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Pressupostos a ter em consideração: 

 Aspetos Regulamentares e Organizacionais 

o Objetivos; Linhas orientadoras e processo metodológico; 

o Meios necessários para operacionalizar - materiais, humanos, regime 

presencial, em plataforma digital; 

 Meios necessários para operacionalizar - materiais, humanos, regime presencial, à 

distância; 

 Tipo de cursos:  árbitros; oficiais de mesa; outros, formação continua obrigatória e 

opcional; 

 Processo de prosseguimento de carreira, etc; 

 Enquadramento administrativo e custos associados; 

 Perfil do formador (nacional e regional); 

 Perfil do formando – habilitações, idade, requisitos de acesso; 

 Quanto ao quadro de formadores nacional e regional (reformulação/atualização, com 

regras objetivamente definidas); 

 Ação de formação de formadores obrigatória a nível nacional, para criação de novo 

quadro de formadores; 

 O quadro nacional de formadores deve ser de nomeação nacional, via CA/FPB. O 

quadro de formadores regionais será constituído por elementos propostos pelos CADs, 

via ação de formadores regionais, a realizar pelos formadores nacionais. 
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CURSO DE ÁRBITROS JOVENS ESTAGIÁRIOS E ESTAGIÁRIOS 

ASPETOS REGULAMENTARES E ORGANIZACIONAIS 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

Estes cursos obedecerão às orientações administrativas, técnicas, pedagógicas e científicas, 

emanadas dos órgãos da Escola Nacional do Basquetebol. Terão a organização do Conselho de 

Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol, através dos Conselhos de Arbitragem 

das Associações Distritais responsáveis pela Formação de Juízes e em articulação com o 

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol. 

A sua realização deverá obrigatoriamente constar do plano anual de atividades. 

2. DESTINATÁRIOS 

Destinam-se preferencialmente aos candidatos da área da Associação organizadora, que 

cumpram os requisitos definidos na "Carreira de Arbitragem". Candidatos de outras 

Associações poderão frequentá-lo se o Conselho de Arbitragem Regional, entidade 

organizadora e em articulação com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de 

Basquetebol, der o seu acordo. Igualmente poderão fazer parte elementos indicados por 

organismos do Desporto Escolar, Desporto Universitário, Desporto Militar e afins. 

3. ESTRUTURA 

Os cursos de Árbitros Jovens Estagiários e Estagiários seguirão o programa aprovado pelo 

Conselho Nacional de Formação de Juízes e destinam-se a candidatos a Árbitros. 

O Curso de Árbitros Jovens Estagiários e Estagiários desenrolar-se-á em três fases, a saber: 

1ª Fase - Inicial de Formação  

2ª Fase - Formação em Exercício  

3ª Fase - Final de Formação 

Estas três fases decorrerão, obrigatoriamente, na mesma época com a seguinte calendarização 

de base: 

1ª Fase: de 01 de Outubro a 31 de Janeiro 

2ª Fase: de 01 de Fevereiro a 30 de Abril 

3ª Fase: de 01 de Maio a 30 de Junho 

De qualquer modo, entre o final da “1ª Fase - Inicial de Formação” e o início da “3ª Fase - Final 

de Formação”, decorrerá um período máximo de 120 dias, sendo que a conclusão 

administrativa do curso e entrega de toda a documentação necessária à ENB e ao CA/FPB, 

deverá ocorrer no prazo limite de 150 dias a contar da data de início da “1ª Fase - Inicial de 

Formação”. 
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1ª FASE - INICIAL DE FORMAÇÃO 

Será de organização pelos Conselhos de Arbitragem Regional e lecionada pelos membros dos 

Corpos Regionais de Formadores, com a supervisão do Conselho de Arbitragem da Federação 

Portuguesa de Basquetebol (CA/FPB), sendo o Responsável Pedagógico/Diretor de Curso 

obrigatoriamente um elemento do CA/FPB ou, em alternativa, algum dos elementos que 

compõem o respetivo Corpo Regional de Formadores (CRF), no caso de delegação por parte do 

CA/FPB. 

A ficha de programação e o relatório deverão ser enviados à ENB, respetivamente até vinte 

(20) dias antes do seu início e até trinta (30) dias após o seu termo.  

Para além dos aspetos gerais de direção pedagógica, é da competência do Responsável 

Pedagógico/Diretor de Curso a elaboração do teste teórico e a avaliação dos formandos nesta 

fase. 

