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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) enquanto entidade responsável pelo 

desenvolvimento de uma das modalidades desportivas de maior implantação nacional, 

encontra-se empenhada no estabelecimento de protocolos de desenvolvimento regional, 

que conduzam ao aumento da prática desportiva de crianças e jovens. 

Nesse âmbito têm sido estabelecidos contatos com autarquias, agrupamentos escolares, 

clubes, associações, etc., cujas dinâmicas, a nível local, possam contribuir sinergicamente 

para a implementação de planos de desenvolvimento do andebol, a nível das várias regiões.  

No âmbito do seu programa RUMO 2028+ a FAP apresenta o seu projeto ANDEBOL4KIDS 

como instrumento central de fomento e desenvolvimento da modalidade. O projeto 

pretende assumir um papel de catalisador de uma cooperação nacional, através de 

estratégias de desenvolvimento que envolvem localmente Escolas, Autarquias, Associações, 

Clubes e a Federação. Pretendemos com esta envolvência apostar na implementação da 

modalidade e que a prática do andebol, sobretudo com enfoque no meio escolar, permita 

corrigir assimetrias regionais de oferta desportiva, fomentando o desporto em territórios 

sociais e demográficos mais desfavorecidos, potenciando assim o sucesso escolar e a 

influência social do desporto como fator de inclusão social. 

 

Imbuídos deste espirito aglutinador de desenvolvimento desportivo local, os responsáveis 

pelos projetos desenvolvimento regional Alentejo, propõem-se organizar em parceria com 

as autarquias locais um projeto denominado «CIRCUITO ANDEBOL4KIDS ALENTEJO».  

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

O «Circuito Andebol4Kids Alentejo», independentemente de outra denominação ou 

enquadramento teórico possível de estabelecer, visa os seguintes objetivos: 

a) Criar um espaço de convívio e de estímulo à prática desportiva dos jovens, no âmbito 

intermunicipal; 

b) Contribuir para dar visibilidade à organização de atividades físicas e desportivas com o 

apoio das autarquias locais; 

c) Estimular a afirmação e desenvolvimento do Movimento Associativo e das autarquias 

locais, na democratização do Desporto e no Desenvolvimento Desportivo; 
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e) Desenvolver formas de organização, troca de experiências, projetos e atividades 

desportivas de âmbito intermunicipal entre as Câmaras Municipais da Região do Alentejo; 

f) Promover o andebol enquanto modalidade de elevado valor formativo, contribuindo para 

a sua implantação regional e para o aumento, em ambos os sexos, da oferta desportiva dos 

vários municípios da Região do Alentejo; 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Estruturar uma rede/circuito de Festands, coordenados territorialmente, por forma a 

permitir a maior acessibilidade possível de todos os projetos de desenvolvimento em 

curso; 

 

b) Potenciar a partilha de recursos e experiências entre os vários projetos de 

desenvolvimento, alavancando estratégias de benefício reciproco que contribuam para 

o sucesso de implantação da modalidade. 

 

4. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

Pretende-se que o «Circuito Andebol4KidsAlentejo» enquadre a realização de várias etapas, 

considerando-se que a ultima das mesmas corresponda a uma Festa de Encerramento. 

A coordenação geral do circuito será da responsabilidade dos técnicos dos planos de 

desenvolvimento regional, em parceria com os responsáveis locais de cada um dos projetos 

envolvidos, podendo para o efeito ser constituída uma Comissão Técnica, com elementos 

das várias estruturas. 

Cada etapa do circuito será enquadrada por uma estrutura local, com o apoio da referida 

Comissão Técnica, quer em termos logísticos, quer técnicos. 

Cada etapa será aberta à participação livre de cada clube/projeto, de acordo com as 

responsabilidades definidas em Regulamento Geral. 

Em cada etapa será implementado o modelo de FESTAND, ou seja, uma atividade lúdico-

pedagógica, desenvolvida num ambiente recreativo e divertido, onde a criança descobre a 

prática do Andebol e das suas habilidades motoras, através do carater formativo do próprio 

jogo. Considerando que para as idades consideradas a competição não é parte principal do 

processo de desenvolvimento da criança, mas sim, a promoção de atividades/eventos que 

promovam a modalidade e o convívio entre participantes, todas as formas de competição 
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serão adaptadas ao desenvolvimento da criança como atleta não existindo resultado nos 

jogos (ausência de marcador) e consequentemente não existindo apuramentos para fases 

subsequentes. Todas as formas de competição serão organizadas sob uma premissa de 

integração e não de exclusão. 

Assim, o desenvolvimento da competição será efetuado na versão mais simplificada da mo-

dalidade, o jogo «4x4», que a FAP acredita ser o ponto de partida para iniciação à 

modalidade. 

5. DATAS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

A definição de cada etapa do circuito, em termos de data e local, será efetuada pela 

Comissão Técnica, em parceria com os técnicos dos municípios envolvidos.  

Perspetivando-se uma gestão equilibrada de Festands disponíveis, a realização de cada 

etapa deverá ocorrer semanalmente, respeitando-se um critério geográfico para a 

realização de cada etapa, ou seja: 

1º Fim-de-semana do mês – etapa no distrito de Évora 

2º Fim-de-semana do mês – etapa no distrito de Beja 

3º Fim-de-semana do mês – etapa no distrito de Portalegre 

Caberá a cada responsável técnico pela sua área de jurisdição, estabelecer o calendário da 

mesma, para que este seja integrado na calendarização final. 

