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ENQUADRAMENTO 

O Processo de Certificação da Federação de Andebol de 
Portugal tem o seu início previsto para abril de 2022 com 
o intuito de dar resposta à legislação prevista sobre esta 
matéria, Lei 28/98, de 26 de Junho (entretanto substituída 
pela Lei 54/2017, de 14 de Julho) - “Para efetuar o registo de 
Contratos de Formação Desportiva (CFD), na respetiva Fede-
ração, o Clube tem que obter a Certificação como Entidade 
Formadora.”

A época 2021/2022 pretende ser o ano 0 de implementação 
do processo de certificação. É, por isso, facultativo.

A partir da época 2022/2023 será o ano de consolidação do 
processo.

A partir da época 2024/2025 será obrigatório o mínimo de 
Entidade Formadora de 1 Estrela para Participação em Pro-
vas Nacionais dos Escalões de Formação.

A partir da época 2025/2026 certificação obrigatória para 
todos os Clubes.

Para cada género (masculino e feminino) existe um pro-
cesso de certificação. Um Clube que tenha os dois géneros 
pode submeter um processo para cada género, ou apenas 
para um. Toda a análise e avaliação do processo de certifi-
cação é feita com os mesmos critérios, independentemente 
do género.

O Processo de Certificação da Federação de Andebol de 
Portugal assenta na análise e avaliação do processo de for-
mação de praticantes de andebol de um Clube de acordo 
com os seguintes critérios:

Critério 1 – Planeamento Estratégico e Orçamento
Critério 2 – Estrutura Organizacional e Manual de Acolhi-
mento e Boas Práticas
Critério 3 – Recrutamento / Angariação / Sensibilização
Critério 4 – Formação Desportiva
Critério 5 – Acompanhamento Médico-Desportivo
Critério 6 – Acompanhamento Escolar, Pessoal e Social
Critério 7 – Recursos Humanos
Critério 8 – Instalações e Equipamentos
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ENQUADRAMENTO

A cada um dos 8 critérios foi atribuída uma pontuação, tra-
duzindo 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 PONTOS

Critério 1 – Planeamento Estratégico e Orçamento 8

Critério 2 – Estrutura Organizacional e Manual de Acol-

himento e Boas Práticas
8

Critério 3 – Recrutamento / Angariação / Sensibilização 12

Critério 4 – Formação Desportiva 18

Critério 5 – Acompanhamento Médico-Desportivo 8

Critério 6 – Acompanhamento Escolar, Pessoal e Social 12

Critério 7 – Recursos Humanos 18

Critério 8 – Instalações e Equipamentos 10

Critério 9 - Produtividade 8

Total 100

Conceitos de Entidades a Reconhecer e Certificar

Entidade Formadora 1 Estrela – entidades que disponibili-
zam a atividade de andebol para os seus praticantes, com 
as condições mínimas de segurança e apoio / assistência.

Entidade Formadora 2 Estrelas – 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 pro-
pósito, acabam por conseguir criar condições para formar 
praticantes para os mais elevados níveis competitivos.

Entidade Formadora 3 Estrelas – entidades sobretudo vo-
cacionadas e com potencial para formar praticantes para os 
mais elevados níveis competitivos, nomeadamente para a 
sua equipa principal, sendo esse o seu principal objetivo.
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ENQUADRAMENTO

Requisitos Mínimos de Acesso ao Processo de Certificação 
da Federação de Andebol de Portugal

1) 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.

*Uma entidade que tenha vocação e potencial para ser Entidade For-
madora, 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 estrelas, beneficiando 
das vantagens que estão inerentes a essa condição, nomeadamente a 
possibilidade de celebrar contratos de formação desportiva.

2) 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 jogado-
res 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.

*Uma entidade que tenha vocação e potencial para ser Entidade For-
madora, 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 pos-

sibilidade de celebrar contratos de formação desportiva.
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ENQUADRAMENTO

3) Para poder candidatar-se a ser certificada como Entidade 
Formadora de 1 Estrela, uma entidade terá que cumprir os 
seguintes Requisitos Mínimos de Acesso:

I. Ter pelo menos 3 equipas de escalões de formação con-
secutivos inscritos. Mínimo de 14 jogadores por equipa e por 
escalão.