O currículo desta fase do curso terá uma carga horária presencial de 10 horas, a que acrescerá 

o estudo em plataforma digital, com a seguinte distribuição global: 

Apresentação Geral e Aspetos Administrativos e Regulamentares – 02 horas; 

Regras Oficiais e Técnica de Arbitragem (plataforma digital); 

Regras Oficiais e Técnica de Arbitragem (prática) – 06 horas; 

História do Basquetebol e Pedagogia da Arbitragem (plataforma digital); 

Boletim de Jogo – 01 hora; 

Avaliação Teórica – 01 hora. 

Esta fase deverá decorrer por um período máximo de quinze (15) dias. 

A parte do curso relativa às Regras Oficias e à Técnica de Arbitragem tem que ter um carácter 

fundamentalmente teórico/prático (realizada pelos formandos em plataforma digital e em 

pavilhão), devendo as respetivas matérias ser lecionadas conjuntamente e em interligação 

para melhor aprendizagem e compreensão por parte dos formandos. 

O teste teórico deverá ter 25 questões, de resposta Sim ou Não (tipo americano), tendo os 

formandos que obter uma classificação superior a 50% de forma a poderem ser considerados 

aptos. 

Os formandos considerados aptos nesta 1ª Fase - Inicial de Formação, serão designados de 

“candidatos a árbitros” e admitidos à fase seguinte de formação, sendo-lhes atribuído um 

número provisório de juiz. 
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2ª FASE - FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO 

Os candidatos admitidos a esta fase consideram-se acreditados para atuar em jogos das provas 

associativas até ao escalão de Sub 18 masculinos e Sub 19 femininos, inclusive. 

Como tal deverão ser licenciados pela FPB. 

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol (CA/FPB) elaborará um 

modelo normalizado (Modelo de Formação em Exercício - MFE) onde constará o nome do 

candidato, número dos jogos efetuados pelo candidato, número dos jogos nos quais foi 

avaliado, nome do avaliador e avaliação obtida, cuja responsabilidade do seu oportuno envio é 

do Presidente do Conselho de Arbitragem Distrital (CAD). 

O CA/FPB elaborará, também, uma ficha normalizada de avaliação prática dos “candidatos a 

árbitros”, fichas que têm de ser preenchidas pelos avaliadores e entregues ao Conselho de 

Arbitragem Distrital (CAD). 

No decurso desta fase, que decorrerá por um período não inferior a sessenta (60), nem 

superior a noventa (90) dias, cada formando deve atuar num mínimo de três (3) jogos e no 

máximo de seis (6) jogos, situação que depende das características da respetiva Associação, 

sendo obrigatório que, em pelo menos três (3) deles seja observado por um juiz qualificado da 

região, podendo ser 2 (dois) em que com ele atue. O formando não pode faltar a um jogo para 

o qual foi nomeado para ser avaliado, sem uma justificação validada pelo Responsável 

Pedagógico/Diretor de Curso. 

Independentemente destas obrigatoriedades, durante esta fase é indispensável um 

acompanhamento pedagógico do formando, o mais próximo possível, por parte dos membros 

dos CAD e dos membros do CRF, devendo realizar-se periodicamente reuniões técnicas de 

trabalho a nível regional, com carácter de presença obrigatória para todos os juízes,  

estabelecendo-se como mínimo necessário uma a cada dois meses. 

Esta fase tem avaliação sumativa discriminatória, sendo propostos à fase seguinte pela CRF, 

todos os candidatos com avaliação superior a 50%, com o respetivo relatório MFE enviado à 

ENB. 

As fichas da avaliação em jogo dos candidatos têm que seguir, obrigatoriamente, com o MFE.  

O CAD em articulação com o CA/FPB decide, posteriormente, os “candidatos a árbitros” 

admitidos à Fase Final de Formação. 

Os candidatos que não forem admitidos, verão perder a validade da fase inicial de formação. 
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3ª FASE - FINAL DE FORMAÇÃO 

Terá início, obrigatoriamente, até 120 dias relativamente à data final da “1ª Fase - Inicial de 

Formação”. 

O currículo desta fase do curso terá uma carga horária presencial de 10 horas, a que acrescerá 

o estudo em plataforma digital, com a seguinte distribuição global: 

Regras Oficiais e Técnica de Arbitragem (prática) – 04 horas; 

Organização e Regulamentação – 01 hora;  

Avaliação (teórica e física) – 01 hora;  

Avaliação prática (atuação em jogos) – 04 horas. 

