
  
 

COMUNICADO OFICIAL  
N.:CO 454  

DATA:06/07/2020  

FORMATOS DE PROVAS FPF 
 
Para conhecimento dos sócios ordinários, clubes, sociedade desportivas e demais 
interessados, comunica-se que o Comité de Emergência aprovou, nos termos do disposto no 
artigo 10.º, e nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 41.º, ambos do Decreto-Lei n.º 248-
B/2008, de 31 de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico das 
federações desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública 
desportiva, o relatório final resultante da consulta publica efetuada aos projetos dos 
formatos das provas organizadas pela  FPF, cujo processo  se iniciou no dia 29.05.2020 com a 
publicação do comunicado oficial nº 444, e que faz parte integrante do presente 
comunicado, e, em consequência, aprovou os formatos das provas organizadas pela  FPF, 
abaixo indicadas: 
 
FUTEBOL MASCULINO: 

CAMPEONATO DE PORTUGAL_2020-2021_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL I DIVISÃO SUB 19_2020-2021_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL II DIVISAO SUB 19_2020-2021_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL SUB 17_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL SUB 15_FORMATO 

 
FUTEBOL FEMININO: 

LIGA BPI_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FEMININO_FORMATO 
TACA DA LIGA FEMININA DE FUTEBOL_FORMATO 
LIGA FEMININA DE SUB19_FORMATO 

 
FUTSAL MASCULINO: 

LIGA PLACARD_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FUTSAL MASCULINO_FORMATO 
TAÇA DA LIGA PLACARD_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 19 FUTSAL MASCULINO_FORMATO  
CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 17 FUTSAL MASCULINO_FORMATO 
CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 15 FUTSAL MASCULINO_FORMATO    
TAÇA NACIONAL SUB 19 DE FUTSAL 
TAÇA NACIONAL SUB 17 DE FUTSAL 
TAÇA NACIONAL SUB 15 DE FUTSAL  

 
FUTSAL FEMININO:  

CAMPEONATO NACIONAL I DIVISÃO FEMININO FUTSAL_FORMATO  
CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FEMININO FUTSAL_FORMATO 
TAÇA DA LIGA FEMININA DE FUTSAL_FORMATO  
TAÇA NACIONAL SÉNIOR FEMININA FUTSAL_FORMATO  
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CAMPEONATO DE PORTUGAL 2020/2021 

FORMATO DA PROVA  

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato de Portugal de 2020/2021 é disputado por 96 clubes, os 70 clubes que 

participaram no Campeonato de Portugal na época 2019/2020, com exceção dos que 

subiram à II Liga, os dois clubes que desceram da II Liga, os 18 clubes indicados pelas 

Associações Distritais, um clube indicado pela Associação de Futebol da Madeira e um 

clube representante da Região Autónoma dos Açores, indicado pelas suas Associações 

Regionais e quatro equipas B, de entre os clubes que participaram na Liga Revelação nas 

duas épocas de existência.  

2. O convite para as equipas B tem como critério o ranking das classificações da primeira 

fase da Liga Revelação nas duas épocas de existência, aplicando o coeficiente do número 

de jogos. Adicionalmente os seguintes pressupostos foram tidos em consideração: (i) 

participação ou manifestação interesse em participar na Liga Revelação nas últimas duas 

épocas; (ii) clube tem de manter equipa na Liga Revelação nas próximas 3 épocas; (iii) 

jogadores do clube não tenham sido auxiliados pelo Fundo de Garantia Salarial nas 

últimas duas épocas; (iv) clube tem que no ato de inscrição, indicar campo adicional ao 

utilizado na I Liga de futebol profissional.  

3. Em 2021/2022 será disputada a prova designada como III Liga com 24 clubes e o 

Campeonato de Portugal com 60 clubes. 

4. O Campeonato de Portugal é composto por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Subida, a 

2.ª Fase – Acesso à III Liga e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão.  

5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

6. O Campeonato de Portugal é disputado na 1.ª Fase por 96 clubes, que são divididos por 

oito séries de 12 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. Série 

“A” será a mais a Norte e a Série “H” a série mais a Sul.  



 

 

7. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante.  

8. O primeiro classificado de cada série é apurado para a 2.ª Fase – Subida. 

9. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto classificados de cada série serão apurados 

para a 2.ª Fase – Acesso à III Liga. 

10. Os quatro últimos classificados de cada série descerão aos campeonatos distritais. 

11. Os restantes clubes permanecem no Campeonato de Portugal. 

12. Na 1.ª Fase é permitida a presença, no máximo, de duas equipas B por série.  

 

2.ª Fase – Subida  

13. A 2.ª Fase – Subida é disputada por 8 clubes, distribuídos em duas séries de 4, de acordo 

com a sua localização geográfica.  

14. Em cada série todos os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade 

de visitado e outra na qualidade de visitante. 

15. O primeiro classificado de cada série apura-se para a 3.ª fase – Apuramento de 

Campeão, os restantes clubes apuram-se para a III Liga. 

 

2.ª Fase – Acesso à III Liga  

16. A 2ª Fase – Acesso à III Liga é disputada por 32 clubes, divididos em oito séries de 4 

clubes. 

17. As séries respeitam o seguinte emparelhamento: 

2.º e 3.º classificados Série A x 4.º e 5.º classificados Série B 

2.º e 3.º classificados Série B x 4.º e 5.º classificados Série A 

2.º e 3.º classificados Série C x 4.º e 5.º classificados Série D 

2.º e 3.º classificados Série D x 4.º e 5.º classificados Série C 

2.º e 3.º classificados Série E x 4.º e 5.º classificados Série F 

2.º e 3.º classificados Série F x 4.º e 5.º classificados Série E 

2.º e 3.º classificados Série G x 4.º e 5.º classificados Série H 

2.º e 3.º classificados Série H x 4.º e 5.º classificados Série G 

18. Em cada série os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante.  



 

 

19. Os dois primeiros classificados de cada série apuram-se para a III Liga. 

 

3.ª Fase – Apuramento de campeão 

20. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada num jogo (Final), em campo neutro, 

pelos 2 clubes apurados destinado a determinar o campeão da Prova. Os clubes 

participantes nesta fase são promovidos à II Liga. 

21. O clube com mais pontos na fase anterior jogará na condição de visitado; em caso de 

empate, o clube com menos cartões amarelos e menos cartões vermelhos jogará na 

condição de visitado. 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO SUB 19 2020/2021 

FORMATO DA PROVA  

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional da I Divisão de Sub 19 é disputado por 24 clubes, os clubes 

participantes no Campeonato Nacional da I Divisão de Sub 19 na época desportiva 

2019/2020. 

2. A Prova é composta por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

4. O Campeonato Nacional da I Divisão de Sub-19 é disputado na 1.ª Fase por 24 clubes, 

que são divididos por duas séries (Norte e Sul) de 12 equipas, distribuídos de acordo 

com a sua localização geográfica. 

5. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante.  

6. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de oito clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

7. Os restantes 16 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida, 

transitando para a 2.ª Fase com os mesmo número de pontos obtidos na 1.ª Fase. 

 

2.ª Fase – Apuramento de Campeão  

8. A 2.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por 8 clubes, que jogam entre si duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, para 

apurar o campeão nacional. 

 



 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida  

9. A 2ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 16 clubes, divididos em duas séries 

de oito clubes, que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante. Os clubes mantêm-se nas séries da 1.ª Fase. 

10. Os três clubes últimos classificados de cada uma das séries (Norte e Sul), num total de 

seis, descem automaticamente ao Campeonato Nacional da II Divisão de Sub 19. 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO SUB 19 2020/2021 

FORMATO DA PROVA  

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional da II Divisão de Sub 19 é disputado por 50 clubes, os clubes 

participantes no Campeonato Nacional da II Divisão de Sub 19 na época desportiva 

2019/2020. 

A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Subida e 2.ª Fase – 

Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão.  

2. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

3. O Campeonato Nacional da II Divisão de Sub-19 é disputado na 1.ª Fase por 50 clubes, 

que são divididos por cinco séries de 10 equipas, distribuídos de acordo com a sua 

localização geográfica. 

4. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante.  

5. Os dois clubes melhor classificados de cada série, acrescidos de um clube representante 

Região Autónoma dos Açores e de um clube representante da Região Autónoma da 

Madeira, num total de 12 clubes, são apurados para a 2.ª Fase – Subida.  

6. Na eventualidade de um Clube das Regiões Autónomas não participar na 2.ª fase serão 

repescados igual número de clubes de entre os terceiros melhores classificados na 1.ª 

fase no conjunto de todas as séries. 

7. Os restantes 40 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida, 

transitando para a 2.ª Fase com os mesmo número de pontos obtidos na 1.ª Fase. 

 

2.ª Fase – Subida  



 

 

1. A 2.ª Fase – Subida é disputada por 12 clubes, que são divididos por duas séries de seis 

equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

2. Em cada série, os clubes que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade 

de visitado e outra na qualidade de visitante. 

3. Sobem ao Campeonato Nacional da I Divisão de Sub 19 os três clubes melhor 

classificados em cada uma das séries (Norte e Sul), num total de seis clubes. 

4. O primeiro classificado de cada série apura-se para a 3.ª fase – Apuramento de 

Campeão. 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida  

5. A 2ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 40 clubes, divididos em cinco séries 

de oito clubes, que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante. Os clubes mantêm-se nas séries da primeira 

fase. 

6. Descem aos campeonatos distritais 18 clubes, a saber: os três clubes últimos 

classificados de cada série individualmente considerada da 2.ª Fase – Manutenção e 

Descida; acrescidos dos três clubes piores classificados da referida Fase, considerada na 

sua globalidade. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão  

7. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por dois clubes que jogam entre si, 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, 

para apurar o vencedor da Prova.  

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FUTSAL MASCULINO 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional da II Divisão Futsal Masculino é disputada por 88 clubes, os 66 

clubes participantes no Campeonato Nacional II Divisão Futsal Masculino 2019/2020 das 

séries do Continente e da série Açores, os 18 clubes indicados pelas Associações 

Distritais, um clube indicado da Associação de Futebol da Madeira, um clube indicado 

pela Associação de Futebol com maior número de clubes sénior de futsal a participar 

em provas distritais e duas equipas B, convidando as equipas da Liga Placard utilizando 

o ranking das últimas 5 épocas desportivas dessa Competição. 

2. Na época 2021/2022 a prova é disputada por 24 clubes. 

3. A série Açores do Campeonato Nacional da II Divisão Futsal Masculino será extinta no 

final da época desportiva 2020/2021. 

4. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

e 2.ª Fase – Descida e 3.ª Fase – Subida.  

5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1ª Fase 

6. O Campeonato Nacional II Divisão Futsal Masculino é disputado na 1.ª Fase por 80 

clubes no Continente, que são divididos por oito séries de 10 equipas, distribuídos de 

acordo com a sua localização geográfica e por uma Série Açores de 8 equipas. 

7. Em cada série no Continente, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme 

sorteio. Na série Açores, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na 

qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio. 

8. Os quatro clubes melhor classificados de cada série do continente, num total de 32 

clubes, são apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase.  

9. Os restantes 48 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Descida. 



 

 

10. Na série Açores, o clube classificado em primeiro lugar participa na 3.ª Fase – Subida e 

assegura a participação no campeonato nacional da II divisão masculina de futsal na 

época 2021/22. Os clubes classificados do segundo ao quinto lugar asseguram a 

participação na série Açores do campeonato nacional da III divisão masculina de futsal 

na época 2021/22. Os clubes classificados no sexto, sétimo e oitavo lugar descem aos 

campeonatos distritais. 

 

2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase  

11. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por 32 clubes, divididos em quatro 

séries de oito clubes, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

12. Em cada série os clubes que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade 

de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio. 

13. Os primeiros classificados de cada uma das séries, no total de quatro clubes, apuram-se 

para a 3.ª Fase – Subida. 

14. Os clubes classificados em 2.º, 3.º, 4.º e 5.º lugar de cada série e o melhor 6.º classificado 

de todas as séries globalmente consideradas asseguram a manutenção na Prova. 

15. Os clubes classificados em 7.º e 8.º lugar de cada série e os três piores 6.º classificados 

das quatro séries descem ao Campeonato Nacional III Divisão Futsal Masculino.  

 

2.ª Fase – Descida  

16. A 2.ª Fase – Descida é disputada por 48 clubes divididos em oito séries de seis clubes, 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

17. Em cada série os clubes que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade 

de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio. 

18. Os clubes classificados em 1.º e 2.º lugar de cada série descem ao Campeonato Nacional 

III Divisão Futsal Masculino. 

19. Os clubes classificados em 3.º lugar de cada série disputam uma eliminatória em campo 

neutro respeitando o seguinte emparelhamento:  

Jogo 1 – 3.º classificado série A x 3.º classificado série B 

Jogo 2 – 3.º classificado série C x 3.º classificado série D 

Jogo 3 – 3.º classificado série E x 3º classificado série F 

Jogo 4 – 3.º classificado série G x 3.º classificado série H.  



 

 

Os vencedores da 1ª eliminatória descem ao Campeonato Nacional III Divisão Futsal 

Masculino.  

20. Os clubes classificados em 4.º, 5º e 6.º lugar de cada série e os quatros clubes vencidos 

na eliminatória prevista no número anterior, descem aos campeonatos distritais, num 

total de 28 clubes. 

 

3.ª Fase – Subida  

21. A 3.ª Fase – Subida é disputada por 5 clubes, os 4 clubes apurados na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase e o clube vencedor da série Açores, que disputam duas 

eliminatórias, nos seguintes termos: 

1.ª Eliminatória 

a) A 1.ª eliminatória é disputada, a duas mãos, por 2 clubes, o clube vencedor 

da série Açores e um dos 4 clubes do continente, a determinar por sorteio. 

b) O Clube vencedor da primeira eliminatória apura-se para a 2.ª eliminatória.  

