
 
 

 

CANDIDATURAS AOS CURSOS DE TREINADORES DE FUTEBOL E 
FUTSAL UEFA C e B DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO 

 
Os interessados devem obter a seguinte documentação para a candidatura ao seu curso, devendo esta 

ser carregada no formulário de candidatura 
 

1. Taxa de candidatura 
 

25,00€ (IVA incluído) - O candidato deve realizar uma transferência daquele montante para a conta da 
Associação de Futebol de Aveiro, fornecida no momento da candidatura 

 
 

2. Documentos de candidatura 
 

Cursos UEFA C  
a) Foto tipo passe; 
b) Cópia de Documento de Identificação na minuta de autorização de dados – Anexo II 
c) Cópia de Certificado de Habilitações – no mínimo da escolaridade obrigatória para a idade – Anexo I 
d) Pode ser pedido ainda histórico emitido pela Federação, da atividade como atleta; 

 

Cursos UEFA B 
Acesso regular  
a) Foto tipo passe; 
b) Cópia de Documento de Identificação na minuta de autorização de dados – Anexo II 
c) Cópia de Certificado de Habilitações – no mínimo da escolaridade obrigatória para a idade – Anexo I  
d) Prova de atividade como treinador devidamente credenciado, em provas oficialmente reconhecidas 
pela Federação, de pelo menos 6 meses após obtenção do grau I 
e) Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau I (TPTD) válido até outubro da época de estágio  
f) Diploma UEFA C  
g) Certificados de Formação Continua UEFA de 5 horas/ano nos 3 anos que antecedem a candidatura, ou 
desde a emissão do Diploma UEFA C, se emitido nessa janela temporal. 

 
Acesso de praticantes de elevado nível - Lei n.º 106/2019, Art. 6º, 10ºA e 10ºB  
a) Foto tipo passe; 
b) Cópia de Documento de Identificação na minuta de autorização de dados – Anexo I 
c) Cópia de Certificado de Habilitações – no mínimo da escolaridade obrigatória para a idade – Anexo II  
d) Prova de atividade de 8 anos seguidos ou interpolados, emitida pela Federação/Liga, como jogador na 
I Liga Profissional, ou campeonato equivalente estrangeiro, ou como participante em Seleção Nacional 
Sénior AA 

 
 

Documentos específicos adicionais 
 

Candidatos com equivalências académicas: 
- Certificado de Reconhecimento de Competências do IPDJ - https://prodesporto.idesporto.pt/ 

 
Candidatos que realizaram cursos em empresas privadas; 
- Diploma de Qualificações ou Certificado de Qualificações quando curso incompleto. 

 
Foreign citizens:  
By regulation (paragraph e) point 4.6) all non-Portuguese citizens must present a Certificate of Proficiency in 
Portuguese at level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages, of the Council of Europe. 

https://prodesporto.idesporto.pt/


 
Todos os documentos gerais do candidato serão carregados nos formulários online, em formato PDF de 
ficheiro único. A foto do candidato é carregada em formato de imagem. Nenhum documento deve 
exceder 1MB.  
No caso de necessidade de reduzir documentos PDF ou realizar a união de diversas páginas, aconselhamos 
a utilização dos seguintes aplicativos gratuitos online: 
https://pdfcompressor.com/pt/  
https://combinepdf.com/ 

 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 

HABILITAÇÕES MINIMAS DE ACESSO AOS CURSOS UEFA 
 

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; 

 

Para cidadãos estrangeiros o Certificado de Habilitações tem de ser transposto para o sistema de 
ensino português através de equivalência obtida no consulado português ou em estabelecimento de 
ensino português se residentes em Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 
(página seguinte) 

https://pdfcompressor.com/pt/
https://combinepdf.com/


“Procedo à entrega voluntária de cópia do cartão de cidadão (ou outro documento de identificação, apenas 
para cidadãos estrangeiros) e permito a utilização por parte da AF Aveiro/FPF dos meus dados pessoais 
fornecidos no ato de candidatura para fins relacionados com a atividade de formação de treinadores, conforme 
estabelecido na respetiva Política de Privacidade”. 

 

Data e Assinatura do titular conforme documento identificativo. 
 

___/____/______  