Terá obrigatoriamente um Diretor de Curso, sendo ele um elemento do Conselho de 

Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol ou nomeado pelo mesmo Órgão 

Federativo. Por princípio em caso de nomeação efetuada pelo CA/FPB deverá ser escolhido um 

elemento do CNF. 

O Diretor de Curso poderá nomear outros preletores dentre os membros do CRF. 

Será o responsável pelos aspetos gerais de direção pedagógica e pela avaliação final dos 

candidatos. 

Esta avaliação deverá ter em conta os dados existentes sobre o candidato e será constituída 

ainda por: 

1. Um teste teórico (de âmbito nacional, elaborado pelo CA/FPB) com 25 questões onde 

o candidato terá que ter uma avaliação não inferior a 70%; 

2. Um teste físico obrigatório para candidatos a árbitros (de caráter informativo e não 

eliminatório); 

3. Por um teste prático, atuando em jogo formal (oficial ou particular), cuja organização 

será da responsabilidade da Associação organizadora do curso. 

 

ASPETOS ADMINISTRATIVOS 

Os cursos deverão ser atempadamente programados de forma a integrarem o Plano Anual de 

Atividades da FPB. 

Deverão integrar os Planos Anuais das Associações para cada ano civil. 

 As inscrições serão realizadas nos Conselhos de Arbitragem Regionais das Associações 

organizadoras. 

Compete a estes fazer a divulgação da realização do curso e estabelecer o período de 

inscrições, dentro das datas pré-determinadas para o início dos cursos. 

A taxa de inscrição dos candidatos, não pode ser inferior a 20 euros, já incluindo, pelo menos, 

o valor do seguro (nos casos aplicáveis) e um apito, como oferta. 
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É absolutamente obrigatório que, por ocasião do final da “1ª Fase - Inicial de Formação”, no 

valor da taxa de inscrição requerida ao candidato já esteja incluído o pagamento do seguro 

desportivo de quem passa à fase seguinte, indispensável para que aquele atue na “2ª Fase - 

Formação em Exercício” e fortemente recomendado que, também, seja oferecida uma 

camisola de árbitro. 

De cada curso deverá ser enviado à ENB, cuja responsabilidade última em termos de controlo é 

do Responsável Pedagógico/Diretor de Curso, a seguinte documentação: 

A) Relativamente à “1ª Fase - Inicial de Formação”: 

a. Uma Ficha de Programação, até vinte (20) dias antes do seu início.  

b. Relatório modelo IPDJ, até vinte (20) dias após a sua conclusão, que inclui: 

b.1 Uma parte técnica, da responsabilidade do Responsável 

Pedagógico/Diretor de Curso.  

b.2    Uma parte financeira, da responsabilidade do Presidente do CAD, em 

colaboração com a área financeira da Associação. 

B) Relativamente à “2ª Fase - Formação em Exercício”: 

 a. Modelo de Formação em Exercício (MFE), da responsabilidade do Presidente do          

 CAD, imediatamente após a conclusão desta fase.  

b. Fichas de avaliação prática dos candidatos a árbitros. 

C) Relativamente à “3ª Fase - Final de Formação”: 

a.    Relatório modelo IPDJ, até vinte (20) dias após a sua conclusão, que inclui: 

a.1      Uma parte técnica, da responsabilidade do Diretor de Curso.  

a.2    Uma parte financeira, da responsabilidade do Presidente do CAD, em 

colaboração com a área financeira da Associação. 

Este relatório incluirá todas as referências necessárias relativas à “2ª Fase - Formação 

em Exercício”, para a qual não se efetua relatório específico. 

b. Fichas de inscrição com todas as informações necessárias e fotocópias de 

documentos regulamentarmente exigidas, até vinte (20) dias após a sua conclusão. 

Após receção deste relatório, a FPB comparticipará com uma verba, a fixar para cada ano, 

referida ao número de candidatos formados (15 euros por cada novo juiz formado), assim 

como com 60% das despesas de transportes, alimentação e estadia dos preletores deslocados 

nas Fases Inicial e Final de Formação.  

Após essa receção, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol 

validará a relação dos candidatos "aptos" e emitirá os respetivos cartões de juízes, depois de 

confirmado o pagamento das verbas respeitantes a cada formador pela respetiva Associação. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO 

Para procederem à sua inscrição os candidatos deverão reunir os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter a idade mínima de 14 anos (curso de Jovens) ou 16 anos (curso de Estagiários) à data de 

início do curso; 

b) Ter o 9.º ano de escolaridade ou, nos casos que a idade ainda não o permita, estar a 

frequentar o ensino escolar obrigatório. 

