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Inscrição
Os interessados devem enviar a ficha de pré inscrição devidamente preenchida para a
Associação de Andebol do Porto e fazer a sua inscrição online na Federação de andebol de
Portugal – www.fpa.pt – em inscrições online.
A taxa de Inscrição é de 100€
Deve ser feito o pagamento da 10€ (não reembolsáveis) aquando da pré-inscrição e os
restantes 90 € na semana anterior ao inicio do curso.

Numero mínimo e máximo de formandos
Para que o curso se inicie é necessário haver no mínimo 15 formandos devidamente
inscritos.
Cada turma poderá ter no máximo 35 formandos.

Destinatários e Condições de Acesso
Podem candidatar-se a frequentar os cursos de treinadores de desporto, todas as pessoas
de ambos os sexos que, cumulativamente, possuam a idade, as habilitações escolares
mínimas e os outros requisitos existentes na modalidade (devidamente validados pelo IPDJ,
IP), que constituem condições para o exercício da função de treinador, elementos que a
seguir se indicam para cada grau de formação.
• Idade mínima 18 anos (à data da emissão do Diploma de Qualificações).
• Requisitos específicos da modalidade, quando exigido pela respetiva federação desportiva,
ou entidades
que venham a ser reconhecidas como representantes e reguladoras de modalidades
desportivas (não
abrangidas pelas federações com o estatuto de utilidade pública desportiva).
• Escolaridade mínima obrigatória (ver tabela abaixo) à data de emissão do Diploma de
Qualificações.
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