
COMUNICADO OFICIAL N.º 31

Coimbra, 24 de Junho de 2022

Assunto: Balanço dos Processos de Certificação de Entidades Formadoras

e do Processo de Licenciamento de Clubes

Envio para conhecimento e consulta documentação relativa ao balanço dos Processos
de Certificação de Entidades Formadoras e de Licenciamento de Clubes da FPF.

Através da referida documentação damos a conhecer os resultados obtidos pelos Clubes
filiados na Associação de Futebol de Coimbra, que participaram nos referidos processos, bem
como e, particularmente, a evolução cronológica do Processo de Licenciamento de Clubes
promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente da Associação de Futebol de Coimbra

Horácio Antunes



PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES FORMADORAS

Clubes da AF Coimbra com mais estrelas

Refletindo a evolução dos Clubes do Distrito de Coimbra, nas modalidades de Futebol, Futebol Feminino,
Futsal e Futsal Feminino, a AF Coimbra aumentou, na época 2020/2021, de 15 para 38 o número de
Clubes certificados.

No atual processo, relativo à época 2021/2022, manteve o mesmo número de clubes certificados e
aumentou o número de clubes certificados, no futebol masculino, com 4 estrelas (5), com 2 estrelas (6) e
CBFF (9), mantendo os níveis de certificação no futebol feminino, futsal feminino e futsal masculino, com
o CS São João como referência no contexto nacional.

Estão, assim, de parabéns todos os agentes desportivos envolvidos nomeadamente dirigentes, técnicos e
atletas, bem como todas entidades públicas e privadas que apoiam o futebol/futsal distritais”.

Recorde-se, que além do imperativo legal, o Processo de Certificação de Entidades Formadoras permite
avaliar, reconhecer e certificar a atividade de todas as Entidades que disponibilizam formação nas
modalidades de futebol e futsal a jovens praticantes até aos 19 anos e, dessa forma, contribuir de forma
decisiva para elevar os padrões de qualidade do processo de formação dos praticantes em Portugal.

Época 2021/2022

Futebol Masculino

4 Estrelas

Associação Académica de Coimbra – OAF

Clube União 1919

Clube Condeixa Associação Cultural e Desportiva

Associação Académica de Coimbra - SF

Associação Naval 1893



3 Estrelas

Clube Desportivo Lousanense

Ginásio Clube Figueirense

Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade

União Desportiva de Tábua

Mocidade Futebol Clube

Futebol Clube de Oliveira do Hospital

Ançã Futebol Clube

Esperança Atlético Clube

2 Estrelas

Associação Recreativa Casaense

Associação Desportiva de Poiares

Clube Desportivo de Assafarge

Associação Desportiva Nogueirense

Clube Recreativo da Praia da Leirosa

União Desportiva da Tocha

CBFF

União Clube Eirense

Atlético Clube Montemorense



Clube Desportivo e Recreativo Penelense

Clube Operário Jardim do Alva - COJA

Sanjoanense Atlético Clube

Clube Desportivo Gambo

Grupo Desportivo Pampilhosense

Real Clube de Brasfemes

Sporting Clube Povoense

Em Processo de Certificação

Grupo Desportivo Sourense

Grupo Desportivo Tourizense

Clube de Futebol "Os Marialvas"