2.ª eliminatória  

c) A 2.ª eliminatória é disputada, a duas mãos, por 4 clubes, o vencedor da 

1.ª eliminatória e os 3 clubes do continente. 

 

22. Os dois clubes vencedores da 2.ª eliminatória apuram-se para a 4.º fase – Apuramento 

Campeão e sobem à Liga Placard. 

23. Os restantes dois clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 

4.º fase – Apuramento Campeão  

24. Os dois clubes vencedores da 2.ª eliminatória da 3ª Fase – Subida, disputam uma 

eliminatória a duas mãos, o vencedor da eliminatória consagra-se Campeão Nacional da 

II Divisão de Futsal Masculino. 

 

 

 

 



 

 

LIGA BPI 2020/2021 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos da Sócios FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Liga BPI é disputada por 20 clubes, os 12 clubes participantes na Liga BPI em 2019/2020 e 

os 8 clubes 1.º classificados de cada série da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da II Divisão 

Feminino 2019/2020. 

2. Na época desportiva 2021/2022 a Prova é disputado por 16 clubes. 

3. A Prova é composta por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento Campeão e 2.ª Fase 

– Manutenção e Descida.  

4. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento da 

Prova. 

 

1.ª Fase 

5. A Liga BPI é disputada na 1.ª Fase por 20 clubes, que são divididos em duas séries, a série 

Norte e série Sul, de 10 clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

6. Em cada série, todos os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio. 

7. Os clubes da Região Autónoma da Madeira são inseridos na série Sul.  

8. Apuram-se para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão os quatro melhor classificados de cada 

série da 1.ª Fase.  

9. Os restantes 12 clubes apuram-se para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida, transitando de 

fase com metade dos pontos conquistados na 1.ª Fase.  

 

2.ª Fase – Apuramento Campeão 

10.  A 2.ª Fase – Apuramento Campeão é disputada por oito clubes que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme 

sorteio, para apurar o vendedor da Prova.  

11.  Os clubes asseguram a manutenção no Campeonato na época seguinte.  



 

 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

12.  A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 12 clubes, que são divididos em duas 

séries, a série Norte e série Sul, de seis clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica.  

13.  Em cada série os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.  

14.  Descem ao Campeonato Nacional II Divisão Feminino os dois últimos classificados de cada 

série. 

15. Os clubes classificados em 3º lugar e 4º lugar em cada série vão jogar um play-off a duas 

mãos de acordo com o seguinte emparelhamento, dos quais os dois clubes vencedores 

permanecerão na Liga BPI: 

1ª Mão – 4º classificado da Zona Norte x 3º classificado da Zona Sul 

1ª Mão – 4º classificado da Zona Sul x 3º classificado da Zona Norte 

16.  Os restantes quatros clubes asseguram a manutenção no Campeonato na época desportiva 

seguinte.  



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO FEMININO 2020/2021 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional da II Divisão Feminino é disputado por dezasseis clubes, os segundos 

e terceiros classificados de cada série da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da II Divisão Feminino 

2019/2020. 

2. A Prova é composto por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Subida e 2.ª Fase – Manutenção 

e Descida.  

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento da 

Prova. 

 

1.ª Fase 

4. O Campeonato Nacional da II Divisão é disputado na 1.ª Fase por 16 clubes, que são divididos 

em duas séries, a série Norte e a série Sul, de oito clubes cada, distribuídos de acordo com a sua 

localização geográfica. 

5. Em cada série, todos os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio. 

6. Apuram-se para a 2.ª Fase - Subida os quatro melhor classificados de cada série da 1.ª Fase.  

7. Apuram-se para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida quatro clubes pior classificados da 1.ª 

Fase.  

 

2.ª Fase – Subida 

8. A 2.ª Fase - Subida é disputada por oito clubes que jogam entre si, duas vezes e por pontos, 

uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante.  

9. Sobem à Liga BPI os dois clubes melhor classificados da Fase.  

10.  Os restantes seis clubes asseguram a manutenção no Campeonato na época seguinte.  

 



 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

11.  A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por oito clubes que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante.  

12.  Descem ao Campeonato Nacional III Divisão Feminino os quatro clubes pior classificados. 

13.  Os restantes quatro clubes asseguram a manutenção no Campeonato na época seguinte.  



 

 

TAÇA DA LIGA FEMININA DE FUTEBOL 2020/2021 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

art.º 10.º do Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato.  

1. A Taça da Liga Feminina de Futebol é disputada por oito clubes, os clubes apurados para 

2.ª Fase – Apuramento de Campeão da Liga BPI da época 2020/2021. 

2. A Taça será composta por duas fases, a 1.º Fase e a Fase Final. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

4. A Taça da Liga Feminina de Futebol é disputada por 8 clubes, que são divididos em duas 

séries de quatro clubes cada. 

5. Na 1.º Fase todos os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio. 

6. Os oito clubes participantes ocuparam posição nas séries conforme a sua qualificação 

na 1.ª Fase da Liga BPI, na época 2020/2021, da seguinte forma: 

Série A Série B 

Equipa 1 – 1.º Classificado da Série Norte  Equipa 5 – 1.º Classificado da Série Sul 

Equipa 2 – 2.º Classificado da Série Sul  Equipa 6 – 2.º Classificado da Série Norte 

Equipa 3 – 3.º Classificado da Série Norte Equipa 7 – 3.º Classificado da Série Sul  

Equipa 4 – 4.º Classificado da Série Sul Equipa 8 – 4.º Classificado da Série Norte 

7. Na 1.ª Fase, os dois clubes melhor classificados em cada série da 1.ª Fase da Liga BPI, 

na época 2020/2021, jogam dois jogos na qualidade de visitados. 

8. A 1.ª Fase da Prova, os jogos serão cumpridos de acordo com o seguinte formato: 

Série A Série B 

Jogos Jogos 

1-2 4-3 5-6 8-7 

2-4 3-1 6-8 7-5 

1-4 2-3 5-8 6-7 



 

 

9. Os clubes 1.º classificados de cada série apuram-se para a Fase Final. 

Fase Final 

10. A fase final é disputada por duas equipas que jogam entre si uma vez, para apuramento 

do Campeão. 

11. O jogo da final será disputado em campo neutro a indicar pela FPF. 

12. Joga na qualidade de visitado o vencedor da série A, alternando, nas próximas épocas 

desportivas, com o vencedor da série B.  

 

 



 

 

LIGA FEMININA DE SUB 19 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Liga Feminina de Sub 19 é disputada por 8 clubes, os clubes participantes Liga Feminina de 

Sub 19 na época desportiva 2019/2020. 

2. A Prova é composto por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento Campeão e 2.ª Fase 

– Manutenção e Descida.  

