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NOTA INFORMATIVA Nº
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2018/2019

17 de setembro de 2019

ASSUNTO:
Treinadores com Diploma UEFA em falta
Ex.mos senhores:
Perante a exigência que ocorre na presente época de se diferenciar no acto da sua inscrição,
na plataforma SCORE, os treinadores que possuem formação UEFA dos restantes treinadores
que obtiveram a sua formação em entidades externas à FPF/UEFA, verificou-se que muitos dos
treinadores UEFA não têm na sua posse o seu Diploma.
Nesse sentido, vimos esclarecer os clubes e os treinadores do seguinte:

Quem possui Diploma UEFA?
1. Treinadores com Cursos realizados numa Associação/FPF e concluídos depois de 2012
(novo regime formativo):
- Os treinadores nessa condição devem ter obrigatoriamente na sua posse o seu Diploma UEFA
(cor azul), uma vez que este lhes foi entregue no final do seu curso.
- Caso o treinador o tenha extraviado, deve o próprio solicitar uma 2ª via junto dos serviços da
AF Aveiro, ou dos serviços da Associação onde terminou o seu Curso.
2. Treinadores com Cursos realizados numa Associação/FPF e concluídos antes de 2012
(antigo regime formativo)
- Os treinadores nessa condição devem apresentar o Diploma obtido no final do seu curso que
pode ou não ter a designação UEFA.
- Caso o treinador o tenha extraviado, deve o próprio solicitar declaração provisória junto dos
serviços da AF Aveiro, ou dos serviços da Associação onde terminou o seu Curso.
- A declaração deve ser substituída logo que possível pela emissão de um novo Diploma com a
designação agora de ‘UEFA’ que deve ser solicitado pelo próprio junto dos serviços de
formação da FPF – formacao@fpf.pt – enviando para o efeito a referida declaração e o seu
Titulo Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) válido.
3. Treinadores que obtiveram o seu curso através de equivalências académicas (ensino
superior) e solicitaram reconhecimento UEFA junto da FPF
- Os treinadores nessa condição devem ter obrigatoriamente na sua posse o seu Diploma UEFA
(cor azul), uma vez que este lhes foi entregue no acto do reconhecimento.
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- Caso o treinador o tenha extraviado, deve o próprio solicitar uma 2ª via junto dos serviços de
formação da FPF – formacao@fpf.pt

4. Treinadores que obtiveram níveis e reconhecimento UEFA por outras vias junto da FPF
- Os treinadores nessa condição devem ter obrigatoriamente na sua posse o seu Diploma UEFA
(cor azul), uma vez que este lhes foi entregue no acto do reconhecimento.
- Caso o treinador o tenha extraviado, deve o próprio solicitar uma 2ª via junto dos serviços de
formação da FPF – formacao@fpf.pt
Em caso algum deve ser o Clube a solicitar estes documentos, que são pessoais e
intransmissíveis, devendo ser o próprio treinador a fazer esse pedido.
Aproveitamos ainda para informar que a inscrição no SCORE como ‘Treinadores/OUTROS’ é
exclusiva para treinadores que obtiveram os seus cursos através de entidades privadas, por
via profissionalizante, ou através de equivalências académicas superiores e que, neste
ultimo caso, não solicitaram reconhecimento UEFA junto da FPF.
Sublinhamos que todos os treinadores que obtiveram o seu curso nas Associações/FPF devem
ter na sua posse o seu Diploma UEFA em conjunto com o seu TPTD, sendo que a dupla
certificação e respetiva revalidação pode ser obtida simultaneamente através das formações
continuas realizadas apenas nas Associações de Futebol, ANTF e FPF.

Cumprimentos.
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