
 

                                                                                                              

Caros Quadros de Arbitragem, 

 

Antes de mais, espero que todos se encontrem bem de saúde, assim como os vossos 

familiares e amigos. 

A pandemia COVID-19 tem dado à nossa paixão – o andebol – uma noção do que são as 

coisas verdadeiramente importantes: saúde, família, trabalho, educação, 

responsabilidade, solidariedade e coesão frente ao perigo que, sem aviso prévio, 

devastadoramente invadiu as nossas vidas. 

A Federação de Andebol de Portugal deu os passos certos, caminhando na direção certa, 

ao suspender todas as competições desportivas. A saúde de todos os agentes 

desportivos, sejam eles árbitros, observadores, delegados, cronometristas, jogadores, 

treinadores, dirigentes, fisioterapeutas, médicos, etc., bem como do público que 

semanalmente assiste aos jogos de andebol e a saúde pública, estão acima de qualquer 

jogo, competição ou título.   

A pandemia de COVID-19 interrompeu as nossas vidas diárias e todos precisámos ajustar 

os nossos comportamentos às decisões e recomendações do Governo e da Direção Geral 

da Saúde, adotando medidas preventivas para conter a propagação do vírus.  

Estamos a atravessar um momento de muita dificuldade nas nossas vidas, um momento 

único que nunca vivemos antes, pela sua especificidade, pela sua dimensão global e 

acima de tudo pelo muito desconhecimento que existe acerca deste problema. 

Prever o futuro neste contexto é claramente um desafio, mas não será difícil antever 

que nada será como dantes e que mesmo depois de passar esta “tempestade”, tempos 

difíceis se avizinham, para o Mundo, para a Europa e para Portugal. O desporto em geral 

e o andebol em particular serão seguramente afetados por esta maldita pandemia de 

COVID-19. 

Já percebemos todos que o momento não se compadece com facilitismos, os obstáculos 

vão ser imensos ao longo desta caminhada.  



 

                                                                                                              

É em momentos como este, que estamos a atravessar, que temos de exigir o melhor de 

nós, de nos superarmos e de mostrarmos a nós próprios o quanto somos capazes de nos 

surpreender. 

O Conselho de Arbitragem e a Academia de Formação entenderam que todos 

precisávamos de um período de adaptação a esta nova e dura realidade, para 

reorganizar as nossas vidas profissionais e escolares, bem como reestruturar vivencias 

familiares. Após este período inicial, e apesar de não sabermos ainda o que o futuro nos 

reserva, importa manter-nos ativos fisicamente e fomentar os nossos conhecimentos 

sobre as regras de jogo e sua aplicação, técnica de arbitragem e regulamentos, pelo que 

iremos disponibilizar, a partir da próxima segunda feira, dia 13 de abril, através de e-

learning no portal www.referee.pt alguns documentos de trabalho. 

Neste momento difícil que todos atravessamos, em que as prioridades devem 

obviamente ser a saúde, atendendo às limitações que enfrentamos, o Conselho de 

Arbitragem entende que os testes e conteúdos formativos são facultativos. 

Caso queiram aceder ao referido teste, devem entrar no site www.referee.pt e escolher 

o subseparador “E-LEARNING ACADEMIA” por baixo do separador “ACADEMIA DE 

FORMAÇÃO”. Após a abertura da página “E-LEARNING ACADEMIA”, no topo superior 

direito aparecerá destacada a palavra “Entrar”. Carregando em “Entrar” irão abrir uma 

caixa onde poderão introduzir o vosso nome de utilizador e a vossa senha. Estes dados 

são exatamente os mesmos com que entram no SI do Referee, ou seja, o nome de 

utilizador será o vosso email do refere (Ex: hugo.virgilio@referee.pt) e a senha será 

aquela com que entram no SI do Referee quando, por exemplo, querem ver o estado da 

vossa conta corrente. 

Caso não consigam efetuar o vosso login, agradeço que contactem o José Almanso 

(jose.almanco@fpa.pt) e lhe peçam ajuda nesse sentido. 

Acreditamos que esta oferta formativa poderá ajudar os quadros de arbitragem no 

desempenho das suas funções aquando do retomar das competições desportivas. É, 
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pois, no sentido de dotar os quadros de arbitragem de mais e melhores ferramentas 

para potenciar a qualidade das suas prestações desportivas que estamos a trabalhar. 

Não posso deixar de transmitir aqui uma mensagem de confiança, para o presente e 

para o futuro. Todos Juntos somos sempre mais fortes! 

Fazendo aqui uma analogia com o ciclismo, diria que somos uma equipa da qual muito 

nos orgulhamos, o foco será sempre a roda que vai à nossa frente e não perdermos a 

“pedalada”, pois o grande objetivo será chegarmos à meta em “pelotão compacto”. 

Connosco nenhum quadro de arbitragem ficará para trás. 

Pedimos a todos que informem o Conselho de Arbitragem sobre situações de infeção 

pelos COVID-19 de algum quadro de arbitragem ou da sua família para que possamos 

estar devidamente informados e providenciar, dentro do possível, a ajuda necessária.  

Queremos ainda aproveitar para dar um forte e sentido abraço de gratidão e 

reconhecimento a todos os quadros de arbitragem que são profissionais de saúde e que 

nestas horas difíceis lutam arduamente por todos nós. Gratidão que é extensível a todos 

os quadros de arbitragem que desempenham profissões de risco e que também têm 

diariamente de fintar o COVID-19 para que possamos todos ter uma vida melhor. 

Por fim, não podemos deixar de apelar a todos e a cada um de vocês para que cumpram 

rigorosamente com todas as indicações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente as 

medidas preventivas que, como cidadãos, devemos adotar para conter a propagação do 

vírus. 

Confiamos que juntos iremos superar este momento e que voltaremos seguramente a 

viver sem medo.  

 

Bem Hajam! 

 

O Presidente do Conselho de Arbitragem 


