
PRÉ INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE TREINADOR DE FUTSAL  

 
Apesar de ainda não estar aprovado o modelo organizativo para os Cursos de Treinador de Futsal, nem estar 
prevista data para o início dos mesmos, o gabinete de formação da AFL pretende avaliar e analisar a 
probabilidade da sua realização na época em curso, aferindo a possibilidade de ter número de candidatos 
significativo. 
 

Estão abertas pré-inscrições para os novos cursos de treinador de Futsal de grau I e grau II, que carecem de 
confirmação oficial e pagamento de taxa administrativa para serem efetivamente validadas, quando a FPF 
determinar a possibilidade de efetivar os mesmos. 
 

Todos os candidatos que realizarem a pré inscrição terão de em momento oportuno, e após contacto do 
gabinete de formação da AFL, ratificar a inscrição, enviando toda a documentação definida nos requisitos 
obrigatórios para cursos de treinador e comprovativo da transferência da taxa administrativa. 
 

Quem pode preencher o formulário adequado ao curso de treinador de futsal em que pretende participar, no 
curso de grau I ou no curso de grau II? 
Quem possua idade mínima de acesso a cada um dos graus, habilitações escolares mínimas obrigatórias segundo 
a lei e posteriormente cumprir requisitos específicos a definir nos regulamentos a aprovar pela FPF. 
 

• Futsal UEFA C (grau I) – https://forms.gle/7SfWjf1s2mkxVvXo9 
• Futsal UEFA B (grau II) – https://forms.gle/pZijwzcjLZAsP6Gr5 

 
Organização das aulas 
 
As aulas obrigatoriamente presenciais nos cursos de treinador, serão realizadas às segundas e quartas-feiras em 
horário pós laboral, sendo presumível a realização de aulas aos sábados, por forma a cumprir as horas de 
formação obrigatórias. 
Atendendo ao presente quadro sanitário que vivemos, as aulas poderão ser ministradas em modo telemático 
no modelo webinar, em situações pontuais, mantendo-se a obrigatória da participação, e serão realizadas nos 
mesmos dias segundas, quartas-feiras e eventualmente aos sábados. 
 
Face ao contexto que vivemos, as aulas teóricas serão realizadas em salas ou auditórios e  as aulas práticas em, 
pavilhões desportivos, cumprindo as determinações e orientações da DGS, nomeadamente no que respeita ao 
distanciamento e etiqueta respiratória incluindo ser obrigatório o uso de máscara durante as aulas presenciais. 
 
A presença nas aulas é obrigatória e não há justificação de faltas, podendo os formandos faltar no máximo a 
10% das horas previstas em cada formação, conforme o regulamento de cada curso. 
 
A Formação Estágio, com duração mínima de seis meses, é parte integrante do curso de treinador e é o 
desenvolvimento supervisionado em contexto de treino e direção de uma equipa, conforme o regulamento de 
estágios, para consolidar as competências técnicas, relacionais e organizacionais aprendidas. 
 
O estágio decorre num clube desportivo de prática reconhecida pela Entidade Formadora, em conformidade 
com os regulamentos, e pode ser uma escolha do estagiário.   
 
Valor de taxas  
 
Para validar e confirmar a participação no curso de treinador, seja grau I ou grau II, os pré inscritos como 
candidatos, quando contactados pelo gabinete de formação, terão de pagar uma taxa administrativa de 25 
euros. 
Prevê-se que o valor total do curso de treinadores, que será definido após a receção do regulamento a aprovar 
pela FPF, estará entre 550 euros para o grau I e 700 euros para o grau II.   
 
 

https://forms.gle/7SfWjf1s2mkxVvXo9
https://forms.gle/pZijwzcjLZAsP6Gr5


_________________________________________________________________________________ 

Informação adicional sobre requisitos que provavelmente terão de cumprir os candidatos: 

Prováveis requisitos obrigatórios para Curso de Treinador de Grau I: 

• Idade mínima de 18 anos (à data da inscrição); 
• Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento: 

 

 

 

• Digitalização de documento de identificação acompanhado de declaração de autorização para utilização 
dos dados constantes do mesmo para fins formativos;  

