Associa�ao de Futebol do Porto
Rua Antonio Pinto Machado, n. 96 - 4100 - 068 Porto
0

COMUNICADO OFICIAL

CIRCULAR Ng. 121
2020/2021
Para conhecimento e orientac;:ao dos clubes filiados, S.A.D.'s, S.D.U.Q.'s, Arbitros e
demais interessados, informamos o seguinte:

ASS UNTO: Abertura das inscri�oes para os Cursos de Treinadores de Futebol de Grau I
e II, descentralizados
Apos mais de um ano de interregno na realizac;:ao de Cursos de Treinadores, provocado
pela implementac;:ao de nova regulamentac;:ao, estudada e aprovada pelo IPDJ/FPF e
ap6s divulgac;:ao da mesma na passada sexta-feira, estamos em condic;:oes de arrancar
com os Cursos o mais cedo possivel, afim de que estejam concluidos ate ao final da
presente epoca desportiva, a que se seguira o estagio de SEIS MESES.
Destarte, ja poderao consultar no nosso site os respetivos regulamentos, sendo que, a
partir da expedic;:ao desta, poderao, os interessados, proceder a sua inscric;:ao via email
preenchendo a ficha para o efeito ai colocada, que depois de preenchida devera ser-nos
devolvida, juntamente com os documentos nela solicitada e comprovativo do
pagamento da JOIA, no montante de 20.00€, ja com IVA, atraves do seguinte email:
formacao@afporto.pt
Estes cursos serao descentralizados, no que concerne a Formac;:ao Especifica e, cada
turma, tera o maxima de 30 formandos. Todavia, na oportunidade divulgaremos os
Concelhos para cada um dos Graus.
Porto e A. F. Porto, 14 de Dezembro de 2020

Pel' A Direc;:ao da A.F. PORTO

Consulte o nosso site emwww.afporto.pt

1

CURSO DE TREINADORES DE FUTEBOL
UEFA “B”/BASIC (GRAU II)

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

Morada:

Código Postal:

–

Email:
Preenchimento obrigatório – toda a informação complementar será enviada por email

Telemóvel:

Outro:

nº Doc. identificação:
Data de Nascimento:

NIF:
/

/

Nacionalidade:

Habilitações Académicas:_______________________________________________________________________
Profissão:____________________________________________________________________________________
Curso UEFA C (Grau I) realizado na A . F .

ÉPOCA: _____________

A inscrição só será aceite mediante entrega dos seguintes documentos OBRIGATÓRIOS:
• Cópia do Documento Nacional (B.I./C.C.) de Identificação (ou DNI estrangeiro), declarando que a utilização
dos dados constantes do mesmo é permitida para fins formativos;
• Cópia do certificado de cumprimento da escolaridade obrigatória – Certificado de Habilitações,
devidamente autenticado por entidade consular para cidadãos com formação no estrangeiro e passível de exigência
de autenticação para os restantes candidatos se solicitada);
• Certificado de proficiência em Língua Portuguesa, correspondente ao nível B2 do Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa, no caso de candidatos sem nacionalidade portuguesa.
•

Diploma UEFA “C” ou diploma de ex-I Nível, de Futebol;

•

Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) de Grau I válido;

• Certificados de Formação Contínua UEFA correspondentes, no mínimo, a 5 horas por cada época
desportiva desde a conclusão do curso “UEFA C” de Futebol;
• Comprovativo de ter exercido a função de Treinador(a) por pelo menos 6 meses na posse da habilitação
UEFA “C” (Grau I);
•

Fotografia atualizada e com nitidez;

• Comprovativo de transferência de 20.00€ (IVA incluído) relativos à taxa administrativa de candidatura (Não
reembolsável).
NIB: 0036 0116 991 000 15043 11
Os documentos referidos supra devem reproduzir a exata realidade do exercício da atividade, sob pena de
exclusão imediata da candidatura ou frequência do curso e de impossibilidade de concorrer aos próximos
2(dois) cursos.
A ficha de inscrição deve ser enviada para formacao@afporto.pt devidamente preenchida e assinada
juntamente com TODOS os documentos solicitados.

Currículo como TREINADOR(A) de Futebol:
Época

Treinador(a) Principal /
Adjunto (riscar o que não

Clube

interessa)

Escalão
((riscar o que não interessa)

Principal / Adjunto

Sénior / Júnior A / Júnior B / Júnior C
Júnior D / Júnior E / Júnior F/G

Principal / Adjunto

Sénior / Júnior A / Júnior B / Júnior C
Júnior D / Júnior E / Júnior F/G

Principal / Adjunto

Sénior / Júnior A / Júnior B / Júnior C
Júnior D / Júnior E / Júnior F/G

Principal / Adjunto

Sénior / Júnior A / Júnior B / Júnior C
Júnior D / Júnior E / Júnior F/G

Principal / Adjunto

Sénior / Júnior A / Júnior B / Júnior C
Júnior D / Júnior E / Júnior F/G

Divisão

Regulamento Geral de Proteção de dados pessoais: A A.F. Porto tem como máxima o respeito pela privacidade
dos indivíduos, e a introdução do novo Regime de Proteção de Dados (RGPD) vem reforçar esta máxima.
No dia de hoje temos esta ficha de inscrição no Curso de Formação de Treinadores de Futebol grau I, na qual deve
assinalar no local apropriado, com um (X) SIM
NÃO
se nos autoriza a passar os dados aí constantes para a
Federação Portuguesa de Futebol, I.P.D.J. e A.N.T.F., a fim de dar validade à conclusão do Curso quando for
oportuno.

