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FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL 

CONSELHO DE ARBITRAGEM 

CIRCULAR 4 

 

Assunto: Classificação e Ocupação de Vagas 2011/2012 

 

Caros Amigos, 

O Conselho de Arbitragem da FAP sente-se honrado por todo o vosso empenhamento e 

esforço durante o decorrer da época transacta. A nível Nacional, e de maneira 

generalizada, conseguimos aumentar o nível de qualidade das nossas actuações, assim 

como, não poderemos esquecer o papel importante dos Clubes e seus intervenientes, 

que cada vez mais compreendem a dificuldade da nossa Missão. 

Um abraço especial e um muito obrigado a todos aqueles que privaram connosco 

durante anos na Arbitragem Nacional e que por razões diversas nos vão deixar. As 

mais‐valias que nos transmitiram jamais serão esquecidas e fazemos votos que a vossa 

vida profissional e particular seja repleta de êxitos e venturas. Muito Obrigado! 

 

A circular 4 vem no seguimento daquilo que se pretende na Arbitragem Portuguesa.  

Este foi, em conformidade com aquilo que vos foi transmitido na Acção de Formação 

em Mafra, um ano de transição de Regulamentos. Por este motivo, foram efectuadas e 

introduzidas algumas alterações no sistema de avaliação a todo o quadro de arbitragem. 

Fruto destas alterações o CA da FAP efectuou a título experimental a avaliação de todo 

o quadro com base na aprovação do novo Regulamento, tendo chegado a resultados que 

nos fazem pensar cada vez mais. 

Decidiu este CA da FAP não efectuar a divulgação Pública dos mesmos, mas irá de 

forma individualizada, dar a conhecer os resultados obtidos durante a avaliação da 

época transacta. 

 

Nesta conformidade, este ano será considerado o ano zero e sem quaisquer 

alteração aos níveis de arbitragem com base na avaliação efectuada. 

 

O novo regulamento é uma realidade e este objectivo foi cumprido, não na altura em 

que pretenderíamos, mas na linha de pensamento que queremos introduzir na 

Arbitragem. 

 

Possivelmente esta não será a forma mais eficaz de avaliação, mas como vos foi 

transmitido na Acção de Formação do Ano Anterior, esta será a forma que actualmente 

nos parece mais próxima de todas as necessidades que este CA da FAP possui. 

 

A Arbitragem no Andebol necessita de objectivos concretos, rigorosos e exigentes. 

Nenhum destes objectivos será importante se no quadro de Arbitragem que possuímos 
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não haja vontade de vencer e vontade de procura de soluções às dificuldades 

encontradas. Estamos inseridos no mesmo grupo, somos conhecedores das muitas 

dificuldades que possuímos, mas não podemos desistir dos objectivos que nos movem: 

O Gosto pelo Andebol e pela Arbitragem. 

 

Aproveito a oportunidade para vos recordar que este CA da FAP está e estará sempre do 

lado da Arbitragem e de todos aqueles que connosco partilham a seriedade, 

imparcialidade, disciplina, rigor e competência. 

 

As mudanças são significativas na Arbitragem. Teremos que nos adaptar às novas 

exigências em prol de uma melhoria de qualidade. Precisamos de todos e queremos que 

todos se sintam bem connosco, no entanto, fica a promessa de que o trabalho aqui é 

ponto de ordem e só haverá lugar para quem souber e queira trabalhar. 

Aproveitamos para vos informar de que a Acção de Formação será realizada nos dias 03 

e 04 de Setembro de 2011 e brevemente será divulgado todo o programa. 

A nossa equipa é a Arbitragem e será com esta que estamos prontos para cumprir e levar 

avante os nossos Objectivos. 

A todos vós, o nosso obrigado! 

 

 

 

 

 

 

O CA da FAP 
25 de Julho de 2011 


