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Apresentação da unidade de formação -

Estruturação de conteúdos e resultados de aprendizagem

NÍVEL 1 Preparação e homologação de instalações 4 HORAS

ESTRUTURAÇÃO 

DE CONTEÚDOS

 Responsabilidade técnica numa instalação e licenciamento de actividades desportivas no 

quadro da legislação desportiva em vigor

 Definição e articulação com a função do director de campo

 Preparação da instalação para a realização de um jogo de andebol

 Aspectos regulamentares da composição da área de jogo, apetrechamento e áreas de 

apoio

 A homologação do campo – requisitos técnicos e processuais

 Check-list para controlo da preparação de instalações

 Definição dos requisitos

 Critérios de organização dos requisitos na check-list

 Condições de utilização: procedimentos e qualificação necessária

 Testes à preparação da instalação – fundamentação e métodos

 Testes a materiais e pavimentação da área desportiva

 Testes ao sistema de som

 Testes à iluminação

 Testes a sistemas e condutas de água e gás

 Testes à climatização da instalação

 Outros testes



Apresentação da unidade de formação -

Estruturação de conteúdos e resultados de aprendizagem

NÍVEL 1 Preparação e homologação de instalações 4 HORAS

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAGEM

 Definir os regimes de responsabilidade técnica e de licenciamento de

instalações e actividades desportivas

 Identificar as principais condicionantes regulamentares da FAP sobre

preparação de instalações

 Compreender, conhecer e controlar tecnicamente os requisitos de

homologação de instalações pela FAP, bem como as medidas de

segurança aplicáveis

 Compreender, construir e adaptar check-lists de variáveis de preparação

da área desportiva útil (área de campo de jogo) e das áreas de apoio

 Compreender a necessidade e método de realização de testes à

preparação da instalação



Apresentação da I sessão da unidade de formação -

Estruturação de conteúdos

NÍVEL 1
Preparação e homologação de instalações –

Sessão I de Formação
45 MIN

Estruturação de 

conteúdos

 Responsabilidade técnica numa instalação e licenciamento de 

actividades desportivas no quadro da legislação desportiva em vigor

 Definição e articulação com a função do director de campo

 Preparação da instalação para a realização de um jogo de andebol

 Aspectos regulamentares da composição da área de jogo, apetrechamento 

e áreas de apoio

 A homologação do campo – requisitos técnicos e processuais



3 H Gestão de ID4 H Preparação e 

Homologação de ID

2,5 H Gestão e 

Segurança de ID

Director de Campo

Referencial de formação

•Nível I

Formação

•Nível II

Rendimento

•Nível III

Alto 
RendimentoPO04 PO02 PO01

10h 10h 15h



Intervenção em instalações -

pressupostos

AMBIENTES 
INFLUENCIADORES DA 

ACTIVIDADE DO 
DIRECTOR DE CAMPO 

NAS INSTALAÇÕES

Gestão do jogo / 
evento

Segurança

Regulamentos  
internacionais, da 

FAP e das 
Associações 
Regionais

Legislação 
Desporto

Área desportiva 
útil e áreas de 

apoio

Apetrechamento



DIRECTOR DE CAMPO 
ARTICULAÇÃO COM OUTRAS FUNÇÕES AFECTAS ÀS ID

DIRECÇÃO OU RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS ID DE USO PÚBLICO
Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho - Estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de uso público.

Condições 

Técnicas

Condições 

Segurança

Alvará de 

utilização 

desportiva

Condições 
técnicas de 
concepção, 
instalação e 
manutenção 

das balizas de 
andebol

Policiamento 
de 

espectáculos 
desportivos

Figura de 
Coordenador 
de Segurança

Figura de 
Assistente 
de Recinto 
Desportivo



EXEMPLO
FONTE: Sport England



HOMOLOGAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS –

O que é?
REGULAMENTO GERAL DA  FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL E ASSOCIAÇÕES –
TÍTULO 12: DOCUMENTO COMPLEMENTAR DOS REGULAMENTOS ESPECIFICOS DAS PROVAS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO 

É UM PROCESSOS DE 

CERTIFICAÇÃO 

TÉCNICA, FÍSICA E 

FUNCIONAL

Avalia a 
qualidade e 

rigor das 
marcações 
da área de 

jogo

Avalia as 
condições 

de 
segurança 

para os 
utentes

Avalia a 
fixação das 

balizas

Certifica a 
existência de 

elementos como 
marcador de 

parede, contador 
de mesa e suas 

finalidades

Avalia a  
protecção da 

zona de 
substituições 

Dimensionamento e 
condições da Área 

desportiva útil e 
áreas de apoio

Avalia a 
aptidão do 

piso 
desportivo

Condições p/ 
desempenho de 

funções dos 
profissionais da 
Comunicação 

Social



PROPOSTA DE TRABALHO

COMO EXECUTO 
AS ACTIVIDADES 

NESTES 
DOMÍNIOS?!

Gestão do jogo / 
evento

Segurança

Regulamentos  
internacionais, da 

FAP e das 
Associações 
Regionais

Legislação 
Desporto

Área desportiva 
útil e áreas de 

apoio

Apetrechamento



praposo@esdrm.ipsantarem.pt


