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1. ORGANIZAÇÃO 

 

O Curso de Treinadores de Futebol UEFA “C” / Raízes (Grau I) será organizado pela Associação de 

Futebol de Santarém nos termos das Normas de Licenciamento de Cursos de Treinadores da FPF. 

 

A responsabilidade de organização e funcionamento do Curso de formação de Treinadores é da 

Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do seu Serviço de Formação (SF), a quem compete 

verificar as respetivas condições de exequibilidade, no respeito pelos regulamentos em vigor, pela 

Convenção de Treinadores da UEFA e pelo Regulamento de Organização de Cursos de Treinadores 

do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). 

 

2. LOCAIS E DATAS DE REALIZAÇÃO 

 

Os Cursos de Treinadores de Futebol UEFA “C” / Raízes (Grau I) decorrem em três fases 

consecutivas mas autónomas, correspondente às três componentes formativas – formação geral, 

formação específica e formação prática (estágio) – estabelecidas no Programa Nacional de 

Formação de Treinadores do IPDJ. 

 

O curso decorrerá em Santarém e Samora Correia, as aulas teóricas da componente formação geral 

decorrerão na sede da Associação de Futebol de Santarém (Auditório “Rui Manhoso”) e as aulas 

teóricas e práticas da componente de formação específica em Samora Correia. 

 

As datas previstas para a realização do curso são: 

 - Formação Geral: de fevereiro a março 2018 

 - Formação Específica: de março a junho 2018 

 - Formação Prática (Estágio): Época desportiva 2018-2019 (550 horas) 

 

3. HORÁRIOS 

 

Formação Geral e Formação Específica 

As aulas funcionarão preferencialmente: 

 Dias uteis – das 19h30 às 23h30 

 Sábados/Domingos/Feriados – das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30 
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4. CANDIDATURA E INSCRIÇÃO 

 

4.1 As inscrição encontram-se abertas até 31 janeiro 2018, podendo a ficha de inscrição, 

juntamente com a restante documentação, ser entregue na sede da A.F. Santarém, sita na Rua 

Pedro de Santarém nº 46 – 2000-223 Santarém, no horário de expediente, ou através do email 

geral@afsantarem.pt. 

 

4.2 O processo de candidatura é simultaneamente válido para as componentes de formação geral 

e de formação específica, sem prejuízo do impedimento de continuidade do processo 

formativo que possa ocorrer em caso de não aprovação na primeira das duas componentes. 

 

4.3 O valor da taxa de inscrição é de 550 €. Este valor corresponde ao valor global das três 

componentes formativas, distribuído da seguinte forma: 

  -Formação Geral – 100 € (cem euros)  
-Formação Específica – 380 € (trezentos e oitenta euros)  
-Estágio – 70 € (setenta euros) 

 
-Componente de formação geral – 1ª prestação: 25€, no ato da inscrição;  

-Componente de formação geral – 2ª prestação: 75€, até final de fevereiro 2018;  

-Componente de formação especifica – 3ª prestação: 95€, até final de março 2018;  

-Componente de formação específica – 4ª prestação: 95€, até final de abril 2018;  

-Componente de formação específica – 5ª prestação: 95€, até final de maio 2018;  

-Componente de formação específica – 6ª prestação: 95€ até final de junho 2018;  

-Componente prática – estágio – 7ª prestação: 70€, desde a conclusão da componente 

específica até ao início do estágio; 

 

O não cumprimento dos prazos definidos para pagamento das formações/prestações 

impede os candidatos da frequência às aulas e leva à respetiva exclusão do curso. 

 

4.4 Cada candidato deve, ainda, cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 

- Ter 18 anos de idade à data da emissão dos diplomas; 

- Estar habilitado com a escolaridade obrigatória correspondente à idade. 
 

4.5 As inscrições no curso estão limitadas ao número máximo de 30 candidatos(as), os(as) quais 

serão selecionados em função dos critérios indicados no ponto seguinte deste regulamento. O 

curso realiza-se com um mínimo de 25 candidatos. 

mailto:geral@afsantarem.pt
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5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
5.1 Após a verificação das condições de inscrição previstas no ponto 4.4  – e caso o número de 

inscritos exceda o número máximo de 30 (trinta) candidatos(as) – serão  aplicados, dando 
prioridade ao percurso desportivo dos candidatos como praticantes de Futebol, os seguintes 
critérios de seleção por ordem decrescente: 

 
1. Jogador(a) Internacional “A” da Seleção Portuguesa 
2. Jogador da I Liga Profissional ou competição equivalente 
3. Jogador da II Liga Profissional ou competição equivalente 
4. Jogador internacional Sub-21 
5. Jogador internacional Sub-20 
6. Jogador(a) internacional Júnior 

7. Jogador da II Divisão Nacional ou competição equivalente 

8. Jogador da III Divisão Nacional ou competição equivalente 

9. Jogadora do Campeonato Nacional de Futebol Feminino (e ex-I Divisão Feminina) 

10. Jogador dos Campeonatos de Seniores de Associações de Futebol 

11. Jogador do Campeonato Nacional Juniores “A” I Divisão 

12. Jogadora do Campeonato de Promoção Futebol Feminino (e ex-II Divisão Feminina) 

13. Jogador(a) dos restantes Campeonatos Nacionais Juniores 

14. Jogador(a) dos restantes Campeonatos Juniores das Associações de Futebol 

15. Jogador(a) de Futsal 

16. Restantes candidatos 

 

5.2 Quando na ordenação dos candidatos se verificar a existência de empate pontual entre dois ou 

mais candidatos, os critérios de desempate serão, sucessivamente, o número de épocas 

desportivas realizadas e a ordem de entrada da candidatura na Associação de Futebol de 

Santarém. 

 

5.3  Todos os documentos comprovativos deverão ser devidamente autenticados pelas entidades 

oficiais. Os documentos supra referidos devem reproduzir a exata realidade do exercício da 

atividade, sob pena de exclusão imediata da candidatura ou frequência do curso e 

impossibilidade de concorrer aos próximos 2 (dois) cursos. 

 

5.4 A listagem com os candidatos finais selecionados será divulgada após a reunião de seleção. 
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6. FORMADORES 

 

Componente Geral (41 h)  Componente Específica (100 h) 
Jorge Castelo 

Luís Filipe Júlio 
Nuno Presume 
José Vasques 

João Henriques 
Renato Fernandes 
Emanuel Baleizão  

Manuel Faria  
e outros a confirmar 

   
7. INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

As inscrições só serão válidas e registadas quando toda a documentação necessária à regularização 

das mesmas dê entrada nos serviços da A.F. Santarém. 

 

Para registo das inscrições é necessário entregar na A.F. Santarém a seguinte documentação: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, a qual pode descarregar no sítio da 
internet desta Associação (www.afsantarem.pt);  

2. Cópia do documento oficial de identificação (e cartão contribuinte, se necessário);  
3. Cópia do certificado de habilitações escolares;  
4. 1 fotografia digital tipo passe atualizada; 

5. Documento comprovativo da conclusão da componente de formação geral (caso se aplique); 

6. Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição; 

7. Qualquer outro documento oficial que julgue necessário à candidatura. 

 

O regulamento do curso estará disponível em www.afsantarem.pt. 
 

IBAN da Associação de Futebol de Santarém: PT50 0036 0044 9910 0177 3591 6  

http://www.afsantarem.pt/
http://www.afsantarem.pt/

