Associação de Futebol do Porto
Rua António Pinto Machado, n.º 96 – 4100 – 068 Porto

Formação Contínua – Treinadores
A Lei nº40/2012, de 28 de agosto, estabelece no seu artigo 8º que o título
profissional de treinador de desporto (TPTD) de uma dada modalidade
caduca sempre que o seu titular não frequente com aproveitamento, no
período de 5 anos, ações de formação contínua.
A Portaria nº362/2013, de 1 de novembro, que enquadra a formação contínua
determinada nessa Lei, define serem necessárias 10 Unidades de Crédito para a
revalidação do TPTD dos graus I, II, III e IV. Cada uma dessas Unidades de Crédito
(UC) corresponde a 5 horas, pelo que, para que seja possível manter o TPTD, será
necessário frequentar 50 horas presenciais de formação.
Assim sendo, a Associação de Futebol do Porto, pretende levar a efeito um
conjunto de Ações de Formação que possibilite, não só, os créditos necessários
para a revalidação do título profissional de treinador de desporto (TPTD), mas
também, contribuir, como é seu desígnio, para a evolução e atualização constante
de todos os treinadores.
A primeira Ação de Formação terá lugar no dia 28 de outubro de 2017, num dos
Auditórios da AFP, subordinada ao tema “ Modelos de Jogo e Metodologias de
Treino do Futebol em contextos culturais diversos – Implicações para o
trabalho do treinador português no mundo”.
PRELETORES CONVIDADOS: Professor Henrique Calisto e Professor Manuel
Gomes (NECA)
A ação só se realizará com o mínimo de 30 e um máximo de 100 inscritos
Inscrições: Até ao dia 15 de outubro de 2017 – 20.00€ (C/IVA Incluído) após
esta data – 25.00€ (C/IVA Incluído)
Horário: 14h00 – 19h00
1UC = 5 horas
Terão direito a Certificado passado pela F.P.F.
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