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COMUNICADO OFICIAL Nº.007 /FMF/D/2022 

Para conhecimento das Associações Provinciais de Futebol, dos Clubes seus filiados, da Liga 

Moçambicana de Futebol, da Comunicação Social e demais interessados, comunica-se o seguinte: 

 

Assunto : CURSO FIFA DE TREINADORES DE GUARDA REDES 

A Federação Moçambicana de Futebol irá organizar a partir do dia 27 de Abril até ao dia 1 de 

Maio, na Cidade de Maputo, um curso FIFA para Treinadores de Guarda Redes. 

 Neste curso participarão 25 treinadores seleccionados pela FMF.  

As inscrições decorrerão de 14/03 a 16/04, na sede da FMF, devendo as mesmas ser 

encaminhadas, com os documentos de inscrição completos, ao Departamento Técnico da FMF, 

até à data estabelecida. 

 O valor da inscrição e participação no curso, no montante de 5 mil meticais (5.000,00 Mt),  deverá 

ser depositado na conta bancária da Federação Moçambicana de Futebol. 

O curso FIFA de Treinadores de Guarda Redes terá a sua organização e realização sob a 

responsabilidade da FMF, supervisado pela FIFA. 

O referido curso será orientado por um Instrutor da FIFA. 

 Organização do Curso 

1 – A FIFA assumirá as despesas no curso no seguinte: 

a) Pagamento do bilhete de passagem aérea, hospedagem, alimentação e diárias do Instrutor 

b) Material didático do curso 

c) Material desportivo para o curso 

d) Equipamentos desportivos para os cursantes 

 

2 - A Federação Moçambicana de Futebol assumirá as despesas no curso no seguinte: 

 

a) Alojamento, três refeições diárias e coffee breaks durante os períodos de aulas              

teóricas e práticas do curso para todos os cursando que não forem residentes na Província 

e Cidade de Maputo 

b) Almoço e coffee breaks durante os períodos de aulas teóricas e práticas do curso para os 

cursando residentes na Província e Cidade de Maputo 



c) Providenciar uma sala devidamente equipada para sessões teóricas e campo de futebol para 

sessões práticas 

d) Agua mineral para todos os participantes durante ao curso durante as aulas teóricas e práticas 

e) Assistência médica aos participantes no curso, bem como o cumprimento de todas as medidas 

do protocolo médico referentes ao Covid 

f) Transporte local para o Instrutor do Curso e para os cursando (do Hotel ao local das aulas 

teóricas e das aulas práticas do curso e vice versa) 

g) Diplomas de participação 

 Requisitos a exigir aos Candidatos ao Curso 

a) Deverão possuir a 12ª classe ou equivalente, do Sistema Nacional de Educação em 

Moçambique 

b) Ter sido um praticante de futebol com o domínio das técnicas básicas de guarda redes de 

futebol 

c) Certificado de aptidão física passado por uma estrutura competente ligada ao MISAU ou 

Direcção Provincial da Saúde 

d)  Ter uma idade compreendida entre os 21 e os 50 anos de idade  

e)  Ter correio electrónico pessoal 

f)  Carta de recomendação do Clube para o qual trabalha 

g)  Curriculum vitae actualizado 

h) Preenchimento da ficha de inscrição 

 Outras considerações 

a) Os Clubes que participarem no Moçambola em 2023 deverão ter na sua Equipa Técnica um 

Treinador de Guarda Redes que terá de ter obrigatóriamente o Diploma de Curso FIFA de 

Treinador de Guarda Redes e o Diploma de Treinadores da CAF de nível C 

b) Os Clubes que participarem nos Campeonatos Provinciais em 2023 deverão ter na sua Equipe 

Técnica um Treinador de Guarda Redes que terá de ter obrigatóriamente o Diploma de Curso 

da FMF de Treinadores de Guarda Redes e o Diploma de Treinadores da CAF de nível D. 

 Os casos omissos referentes ao Curso FIFA de Treinadores de Guarda Redes serão             

analisados e solucionados pelo Departamento Técnico da FMF. 

 

Maputo, 15 de Fevereiro de 2022 

FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE FUTEBOL 

 