 

ASSIDUIDADE 

Os candidatos deverão participar na totalidade das sessões do curso. Em casos excecionais, 

devidamente justificados, o Diretor de Curso poderá relevar faltas até 10% do número total de 

horas presenciais da respetiva fase do curso. 

 

RETRIBUIÇÕES AOS FORMADORES 

Aos Formadores são devidos os seguintes pagamentos: 

- 25 euros por hora de preleção, em recibo verde. 

- Deslocações dos elementos que efetuam a avaliação presencial dos jogos na “2ª Fase – 

Formação em Exercício” (0,25 euros/km e portagens, quando em viatura própria), exceto no 

caso de ser um juiz qualificado que atue com o candidato. 

- 100 euros, para o Responsável Pedagógico/Diretor de Curso, em recibo verde. 

Alimentação, alojamento e viagens (0,25 euros/km e portagens, quando em viatura própria), 

nas situações em que haja necessidade de deslocação para fora da sua localidade de 

residência.  

Quando tal se justifique, as refeições em trânsito serão pagas ao valor máximo de 12 euros. 

 Estas verbas deverão ser pagas pelas Associações, após o termo de cada uma das fases do 

curso a que digam respeito. 
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CURSO DE OFICIAIS DE MESA JOVENS ESTAGIÁRIOS E ESTAGIÁRIOS 

ASPETOS REGULAMENTARES E ORGANIZACIONAIS 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

Estes cursos obedecerão às orientações administrativas, técnicas, pedagógicas e científicas, 

emanadas dos órgãos da Escola Nacional do Basquetebol. Terão organização do Conselho de 

Arbitragem Distrital (CAD) em articulação com o Conselho de Arbitragem da Federação 

Portuguesa de Basquetebol (CA/FPB), das Associações Distritais da área onde se realizarem, 

através do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol. 

A sua realização deverá obrigatoriamente constar do plano anual de atividades. 

2. DESTINATÁRIOS 

Destinam-se preferencialmente aos candidatos da área da Associação organizadora que 

cumpram os requisitos definidos na "Carreira de Arbitragem". Candidatos de outras 

Associações poderão frequentá-lo se o Conselho de Arbitragem Regional (CAD), entidade 

organizadora e em articulação com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de 

Basquetebol (CA/FPB), der o seu acordo. Igualmente o poderão fazer elementos indicados por 

organismos do Desporto Escolar, Desporto Universitário, Desporto Militar e afins. 

3. ESTRUTURA 

Os cursos de Oficiais de Mesa Jovens Estagiários e Estagiários seguirão o programa aprovado 

pelo CA/FPB e destinam-se a candidatos a Oficiais de Mesa. 

O Curso de Oficiais de Mesa Jovens Estagiários e Estagiários desenrolar-se-á em três fases, a 

saber: 

1ª Fase - Inicial de Formação  

2ª Fase - Formação em Exercício  

3ª Fase - Final de Formação 

Estas três fases decorrerão, obrigatoriamente, na mesma época com a seguinte calendarização 

de base: 

1ª Fase: de 01 de Outubro a 31 de Janeiro 

2ª Fase: de 01 de Fevereiro a 30 de Abril 

3ª Fase: de 01 de Maio a 30 de Junho 

De qualquer modo, entre o final da “1ª Fase - Inicial de Formação” e o início da “3ª Fase - Final 

de Formação”, decorrerá um período máximo de 120 dias, sendo que a conclusão 

administrativa do curso e entrega de toda a documentação necessária à ENB e ao CA/FPB 

deverá ocorrer no prazo limite de 150 dias a contar da data de início da “1ª Fase - Inicial de 

Formação”. 



   
 

CONSELHO DE ARBITRAGEM 
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO

 

1ª FASE - INICIAL DE FORMAÇÃO 

Será de organização pelos Conselhos de Arbitragem Regional e lecionada pelos membros dos 

Corpos Regionais de Formadores, com a supervisão do Conselho de Arbitragem da Federação 

Portuguesa de Basquetebol (CA/FPB), sendo o Responsável Pedagógico/Diretor de Curso 

obrigatoriamente um elemento do CA/FPB ou, em alternativa, algum dos elementos que 

compõem o respetivo Corpo Regional de Formadores (CRF), no caso de delegação por parte do 

CA/FPB. 

A ficha de programação e o relatório deverão ser enviados à ENB, respetivamente até vinte 

(20) dias antes do seu início e até trinta (30) dias após o seu termo.  