O(A) TREINADOR(A)

(ASSINATURA)

Regulamento do Curso UEFA “B” (Grau II) de Futebol, Requisitos obrigatórios:
4.5
a) Ter 19 anos de idade à data de candidatura;
b) Ser detentor da escolaridade mínima obrigatória em função da data de nascimento, conforme tabela seguinte:
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
letivo 2009/2010, no 1º e 2º ciclo do ensino básico ou no 7º ano de escolaridade

c) Ter exercido a função de Treinador por pelo menos 6 meses na posse da habilitação UEFA “C” (Grau I).

www.afporto.pt / formacao@afporto.pt
Sede: Rua António Pinto Machado nº 100, 4100-068, Porto
Telefones: 226076220 / 226076224 (Secretaria)

“Procedo à entrega voluntária da cópia do cartão de cidadão/documento de identificação e permito a
sua retenção no arquivo da A.F. Porto para fins relacionados com a atividade formativa de Treinadores
da A.F.P./F.P.F./I.P.D.J..”
Data e Assinatura do titular conforme documento identificativo.
_____/_____/_______
________________________________________________________________________
(IMPRIMIR C.C. NESTA FOLHA)

CURSO DE TREINADORES DE FUTEBOL
UEFA “C”/RAÍZES (GRAU I)

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

Morada:

Localidade:
Código Postal:

–

Email:
Preenchimento obrigatório – toda a informação complementar será enviada por email

Telemóvel:

Outro

Telefone:

nº Doc. identificação:
Data de Nascimento:

NIF:
/

/

Nacionalidade:

Habilitações Académicas:
Profissão: ____________________________________

A inscrição só será aceite mediante entrega dos seguintes documentos OBRIGATÓRIOS:

• Cópia do Documento Nacional (B.I./C.C.) de Identificação (ou DNI estrangeiro), declarando que a
utilização dos dados constantes do mesmo é permitida para fins formativos;
• Cópia do certificado de cumprimento da escolaridade obrigatória – Certificado de Habilitações,
devidamente autenticado por entidade consular para cidadãos com formação no estrangeiro e passível de
exigência de autenticação para os restantes candidatos se solicitada);
• Certificado de proficiência em Língua Portuguesa, correspondente ao nível B2 do Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa, no caso de candidatos sem
nacionalidade portuguesa.
•

Fotografia atualizada e com nitidez;

• Comprovativo de transferência de 20.00€ (IVA incluído) relativos à taxa administrativa de
candidatura (Não reembolsável).

NIB: 0036 0116 991 000 15043 11

Os documentos referidos supra devem reproduzir a exata realidade do exercício da atividade, sob
pena de exclusão imediata da candidatura ou frequência do curso e de impossibilidade de
concorrer aos próximos 2(dois) cursos.
A ficha de inscrição deve ser enviada para formacao@afporto.pt devidamente preenchida e assinada
juntamente com TODOS os documentos solicitados.

IV – CURRICULUM DESPORTIVO:
PRATICANTE DE FUTEBOL:
ÉPOCA

ESCALÃO

CLUBE

DIVISÃO

OBSERVAÇÕES / ELEMENTOS RELEVANTES:

Regulamento Geral de Proteção de dados pessoais: A A.F. Porto tem como máxima o respeito pela
privacidade dos indivíduos, e a introdução do novo Regime de Proteção de Dados (RGPD) vem reforçar esta
máxima.
No dia de hoje temos esta ficha de inscrição no Curso de Formação de Treinadores de Futebol grau I, na qual
deve assinalar no local apropriado, com um (X) SIM
NÃO
se nos autoriza a passar os dados aí constantes
para a Federação Portuguesa de Futebol, I.P.D.J. e A.N.T.F., a fim de dar validade à conclusão do Curso quando
for oportuno.

O(A) CANDIDATO(A)
(ASSINATURA)

Regulamento do Curso UEFA “C” (Grau I) de Futebol, Requisitos obrigatórios:
4.5
a) Ter 18 anos de idade à data de candidatura;
b) Ser detentor da escolaridade mínima obrigatória em função da data de nascimento, conforme tabela
seguinte:
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
letivo 2009/2010, no 1º e 2º ciclo do ensino básico ou no 7º ano de escolaridade

www.afporto.pt / formacao@afporto.pt
Sede: Rua António Pinto Machado nº 100, 4100-068, Porto
Telefones: 22 607 62 20 / 22 607 62 24 (Secretaria)

“Procedo à entrega voluntária da cópia do cartão de cidadão/documento de identificação e permito a
sua retenção no arquivo da A.F. Porto para fins relacionados com a atividade formativa de Treinadores
da A.F.P./F.P.F./I.P.D.J..”
Data e Assinatura do titular conforme documento identificativo.
_____/_____/_______
________________________________________________________________________
(IMPRIMIR C.C. NESTA FOLHA)