ENTIDADE PONTOS

ENTIDADE FORMADORA 3 ESTRELAS 85,00 a 100

ENTIDADE FORMADORA 3 ESTRELAS 50,00 a 85,00

ENTIDADE FORMADORA 1 ESTRELA Até 49,99



CRITÉRIO 1
Planeamento Estratégico 
e Orçamento
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CRiTéRiO 1 – Planeamento estratégico e orçamento (8 pontos)

1.1 – Missão, Visão e Objetivos definidos pelo Clube (4,5 
pontos)

1.1.1 – Missão (2,0 pontos)
Apresenta a Missão do Clube e a relação com o Departa-
mento de Andebol e sua missão específica. Em Clubes só 
de andebol basta apresentar a Missão em si.

1.1.2 – Visão (1,5 pontos)
Qual o caminho que o Clube preconiza percorrer nos 
próximos anos. Quais as metas a atingir.

1.1.3 – Objetivos (1 ponto)
Objetivos a curto, médio e a longo prazo. Formas de me-
dir se os objetivos estão ou não a ser concretizados.

1.2. – Ética e Integridade (2 pontos)
1.2.1 – Plano Nacional de Ética no Desporto (1 ponto)
Se já faz parte ou se pretende concorrer à Bandeira da 
Ética. (O período anual para a submissão de candidaturas 
decorre entre 1 de outubro e 31 de dezembro).

1.2.2 – Linhas Orientadoras da Integridade (0,25 pontos)
Apresentar as linhas orientadoras.

1.2.3 – Responsável pela Ética e Integridade na Entidade 
(0,75 pontos)
Quem é a pessoa responsável pela Ética e Integridade no 
Clube.

1.3. – Orçamento (1,5 pontos)
Orçamento para o Andebol para a presente época. Apoios, 
parcerias, etc.



CRITÉRIO 2
Estrutura Organizacional 
e Manual de Acolhimento 
e Boas Práticas 
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CRiTéRiO 2 – estrutura organizacional e manual de acolhimento e Boas Práticas (8 pontos)

2.1 – Posição da Entidade e do seu Diretor no Organograma 
do Clube (0,5 pontos)
Em Clubes com mais do que uma modalidade, apresentar 
quem é o Diretor do Andebol (se é membro da Direção, se 
é vice-presidente, etc.). Qual o posicionamento da Entidade 
Formadora dentro do Clube e Departamento de Andebol 
(organização de todo o Departamento).

2.2 – Manual de Acolhimento e Boas Práticas da Entidade 
(7,5 pontos)

2.2.1 – Existência de Manual de Acolhimento e Boas Prá-
ticas, com Missão, Visão, Objetivos e outras informações de 
cariz estratégico (2 pontos)

2.2.2 – Normas de Conduta (2,5 pontos) 
2.2.3 – Normas sobre o Acompanhamento de Jogadores 

(2,25 pontos)
2.2.4 – Infrações e Quadro Disciplinar (0,75 pontos)



CRITÉRIO 3
Recrutamento 
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CRiTéRiO 3 – recrutamento (12 pontos)

3.1 – Recursos Humanos com funções de Recrutamento 
(1,5 pontos)

3.1.1 – Identificação e Caracterização (0,5 pontos)
Quem são, quantos são, como estão organizados estrutu-
ralmente.
3.1.2 – Formação e Acompanhamento (1 ponto)
Qual a formação que os Treinadores têm, que equipas 
acompanham.

3.2 – Política e Procedimentos de Recrutamento (6,25 pon-
tos)

3.2.1 – Política de Recrutamento (1,75 pontos)
Quais os objetivos, como está delineada.
3.2.2 – Procedimentos de Recrutamento (3 pontos)
Orientado para a performance, sobretudo nos escalões 
de competição.
3.2.3 – Procedimentos de Recrutamento (1,5 pontos)
Orientada para o aumento do nº de praticantes, sobretu-
do nos escalões mais jovens/ de recreação.

3.3 – Ações de Recrutamento de Jogadores Não-Nacionais 
para os Escalões de Formação (1 ponto)
Quais as preocupações com este tipo de jogadores (refugia-
dos, estrangeiros a viverem em Portugal, etc.).

3.4 – Proteção de Menores (0,5 pontos)
Quem tem a responsabilidade. Políticas de prevenção de 
abusos.

3.5. – Equipas e Jogadores: inscrição, registo e estrutura 
piramidal (2,75 pontos)
Quantos jogadores por equipa. Quantos inscritos. Quantas 
equipas. Números da base até ao último escalão existente 
no Clube e sua lógica.