Para além dos aspetos gerais de direção pedagógica, é da competência do Responsável 

Pedagógico/Diretor de Curso a elaboração do teste teórico e a avaliação dos formandos nesta 

fase. 

O currículo desta fase do curso terá uma carga horária presencial de 08 horas, a que acrescerá 

o estudo em plataforma digital, com a seguinte distribuição global: 

Apresentação Geral e Aspetos Administrativos e Regulamentares – 02 horas; 

Regras Oficiais e Técnicas das Funções Específicas (plataforma digital); 

Regras Oficiais e Técnicas das Funções Específicas (teórica/prática) – 03 horas; 

História do Basquetebol e Pedagogia da Arbitragem (plataforma digital); 

Boletim de Jogo – 02 horas; 

Avaliação Teórica– 01 hora. 

Esta fase deverá decorrer por um período máximo de quinze (15) dias. 

A parte do curso relativa às Regras Oficias e Técnica de Operação das Funções Específicas tem 

que ter um carácter fundamentalmente teórico/prático (realizada em plataforma digital e em 

pavilhão), devendo as respetivas matérias ser lecionadas em interligação para melhor 

aprendizagem e compreensão por parte dos formandos. 

O teste teórico deverá ter 25 questões, de resposta Sim ou Não (tipo americano), tendo os 

formandos que obter uma classificação superior a 50%, de forma a poderem ser considerados 

aptos. 

Os formandos considerados aptos nesta 1ª Fase - Inicial de Formação, serão designados de 

“candidatos a oficiais de mesa” e admitidos à fase seguinte de formação, sendo-lhes atribuído 

um número provisório de juiz. 
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2ª FASE - FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO 

Os candidatos admitidos a esta fase consideram-se acreditados para atuar em jogos das provas 

associativas até ao escalão de Sub 18 masculinos e Sub 19 femininos, inclusive. 

Como tal deverão ser licenciados pela FPB. 

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol (CA/FPB) elaborará um 

modelo normalizado (Modelo de Formação em Exercício - MFE) onde constará o nome do 

candidato, número dos jogos efetuados pelo candidato, número dos jogos nos quais foi 

avaliado, nome do avaliador e avaliação obtida, cuja responsabilidade do seu oportuno envio é 

do Presidente do Conselho de Arbitragem Distrital (CAD). 

O CA/FPB elaborará, também, uma ficha normalizada de avaliação prática dos “candidatos a 

oficiais de mesa”, fichas que têm de ser preenchidas pelos avaliadores e entregues ao 

Conselho de Arbitragem Distrital (CAD). 

No decurso desta fase, que decorrerá por um período não inferior a sessenta (60), nem 

superior a noventa (90) dias, cada formando deve atuar num mínimo de três (3) jogos e no 

máximo de seis (6) jogos, situação que depende das características da respetiva Associação, 

sendo obrigatório que, em pelo menos três (3) deles seja observado por um juiz qualificado da 

região que com ele atue. O formando não pode faltar a um jogo para o qual foi nomeado para 

ser avaliado, sem uma justificação validada pelo Responsável Pedagógico/Diretor de Curso. 

Independentemente destas obrigatoriedades, durante esta fase é indispensável um 

acompanhamento pedagógico do formando, o mais próximo possível, por parte dos membros 

dos CAD e dos membros do CRF, devendo realizar-se periodicamente reuniões técnicas de 

trabalho a nível regional, com carácter de presença obrigatória para todos os juízes,  

estabelecendo-se como mínimo necessário uma a cada dois meses. 

Esta fase tem avaliação sumativa discriminatória, sendo propostos à fase seguinte pela CRF, 

todos os candidatos com avaliação superior a 50%, com o respetivo relatório MFE enviado à 

ENB. 

As fichas da avaliação em jogo dos candidatos têm que seguir, obrigatoriamente, com o MFE.  

O CAD em articulação com o CA/FPB decide, posteriormente, os “candidatos a oficiais de 

mesa” admitidos à Fase Final de Formação. 

Os candidatos que não forem admitidos, verão perder a validade da fase inicial de formação. 
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3ª FASE - FINAL DE FORMAÇÃO 

Terá início, obrigatoriamente, até 120 dias relativamente à data final da “1ª Fase - Inicial de 

formação”. 

