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Em Vila Real ELAS também Treinam 
Com o objetivo de incentivar mais mulheres a vir para o treino de Futebol e Futsal, decidiu a Direção da 
AFVR promover preços especiais nos cursos por si ministrados na época 2019-2010. Neste sentido, as 
taxas a pagar por mulheres que se candidatem à realização de cursos de treinadores na AFVR, são as 
definidas neste Anexo aos Regulamentos dos cursos. 

a) Curso de Treinadores de Futebol UEFA C/Grau I 
Situação 1: 

3.3. O valor total da taxa de inscrição para mulheres é de € 450,00. 

a) Este valor corresponde às três componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Geral: € 175,00 

• Formação Específica: € 200,00 

• Formação Prática (estágio): € 75,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 75,00 

b) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• Formação Geral (€ 175,00), até ao 3º dia após a comunicação da lista final de 

candidatos aprovados; 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 100,00), até ao dia anterior ao início da 

formação específica; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 100,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 75,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 75,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 

Situação 2: 

3.3. O valor total da taxa de inscrição para mulheres que apenas realizam 2 componentes 

(Específica + Estágio) é de € 400,00. 

c) Este valor corresponde às duas componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Específica: € 325,00 

• Formação Prática (estágio): € 75,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 75,00 

d) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 200,00), até ao 3º dia após a 

comunicação da lista final de candidatos aprovados; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 125,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 75,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 75,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 
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b) Curso de Treinadores de Futebol UEFA B/Grau II 
 

Situação 1: 

3.3. O valor total da taxa de inscrição para mulheres é de € 550,00. 

e) Este valor corresponde às três componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Geral: € 175,00 

• Formação Específica: € 300,00 

• Formação Prática (estágio): € 75,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 75,00 

f) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• Formação Geral (€ 175,00), até ao 3º dia após a comunicação da lista final de 

candidatos aprovados; 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 150,00), até ao dia anterior ao início da 

formação específica; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 150,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 75,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 75,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 

Situação 2: 

3.4. O valor total da taxa de inscrição para mulheres que apenas realizam 2 componentes 

(Específica + Estágio) é de € 500,00. 

g) Este valor corresponde às duas componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Específica: € 425,00 

• Formação Prática (estágio): € 75,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 75,00 

h) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 200,00), até ao 3º dia após a 

comunicação da lista final de candidatos aprovados; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 225,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 75,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 75,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 
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c) Curso de Treinadores de Futsal UEFA C/Grau I 
 

Situação 1: 

3.3. O valor total da taxa de inscrição para mulheres é de € 300,00. 

i) Este valor corresponde às três componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Geral: € 100,00 

• Formação Específica: € 150,00 

• Formação Prática (estágio): € 50,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 50,00 

j) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• Formação Geral (€ 100,00), até ao 3º dia após a comunicação da lista final de 

candidatos aprovados; 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 75,00), até ao dia anterior ao início da 

formação específica; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 75,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 50,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 50,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 

Situação 2: 

3.5. O valor total da taxa de inscrição para mulheres que apenas realizam 2 componentes 

(Específica + Estágio) é de € 250,00. 

k) Este valor corresponde às duas componentes formativas, distribuído da seguinte 

forma: 

• Formação Específica: € 200,00 

• Formação Prática (estágio): € 50,00 

• Apenas Formação Prática (estágio) – apresentação de CRC para as componentes 

Formação Geral e Específica: € 50,00 

l) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma: 

• 1ª Prestação da Formação Específica (€ 100,00), até ao 3º dia após a 

comunicação da lista final de candidatos aprovados; 

• 2ª Prestação da Formação Específica (€ 100,00), até 30 dias após o início da 

formação específica; 

• Estágio (€ 50,00), até 30 dias após o fim da Formação Específica; 

• Apenas Estágio (€ 50,00), após 5 dias da comunicação de admissão. 
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d) Curso de Treinadores de Futsal UEFA B/Grau II 
Atendendo a que a AFVR ativou o plano de emergência da FPF para este curso, ficando o mesmo 

com o valor final de 390€ para cada candidato, mantêm-se as taxas definidas no Regulamento 

do curso. 