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento da 

Prova. 

 

1.ª Fase 

4. A Liga Feminina de Sub 19 na 1.ª Fase é disputada por 8 clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, conforme 

sorteio. 

5. Apuram-se para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão os quatro melhor classificados da 1.ª 

Fase.  

6. Os restantes quatro clubes apuram-se para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

 

2.ª Fase – Apuramento de Campeão 

7. A 2.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por quatro clubes, que jogam entre si, 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, 

conforme sorteio, para apurar o campeão da Prova. 

8. Os clubes asseguram a manutenção na prova.  

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 



 

 

9. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por quatro clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, conforme 

sorteio. 

10. Descem ao Campeonato Nacional Feminino de Sub-19 os 2 clubes últimos classificados da 

Fase. 

11.  Os restantes dois clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

 

 



 

 

LIGA PLACARD 2020/2021 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Liga Placard é disputada por 16 clubes, os 14 clubes que participaram na Liga Placard 

2019/2020 e os dois clubes do Campeonato Nacional II Divisão Futsal Masculino 

2019/2020. 

2. Em 2021/2022 a Liga Placard será disputada por 14 clubes. 

3. A Liga Placard é composta por duas fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Play-Off.  

4. Em caso de empate classificativo, aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

5. A Liga Placard é disputada na 1.ª Fase por 16 clubes, que jogam entre si, duas vezes e 

por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme 

sorteio.  

6. Os oito clubes melhor classificados são apurados para a 2.ª Fase – Play-Off. 

7. Os clubes classificados em 13.º, 14.º, 15.º e 16.º descem Campeonato Nacional II Divisão 

Futsal Masculino da época desportiva seguinte. 

2.ª Fase – Play-Off 

8. A 2.ª Fase – Play-Off é disputada por oito clubes, que jogam entre si três eliminatórias. 

9. A 1.ª e 2.ª eliminatórias são disputadas à melhor de três jogos, de acordo com as 

seguintes orientações:  

a. O primeiro jogo é realizado com o Clube pior classificado na Primeira Fase na 

qualidade de visitado; 

b. O segundo jogo é realizado no recinto desportivo do Clube que jogou na alínea 

a) na qualidade de visitante; 

c. Nenhum dos jogos da 2.ª Fase – Play-Off pode terminar empatado; 



 

 

d. Caso algum dos Clubes vença os dois jogos referidos nas alíneas anteriores, fica 

apurado para a eliminatória seguinte; 

e. Verificando-se que cada um dos Clubes venceu um jogo, é realizado um terceiro 

jogo, no recinto desportivo do Clube que ficou melhor classificado na Primeira 

Fase da Prova; 

f. O vencedor do terceiro jogo é considerado o vencedor da eliminatória. 

10. A 3.ª eliminatória (Final) é disputada à melhor de cinco jogos, de acordo com as 

seguintes orientações:  

a. O 1º Jogo é realizado no recinto desportivo do Clube que tiver obtido a melhor 

classificação na Primeira Fase da Prova; 

b. O 2.º Jogo é realizado no recinto desportivo do Clube que tiver obtido a pior 

classificação na Primeira Fase da Prova; 

c. O 3º Jogo é realizado no recinto desportivo do Clube que tiver obtido a melhor 

classificação na Primeira Fase da Prova; 

d. 4º Jogo é realizado no recinto desportivo do Clube que tiver obtido a pior 

classificação na Primeira Fase da Prova;  

e. O 5º Jogo, quando tal seja necessário, é realizado no recinto desportivo do Clube 

que tiver obtido a melhor classificação na Primeira Fase da Prova;  

f. Nenhum dos jogos da Final pode terminar empatado. 

11. Os jogos da 2.ª Fase – Play-Off respeitam o seguinte emparelhamento: 

1.ª Eliminatória 2.ª Eliminatória 3.ª Eliminatória (Final) 

Jogo A 

1.º Class. 1.ª Fase  

8.º Class. 1.ª Fase 

Jogo E 

Vencedor Jogo A 

Vencedor Jogo D 

Jogo G 

Vencedor Jogo E 

Vencedor Jogo F 

Jogo B 

2.º Class. 1.ª Fase 

7.º Class. 1.ª Fase 

Jogo F 

Vencedor Jogo B 

Vencedor Jogo C 

 

Jogo C 

3.º Class. 1.ª Fase 

6.º Class. 1.ª Fase 

  

Jogo D   



 

 

4.º Class. 1.ª Fase 

5.º Class. 1.ª Fase 

12. O campeão da Prova é o vencedor do Jogo G. 

 



 

 

TAÇA DA LIGA PLACARD 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Taça da Liga Placard é disputada pelos 8 clubes melhor classificados da Liga Placard 

no final da 1ª volta. 

2. A Prova é disputada por eliminatórias, em 7 jogos, correspondendo 4 aos quartos de-

final divididos em dois dias, 2 às meias-finais e 1 ao jogo da final.  

3. Os jogos das eliminatórias são determinados por sorteio, não podendo os clubes 

classificados no 1º e 2º lugares, no final da 1ª volta da Liga Placard, defrontar-se em 

qualquer dos jogos dos quartos-de-final.  

4. Os clubes classificados em 1º lugar e 2º lugar no final da 1ª volta da Liga Placard 

disputam o jogo dos quartos-de-final no segundo dia da prova.  

5. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 19 FUTSAL MASCULINO 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional de Sub-19 de Futsal Masculino é disputado pelos 16 Clubes 

participantes no referido Campeonato na época desportiva 2019/2020. 

2. Na época 2021/2022 a Prova é disputada por 14 clubes. 

3. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

4. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

5. A 1.ª Fase é disputada por 16 clubes, que são divididos por duas séries de oito equipas, 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

6. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio.  

7. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de oito clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase. 

8. Os quatro últimos classificados de cada série, num total de oito clubes, são apurados 

para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

 

2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

9. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por oito clubes, que jogam entre 

si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de 

visitado, conforme sorteio. 

10. Os quatro clubes melhor classificados apuram-se para a 3.ª Fase – Apuramento de 

Campeão.  

11. Os restantes quatro clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 



 

 

12. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por oito clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, 

conforme sorteio. 

13. Os quatro clubes últimos classificados de cada série da 2.ª Fase – Manutenção e Descida, 

descem automaticamente às competições distritais. 

14. Os restantes quatro clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

15. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por quatro clubes, que jogam entre 

si em duas eliminatórias, em play-off, para apurar o Campeão Nacional.  

16. A 1.ª eliminatória referida é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com as seguintes 

orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado com o clube pior classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase na qualidade de visitado; 

b) O segundo jogo é realizado no recinto desportivo do clube que jogou na alínea 

a) na qualidade de visitante;  

c) Nenhum dos jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão pode terminar 

empatado; 

d) Caso algum dos clubes vença os dois jogos referidos nas alíneas anteriores, fica 

apurado para a eliminatória seguinte; 

e) Verificando-se que cada um dos clubes venceu um jogo, é realizado um terceiro 

jogo no recinto desportivo do clube que ficou melhor classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase; 

f) O vencedor do terceiro jogo é considerado o vencedor da eliminatória. 