O currículo desta fase do curso terá uma carga horária presencial de 06 horas, a que acrescerá 

o estudo em plataforma digital, com a seguinte distribuição global: 

Regras Oficiais e Técnicas das Funções Específicas (plataforma digital); 

Organização e Regulamentação  – 01 hora. 

Avaliação prática (atuação em jogos) – 04 horas; 

Avaliação (teórica) – 01 hora. 

Terá obrigatoriamente um Diretor de Curso, sendo ele um elemento do Conselho de 

Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol, ou nomeado pelo mesmo Órgão 

Federativo. Por princípio em caso de nomeação efetuada pelo CA/FPB, deverá ser escolhido 

um elemento do CNF. 

O Diretor de Curso poderá nomear outros preletores dentre os membros do CRF. 

Será o responsável pelos aspetos gerais de direção pedagógica e pela avaliação final dos 

candidatos. 

Esta avaliação deverá ter em conta os dados existentes sobre o candidato e será constituída 

ainda por: 

1. Um teste teórico (de âmbito nacional, elaborado pelo CA/FPB) com 25 questões onde 

o candidato terá que ter uma avaliação não inferior a 70%; 

2. Por um teste prático, atuando em jogo formal (oficial ou particular), cuja organização 

será da responsabilidade da Associação organizadora do curso. 

 

ASPETOS ADMINISTRATIVOS 

Os cursos deverão ser atempadamente programados de forma a integrarem o Plano Anual de 

Atividades da FPB. 

Deverão integrar os Planos Anuais das Associações para cada ano civil. 

 As inscrições serão realizadas nos Conselhos de Arbitragem das Associações organizadoras. 

Compete a estes fazer a divulgação da realização do curso e estabelecer o período de 

inscrições. 

Compete à Associação organizadora a definição da taxa de inscrição dos candidatos, não 

podendo a mesma, no entanto, ser inferior a 15 euros, podendo assim ser inferior à  taxa de 

inscrição estabelecida para os “candidatos a árbitros”, mas já incluindo o valor do seguro (nos 

casos aplicáveis) e um apito, como oferta. 
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É absolutamente obrigatório que, por ocasião do final da “1ª Fase - Inicial de Formação”, no 

valor da taxa de inscrição requerida ao candidato já esteja incluído o pagamento do seguro 

desportivo de quem passa à fase seguinte, indispensável para que aquele atue na “2ª Fase - 

Formação em Exercício”. 

De cada curso deverá ser enviado à ENB, cuja responsabilidade última em termos de controlo é 

do Responsável Pedagógico/Diretor de Curso, a seguinte documentação: 

A) Relativamente à “1ª Fase - Inicial de Formação”: 

a. Uma Ficha de Programação, até vinte (20) dias antes do seu início.  

b. Relatório modelo IPDJ, até vinte (20) dias após a sua conclusão, que inclui: 

b.1 Uma parte técnica, da responsabilidade do Responsável 

Pedagógico/Diretor de Curso.  

b.2    Uma parte financeira, da responsabilidade do Presidente do CAD, em 

colaboração com a área financeira da Associação. 

B) Relativamente à “2ª Fase - Formação em Exercício”: 

 a. Modelo de Formação em Exercício (MFE), da responsabilidade do Presidente do          

 CAD, imediatamente após a conclusão desta fase.  

b. Fichas de avaliação prática dos candidatos a árbitros. 

C) Relativamente à “3ª Fase - Final de Formação”: 

a.    Relatório modelo IPDJ, até vinte (20) dias após a sua conclusão, que inclui: 

a.1      Uma parte técnica, da responsabilidade do Diretor de Curso.  

a.2    Uma parte financeira, da responsabilidade do Presidente do CAD, em 

colaboração com a área financeira da Associação. 

Este relatório incluirá todas as referências necessárias relativas à “2ª Fase - Formação 

em Exercício”, para a qual não se efetua relatório específico. 

b. Fichas de inscrição com todas as informações necessárias e fotocópias de 

documentos regulamentarmente exigidas, até vinte (20) dias após a sua conclusão. 

Após receção deste relatório, a FPB comparticipará com uma verba, a fixar para cada ano, 

referida ao número de candidatos formados (15 euros por cada novo juiz formado), assim 

como com 60% das despesas de transportes, alimentação e estadia dos preletores deslocados 

nas Fases Inicial e Final de Formação.  

