
 

CURSOS DE ÁRBITROS 

 

1. Os Cursos de Formação Inicial de Nível 1, de futebol e futsal, são organizados pelo 

Conselho de Arbitragem da AFS sob a orientação e supervisão da Academia de 

Arbitragem da FPF. 

2. O curso referido compreende duas fases de formação: uma fase teórico - prática e um 

estágio curricular. 

3. A fase teórico - prática do Curso de Formação Inicial Nível 1 de futebol tem a duração 

de 40 ( quarenta horas ) e o estagio curricular a duração de 100 (cem) horas durante as 

quais o (a ) estagiário (a) realiza, pelo menos, 15 (quinze) jogos como árbitro ou árbitro 

assistente das competições distritais seniores da divisão inferior ou das competições 

juniores. 

4. A fase teórico - prática do Curso de Formação Inicial Nível 1 de futsal tem a duração de 

40 (quarenta) horas  e o estágio curricular a duração de 60 (sessenta horas), durante 

as quais o estagiário realiza pelo menos 10 (dez) jogos como primeiro ou segundo 

árbitro das competições distritais. 

5. O aproveitamento nas fases teórico-práticas  é condição de admissão para o estágio 

curricular. 

6. A não conclusão do estágio curricular, no decurso de uma época desportiva, importa o 

reinício do curso respectivo. 

7. Em casos devidamente justificados, nomeadamente resultantes de início tardio do 

curso, é permitido que, nos cursos de Formação Inicial Nível 1, o árbitro conclua a 

parte teórica- prática numa época e realize o estágio curricular na época 

imediatamente seguinte. 

8. No final da fase teórica, os candidatos serão sujeitos a teste escrito versando as 

matérias ministradas no decorrer do curso 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

1. É admitido ao curso de Formação Inicial Nível , o candidato que preencha os seguintes 

requisitos: 

a) Seja cidadão nacional ou de um pais comunitário ou beneficie do estatuto de dupla 

nacionalidade; 

b) Tenha idade de integração na categoria CJ (14 anos - 18 anos ) , seja emancipado 

ou maior até á idade máxima de 32 (trinta e dois) anos; 

c) Resida na área do distrito de Setúbal; 

d) Não sofra de incapacidade civil, interdição ou inabilitação; 

e) Não tenha sido condenado a pena de prisão efetiva, por sentença ou trânsito em 

julgado; 

f) Não tenha sofrido sanção disciplinar, em qualquer modalidade desportiva, com 

pena igual ou superior a 90 (noventa) dias de suspensão; 



g) Não seja portador de doença ou defeito físico incompatível com a prática da 

arbitragem; 

h) Tenha o mínimo de 1,65 m de altura  nos homens e 1,55 m nas mulheres, salvo 

tratando-se de candidato á categoria CJ; 

i) Tenha o 12º ano de escolaridade como habilitação literária mínima ou equivalente 

ou, sendo candidato a CJ, habilitação literária mínima correspondente á sua idade; 

j) Não se encontre numa situação de incompatibilidade nos termos do artigo 7º do 

Regulamento de Arbitragem; 

k) Sendo jogador ter uma idade inferior a 18 (dezoito) anos. 

2.  O Conselho de Arbitragem da AFS pode admitir a inscrição de candidato que: 

a) Tenha sido praticante de futebol ou futsal e tenha disputado campeonatos oficiais 

de seniores; 

b) Possua pelo menos o nono ano do ensino básico e comprove conhecimento 

equivalente á habilitação estabelecida na alínea i) do número anterior; 

c) O pedido de inscrição é apresentado ao Conselho de Arbitragem da AFS; 

d) O requerente que reúna os requisitos dos artigos anteriores é submetido a exame 

médico, sendo os custos suportados pela AFS; 

3. Quando a candidatura for aprovada, deve o candidato apresentar os seguintes 

documentos: 

4. Certificado de habilitações literárias; 

5. Certificado de registo criminal; 

6. Bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou certidão de registo de 

nascimento; 

7. Cartão de contribuinte, quando não for apresentado cartão de cidadão. 

MÓDULOS A MINISTRAR NAS UNIDADES CURRICULARES 

       -    Função e estatuto do árbitro; 

       - História da organização e da competição; 

      -     Introdução á metodologia do treino; 

     -    Introdução ás Ciências do comportamento; 

     -    Legislação e Segurança; 

    -    Leis e Regulamentos;  

    -    Noções Básicas de Saúde; 

    -    Nutrição; 

    -    Técnicas de Arbitragem 

 

COMO SE INSCREVER 



Através do mail  : arbitragem@afsetubal.pt 

Link de inscrição online : https://goo.gl/forms/6je2VKjfchlsrRTH2 

mailto:arbitragem@afsetubal.pt