CRITÉRIO 4
Formação Desportiva 
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CRiTéRiO 4 – Formação desPortiva (18 pontos)

4.1 – Linhas Orientadoras (6 pontos)
Quais as finalidades, metas e objetivos dos escalões de 
formação.

4.2. – Dossier de Treino (5 pontos)
Em que consiste (índice, temáticas, conteúdos, etc.)

4.3. – Articulação entre os escalões de formação e destes 
com o Andebol Sénior do Clube (4 pontos)

4.3.1 – Plano de Transição (2,5 pontos)
Como está prevista a transição dos escalões de formação 
para os seniores.

4.3.2 – Planeamento e reuniões de articulação / coorde-
nação (1,5 pontos)
Planeamento por escalão e por equipa. Número de reu-
niões. Temas das reuniões.

4.4 – Nível de Qualidade dos Documentos da Formação 
Desportiva (pontos extra, a atribuir pelo Avaliador) (3 pon-
tos)
Estruturados. Articulados. Explícitos. Critérios de mensura-
ção incluído em todos os documentos apresentados.



CRITÉRIO 5
Acompanhamento 
Médico-Desportivo 
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CRiTéRiO 5 – acomPanhamento médico-desPortivo (10 pontos)

5.1 – Departamento Médico (0,75 pontos)
A tempo inteiro. A tempo parcial. Parcerias e protocolos.

5.2. – Diretor Clínico e demais Recursos Humanos (2,75 
pontos)
A tempo inteiro. A tempo parcial. Parcerias e protocolos.

5.3. – Acompanhamento Médico (1,25 pontos)

5.3.1 – Exames Médicos e Ficheiro Clínico (0,75 pontos)
Onde se encontram. Quem tem acesso. Individuais.
5.3.2 – Acompanhamento Nutricional (0,5 pontos)
Quem faz o acompanhamento nutricional e de que for-
ma.

5.4 – Acompanhamento de Treinos e Jogos (3,5 pontos)

5.4.1 – Treinos (1,75 pontos)
Quem do departamento do médico se encontra presente.

5.4.2 – Jogos (1,75 pontos)
Quem do departamento do médico se encontra presente.

5.5 – Recursos / Equipamentos do Departamento Médico 
(1,75 pontos)
Espaço próprio. Espaço partilhado. Quais os materiais e 
equipamentos disponíveis para os treinos e para os jogos. 
Existência de desfibrilhador e formação especializada de
utilização.



CRITÉRIO 6
Acompanhamento 
Escolar, Pessoal 
e Social
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CRiTéRiO 6 – acomPanhamento escolar, Pessoal e social (12 pontos)

6.1 – Formação Escolar (2,5 pontos)

6.1.1 – Frequência Escolar (0,5 pontos)
Importância para o Clube e para a equipa. Como é valori-
zado. Quem acompanha. De que forma.
6.1.2 – Protocolos / Acordos de Cooperação com Escolas 

(1,5 pontos)
Apresentação dos protocolos e acordos de cooperação 
com escolas.
6.1.3 – Sucesso Escolar (0,5 pontos)
Como é valorizado. Impacto nos treinos e jogos.

6.2 – Acompanhamento da vida escolar (1 ponto)
Como é feito. Quem o faz. 

6.3 – Acompanhamento dos jogadores DESLOCADOS das 
suas famílias, a viver sob RESPONSABILIDADE da ENTIDA-
DE – apenas para jogadores dos escalões de formação (1,75 
pontos)
Como é feito. Quem o faz. 

6.4 – Formação Complementar (3,25 pontos)
Qual o enquadramento. Quais as temáticas.

6.5 – Apoio Psicológico (1,75 pontos)
Como é feito. Quem o faz. 

6.6. – Carreira Dual – Enquadramento Académico (1,75 
pontos)
Como é feito. Quem o faz. 



CRITÉRIO 7
Recursos Humanos
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CRiTéRiO 7 – recursos humanosal (16 pontos)

7.1 – Diretor da Entidade Formadora (3 pontos)
Quem é, quais as funções. Formação.

7.2 – Coordenador Técnico e Treinadores (7 pontos)

7.2.1 – Coordenador Técnico (3 pontos)
Quem é, quais as funções. Formação.
7.2.2 – Treinadores (3,50 pontos)
Quem são, quais as funções. Formação.
7.2.3 - Psicólogo (0,50 pontos)
Quem é, quais as funções. Formação.

