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Apresentação e objetivos 

O White Sharks Almada Beisebol Clube (WS-ABC) tem desenvolvido a sua atividade de formação 

desportiva, promoção, treino e competição nas modalidades de Beisebol e Softebol.  

Integrando o Plano Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), avançamos agora para a 

organização da nossa segunda ação de formação contínua – A Formação do Praticante de Beisebol e 

Softebol - II. Com um bom leque de formadores convidados, pretendemos acima de tudo melhorar e 

atualizar as competências e capacidades de treinadores, professores e outros agentes que intervêm 

ou pretendem intervir nestas modalidades, apresentando situações e instrumentos úteis para a 

atividade com praticantes e alunos, promovendo igualmente momentos de discussão, reflexão e 

partilha entre todos. 

Queremos destacar o facto de termos melhorado o nosso esforço organizativo, apostando na 

chamada “dupla creditação”. Associámo-nos ao Centro de Formação da Associação de Escolas do 

Concelho de Almada (Almadaforma), estendendo assim a candidatura desta ação à creditação no 

âmbito da formação contínua de professores. 

Três ordens de razões estiveram na origem desta 2ª ação de formação organizada pelo WS-ABC: 

1º O êxito alcançado com a 1ª ação que realizámos em julho passado; 

2º Necessidades de formação identificadas pelos formadores e pelos próprios formandos nos 

respetivos questionários de avaliação; 

3º Oportunidade de alargar e rentabilizar o corpo de conhecimentos, proporcionado nos últimos 

anos por formadores especialistas aos alunos de Desporto Escolar em cursos de Arbitragem e de 

Anotação. 

Para a concretização desta ação foi determinante a participação das nossas entidades parceiras, 

nomeadamente o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), o Almadaforma, a 

Coordenação Local do Desporto Escolar da Península de Setúbal, o Agrupamento de Escolas Emídio 

Navarro e a Câmara Municipal de Almada. 

Data e local: dias 7 e 8 de novembro de 2015 (cf. programa); Escola Secundária Emídio Navarro e 

Pista Municipal de Almada (Sobreda de Caparica). 

Destinatários: Treinadores de Beisebol e Softebol de grau 1; professores de Educação Física; técnicos 

e outros agentes desportivos.  

Dados de acreditação da ação: 

Treinadores – Incluída no PNFT; formação contínua presencial de componente específica, de 

nível I; carga horária de 12,5h; confere a atribuição de 2,5 unidades de crédito para efeitos 

de formação contínua e revalidação do título TD. 

Professores – Formação contínua de professores; carga horária de 12,5h; confere a 

atribuição de 0,5 unidades de crédito para efeitos de progressão na carreira docente e 

avaliação do desempenho. 
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Nota: os processos de acreditação encontram-se presentemente em curso. 

Avaliação: conforme normas do Almadaforma e do PNFT. 

Certificação: aos formandos avaliados positivamente será emitido o respetivo certificado de 

qualificações pela entidade formadora. 

Legislação aplicável: Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, e Portaria n.º 326/2013, de 1 de novembro 

(treinadores); Decreto-Lei n.º 22/2014 de 11 de fevereiro (professores). 

Programa e Formadores 

Ver quadro anexo. 

Nota técnica: pela elevada componente prática será necessário equipamento desportivo por parte 

dos formandos. 

Inscrição: a inscrição dos participantes é feita através do preenchimento duma ficha de inscrição 

disponível no link https://goo.gl/gbOnrh; os professores devem preencher a ficha do CF Almadaforma 

disponível no respetivo site, http://almadaforma.org/index.php/planoprof. 

Prazo de inscrição, 30 outubro 2015; limitado a 35 candidatos; não existe número mínimo de 

inscrições para viabilizar a realização da ação. 

Documentação: será fornecida no momento de receção aos participantes; estará também disponível 

para venda a todos os interessados o livro “Softebol. O Manual para Treinadores e Praticantes”. 

Custo da ação: 20€; 50% desconto para sócios WS-ABC. O pagamento deverá ser efetuado por 

transferência bancária para o NIB 007900003451483810143. O comprovativo deverá acompanhar o 

formando no momento de receção dos participantes. 

Responsável da ação: Fernando Lucas (fernando.lucas@aeen.pt) 

Enquadramento institucional: PNFT do IPDJ; CFAECA Almadaforma 
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Apoio especial: Coordenação Local do Desporto Escolar da Península de Setúbal 

 

 

Outros apoios: Câmara Municipal de Almada 

 

 

 

 