Clube Desportivo Pedrulhense

Grupo Desportivo de Sepins

Febres Sport Club

Sporting Clube Ribeirense

Associação Atlética de Arganil

Clube Desportivo Carapinheirense

União Futebol Clube



Futebol Feminino

3 Estrelas

União Recreativa de Cadima

CBFF

Clube Condeixa Associação Cultural e Desportiva

Em Processo de Certificação

Associação Desportiva de Souselas

Futsal Masculino

4 Estrelas

Centro Social de São João- Urgicentro / Sanfil

2 Estrelas

Casa do Povo - Centro de Cultura e Desporto de Miranda do Corvo

Associação de Granja do Ulmeiro CDR

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Montemor-o-Velho

1 Estrela

Clube Domus Nostra



CBFF

Academia de Desportos de Condeixa - Associação

CSCD Paleão Norte e Soure

Em Processo de Certificação

Clube União 1919

União Popular e Cultural de Chelo

Grupo Recreativo Vilaverdense

Futsal Feminino

CBFF

ARCD Venda da Luísa

Em Processo de Certificação

Associação Académica de Coimbra - SF

Clube Domus Nostra

Total: 38 Clubes Certificados

Futebol Masculino: 28

Futebol Feminino: 2

Futsal Masculino: 7

Futsal Feminino: 1



Processo de Licenciamento

Destinado a reforçar as medidas a nível da integridade e da transparência no controlo dos clubes que
participem nas competições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a partir da época 2021/2022, o
processo de licenciamento obrigatório publicado pelo organismo federativo é aplicado nas provas
nacionais seniores e jovens até 2023/2024.

A licença é válida por uma época desportiva, caducando ao final desta, não podendo «ser cedida ou
transferida para outra entidade, com exceção dos casos em que se verifique, entre o momento da sua
concessão e o início da competição para a qual se destina, a transformação do clube em sociedade
desportiva», entre outros requisitos.

É ainda obrigatório comprovar a inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e colaboradores,
vencidas até 31 de dezembro do ano anterior à época de licenciamento, bem como demonstrar a
situação regularizada com o Fisco e com a Segurança Social e associações de futebol.

A certificação de entidade formadora por parte da FPF consta entre os critérios desportivos, sendo que o
clube candidato àquela deve «obter a certificação mínima de três estrelas».

O regulamento em vigor aplica-se aos clubes do Campeonato de Portugal na época 2022/2023, numa
altura em que esta prova já vai corresponder ao quarto escalão do futebol nacional, dada a entrada da
Liga 3.

O regulamento do processo de Licenciamento menciona ainda a necessidade de obter a certificação
mínima de três ou duas estrelas para as restantes competições nacionais a partir de 2023/2024.

No caso da presente temporada, o Processo de Licenciamento arrancou a 29 de setembro de 2021 com
a realização de uma ação formativa (workshop) interna, tendo a AF Coimbra enviado o regulamento a
todos os Clubes participantes na Divisão de Honra a 30 de setembro de 2021.



No dia 1 de outubro de 2021 foi comunicada aos Clubes da DH a criação da comissão de apoio ao
Processo de Licenciamento constituída por Mário Nicolau, coordenador de comunicação e Amaro Ferreira,
coordenador técnico, seguindo-se a 8 de outubro de 2021 o envio para todos os Clubes de um convite
para uma ação formativa.



Na sequência desta ação foram efetuados contactos com os Clubes e reforçada a disponibilidade da
comissão da AF Coimbra para esclarecimento de dúvidas e apoio ao processo em curso. De acordo com
o plano estabelecido em conjunto pela AFC e a FPF foi remetido um novo convite para uma ação
formativa a 18 de outubro de 2021.

Dois dias depois, a 20 de outubro de 2021, a AF Coimbra enviou à Comissão Nacional da FPF a listagem
dos Clubes participantes na Divisão de Honra, seniores masculinos, com o respetivo email, de forma a
agilizar a difusão da comunicação sobre o processo de Licenciamento. A 28 de outubro foi remetido outro
email de alerta, acompanhado do CO 164 com os formulários para preenchimento.



Cumprindo o estabelecido, a AF Coimbra remeteu a 2 de novembro de 2021 informação da FPF sobre o
processo de Licenciamento, referindo expressamente a participação no Campeonato de Portugal e
repetindo o CO 164 que explica os procedimentos e permite o acesso aos formulários a preencher, bem
como às instruções para a sua concretização.

Além do envio de email, foram efetuados contactos telefónicos para esclarecimento de dúvidas com
vários clubes. Na sequência do alerta da FPF, foram envidados todos os esforços para alertar os Clubes
da DH da AFC, sendo enviado email e efetuados contactos telefónicos com os responsáveis dos clubes.



Finalmente, no CO 838 emitido em 20 de junho de 2022, a FPF dá a conhecer a lista de Clubes
Licenciados para as Competições da Federação Portuguesa de Futebol, para a época desportiva
2022/2023, sendo o Ançã FC o único clube da AF Coimbra que cumpriu os requisitos e estando, por isso,
apto a participar no Campeonato de Portugal.


