
de Treinadores de Basquetebol de Grau I, promovido pela ABP, no decorrer da época 2021-2022. 
Registaram-se os seguintes resultados: 
 

NOME CFG CFE 

Anabela Cunha 17,4 14,6 

Carlos Fransosi 15,6 14,0 

Cláudia Carina Dias 14,1 14,6 

Cláudia Carneiro 16,8 14,9 

Daniel Moreira 14,4 18,0 

Francisco Lima 17,7 14,7 

Gonçalo Gorito 17,2 14,9 

João Ribeiro 16,5 10,5 

Joaquim Regalado 16,2 17,3 

José Pinto 13,8 13,2 

José Bastos 17,1 14,9 

Marta Cardoso 16,5 18,9 

Nuno Jorge Oliveira 14,7 15,5 

Nuno Fortunato Oliveira 16,7 19,5 

Nuno Costa 16,4 13,2 

Paulo André 15,0 17,4 

Ricardo Rocha 14,5 13,3 

Vítor Almeida 14,0 11,3 

 
Estes formandos estão agora, em condições de se inscreverem na última parte do curso em referência – 
componente de Formação Prática – ESTÁGIO. 
 

2. INSCRIÇÕES EM ESTÁGIO 

AVISO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO DO GRAU I 

Período de Inscrições:  até 30 de setembro de 2022 
Inicio Componente Prática:  1 de outubro de 2022 
Entidade Formadora Responsável: Federação Portuguesa Basquetebol - Escola Nacional de Basquetebol – Parceria 
Associação Basquetebol do Porto. 
A Lei n.º 106/2019, de 6 de setembro, é Primeira alteração à Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o regime 
de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. 
https://data.dre.pt/eli/lei/40/2012/08/28/p/dre/pt/html 
https://data.dre.pt/eli/lei/106/2019/09/06/p/dre 
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Destinatários 

Estágio Treinador de Curso ENB de Grau I:  

Treinador de basquetebol em formação de grau I, com classificação de Apto, às seguintes componentes de formação: 

• Apto à Componente de formação geral grau I. 

• Apto Componente de formação específica de basquetebol grau I. 
 

Estágio para Formando do curso superior de desporto das Universidades: 

• Formando que realiza a C.F. Prática, no âmbito da disciplina, do curso superior reconhecido e validado pelo IPDJ. 

• Formando que apresenta um certificado de reconhecimento de competências do IPDJ, com equivalência à 
formação geral grau I, formação especifica de Basquetebol grau I. 

• Três anos de atividade como jogador federado de basquetebol. 

Para mais esclarecimentos deverão contatar os serviços da Associação Basquetebol do Porto, através dos seguintes 
contatos: 

Serviços Administrativos ABP:   secretaria@abp.pt; 
Diretor Técnico:    pauloneta@abp.pt; 
Telefone:     919728116. 

Procedimentos Administrativos: 

Realizar a inscrição em estágio na Associação Basquetebol do Porto. 

Candidatos com a CF Geral e CF Especifica, obtida em curso realizado na FPB/ENB/Associação: 

• Ficha de inscrição em estágio – ENB 9: https://www.abp.pt/wp-
content/uploads/2020/01/ABP_FICHAINSCRICAOESTAGIO.docx  

• Protocolo entidade acolhimento/entidade formadora – IPDJ: https://www.abp.pt/wp-
content/uploads/2020/01/Protocolo-Entidade-Formadora_Acolhimento_Grau-1.doc  

• Ficha de acreditação - treinador provisório – (Mod 7) https://www.abp.pt/wp-content/uploads/2020/10/Ficha-
Mod.-7-pedido-acreditac%CC%A7a%CC%83o-treinador-ENB.doc  

• Comprovativo da transferência bancária, da taxa de inscrição: 

NIB Associação de Basquetebol do Porto  

0007 0435 0001 0310 0000 2 

Candidatos com CFG e CFE obtidas através de equivalência por via académica: 

Apresentação do certificado de reconhecimento de competências do IPDJ, conferindo: 

Grau I: Componente de Formação Geral grau I e componente de formação especifica grau I 

• Comprovativo de exercício de jogador federado de basquetebol – mínimo de 3 anos de atleta federado. 