17. A 2.ª eliminatória da competição (Final) é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com 

as seguintes orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado no recinto desportivo do clube que tiver obtido a 

pior classificação na 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase;  

b) O segundo e terceiro jogo são realizados, este último quando tal seja necessário, 

no recinto desportivo do clube que tiver obtido a melhor classificação na 2.ª 

Fase – Apuramento para a 3.ª Fase; 

c) Nenhum dos jogos pode terminar empatado.  



 

 

d) O vencedor da eliminatória sagra-se campão nacional. 

 

 

 

 

 

18. Os jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão respeitam o seguinte emparelhamento: 

 

1.º Eliminatória 

(Meia-final) 

2.ª Eliminatória 

(Final) 

Jogo A 

1.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

4.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

Jogo C 

Vencedor Jogo A 

Vencedor Jogo B 

Jogo B 

2.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

3.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 17 FUTSAL MASCULINO 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional de Sub 17 de Futsal Masculino é disputado pelos 16 Clubes 

participantes no referido Campeonato na época desportiva 2019/2020. 

2. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

4. A 1.ª Fase é disputada por 16 clubes, que são divididos por duas séries de oito equipas, 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

5. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio.  

6. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de oito clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase. 

7. Os quatro últimos classificados de cada série, num total de oito clubes, são apurados 

para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

 

2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

8. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por oito clubes, que jogam entre 

si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de 

visitado, conforme sorteio. 

9. Os quatro clubes melhor classificados apuram-se para a 3.ª Fase – Apuramento de 

Campeão. 

10. Os restantes quatro clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 



 

 

11. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por oito clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, 

conforme sorteio. 

12. Os dois clubes pior classificados na 2.ª Fase – Manutenção e Descida, descem 

automaticamente às competições distritais. 

13. Os restantes seis clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

14. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por quatro clubes, que jogam entre 

si em duas eliminatórias, em play-off, para apurar o Campeão Nacional.  

15. A 1.ª eliminatória referida é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com as seguintes 

orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado com o clube pior classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase na qualidade de visitado; 

b) O segundo jogo é realizado no recinto desportivo do clube que jogou na alínea 

a) na qualidade de visitante;  

c) Nenhum dos jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão pode terminar 

empatado; 

d) Caso algum dos clubes vença os dois jogos referidos nas alíneas anteriores, fica 

apurado para a eliminatória seguinte; 

e) Verificando-se que cada um dos clubes venceu um jogo, é realizado um terceiro 

jogo no recinto desportivo do clube que ficou melhor classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase; 

f) O vencedor do terceiro jogo é considerado o vencedor da eliminatória. 

16. A 2.ª eliminatória da competição (Final) é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com 

as seguintes orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado no recinto desportivo do clube que tiver obtido a 

pior classificação na 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase;  

b) O segundo e terceiro jogo são realizados, este último quando tal seja necessário, 

no recinto desportivo do clube que tiver obtido a melhor classificação na 2.ª 

Fase – Apuramento para a 3.ª Fase; 

c) Nenhum dos jogos pode terminar empatado.  



 

 

d) O vencedor da eliminatória sagra-se campão nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Os jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão respeitam o seguinte emparelhamento: 

 

1.º Eliminatória 

(Meia-final) 

2.ª Eliminatória 

(Final) 

Jogo A 

1.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

4.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

Jogo C 

Vencedor Jogo A 

Vencedor Jogo B 

Jogo B 

2.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

3.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 15 FUTSAL MASCULINO 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

 

1. O Campeonato Nacional de Sub 15 de Futsal Masculino é disputado pelos 16 Clubes 

participantes no referido Campeonato na época desportiva 2019/2020. 

2. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

 

4. A 1.ª Fase é disputada por 16 clubes, que são divididos por duas séries de oito equipas, 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

5. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio.  

6. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de oito clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase. 

7. Os quatro últimos classificados de cada série, num total de oito clubes, são apurados 

para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

 

2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

 

8. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por oito clubes, que jogam entre 

si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de 

visitado, conforme sorteio. 

9. Os quatro clubes melhor classificados apuram-se para a 3.ª Fase – Apuramento de 

Campeão. 

10. Os restantes quatro clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 



 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

1. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por oito clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, 

conforme sorteio. 

2. Os dois clubes pior classificados na 2.ª Fase – Manutenção e Descida, descem 

automaticamente às competições distritais. 

3. Os restantes seis clubes asseguram a manutenção na Prova. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

4. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por quatro clubes, que jogam entre 

si em duas eliminatórias, em play-off, para apurar o Campeão Nacional.  

5. A 1.ª eliminatória referida é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com as seguintes 

orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado com o clube pior classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase na qualidade de visitado; 

b) O segundo jogo é realizado no recinto desportivo do clube que jogou na alínea 

a) na qualidade de visitante;  

c) Nenhum dos jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão pode terminar 

empatado; 

d) Caso algum dos clubes vença os dois jogos referidos nas alíneas anteriores, fica 

apurado para a eliminatória seguinte; 

e) Verificando-se que cada um dos clubes venceu um jogo, é realizado um terceiro 

jogo no recinto desportivo do clube que ficou melhor classificado na 2.ª Fase – 

Apuramento para a 3.ª Fase; 

f) O vencedor do terceiro jogo é considerado o vencedor da eliminatória. 

6. A 2.ª eliminatória da competição (Final) é disputada à melhor de 3 jogos, de acordo com 

as seguintes orientações:  

a) O primeiro jogo é realizado no recinto desportivo do clube que tiver obtido a 

pior classificação na 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase;  

b) O segundo e terceiro jogo são realizados, este último quando tal seja necessário, 

no recinto desportivo do clube que tiver obtido a melhor classificação na 2.ª 

Fase – Apuramento para a 3.ª Fase; 



 

 

c) Nenhum dos jogos pode terminar empatado.  

d) O vencedor da eliminatória sagra-se campão nacional. 

 

7. Os jogos da 3.ª Fase – Apuramento de Campeão respeitam o seguinte emparelhamento: 

 

1.º Eliminatória 

(Meia-final) 

2.ª Eliminatória 

(Final) 

Jogo A 

1.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

4.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

Jogo C 

Vencedor Jogo A 

Vencedor Jogo B 

Jogo B 

2.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

3.º Class. 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 17 

 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional de Sub 17 é disputado por 48 clubes, os clubes participantes 

no Campeonato Nacional de Sub 17 na época desportiva 2019/2020. 

2. Na época desportiva 2021/2022 o Campeonato Nacional da I Divisão de Sub 17 é 

disputado por 30 clubes.  

3. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão; e um play-

off.  

