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CURSO DE TREINADORES DE ANDEBOL DE GRAU 3 

 
REGULAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
 

1 - CALENDARIZAÇÃO: 

 

Fase Curricular: 21 de Junho a 7 de Setembro de 2014 

 

1.1 - A Fase Curricular do 1º Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3 irá decorrer 

em 3 momentos: 

1º Bloco – 21 a 22 de Junho – Lisboa – 11º Congresso Técnico Científico de Andebol 

2º Bloco – 07 a 13 de Julho – I.P. de Leiria (Regime de internato) 

3º Bloco – 01 a 07 de Setembro – I.P. de Leiria (Regime de internato) 

 

1.2 – A Fase de Estágio decorrerá durante uma época desportiva, tendo início 

imediatamente após a publicação da avaliação da Fase Curricular do curso (30 de 

Setembro). 

2- INSCRIÇÕES 

 As inscrições terão início no dia 25de Março e terminam a 8 de Junho. 

 As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação. 

 É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca 

esquecendo de colocar o respetivo email.  

 As inscrições só serão válidas após a receção do comprovativo de pagamento 

da taxa de inscrição.  

 Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento 

identificado, comprovativo de estudante se o caso), receberá um email a 

informar que a sua inscrição foi confirmada. 

 O curso só funcionará com um número mínimo de 15 candidaturas. 



 

2 
 

 

 

3 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

O curso tem o custo de 650 € e inclui: 

 Taxa de candidatura 

 Taxa de inscrição. 

 Estadia e alimentação (almoço e jantar) para os blocos em regime de internato, 

a ter lugar no I.P. de Leiria) 

 Manual da Componente de Formação Específica. 

 Custos inerentes ao estágio. 

 Seguro 

 

4 - PAGAMENTO 

O pagamento da taxa de inscrição tem de ser realizado na totalidade ou nas seguintes 

parcelas: 

1. No ato da inscrição – 200 € (fica considerado inscrito após o pagamento) 

2. 03 de Julho – 200 € (imediatamente antes do 2º Bloco)* 

3. 29 de Agosto – 150 € (imediatamente antes do 3º Bloco)* 

4. 30 de Setembro – 100 € (imediatamente antes do inicio do Estágio)* 

 

Transferência Bancária: NIB 0046 0032 0060 0219 81656, Banco Popular. (Atenção: só 

se confirmará a inscrição com a receção do comprovativo de pagamento com a 

identificação do Nome e NIF para o seguinte email marco.santos@fpa.pt.). 

 

*O NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO NAS DATAS ESTIPULADAS, LEVARÁ À 

IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NA FREQUÊNCIA DO CURSO. 

 

Lisboa 25-03-2014 

O Responsável pela Formação da FAP 

 
 

Professor Doutor Pedro Sequeira 


