
 

 
 

 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 

E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

ASSUNTO: ÉPOCA DESPORTIVA 2013/2014 –  

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA FEDERAÇÃO 

 

Vimos pela presente informar que a Federação de Andebol de Portugal se encontra a 

desenvolver os seguintes serviços: 

 

1. Estatística Andebol 1- Campeonato Nacional de Seniores Masculinos 1.ª Divisão  

 

A estatística do Andebol 1- Campeonato Nacional de Seniores Masculinos, 1.ª Divisão, 

continua a ser recolhida e entregue pela andystat <http://andystat.com/> aos clubes 

intervenientes nos jogos, comunicação social e demais agentes desportivos, nos 

moldes e formato anteriormente verificados. A estatística desta prova será pública, 

assim que forem concluídos os requisitos técnicos de layout e de apresentação da 

mesma. A comunicação social e os agentes desportivos interessados na consulta das 

estatísticas dos jogos já realizados ou a realizar e ainda não públicos no portal da 

Federação ou outro endereço online público disponibilizado entretanto pela 

Federação, podem requerer um acesso privado à mesma para o e-mail 

hmaganinho@andystat.com. A plataforma de recolha da estatística é o VideObserver 

<http://www.videobserver.com/>  que comunica directamente com o repositório já 

utilizado pelos clubes do Andebol 1- Campeonato Nacional de Seniores Masculinos , 

1.ª Divisão e do Campeonato Nacional de Seniores Femininos, 1.ª Divisão. Para haver 

um melhor entendimento das novas potencialidades poderá visionar o vídeo 

demonstrativo <https://vimeo.com/46850468> . Alertamos para o facto de que os 

desenvolvimentos em curso possibilitam a oferta de um serviço mais eficiente para os 

clubes, com melhores indicadores de performance das equipas e que irão possibilitar 
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isolar as acções estatísticas com recurso ao vídeo do próprio jogo, facilitando o 

trabalho dos treinadores, a fiabilidade do levantamento estatístico, mas também o 

acompanhamento e marcha do marcador online. Ainda de referir que o boletim de 

jogo on-line, continuará a possibilitar, a todos os utilizadores do portal da federação, a 

consulta e acompanhamento da marcha do marcador.  

 

2. Repositório de Jogos. 

 

A Federação de Andebol de Portugal disponibilizou na época transacta um repositório 

de jogos on-line que facilitou os trabalhos de entrega e recolha de jogos entre os 

clubes do Andebol 1- Campeonato Nacional de Seniores Masculinos, 1.ª Divisão e do 

Campeonato Nacional de Seniores Femininos, 1.ª Divisão. Continuamos a desenvolver 

esta plataforma para possibilitar uma boa experiência de utilização aos clubes e maior 

efectividade na preparação dos jogos das duas principais competições nacionais. 

Agradecemos a ajuda neste primeiro ano que correu de forma bastante positiva. O 

respeito do trabalho de todos é garantido. Este repositório ira disponibilizar mais e 

melhor informação aos clubes.  

 

3. Portal da Federação de Andebol de Portugal. 

 

O Layout do portal da Federação está já desenvolvido, no que se refere à identidade 

gráfica e estrutura de páginas. A aplicação do layout ao portal está em fase de 

arranque. Este desenvolvimento ira possibilitar a apresentação da estatística oficial do 

Andebol 1- Campeonato Nacional de Seniores Masculinos, 1.ª Divisão dentro do portal 

da Federação, mas acima de tudo irá facilitar o acesso aos conteúdos, melhorar a 

navegabilidade no site e optimizar em muito a experiência do utilizador. 

 

4.  Andebol.TV 

 

A Andebol.tv continua a produzir conteúdos de andebol a um bom ritmo e tem 

conseguido fazer crescer a visibilidade da nossa modalidade. Estamos também em fase 

de desenvolvimentos importantes que irão ajudar toda a comunidade a promover mais 

e melhor andebol. Conteúdos interessantes e com qualidade sobre a modalidade serão 

bem-vindos e poderão ser transmitidos via andebol.Tv. Basta para isso entrarem em 

contacto com o Nuno Trigo para o e-mail nuno.trigo@fpa.pt.  
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      5.   Para todos os FAN do Andebol, a Federação de Andebol de Portugal está a trabalhar 

num conjunto de iniciativas, das quais destacamos o lançamento do cartão Andebol 

FAN, oferecendo ao seu detentor uma série de vantagens e descontos dentro e fora do 

universo do andebol. Informações sobre o cartão, ou como subscrever o mesmo 

encontram-se disponíveis em http://bit.ly/cartaoAndebolFAN 

 

      6. Para os amantes da modalidade que possuem um iphone existirá durante a presente 

época uma interessante novidade.  

 

Iremos disponibilizar mais informação assim que os desenvolvimentos estiverem concluídos. 

Pedimos por último a melhor colaboração de todos os envolvidos para compreenderem o 

actual período de transição, que irá seguramente trazer melhores resultados para todos.  

 

Lisboa, 11-09-2013 

 

 

A DIRECÇÃO 
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