4. Os clubes das Regiões Autónomas são colocados, alternadamente, na série norte e na 

série sul, em qualquer fase da competição. 

5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase  

6. O Campeonato Nacional de Sub 17 é disputado na 1.ª Fase por 48 clubes, que são 

divididos em quatro séries de 12 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica. 

7. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, na qualidade de visitado 

e na qualidade de visitante, de acordo com o sorteio.  

8. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de 16 clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase.  

9. Os restantes 32 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida, 

transitando para a 2.ª Fase com os mesmo número de pontos obtidos na 1.ª Fase. 

 



 

 

2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase 

1. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por 16 clubes, que são divididos 

em 2 séries (Norte e Sul) de 8 clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica. 

2. Em cada série, os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado. 

3. Os 2 clubes melhor classificados de cada série, mais o clube melhor classificado em 3.º 

lugar, de entre as duas séries, num total de cinco clubes, são apurados para a 3.ª Fase – 

Apuramento de Campeão. 

4. O segundo clube classificado em 3.º lugar e o melhor 4.º classificado das duas séries 

apuram-se para o Play-off.  

5. Os restantes nove clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

6. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 32 Clubes, que são divididos em 

quatro séries de oito clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica. Os clubes mantêm-se nas séries da 1.ª Fase. 

7. Em cada série, os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado, de acordo com o sorteio. 

8. Descem aos campeonatos distritais seis clubes, os 8.º classificados de cada série (quatro 

clubes) e os dois clubes piores classificados em 7.º lugar (dois clubes). 

9. Descem ao Campeonato Nacional da II Divisão de Sub 17 os dois clubes melhores 

classificados em 7.º lugar, os 5.º e 6.º classificados de cada série e os dois clubes piores 

classificados em 4.º lugar, num total de 12 clubes.  

10. Os restantes 14 clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

Play-off 

11. O Play-off é disputado por 4 clubes, a saber: o representante da Região Autónoma dos 

Açores, o representante da Região Autónoma da Madeira, o segundo clube classificado 



 

 

em 3.º lugar na Segunda Fase – Apuramento para a 3.ª Fase e o melhor 4.º classificado 

das duas séries dessa Fase. 

12. Os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, no sistema de play-off para apurar o 

melhor clube para a terceira fase – Apuramento de Campeão.  

13. O play-off é realizado alternadamente na Região Autónomas dos Açores, na Região 

Autónomas Madeira e no Continente. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

14. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por seis clubes que jogam entre si, 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outro na qualidade de visitado, 

para apurar o vencedor do Campeonato Nacional de Sub 17. 

15. Os clubes participantes na presente fase asseguram a manutenção na Prova.  

 



 

 

TAÇA NACIONAL DE SUB 19 DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

 

1. A Taça Nacional de Sub 19 de Futsal é disputada por vinte e quatro clubes. 

2. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase e a 3ª Fase Fase Final. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

4. A Taça Nacional de Sub 19 de Futsal é disputada na 1.ª Fase por vinte e quatro clubes, 

que são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com quatro séries cada e distribuídos de 

acordo com a sua localização geográfica. 

5. Em cada zona, os clubes estão divididos por quatro séries de três clubes cada, que jogam 

entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante. 

6. Os clubes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, integram as séries da Zona 

Sul, não podendo ficar na mesma série. 

7. Os Clubes da mesma Associação não podem ficar na mesma série. 

8. Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de dezasseis clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase. 

2.ª Fase  

9. A Taça Nacional de Sub 19 de Futsal é disputada na 2.ª Fase por dezasseis clubes, que 

são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com duas séries por zona e os clubes 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 



 

 

10. Na Zona Norte, os clubes estão divididos por duas séries de quatro clubes, que jogam 

entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante. 

11. Na Zona Sul, os clubes estão divididos por duas séries de quatro clubes, que jogam entre 

si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante. 

12. Os Clubes que integravam a mesma série na primeira fase não podem ficar na mesma 

série na segunda fase. 

13. Os oito classificados em primeiro lugar na primeira fase da prova, são agrupados dois a 

dois nas quatro séries da 2ª fase, de acordo com a sua localização geográfica. 

14. Os clubes melhores classificados de cada série, num total de quatro, são apurados para 

a 3.ª Fase – Fase Final. 

3ª Fase – Fase Final 

15. A 3ª Fase – Fase Final é disputada por quatro clubes, que jogam por eliminatórias em 

dois dias consecutivos: meia final (2 jogos), jogos de atribuição do 3º e 4º lugar e final. 

16. Os dois clubes que disputam a final sobem ao Campeonato Nacional de Sub 19 de Futsal 

Masculino. 

17. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 



 

 

TAÇA NACIONAL DE SUB 17 DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

 

1. A Taça Nacional de Sub 17 de Futsal é disputada por vinte e seis clubes. 

2. A Prova é composta por quatro fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase, a 3ª Fase e a 4ª Fase – Fase 

Final. 

3. Os dois clubes representantes das regiões autónomas dos Açores (1 clube) e da Madeira 

(1 clube) participam diretamente na 3ª Fase – Play-off de acesso à 4ª Fase – Fase Final. 

4. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios dispostos no Regulamento da 

Prova. 

 

1.ª Fase 

5. A Taça Nacional de Sub 17 de Futsal é disputada na 1.ª Fase por vinte e quatro clubes, 

que são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com três séries cada, distribuídos de 

acordo com a sua localização geográfica. 

6. Em cada zona, os clubes estão divididos por três séries de quatro clubes, que jogam 

entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante. 

7. Os Clubes da mesma Associação não podem ficar na mesma série. 

8. Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de doze clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase. 

 

2.ª Fase  

9. A Taça Nacional de Sub 17 de Futsal é disputada na 2.ª Fase por doze clubes, que são 

divididos em três séries e distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 



 

 

10. Os clubes estão divididos por três séries de quatro clubes por série que jogam entre si 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante. 

11. Os Clubes que integravam a mesma série na primeira fase não podem ficar na mesma 

série na segunda fase. 

12. Os seis classificados em primeiro lugar na primeira fase da prova, são agrupados dois a 

dois nas três séries da segunda fase, de acordo com a sua localização geográfica. 

13. Os clubes melhor classificados de cada série, num total de três, são apurados para a 4.ª 

Fase – Fase Final. 

3ª Fase – Fase Final 

14. Na Terceira Fase (Play-off) participam 3 Clubes, o representante da Região Autónoma 

dos Açores, o Representante da Região Autónoma da Madeira, e melhor 2º classificado 

das 3 séries da 2ª fase.  

