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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

TREINADORES 

 

1. Acreditação do Treinador na FPB 

 

Necessário para obtenção da carteira do treinador nas seguintes situações: 

 

1.1. Primeira inscrição de treinador na FPB 

Registo e validação de formação (habilitação adquirida: via curso de treinador, equivalência por 

via académica, via formação obtida no estrangeiro, por RCPA – Reconhecimento de 

Competências Profissionais e Académicas – ou outro via de acordo com as normas do PNFT). 

 

1.2. Treinador que se encontra a frequentar um curso de treinador ou estágio para validação da 

formação e obter a carteira de treinador. 

1.3. Um treinador que por qualquer razão, altera os seus dados pessoais, renova o título TPTD 

ou altera o seu grau de certificação (TPTD), tem obrigatoriedade de informar a FPB. 

 

Compete ao treinador realizar o pedido de acreditação à ENB/FPB, preenchendo o Modelo 7 

que pode ser descarregado no site da FPB (últimas » documentação » impressos). 

 

2. Inscrição Anual de Treinador 

 

O treinador que exercer a função de orientação/direção e treino de uma equipa de Basquetebol, 

qualquer que seja o escalão, deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

2.1. Possuir um Título de treinador válido, com um dos três graus de habilitação, facto 

comprovável pela posso do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), emitido 

pelo IPDJ, a entidade certificadora nacional. 

2.2. Inscrever-se na Associação Distrital do seu clube: 

a) Preenchimento no Modelo 11 – Inscrição Anual de Treinador. 

b) Uma fotografia atual, com fundo liso, digitalizada (enviar para nilzasimoes@fpb.pt) . 

2.3. Subscrição de Seguro Desportivo (Seguro Federação ou Seguro Clube). 

2.4. Pagamento da Taxa de Inscrição. 

2.5. Termo de Responsabilidade da DGS (caso de não se ter inscrito na época 2020/2021). 

2.6. Autorização Inquérito Epidemiológico (caso de não se ter inscrito na época 2020/2021). 
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3. Inscrição Anual de Treinador – Outras Funções 

 

3.1. Outras Situações 

Aplica-se para treinadores em formação curricular. 

 

3.2. Inscrição anual de treinadores – outras funções técnicas 

Os treinadores que exercem outras funções técnicas, deverão proceder a uma inscrição 

anual de treinador, denominada – Inscrição Anual de Treinadores – Outras Funções 

(Modelo 11B) 

Denominamos, Outras Funções Técnicas, às seguintes tarefas: 

 Diretor Técnico Regional 

 Coordenador Minibasquete 

 Coordenador Técnico Desportivo 

 Coordenador Seleção Regional 

 Preparador Físico 

 Selecionador Nacional 

 Selecionador Regional 

 Coordenador Estágio 

 Tutor de Estágio ENB 

 

3.3. Procedimentos para inscrição anual Outras funções: 

a) Preenchimento do impresso Modelo 11B – Inscrição Anual de Treinador – Outras 

Funções; 

b) Apresentar Comprovativo do TPTD – Basquetebol válido; 

c) Na função de Preparador Físico – apresentar habilitação superior na área do 

Desporto; diploma de especialista em curso na área da Preparação Física ou 

equivalente, reconhecido pela FPB ou curso de treinador grau 3. 

d) Na função de Coordenador Técnico Desportivo a apresentação de um diploma de 

participação em ação de formação de Coordenador Técnico certificada pelo IPDJ ou 

reconhecida pela ENB. 

e) Na função e Tutor de Estágio a apresentação do diploma da ação de formação de 

tutor de estágio da ENB válido 

f) O Clube deverá submeter a inscrição no treinador no SAV2, anexando toda a 

documentação digitalizada. 

 

Este comunicado não dispensa a leitura do Comunicado da FPB nº 20 (2021/2022). 

 

Anexos: 

 Comunicado FPB nº 20 (2021/2022) 



 

Funchal, 03 de Setembro de 2021 

A Direção 