• Apresentação de diploma ou declaração de responsabilidade em como possui habilitações académicas 
adequadas; 

o  Obrigatório entregar o documento comprovativo até à conclusão do curso; 
o Se for cidadão estrangeiro o Diploma tem obrigatoriamente de ser reconhecido pela embaixada 

do país de origem; 
•  Descrição ou informação sobre o currículo desportivo como jogador (mas não é critério obrigatório ter 

sido praticante); 
• Digitalização de fotografia atual e com nitidez; 
• Critérios de seleção para participação segundo a FPF e ANTF: 

o Percurso desportivo como praticante por nível da prova, número de épocas e escalão (a AFLeiria 
tem acesso ao “passaporte desportivo” de todos os praticantes ou ex-praticantes); 

 

Prováveis requisitos obrigatórios para Curso de Treinador de grau II: 

• Idade mínima de 19 anos à data de candidatura; 
• Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento: 

 

 

 

• Documento de Identificação acompanhado de declaração de autorização para utilização dos dados 
constantes do mesmo para fins formativos;  

• Apresentação de diploma ou declaração de responsabilidade em como possui habilitações académicas 
adequadas  

o Obrigatório entregar o documento comprovativo até à conclusão do curso; 
o Se for cidadão estrangeiro o Diploma tem obrigatoriamente de ser reconhecido pela embaixada 

do país de origem; 
• TPTD – Título Profissional de Treinador de Desporto válido na data de inscrição, mantendo o mesmo 

válido até final do estágio; 
• Diplomas de participação em Ações de Formação Contínua, correspondentes a 5 horas por cada ano 

pós a obtenção de Diploma de grau I, formação UEFA; 
• Desempenho, pelo menos, de um ano ou uma época desportiva com duração mínima de seis meses de 

exercício efetivo de treinador de desporto de grau I. 
• Critérios de seleção para participação segundo a FPF e ANTF: 

o Diploma de grau I, ano de realização do curso;  
o Percurso desportivo como treinador com prioridade nas últimas 4 épocas, treinador principal 

ou adjunto, campeonato e escalão (a AFLeiria tem acesso ao “passaporte desportivo” de todos 
os treinadores); 

o Ordem de entrada da candidatura (data e hora do email com os documentos do perfil) 

          12º ano para nascidos a partir de 1/1/2003  
            9º ano para nascidos entre 1/1/1981 e 31/12/2002;  
            6º ano para nascidos entre 1/1/1967 e 31/12/1980; 
            4º ano para nascidos até 31/12/1966. 

          12º ano para nascidos a partir de 1/1/2003  
            9º ano para nascidos entre 1/1/1981 e 31/12/2002;  
            6º ano para nascidos entre 1/1/1967 e 31/12/1980; 
            4º ano para nascidos até 31/12/1966. 



__________________________________________________________________________________________ 

Excecionalmente na presente época desportiva a FPF está a atribuir bolsas a candidatos(as) ao curso 
de Futsal - grau II através do Programa de Qualificação de Formação de Treinadores (PQFT) 2020/21 
- FPF - fase I  

As bolsas, em número limitado, são atribuídas a: 

a) cinco candidatas a treinadoras UEFA B, bolsa no valor de 66% do custo total do curso; 
 
b) até vinte e cinco bolsas a candidatos a treinadores UEFA B, no valor de 50% do custo total do curso, 
majoradas até ao valor de 66% a candidatos residentes em concelhos de baixa densidade populacional de acordo 
com a deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação, nomeadamente, Ansião, Alvaiázere, Figueiró 
dos Vinhos, Pedrogão Grande e Castanheira de Pera,  
ou a treinadores inscritos em clubes declarados: 

 (1) Entidade Formadora certificada com 5/4/3 estrelas;  
 (2) Escola de Futebol certificada com 2/1 estrelas;  
 

Compete aos candidatos apresentar a candidatura à atribuição da bolsa de formação da FPF, comprovando os 
critérios definidos, nomeadamente ser residente em concelho de baixa densidade populacional e estar inscrito 
como treinador num clube com processo de certificação ativo.   

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Para mais esclarecimentos contactar o Gabinete Técnico da AF Leiria:  

via email gabtecnico@afleiria.com / telemóvel - 964 320 106 ou  
formacao@afleiria.com / telefone – 244800800. 
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