No final de cada trimestre realizar-se-á um MegaFestand (dia inteiro), de acordo com a 

seguinte calendarização: 

Dia 17 de Dezembro – Distrito de Beja 

Dia 1 de Abril – Distrito de Évora 

Dia 24 de Junho – Distrito de Portalegre 

 

6. POPULAÇÃO-ALVO 

O Circuito «Andebol4Kids» destina-se a todas as crianças, de ambos os sexos, residentes nos 

municípios do Alentejo, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, organizando-se 

as atividade intermunicípios de acordo com os seguintes escalões: 
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Escalão Manitas Nascidos em 2015 e 2016 

Escalão Bambis Nascidos em 2013 e 2014 

Escalão Minis Nascidos em 2011 e 2012 

 

 A participação de cada comunidade municipal será definida em Regulamento Geral, de 

acordo com condições logísticas e técnicas a assumir na realização de cada etapa. 

7. ORGANIZAÇÃO DO FESTAND 

A organização técnica de cada Festand será definida em parceria entre o município local 

responsável pela organização e os técnicos federativos responsáveis pelos planos de 

desenvolvimento. Não obstante todas as experiências possíveis de enquadrar em cada 

realização local, todos os Festands deverão integrar, do ponto de vista físico, as seguintes 

condições base: 

a) Capacidade para marcação de três campos de Andebol 4x4 (20mx13m); 

b) Capacidade para delimitação de quatro zonas de experimentação de habilidades 

motoras; 

c) Zona de atividades não especificas da modalidade; 

d) Espaço de repouso/alimentação/hidratação; 

Em cada Festand será estabelecido um «roulement» de utilização dos vários espaços 

disponíveis, procurando-se salvaguardar o equilíbrio de atividade prática disponibilizada a 

cada grupo. 

8. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

Todas as inscrições são gratuitas. A participação de cada comunidade municipal será 

definida em Regulamento Geral, de acordo com condições logísticas e técnicas a assumir na 

realização de cada etapa. 

Em função da data de cada evento será definida uma data limite para cada projeto/clube 

enviar a sua lista de participantes. 

A Comissão Técnica articulará com a estrutura de organização local, a receção de inscrições 

e disponibilizarão todas as informações necessárias à participação no evento. 

9. COMPOSIÇÃO DE EQUIPA 

Cada grupo-equipa deverá integrar entre 4 e 8 elementos, mais um ou dois responsáveis.  
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Cada grupo-equipa deverá integrar elementos apenas do seu escalão, considerando-se, no 

entanto, a possibilidade de elementos dos escalões mais jovens integrarem grupos-equipa 

de escalão superior. 

O número de grupos-equipa participante em cada Festand, por cada comunidade local, será 

determinado em Regulamento Geral, de acordo com condições logísticas e técnicas a 

assumir na realização de cada etapa. 

10. TRANSPORTES, SEGUROS, ALIMENTAÇÃO E APOIO SANITÁRIO 

O transporte de cada comitiva será da responsabilidade da mesma. 

A alimentação de cada comitiva será da responsabilidade da mesma, no entanto, cada 

organização local poderá assumir a distribuição de reforço alimentar e/ou águas.  

O Apoio Sanitário em cada Festand será da responsabilidade de cada organização local. 

11. PRÉMIOS E LEMBRANÇAS 

A entrega de prémios/lembranças será determinada pela disponibilidade de cada 

organização local, não sendo a mesma obrigatória.  

12. IMAGEM E PROMOÇÃO 

 

Propõe-se a criação de uma imagem promocional do projeto, para divulgação nacional e 

regional, através dos órgãos de comunicação disponíveis e redes sociais. Em cada Festand 

deverá ser produzida uma imagem específica para os mesmos efeitos.  
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ANEXO 1 

Calendarização de Atividades 

Dia Associação Local Horário 

5 Novembro Évora Mora A definir 

13 Novembro Algarve Odemira A definir 

19 Novembro Portalegre Marvão manhã 

20 Novembro (só 

bâmbis e manitas) 
Algarve Beja A definir 

3 Dezembro Évora Évora/Mérida A definir 

11 Dezembro Algarve Beja A definir 

17 Dezembro Algarve Fronteira/Vidigueira Manhã/ (DIA INTEIRO) 

18 Dezembro (só 

bâmbis e manitas) 
Algarve Odemira A definir 

7 Janeiro Évora Redondo A definir 

14 Janeiro Algarve A definir A definir 

21 Janeiro Portalegre Ponte sor A definir 

4 Fevereiro Évora Montemor A definir 

11 Fevereiro Algarve A definir A definir 

18 Fevereiro Portalegre Crato A definir 
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4 Março Évora Borba A definir 

11 Março Algarve A definir A definir 

18 Março Portalegre Alter do chão A definir 

1 Abril Évora Estremoz (DIA INTEIRO) 

15 Abril Algarve A definir A definir 

22 Abril Portalegre Ponte Sor A definir 

6 Maio Évora Viana Alentejo A definir 

13 Maio Algarve A definir A definir 

20 Maio Portalegre A definir A definir 

3 Junho Évora Vendas Novas A definir 

10 Junho Algarve A definir A definir 

24 Junho Portalegre Crato (DIA INTEIRO) 

 