Após essa receção, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol 

validará a relação dos candidatos "aptos" e emitirá os respetivos cartões de juízes, depois de 

confirmado o pagamento das verbas respeitantes a cada formador pela respetiva Associação. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO 

Para procederem à sua inscrição os candidatos deverão reunir os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter a idade mínima de 14 anos (curso de Jovens) ou 16 anos (curso de Estagiários) à data de 

início do curso. 

b) Ter o 9.º ano de escolaridade ou, nos casos que a idade ainda não o permita, estar a 

frequentar o ensino escolar obrigatório. 

 

ASSIDUIDADE 

Os candidatos deverão participar na totalidade das sessões do curso. Em casos excecionais, 

devidamente justificados, o Diretor de Curso poderá relevar faltas até 10% do número total de 

horas presenciais da respetiva fase do curso. 

 

RETRIBUIÇÕES AOS FORMADORES 

Aos Formadores são devidos os seguintes pagamentos: 

- 25 euros por hora de preleção, em recibo verde. 

- Deslocações dos elementos que efetuam a avaliação presencial dos jogos na “2ª Fase – 

Formação em Exercício” (0,25 euros/km e portagens, quando em viatura própria), exceto no 

caso de ser um juiz qualificado que atue com o candidato. 

- 100 euros, para o Responsável Pedagógico/Diretor de Curso, em recibo verde. 

Alimentação, alojamento e viagens (0,25 euros/km e portagens, quando em viatura própria), 

nas situações em que haja necessidade de deslocação para fora da sua localidade de 

residência. 

Quando tal se justifique, as refeições em trânsito serão pagas ao valor máximo de 12 euros. 

 Estas verbas deverão ser pagas pelas Associações, após o termo de cada uma das fases do 

curso a que digam respeito. 
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CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS JOVEM ESTAGIÁRIO / ESTAGIÁRIO 

FASE INICIAL DE FORMAÇÃO 

PROGRAMA 

1. APRESENTAÇÃO GERAL E ASPETOS ADMINISTRATIVOS       02 Horas 

 

2. HISTÓRIA DO BASQUETEBOL E PEDAGOGIA DA ARBITRAGEM      Plataforma digital 

 

3. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICA DE ARBITRAGEM                06 Horas + Plataforma digital 

 

4. BOLETIM DE JOGO                                                                                 01 Hora 

 

5. AVALIAÇÃO TEÓRICA                                                                            01 Hora 

 

           Total:   10 Horas + Plataforma digital 

 

 

FASE FINAL DE FORMAÇÃO 

PROGRAMA 

1. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICA DE ARBITRAGEM 04 Horas + Plataforma digital 

 

2. ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO   01 Hora 

 

3. AVALIAÇÃO PRÁTICA  (JOGOS)    04 Horas 

 

4. AVALIAÇÃO (TEÓRICA E FÍSICA)    01 Hora 

 

        Total:  10 Horas + Plataforma digital 
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TEMAS 

 

1. APRESENTAÇÃO E ASPETOS ADMINISTRATIVOS 

a) Abordagem sobre a carreira de árbitro; 

b) Apresentação de todos os participantes e da sua origem; 

c) Abordagem geral da estrutura da arbitragem e do funcionamento administrativo entre 

juízes e órgãos de arbitragem. 

 

2. HISTÓRIA DO BASQUETEBOL 

Breve abordagem à História do Jogo e à evolução das Regras Oficiais. 

PLATAFORMA DIGITAL (POWERPOINT) SOBRE PRINCIPAIS CONTEÚDOS A ABORDAR 

 

3. PEDAGOGIA DA ARBITRAGEM 

a) Conceito de ser juiz no seio da modalidade; 

b) Relacionamento entre todos os intervenientes; 

c) Comunicação; 

d) Independência em campo; 

e) Liderança; 

f) Ação em situações de conflito; 

g) Princípios gerais de atuação. 

PLATAFORMA DIGITAL (POWERPOINT) SOBRE PRINCIPAIS CONTEÚDOS A ABORDAR 

 

4. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICA DE ARBITRAGEM 

Estudo e análise dos principíos essenciais das regras e interpretações oficiais, assim como da 

mecânica de arbitragem a 2 árbitros. 

ESTAS MATÉRIAS DEVEM SER DADAS DE FORMA SIMPLIFICADA E FOCANDO ASPETOS 

TEÓRICOS/PRÁTICOS (MAIS FREQUENTES NA ARBITRAGEM DAS CAMADAS JOVENS). DEVE TER 

UM CARÁCTER DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA, SENDO LECIONADO EM 

PLATAFORMA DIGITAL (POWERPOINT) E PAVILHÃO. 
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5. BOLETIM DE JOGO 

Abordagem resumida ao preenchimento manual do boletim de jogo. 

