
PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO
FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL



O Processo de Certificação

O Processo de Certificação da Federação de Andebol de Portugal permitirá 

efetuar o registo de Contratos de Formação Desportiva (CFD) e será faseado ao 

longo das próximas épocas desportivas:

• arranca como facultativo em 2021/2022 (ano 0 de implementação) e em  

2022/2023 será a consolidação do processo;

• a partir de 2024/2025 será obrigatório para participação em Provas Nacionais 

dos Escalões de Formação;

• a partir de 2025/2026, a certificação é obrigatória para todos os Clubes.



Conceitos de Entidades 
a Reconhecer e Certificar

Entidade Formadora 1* – entidades que disponibilizam a atividade de andebol 

para os seus praticantes, com as condições mínimas de segurança e apoio / 

assistência.

Entidade Formadora 2* – entidades sobretudo vocacionadas para o incremento, 

ensino e desenvolvimento dos praticantes. Dentro deste grupo de entidades 

podem encontrar-se algumas que, não o tendo como principal propósito, 

acabam por conseguir criar condições para formar praticantes para os mais 

elevados níveis competitivos.

Entidade Formadora 3* – entidades sobretudo vocacionadas e com potencial 

para formar praticantes para os mais elevados níveis competitivos, 

nomeadamente para a sua equipa principal, sendo esse o seu principal objetivo.



Para poder candidatar-se a ser certificada como Entidade 

Formadora de 1 estrela, uma entidade terá que cumprir o 

seguinte Requisito Mínimo de Acesso:

I. Ter pelo menos 3 equipas de escalões de formação 

consecutivos inscritos. Mínimo de 14 jogadores por equipa 

e por escalão

Requisitos 1*



Para poder candidatar-se a ser certificada como Entidade Formadora de 2 estrelas, 

uma entidade terá que cumprir um dos seguintes Requisitos Mínimos 

de Acesso:

I. Ter uma equipa Sénior inscrita, e três equipas de escalões de formação 

consecutivos inscritos. Mínimo de 16 jogadores inscritos nos Seniores e 14 

jogadores em cada uma das equipas dos escalões de formação.

II. Ter todas as equipas de escalões de formação inscritas (de Manitas a Sub-18 

Masculinos / Sub-17 Femininos). Mínimo de 14 jogadores por equipa e por 

escalão.

Requisitos 2*

*Uma entidade que tenha vocação e potencial para ser Entidade Formadora, mas que não cumpra os Requisitos Mínimos de Acesso para
Entidade Formadora com 2 estrelas, poderá ainda assim vir a obter a certificação como Entidade Formadora de 1 estrela, beneficiando
das vantagens que estão inerentes a essa condição, nomeadamente a possibilidade de celebrar contratos de formação desportiva.



Para poder candidatar-se a ser certificada como Entidade Formadora de 3 

estrelas, uma entidade terá que cumprir os seguintes Requisitos Mínimos de 

Acesso:

I. Ter uma equipa sénior inscrita. Mínimo de 16 jogadores inscritos.

II. Ter todas as equipas de escalões de formação inscritas (de Manitas a Sub-18 

Masculinos / Sub-17 Femininos). Mínimo de 14 jogadores por equipa e por 

escalão.

Requisitos 3*

*Uma entidade que tenha vocação e potencial para ser Entidade Formadora, mas que não cumpra os Requisitos Mínimos de Acesso para
Entidade Formadora com 3 estrelas, poderá ainda assim vir a obter a certificação como Entidade Formadora de 2 ou 1 estrela,
beneficiando das vantagens que estão inerentes a essa condição, nomeadamente a possibilidade de celebrar contratos de formação
desportiva.



O Processo de Certificação da Federação de 

Andebol de Portugal assenta na análise e avaliação 

do processo de formação de praticantes de 

andebol de um Clube de acordo com os 8 critérios 

a que foi atribuída uma pontuação, traduzindo a 

importância relativa de cada critério, e por forma a 

que a soma de todos os pontos permita perfazer o 

total de 100 pontos:

Critérios de Avaliação



As entidades serão reconhecidas e categorizadas no sistema de 

estrelas, de acordo com os critérios já explicitados acima, 

em 3, 2 ou 1 estrela, dependendo do somatório de pontos dos 

mesmos.

Conceitos de Entidades a 
Reconhecer e Certificar



Entidades de 3*: Inscrições gratuitas em todos os escalões de formação até juvenis 

(apenas pagam seguro). 

Inscrições gratuitas dos restantes agentes desportivos (Treinadores, Dirigentes, Médicos, 

Fisioterapeutas, etc.) em cursos e ações 

da Federação de Andebol de Portugal.

Entidades de 2*: 50% de redução na inscrição em todos os escalões de formação até 

juvenis. (apenas pagam seguro). 50% desconto dos restantes agentes desportivos 

(Treinadores, Dirigentes, Médicos, Fisioterapeutas, etc.) em cursos e ações da Federação 

de Andebol de Portugal.

Entidades de 1*: 25% de redução na inscrição em todos os escalões de formação até 

juvenis. (apenas pagam seguro).

Benefícios para os Clubes 
(inscrições de agentes desportivos)


