
 

 

 

ANDEBOL4ALL 
Andebol de Cadeira de Rodas 

Reunião de Preparação da época desportiva de 2017/2018 

Torre da Marinha – 08/04/2017 

Aproveitando a presença de todos os clubes nas Finais do Campeonato 

Nacional de ACR4, na Torre da Marinha, realizou-se uma reunião onde 

foram tratadas as linhas gerais da época de 2017/2018, para o ACR. 

Antes ainda foi feita uma breve análise da época 2016/2017. 

PRESENÇAS 

FAP – Joaquim Escada / Danilo Ferreira / Jaime Antunes / Nuno 

Januário / Ana Moreira / Silmara Fernandes 

Ass A. Rovisco Pais – Bruno Salgueiro / Joana Pires 

Sporting CP/CP Messines/Algarve – José Araujo / Daniela Faria 

APD Lisboa – Bruno Lopes / Luis Oliveira / Pedro Soares / Daniel 

Pereira 

APD Leiria – João Jerónimo / Nuno Pedrosa 

APD Porto – Renata Willig / Ivo Garcia 

IFC Torrense – Jorge Colaço 

CNS/UDI – Setúbal – Danilo Ferreira / José Vitorino / Daniel Soares 

DRACN – Andreia Oliveira 

  



 

 

 

1. ÉPOCA 2016/2017 – Breve análise 

1.1. Ações de Formação / Reuniões de Início da época 

 Muita discussão estéril à volta das classificações de atletas 

 Falta de transmissão do passado nas reuniões aos outros 

elementos dos clubes 

1.2. Quadros competitivos 

 Alterações de jogos por motivos estranhos 

 Desconhecimento do regulamento do ACR 

 Desconhecimento das regras de jogo 

 Falta de diálogo entre clubes e dirigentes dos próprios clubes 

 Fases finais (informações) 

1.3. Seleção Nacional 

2. ÉPOCA 2017/2018 

2.1. FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE EQUIPAS 

Os Clubes/Instituições têm de proceder à filiação e à inscrição 

das suas equipas até dia 31 de Julho de 2017, enviando as mesmas 

para: associacaoandebolviseu@gmail.com 

Para validar essas inscrições os Clubes/Instituições têm, até ao 

dia 15 de Setembro de 2017, que inscrever, no mínimo o nº de 

jogadores abaixo indicado: 

 ACR4 – 4 atletas 

 ACR6 – 6 atletas 

 Dirigentes e Treinadores 

Durante a época podem ser inscritos novos jogadores. 

mailto:associacaoandebolviseu@gmail.com


 

 

 

2.2. FORMAÇÃO 

Os meses de Setembro, Outubro e Novembro (até dia 4), serão 

dedicados à Formação de Treinadores (Ações de Formação de 

Classificação e Elegibilidade de atletas e Ações de Formação 

sobre treino desportivo), em datas e locais a designar até ao dia 

18 de Setembro de 2017. 

Poderá também haver reuniões/formações entre o dia 24 de 

Março de 2018 e o dia 7 de Abril de 2018. 

Serão feitas também Ações de Formação para Árbitros, quer no 

âmbito das ações do início da época levada a cabo pelo Conselho 

de Arbitragem da FAP, quer ações realizadas com as Associações 

Regionais com a ajuda dos Clubes/Instituições filiados para a 

época. 

Será também realizado, durante a época, um Curso de Formação 

de Treinadores de Grau I ou incluídos os interessados nos Cursos 

de Grau I das Associações Regionais da sua zona. 

Os candidatos terão que enviar a ficha anexa devidamente 

preenchida até 31 de Julho de 2017. 

Haverá também uma Ação de Formação CROM (Oficiais de 

Mesa), antes do início das competições, já que a partir da época 

de 2017/2018, serão os clubes, obrigatoriamente, a realizar essas 

tarefas. 

Até 31 de Julho, os clubes terão que indicar os nomes suficientes, 

para esta formação, para que durante a época tenham sempre 

pessoas disponíveis à realização de tarefas de oficiais de mesa. 



