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CIRCULAR N.º 20 CA 

DATA: 07.01.2022 

 

DISTRIBUIÇÃO:  FAP, APAOMA, Associações Regionais, Diretores Academia Formação e 

Quadros de Arbitragem. 

ASSUNTO:  Curso de formação para os árbitros da categoria nacional elite, observadores e 

delegados – 2.º momento de avaliação 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

O Conselho de Arbitragem decidiu adiar para os dias 19 e 20 de fevereiro o curso de 

formação para os árbitros da categoria nacional elite, observadores e delegados, que 

engloba o 2.º momento de avaliação. 

Fundamenta-se este adiamento nas previsões públicas dos epidemiologistas que apontam 

no sentido de que Portugal deverá atingir o pico de mais uma vaga da pandemia de Covid-

19 entre 20 e 24 deste mês de janeiro, com previsões de 100 mil casos de infeção por Covid-

19 / dia.  

Esta decisão prende-se, obviamente, com o facto de o Conselho de Arbitragem querer 

minimizar os riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19, salvaguardando, tanto 

quanto é possível, a saúde dos quadros de arbitragem, das suas famílias e dos demais 

agentes desportivos. 

O curso de formação para os árbitros da categoria nacional elite, observadores e delegados 

tem a duração de 1 (um) dia, estando a convocatória de cada quadro de arbitragem 

dependente das nomeações para esse fim de semana, pelo que Conselho de Arbitragem 

divulgará posteriormente a lista dos quadros de arbitragem convocados para dia 19 e 20 de 

fevereiro. 
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Informa-se que o programa do curso de formação para os árbitros da categoria nacional elite, 

observadores e delegados, que engloba o 2.º momento de avaliação, é o seguinte: 

 

Dias 19 e 20 fevereiro 2022 no Grande Hotel do Luso 

 

10:00 – Concentração e realização de testes antigénio à Covid-19 

10:45 – Teste Físico 

12:00 – Teste Escrito 

13:00 – Almoço 

14:30 – Orientações Técnicas 

17:30 – Encerramento 

 

Informa-se que os testes físicos e escritos relevam apenas para efeitos de aptidão, sendo 

definidos os seguintes valores mínimos: 

• Teste físico, mínimo nível 9.5 (para arbitrar PO1), o que corresponde a 77 percursos;  

• Teste escrito, mínimo 60%, corresponde a 18 respostas certas. 

 

Chama-se a atenção para o facto de os testes escritos serem realizados individualmente e 

não em dupla. 

 

 

O Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal 

 


