
 

 

 
 
 

 
 

DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES 
DESPORTIVOS 

 

ASSUNTO:    QUADROS COMPETITIVOS 
 
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se: 

 
Depois de auscultados os Clubes que participam esta época na PO1 e na PO9, e 
devidamente ponderadas as respetivas opiniões, a Direção da Federação de 

Andebol de Portugal, em reunião realizada ontem, dia 26.04.2012,deliberou o 
seguinte quanto aos quadros competitivos a vigorar na época 2012/2013: 
 

I. SENIORES MASCULINOS- PO1, PO20, PO22: 

O modelo competitivo na época 2012/2013 do Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão (PO1) será rigorosamente o mesmo que vigorou durante a presente 

temporada desportiva (2011/2012). 
Participam 12 Clubes que, numa 1ª fase, jogarão TxT em 2 voltas. Os 6 
primeiros são qualificados para uma 2ª Fase (Grupo A), em que acumulam 50% 

dos pontos da 1ª fase, e jogam TxT, a 2 voltas. 
Os restantes 6 participam numa 2ª Fase (Grupo B), jogando também TxT, a 2 
voltas, e acumulando os mesmos 50% de pontos da 1ª fase, descendo à PO2 

os últimos 2 classificados. 
Quanto à Supertaça (PO22), terá lugar no início da época, participando na 
mesma o Campeão Nacional, o Vencedor da Taça de Portugal e os 2 primeiros 

classificados da PO1 da corrente época 2011/2012 (retirando desta classificação 
os já diretamente apurados e anteriormente referidos). Será realizada uma 
“Final Four”, com meias-finais a sortear diretamente. 

Os Clubes da PO1 iniciarão a sua participação na Taça de Portugal (PO20) nos 
1/16 de final (ou seja, 12 Clubes da PO1, mais 20 apurados em pré-
eliminatórias), não podendo jogar os Clubes da PO1 entre si nesta eliminatória 

e assumindo na mesma a condição de visitante. 
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II.  SENIORES FEMININOS –PO9, PO23 e PO24 

Participarão no Campeonato Nacional da 1ª Divisão (PO9) 12 Clubes, que 
jogarão uma 1ª Fase, TxT, a 2 voltas, apurando os 8 primeiros para um Play-

Off, jogado a melhor de 3 jogos (com um eventual 3º jogo a ser disputado na 
casa do Clube melhor classificado na fase regular). 
Os Play-Off determinarão a classificação do 1º ao 8º lugar. 

Haverá uma 2ª fase (Grupo B), em que participam os 4 últimos classificados da 
1ª Fase, acumulando 50% dos pontos da 1ª Fase. Jogam TxT, a 2 voltas, 
descendo os dois últimos classificados. 

 
Haverá no final da corrente época desportiva( mês de Junho), uma prova de 
acesso para qualificar os 2 Clubes que participarão na PO9 de 2012/2013, que 

se irão juntar os primeiros 9 classificados da PO9 (2011/2012), mais o vencedor 
da PO10 (2011/2012). Essa prova terá a participação do 10º classificado da 
PO09 (2011/2012), mais os 2º. 3º e 4º classificado da PO10 da época 

2011/2012. A prova será disputada no sistema TxT, a 1 volta, em campo 
neutro, apurando-se os 2 primeiros classificados para a PO9 2012/2013. 
 

Quanto à Supertaça (PO24), terá lugar no início da época, participando na 
mesma:  

 O Campeão Nacional e o 2.º classificado da 1.ª Divisão e os finalistas da 

Taça de Portugal da época anterior.  

 No caso de haver repetição de Clubes as vagas são preenchidas pelos 

3.º e 4.º classificados da 1.ª Divisão Nacional da época anterior (por 

aquela ordem). 

Será realizada uma “Final Four”, com meias-finais a sortear diretamente. 
A final da Taça de Portugal (PO23) será realizada, preferencialmente, no 
mesmo dia e no mesmo local da competição masculina (PO20). 

 
OUTROS CAMPEONATOS 
O modelo competitivo será definido após análise conjunta com as Associações 

Regionais numa reunião que terá lugar no próximo dia 19 de Maio, em Leiria. 
 
Lisboa, 27 de Abril de 2012 

                                                                 
A Direcção 

 
 