 

 

 

2.3. REGULAMENTO 

O regulamento existente para esta vertente do andebol, onde 

constam os direitos e deveres dos clubes filiados e da FAP, 

continua em vigor e será sempre tido em conta, quando da 

atribuição do apoio constante no contrato programa assinado 

entre a FAP e os clubes/instituições. 

2.4. QUADRO COMPETITIVOS DE ACR4 E ACR6 

2.4.1. CAMPEONATOS NACIONAIS 

1ª Fase – 2 grupos (norte e sul), TxT a duas voltas, 

sendo que, em cada jornada, o jogo de ACR4, será 

seguido do jogo de ACR6 (1 hora e meia depois do 

início do jogo de ACR4 inicia-se do jogo de ACR6). 

Nota: O jogo de ACR6, poderá ser jogado mais cedo 

se houver acordo entre as 3 equipas (visitado, visitante 

e equipa de arbitragem) 

Esta fase será disputada entre 11 de Novembro de 

2017 e 17 de Março de 2018. 

Os Clubes fazem a marcação dos jogos em casa desta 

1ª fase, até dia 13 de Outubro de 2017, depois de 

realizado o sorteio e enviado o calendário de jogos pela 

FAP. Nesse calendário já irão definidos os dias das 

jornadas. Estes poderão ser alterados conforme 

regulamento da FAP. 

2.4.2. Fases Finais 

ACR4 – Dia 14 de Abril de 2018 – Viseu 

ACR6 – Dia 28 de Abril de 2018 - local a designar 

2.5. TAÇAS DE PORTUGAL 

2.5.1. MEIAS FINAIS DE ACR4 E ACR6 

NORTE – 12 de Maio de 2018 - local a designar 

SUL – 19 de Maio de 2018 – local a designar 

2.5.2. FINAIS 

ACR4 – 02 de Junho de 2018 - local a designar 

ACR6 – 16 de Junho de 2018 - local a designar 



 

 

 

2.6. SUPER-TAÇAS 

ACR4 e ACR6 – dia 14 de Outubro de 2017 – em local a 

designar. 

Candidatura até dia 17 de Junho de 2017 

2.7. TORNEIOS PARTICULARES 

A analisar posteriormente, sendo que cada Clube terá de 

participar num Torneio obrigatoriamente. Poderá participar em 

mais, mas sem obrigação a tal. Os clubes devem promover a 

realização de torneios particulares na sua área de intervenção. 

2.8. SELEÇÃO NACIONAL 

Os estágios e jogos da Seleção Nacional serão marcados antes da 

marcação dos calendários do Campeonato Nacional (Fase de 

Grupos). 

2.9. CLASSIFICAÇÃO DE ATLETAS 

O grupo de trabalho da classificação de ACR preparou um 

manual sobre classificação e elegibilidade de atletas, que deverá 

ser apresentado no final desta época desportiva. 

Até ao início das competições oficiais serão classificados todos 

os atletas novos propostos pelos clubes. 

As reclassificações de atletas serão também realizadas antes das 

competições, mas só aos atletas propostos pelos clubes até 17 de 

junho de 2017 

  



 

 

 

2.10. REUNIÕES 

 1ª reunião da época/sorteios – na data da 1ª Ação de 

Formação 

 Outras reuniões da época – nas datas das outras Ações de 

Formação 

 Última reunião da época (preparação da época seguinte) – 14 

de Abril de 2018 (dia da Final do Campeonato Nacional do 

ACR4) 

2.11. CANDIDATURAS 

Os clubes ou outras entidades que queiram organizar as Fases 

Finais (Final do CN de ACR6, Meias Finais das TP – norte e sul, 

e Finais Four das TP de ACR4 e ACR6), terão que apresentar 

candidatura até 31 de Janeiro de 2018, cumprindo o estipulado 

nos Cadernos de Encargos. 

NOTA FINAL: 

Aconselham-se os Clubes a consultar o Portal da FAP www.fpa.pt, 

nomeadamente no que diz respeito a Regras e Regulamentos, quer 

específicos quer do andebol formal. 

 

http://www.fpa.pt/