 

6. ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

Abordagem dos principais regulamentos relativos aos juízes, na perspectiva da 

operacionalidade do dia a dia, assim como dos seus direitos e deveres. 

 

7. AVALIAÇÃO TEÓRICA 

Realização de teste teórico tipo americano, com 25 perguntas sobre Regras e Técnica de 

Arbitragem, baseadas no programa do curso e com simplicidade adequada às circunstâncias, 

onde os formandos terão que ter uma avaliação superior a 50% na Fase Inicial e mínima de 

70% na Fase Final. 

 

8. AVALIAÇÃO FÍSICA 

Realização do teste físico FIBA, com caráter informativo e não eliminatório. 

 

9. AVALIAÇÃO PRÁTICA 

Atuação em jogos oficiais ou particulares. 
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CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE MESA  

JOVEM ESTAGIÁRIO / ESTAGIÁRIO 

FASE INICIAL DE FORMAÇÃO 

PROGRAMA 

1. APRESENTAÇÃO GERAL E ASPETOS ADMINISTRATIVOS      02 Horas 

 

2. HISTÓRIA DO BASQUETEBOL E PEDAGOGIA DA ARBITRAGEM     Plataforma digital 

 

3. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICAS DAS FUNÇÕES                  03 Horas + Plataforma digital 

 

4. BOLETIM DE JOGO                                                                                02 Horas 

 

5. AVALIAÇÃO TEÓRICA         01 Hora 

 

           Total:   08 Horas + Plataforma digital 

 

     

            

FASE FINAL DE FORMAÇÃO 

PROGRAMA 

1. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICAS DAS FUNÇÕES Plataforma digital 

 

2. ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO   01 Hora 

 

3. AVALIAÇÃO PRÁTICA  (JOGOS)    04 Horas 

 

4. AVALIAÇÃO (TEÓRICA)                  01 Hora 

 

        Total:  06 Horas + Plataforma digital 
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TEMAS 

 

1. APRESENTAÇÃO E ASPETOS ADMINISTRATIVOS 

a) Abordagem sobre a carreira de oficial de mesa; 

b) Apresentação de todos os participantes e da sua origem; 

c) Abordagem geral da estrutura da arbitragem e do funcionamento administrativo entre 

juízes e órgãos de arbitragem. 

 

2. HISTÓRIA DO BASQUETEBOL 

Breve abordagem à História do Jogo e à evolução das Regras Oficiais. 

PLATAFORMA DIGITAL (POWERPOINT) SOBRE PRINCIPAIS CONTEÚDOS A ABORDAR 

 

3. PEDAGOGIA DA ARBITRAGEM 

a) Conceito de ser juiz no seio da modalidade; 

b) Relacionamento entre todos os intervenientes; 

c) Comunicação; 

d) Independência em campo; 

e) Liderança; 

f) Ação em situações de conflito; 

g) Princípios gerais de atuação. 

PLATAFORMA DIGITAL (POWERPOINT) SOBRE PRINCIPAIS CONTEÚDOS A ABORDAR 

 

4. REGRAS OFICIAIS DE JOGO E TÉCNICAS DAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS 

Estudo e análise dos principíos essenciais das regras e interpretações oficiais, com especial 

destaque para as que mais dizem respeito à intervenção dos oficiais de mesa no jogo. 

ESTAS MATÉRIAS DEVEM SER DADAS DE FORMA SIMPLIFICADA E FOCANDO ASPETOS 

TEÓRICOS/PRÁTICOS. DEVE TER UM CARÁCTER DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A TEORIA E A 

PRÁTICA, SENDO LECIONADO EM PLATAFORMA DIGITAL E PAVILHÃO. 
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5. BOLETIM DE JOGO 

Abordagem ao preenchimento manual do boletim de jogo. 

 

6. ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

Abordagem dos principais regulamentos relativos aos juízes, na perspectiva da 

operacionalidade do dia a dia, assim como dos seus direitos e deveres. 

 

7. AVALIAÇÃO TEÓRICA 

Realização de teste teórico tipo americano, com 25 perguntas sobre Regras e Técnicas das 

Funções Específicas, baseadas no programa do curso e com simplicidade adequada às 

circunstâncias, onde os formandos terão que ter uma avaliação superior a 50% na Fase Inicial e 

mínima de 70% na Fase Final. 

 

8. AVALIAÇÃO PRÁTICA 

Atuação em jogos oficiais ou particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