• Ficha de inscrição em estágio – ENB 9: https://www.abp.pt/wp-
content/uploads/2020/01/ABP_FICHAINSCRICAOESTAGIO.docx  

• Protocolo entidade acolhimento/entidade formadora – IPDJ: https://www.abp.pt/wp-
content/uploads/2020/01/Protocolo-Entidade-Formadora_Acolhimento_Grau-1.doc  
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• Ficha de acreditação - treinador provisório – (Mod 7) https://www.abp.pt/wp-content/uploads/2020/10/Ficha-
Mod.-7-pedido-acreditac%CC%A7a%CC%83o-treinador-ENB.doc  

• Comprovativo da transferência bancária, da taxa de inscrição. 

Serviços da Associação de Basquetebol:  

• Confirmação da inscrição,  

• Envio da acreditação de treinador provisório  

• Ficheiro Excel com os dados dos estagiários da associação para o diretor da ENB. 

 

2.3 Serviços da ENB/FPB 

• Envio da carteira provisória de treinador ou de uma declaração da FPB a confirmar a inscrição no estágio 
2021/2022, para o estagiário e associação basquetebol. 

Inscrição anual de treinador 

• O formando deverá realizar a Inscrição anual de treinador na associação distrital ou clube (no sistema 
administrativo) 

• Preenchimento da Ficha Anual de treinador (Mod.11): https://www.abp.pt/wp-
content/uploads/2021/09/modelo11_treinador_anual.docx  

Início formal do estágio 

• Reunião com o coordenador de estágio. 

• Comparecência obrigatória na Reunião convocada pelo Coordenador de estágio. Reunião presencial com o tutor 
de estágio e treinador estagiário. 

Condicionantes a ter em consideração pelo estagiário 

O treinador estagiário, de acordo com o regulamento geral – CF Prática – estágio - nesta condição, encontra-se autorizado 
a orientar/treinar, uma equipa escalão/género – 

Condições a cumprir na fase do curso - Estágio:  

Uma época desportiva no mesmo clube/entidade de acolhimento e escalão/género. 

Obrigatório realizar o estágio como treinador/estagiário, nos escalões de minibasquete ou sub 14. 

Participação nas Ações de Complemento de Formação (ACF). 

Participação obrigatória no Clinic Internacional Formação. 

Situações excecionais: 

• Poderão ser contempladas situações excecionais, mas todas requerem autorização prévia da FPB/ENB. 

• Suspensão do estágio nas seguintes condições: 
a) Alterar ou mudar o estabelecido no PIE. (mudança de equipa/escalão/género) 
b) Castigo federativo ou associativo, aplicado pelo CD respetivo. 
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Taxas de Inscrição a vigorar em 2022/2023 

Candidatos dos cursos realizados na FPB/ENB 

• Taxa de inscrição em estágio (Sem Tutor) .............................................. 220€ (2 x 110,00) 

• Taxa de inscrição em estágio (Com Tutor) ............................................... 120€ (2 x 60,00) 

Entidade de acolhimento onde realizem o estágio e identificação de um treinador com o mínimo de grau II que exercerá 
a função de Tutor de Estágio terá uma redução na taxa de estágio. (A ENB tem que validar o Tutor). (O pagamento da 
taxa pode ser realizado em duas prestações). 

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

• Taxa de inscrição em estágio (Sem Tutor) ................................................................. 300 € 

• Taxa de inscrição em estágio (Com Tutor) ................................................................ 150 € 

Para além das circunstâncias definidas em 4.1 

Candidato a realizar estágio em outra entidade formadora, reconhecida pelo IPDJ e FPB 

• Taxa de acreditação de treinador provisório na FPB/ENB ................................... 15 Euros 
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         A Direção 


