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CURSOS DE TREINADORES DE PADEL 

FORMAÇÃO INICIAL - GRAU I 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

As condições de acesso para o Cursos de Treinadores Grau I são os seguintes: 

• Idade mínima 18 anos; 

• Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento 
(Certificado de Habilitações). 

 

O valor do Curso de Treinador de Padel Grau I é de 695€. 

O curso divide-se em 3 fases: componente geral, componente específica e 
estágio.  

Componente Geral: Os licenciados em Educação Física ou Ciências do Desporto 
poderão ficar dispensados da Componente Geral, mediante apresentação do 
Certificado de Reconhecimento de Competências que deverá solicitar na 
plataforma PRODesporto do IPDJ (Instituto Português do Desporto e da 
Juventude). 
 

Também quem tenha o Diploma de Qualificação numa outra modalidade, desde 
que este tenha as mesmas unidades de formação do Curso de Treinador de Padel 
Grau I, e com data posterior a 20 Março de 2020, fica dispensado da Componente 
Geral. 

Componente Específica: Esta fase diz respeito à parte prática do Curso. Os 
exames da CG e da CE são sempre realizados último dia da componente 
específica. 

 

Estágio: Duração mínima de 6 meses num clube filiado na FPP acompanhado de 
Tutor com cédula de treinador IPDJ válida obrigatoriamente, e aconselha-se que 
o mesmo tenha a Licença de Treinador FPP em dia. 

 

Nota: Tanto na componente geral como específica terá de cumprir pelo menos 
90% de assiduidade. 

Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição e dados para pagamento 
através do email secretaria@fppadel.pt. 
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GRAU II 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

As condições de acesso para o Cursos de Treinadores Grau II são os seguintes: 

• Preenchimento da Ficha de Inscrição (solicitar através do email 
secretaria@fppadel.pt). 

• Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento 
(Certificado de Habilitações). 

• Título Profissional de Treinador/a de Desporto da Modalidade de 
Grau I ou que cumpra os requisitos definidos na legislação para 
“Praticantes de alto nível”; 

• Desempenho efetivo de 1 ano ou uma época desportiva com a 
duração mínima de 6 meses de exercício profissional da função de 
treinador de Grau I da modalidade, exceptuando os que cumpram 
os requisitos definidos na legislação para “Apoio às carreiras duais”. 

• Dispensa de Frequência da Componente Geral? – Deverá remeter-
nos o Certificado de Reconhecimento de Competências, ou Diploma 
de Qualificação de acordo com o mencionado acima. 

 
 

O valor do Curso de Treinador de Padel Grau II é de 825€. 

O curso divide-se em 3 fases: componente geral, componente específica e 
estágio.  

Tal como no Curso de Treinador de Padel Grau I, ficam dispensados da 
Componente Geral, os licenciados em Educação Física ou Ciências do Desporto, 
mediante apresentação do Certificado de Reconhecimento de Competências que 
deverá solicitar na plataforma PRODesporto do IPDJ (Instituto Português do 
Desporto e da Juventude). 

Também fica dispensado quem apresentar o Diploma de Qualificação de 
GRAU II, desde que posterior a 20 de Março de 2020. 

Componente Específica:  esta fase diz respeito à parte prática do Curso. No último 
dia da CE, serão feitas as avaliações da CG e CE. 

E também aqui, terão de cumprir 90% de assiduidade na componente geral e 
componente específica. 
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Estágio: Duração mínima de 6 meses num clube filiado na FPP acompanhado 
de Tutor com cédula de treinador IPDJ válida obrigatoriamente, e aconselha-se 
que o mesmo tenha a Licença de Treinador FPP em dia. 

 

Nota: Os Cursos de Treinador de Padel estão condicionados a número mínimo de 
inscritos.  

 

Mais informações, contactar através de secretaria@fppadel.pt 
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