7.3 – Outros Técnicos (2 pontos)

7.3.1 – Analistas de Desempenho (0,75 pontos)
Quem são, quais as funções.
7.3.2 – Fisiologistas (0,75 pontos)
Quem são, quais as funções.
7.3.2 – Estagiários (0,25 pontos)
Quem são, quais as funções.
7.3.3 – Outros (0,25 pontos)
Quem são, quais as funções.

7.4 – Staff Administrativo e Logístico (3 pontos)

7.4.1 – Secretário Técnico/ Team Manager(s) (1 ponto)
Quem são, quais as funções.

7.4.2 – Administrativos (0,75 pontos)
Quem são, quais as funções.

7.4.3 – Técnicos de Equipamentos (0,75 pontos)
Quem são, quais as funções.

7.4.4 – Motoristas (0,5 pontos)
Quem são, quais as funções.

7.5 – Registo Criminal de todos os recursos humanos que 
contactam com os praticantes (1 ponto)
Arquivo individual.



CRITÉRIO 8
Instalações 
e Equipamentos
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CRiTéRiO 8 – instalações e equiPamentos (10 pontos)

8.1 – Pavilhão/Pavilhões (2 pontos)
8.1.1 - Próprio (2 pontos)
8.1.2 - Aluguer (0,75 pontos)

8.2 – Balneários (0,50 pontos)
8.2.1 - 4 balneários + 2 árbitros (0,50 pontos)
8.2.2 - 2 balneários + 1 árbitros (0,25 pontos)

8.3 – Gabinetes/ Salas de Trabalho (0,50 pontos)

8.3.1 – Dirigentes/Diretores/Seccionistas (0,25 pontos)
Número de salas.

8.3.2 – Treinadores (0,25 pontos)
Número de salas.

8.4 – Salas de reunião, estudo e formação (0,75 pontos)

8.4.1 – Salas de reunião (0,50 pontos)
Número de salas.

8.4.2 – Salas de estudo e formação (0,25 pontos)
Número de salas.

8.5 – Espaço para serviços administrativos (0,25 pontos)
Qual é e onde se situa.

8.6 – Ginásio (1 ponto)
8.6.1 - Próprio (1 ponto)
8.6.2 - Aluguer (0,50 pontos)

8.7 – Alojamento para jogadores DESLOCADOS das suas 
famílias, a viver sob RESPONSABILIDADE da ENTIDADE 
(1,75 pontos)
Tipo de alojamento (apartamento, família de acolhimento, 
etc.)

8.8 – Transportes (0,75 pontos)

8.8.1 - Próprio (0,75 pontos)
Tipo de transporte.
8.8.2 - Aluguer (0,25 pontos)
Tipo de transporte.

8.9 – Nível de Qualidade das Instalações (pontos extra, a 
atribuir pelo Avaliador) (2 pontos)

8.10 - Estacionamento - Espaço Reservado para Equipas; 
Árbitros; Organização (0,50 pontos)



CRITÉRIO 9
Produtividade
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CRiTéRiO 9 – Produtividade (8 pontos)

9.1 – Jogadores, provenientes da Formação do Clube, que 
integraram a equipa sénior numa das 3 últimas épocas 
desportivas (2,25 pontos)
Inscrições na Federação.

9.2 – Jogadores, com 3 ou mais anos na Formação do 
Clube, que integraram a equipa sénior numa das 3 últimas 
épocas desportivas (1,75 pontos)
Inscrições na Federação.

9.3 – Jogadores nas Seleções Nacionais / Regionais (1,5 
pontos)

9.3.1 – Seleções Nacionais Portuguesas (1 ponto)
Dados oficiais via Federação.
9.3.2 – Seleções Regionais (0,5 pontos)
Dados oficiais via Associação/Federação.

9.4 – Jogadores com jogos em Competições Estrangeiras 
(0,5 pontos)
Dados oficiais via Federação Nacional e Internacional.

9.5 – Jogadores com jogos em Competições de âmbito Na-
cional (0,5 pontos)
Dados oficiais via Federação.

9.6 – Retenção de praticantes na modalidade, no final do 
seu processo formativo (1,5 pontos)
Inscrições na Federação.