15. Para efeitos de apuramento dos clubes melhor classificados em segundo lugar na 

segunda fase nas 3 séries do continente, para disputar a terceira fase (Play-off), de 

apuramento para a 4ª fase, é utilizado o seguinte critério:  

a) Maior coeficiente de pontos obtidos na 2ª fase da prova; 

b) Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e golos sofridos na 2ª fase 

da prova;  

c) Maior coeficiente de vitórias obtidas na 2ª fase da prova;  

d) Maior coeficiente de golos marcados na 2ª fase da prova.  

e) Se os critérios previstos nas alíneas a) a d) do presente artigo não forem suficientes 

para apurar o melhor segundo classificado da segunda fase, aplicam-se pela mesma 

ordem, os critérios previstos de a) a d) do presente artigo, relativamente às 1ª e 2ª 

fases da prova. 

16. Cada coeficiente é obtido dividindo o valor em causa (pontos, diferença de golos, 

vitórias ou golos marcados) pelo número de jogos efetuados pelo clube na fase da prova 

em questão 

17. Os três clubes jogam entre si a uma volta e por pontos, para apurar o clube primeiro 

classificado. O clube vencedor da terceira fase apura-se para disputar a 4ª Fase (Fase 

Final) 

18. A terceira fase é organizada pela FPF. 



 

 

4ª Fase – Fase Final 

1. A 4ª Fase – Fase Final é disputada por quatro clubes, os três primeiros classificados das 

séries da 2ª Fase e o vencedor da 3ª Fase, que jogam por eliminatórias em dois dias 

consecutivos: meia final (2 jogos), jogos de atribuição do 3º e 4º lugar e final  

2. Os dois clubes que disputam a final sobem ao Campeonato Nacional de Sub 17 de Futsal 

Masculino. 

3. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 

 



 

 

TAÇA NACIONAL DE SUB 15 DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

 

1. A Taça Nacional de Sub 15 de Futsal é disputada por vinte e seis clubes. 

2. A Prova é composta por quatro fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase, a 3ª Fase e a 4ª Fase – Fase 

Final. 

3. Os dois clubes representantes das regiões autónomas dos Açores (1 clube) e da Madeira 

(1 clube) participam diretamente na 3ª Fase – num play-off de acesso à 4ª Fase – Fase 

Final. 

4. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

5. A Taça Nacional de Sub 15 de Futsal é disputada na 1.ª Fase por vinte e quatro clubes, 

que são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com três séries por zona, distribuídos de 

acordo com a sua localização geográfica. 

6. Em cada zona, os clubes estão divididos por três séries de quatro clubes, que jogam 

entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante. 

7. Os Clubes da mesma Associação não podem ficar na mesma série. 

8. Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de doze clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase. 

 

2.ª Fase  



 

 

9. A Taça Nacional de Sub 15 de Futsal é disputada na 2.ª Fase por doze clubes, que são 

divididos em três séries de quatro clubes, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica. 

10. Em cada série os clubes que jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade 

de visitado e outra na qualidade de visitante. 

11. Os Clubes que integravam a mesma série na primeira fase não podem ficar na mesma 

série na segunda fase. 

12. Os seis classificados em primeiro lugar na primeira fase da prova, são agrupados dois a 

dois nas três séries da segunda fase, de acordo com a sua localização geográfica. 

13. Os clubes melhor classificados de cada série, num total de três, são apurados para a 4.ª 

Fase – Fase Final. 

3ª Fase – Fase Final 

14. Na Terceira Fase (Play-off) participam 3 Clubes, o representante da Região Autónoma 

dos Açores, o Representante da Região Autónoma da Madeira, e melhor 2º classificado 

das 3 séries da 2ª fase.  

15. Para efeitos de apuramento dos clubes melhor classificados em segundo lugar na 

segunda fase nas 3 séries do continente, para disputar a terceira fase (Play-off), de 

apuramento para a 4ª fase, é utilizado o seguinte critério:  

a) Maior coeficiente de pontos obtidos na 2ª fase da prova; 

b) Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e golos sofridos na 2ª fase 

da prova;  

c) Maior coeficiente de vitórias obtidas na 2ª fase da prova;  

d) Maior coeficiente de golos marcados na 2ª fase da prova.  

e) Se os critérios previstos nas alíneas a) a d) do presente artigo não forem suficientes 

para apurar o melhor segundo classificado da segunda fase, aplicam-se pela mesma 

ordem, os critérios previstos de a) a d) do presente artigo, relativamente às 1ª e 2ª 

fases da prova. 

16. Cada coeficiente é obtido dividindo o valor em causa (pontos, diferença de golos, 

vitórias ou golos marcados) pelo número de jogos efetuados pelo clube na fase da prova 

em questão 



 

 

17. Os três clubes jogam entre si a uma volta e por pontos, para apurar o clube primeiro 

classificado. O clube vencedor da terceira fase apura-se para disputar a 4ª Fase (Fase 

Final) 

18. A terceira fase é organizada pela FPF. 

4ª Fase – Fase Final 

19. A 4ª Fase – Fase Final é disputada por quatro clubes, os três primeiros classificados das 

séries da 2ª Fase e o vencedor da 3ª Fase, que jogam por eliminatórias em dois dias 

consecutivos: meia final (2 jogos), jogos de atribuição do 3º e 4º lugar e final  

20. Os dois clubes que disputam a final sobem ao Campeonato Nacional de Sub 15 de Futsal 

Masculino. 

21. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 15 

FORMATO DA PROVA 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional de Sub 15 é disputado por 72 clubes, os clubes participantes 

no Campeonato Nacional de Sub 15 na época desportiva 2019/2020. 

2. Na época desportiva 2021/2022 o Campeonato Nacional da I Divisão de Sub 15 é 

disputado por 50 clubes. 

3. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão; e um play-

off.  

4. Os clubes das Regiões Autónomas são colocados, alternadamente, na série norte e na 

série sul, em qualquer fase da competição. 

5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase  

6. O Campeonato Nacional de Sub 15 é disputado na 1.ª Fase por 72 clubes, que são 

divididos em seis séries de 12 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização 

geográfica. 

7. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, na qualidade de visitado 

e na qualidade de visitante, de acordo com o sorteio.  

8. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de 24 clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase.  

9. Os restantes 48 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida, 

transitando para a 2.ª Fase com os mesmo número de pontos obtidos na 1.ª Fase. 

 

2.ª Fase – Apuramento para 3.ª Fase 



 

 

1. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por 24 clubes, que são divididos 

em três séries (Norte, Centro e Sul) de 8 clubes cada, distribuídos de acordo com a sua 

localização geográfica. 

2. Em cada série, os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado. 

3. O clube melhor classificado de cada série, mais os dois clubes melhor classificado em 2º 

lugar entre as séries, num total de cinco clubes, são apurados para a 3.ª Fase – 

Apuramento de Campeão. 

4. O terceiro clube classificado em 2.º lugar e o melhor 3.º classificado das três séries, num 

total de dois clubes, apuram-se para o Play-off.  

5. Os restantes 17 clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

6. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 48 Clubes, que são divididos em seis 

séries de oito clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. Os 

clubes mantêm-se nas séries da 1.ª Fase. 

7. Em cada série, os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado, de acordo com o sorteio. 

8. Descem aos campeonatos distritais os seis clubes classificados em 8.º lugar. 

9. Descem ao Campeonato Nacional da II Divisão de Sub 15 os 6.º e 7.º classificados de 

cada série e os quatro clubes piores classificados em 5.º lugar, num total de 16 clubes.  

10. Os restantes 10 clubes asseguram a manutenção na Prova.  

 

Play-off 

11. O Play-off é disputado por 4 clubes, a saber: o representante da Região Autónoma dos 

Açores, o representante da Região Autónoma da Madeira, o terceiro clube classificado 

em 2.º lugar na Segunda Fase – Apuramento para a 3.ª Fase e o melhor 3.º classificado 

das três séries dessa Fase. 



 

 

12. Os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, no sistema de play-off em fase 

concentrada, para apurar o melhor clube para a terceira fase – Apuramento de 

Campeão.  

13. O play-off é realizado alternadamente na Região Autónomas dos Açores, na Região 

Autónomas Madeira e no Continente. 

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

14. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por seis clubes que jogam entre si, 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outro na qualidade de visitado, 

para apurar o vencedor do Campeonato Nacional de Sub 15. 

15. Os clubes asseguram a manutenção na Prova.  

  



 

 

CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO FEMININO DE FUTSAL 

2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional da I Divisão Feminino de Futsal é disputado por 16 clubes, os 

clubes participantes no Campeonato Nacional da I Divisão Feminino de Futsal da época 

desportiva 2019/2020. 

2. Na época 2021/2022 o Campeonato Nacional da I Divisão Feminino de Futsal será 

disputado por catorze clubes. 

3. A Prova é composta por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão e 

2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

4. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

5. O Campeonato Nacional I Divisão Feminino de Futsal é disputado na 1.ª Fase por 

dezasseis clubes, que são divididos por duas séries (Norte e Sul) de oito equipas, 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

6. Em cada série, os clubes jogam entre si uma vez e por pontos, conforme sorteio. 

7. Os quatro clubes melhor classificados de cada série, num total de oito clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

8. Os quatro últimos classificados de cada série, num total de oito clubes, são apurados 

para a 2.ª Fase – Manutenção e Descida.  

 

2.ª Fase – Apuramento de Campeão  



 

 

1. A 2.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por oito clubes, que jogam entre si 

duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, 

para apurar o campeão nacional. 

2. O Clube melhor classificado consagra-se Campeão Nacional. 

2.ª Fase – Manutenção e Descida  

1. A 2ª Fase – Manutenção/Descida é disputada por oito clubes, que jogam entre si, duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante.  

2. Os quatro clubes últimos classificados descem automaticamente ao Campeonato 

Nacional II Divisão Feminino de Futsal. 



 

 

CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FEMININO DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. O Campeonato Nacional II Divisão Feminino de Futsal é disputado por 12 clubes, 

qualificados na Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal 2019/2020. 

2. A Prova é composta por duas fases, a 1.ª Fase e a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

1.ª Fase 

4. O Campeonato Nacional II Divisão Feminino de Futsal é disputado na 1.ª Fase por 12 

clubes, que são divididos por duas séries (Norte e Sul) de seis equipas, distribuídos de 

acordo com a sua localização geográfica. 

5. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante.  

6. O clube melhor classificado de cada série apura-se para a 2.ª Fase – Apuramento de 

Campeão e sobe ao Campeonato Nacional I Divisão Feminino de Futsal. 

7. Os dois clubes últimos classificados de cada série descem automaticamente para as 

respetivas competições distritais. 

8. Os restantes 6 clubes asseguram a manutenção na Prova na época desportiva seguinte.  

 

2.ª Fase – Apuramento de Campeão 

9. A 2.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por dois clubes, que jogam uma 

eliminatória a duas mãos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de 

visitante, o vencedor desta fase sagra-se campeão nacional.   



  
 

 

TAÇA DA LIGA FEMININA DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto 

no Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Taça da Liga Feminina de Futsal é disputada pelos quatro clubes melhor classificados 

no final da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da I Divisão Feminino de Futsal, os dois 

clubes primeiros classificados de cada uma das séries (Norte e Sul). 

2. A Prova é disputada por duas eliminatórias, em 3 jogos, correspondendo dois às 

meias-finais e um ao jogo da final.  

3. Os jogos das eliminatórias são determinados por sorteio, não podendo os clubes 

classificados no 1º e 2º lugares, no final da 1.ª volta da 2.ª Fase – Apuramento de 

Campeão do Campeonato Nacional da I Divisão Feminino de Futsal, defrontar-se em 

nos jogos da 1.ª eliminatória.  

4. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 



 

 

TAÇA NACIONAL SÉNIOR FEMININA DE FUTSAL 2020/2021 

FORMATO 

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal é disputada por 24 clubes. 

2. A Prova é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase e a 3ª Fase – Fase Final. 

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

 

1.ª Fase 

4. A Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal é disputada na 1.ª Fase por vinte e quatro 

clubes, que são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com quatro séries por zona e os 

clubes distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

5. Na Zona Norte, os clubes estão divididos por quatro séries de três clubes por série que 

jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na 

qualidade de visitante. 

6. Na Zona Sul, os clubes estão divididos por quatro séries de três clubes por série que 

jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na 

qualidade de visitante. 

7. Os Clubes provenientes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, integram as 

Séries do Grupo da zona sul, não podendo ficar na mesma série. 

8. Os Clubes da mesma Associação não podem ficar na mesma série. 

9. Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de dezasseis clubes, são 

apurados para a 2.ª Fase. 

2.ª Fase  

10. A Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal é disputada na 2.ª Fase por dezasseis clubes, 

que são divididos por duas zonas (Norte e Sul), com duas séries por zona e os clubes 

distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 



 

 

11. Na Zona Norte, os clubes estão divididos por duas séries de quatro clubes por série que 

jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na 

qualidade de visitante. 

12. Na Zona Sul, os clubes estão divididos por duas séries de quatro clubes por série que 

jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na 

qualidade de visitante. 

13. Os Clubes que integravam a mesma série na primeira fase não podem ficar na mesma 

série na segunda fase. 

14. Os Clubes provenientes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores não podem 

ficar na mesma série. 

15. Os 8 classificados em primeiro lugar na primeira fase da prova, são agrupados dois a 

dois nas 4 séries da segunda fase, de acordo com a distribuição geográfica. 

16. O clube melhor classificado de cada série, num total de quatro clubes, são apurados 

para a 3.ª Fase – Fase Final. 

3ª Fase – Fase Final 

17. A 3ª Fase – Fase Final é disputada por quatro clubes, que jogam por eliminatórias em 

dois dias consecutivos: meia final (2 jogos), jogos de atribuição do 3º e 4º lugar e final. 

18. Os dois clubes que disputam a final são apurados para o Campeonato Nacional II Divisão 

Feminino de Futsal. 

19. A prova é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em cada época 

desportiva. 

 

 


