
 
 

Este questionário destina-se a identificar as condições técnicas e desportivas das infra-estruras destinadas à prática do 
futebol nas competições organizadas pela FPF, de âmbito nacional e internacional. 
 
Deve ser totalmente preenchido com rigor e ser enviado em formato electrónico. Em conjunto devem ser enviados os 
seguintes anexos: 
 
a) Licença de Utilização emitida pela Autoridade Municipal 
b) Cópia da apólice do seguro de Responsabilidade Civil 
c) Plantas com a disposição dos sectores e lugares sentados  
d) Regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público ou declaração  de conformidade de acordo 
com a legislação em vigor emitida pelas entidades  de segurança, a ANPC e os serviços de emergência médica 
e) Fotografia geral do recinto, opcional  
 
 

Informação geral 
 

1. Clube:       Associação:       
 

2. Nome e morada do estádio 

Nome do estádio:       

Morada:        

      Localidade:       

Código Postal:        País:       

Número de telefone:       Número de fax:       

Endereço de e-mail:       Endereço Internet:        
 

3. Nome e morada do proprietário do estádio 

Nome proprietário do estádio:       

Morada:       

Número de telefone:       Número de fax:       
 

4. Questões administrativas relativas ao estádio  

Escritórios permanentes no estádio com gabinetes administrativos  sim  não 

Central telefónica:   sim  não Nº de telefone.:       

Nome do responsável do estádio        

Nome do Coordenador de Segurança       

Acesso a um computador com ligação de Internet?  sim  não 
 

5. Historial do estádio  

Ano construção do estádio:       Data da inauguração:       

Última remodelação em::       Alterações:        

Arquitectura:  Oval  Rectangular  Outra 

Banc. Temporárias  sim  não Seguro   sim  não 
 

6. Terreno  
 

6.1 Dimensões do terreno:       X       m. 

6.2 Tipo de relvado:  natural   artificial Certificação:       

6.3 Pista de atletismo  sim  não Nome do produto:       

6.4 Características especiais: Sistema de drenagem   sim  não 

6.5 Túnel de acesso ao relvado:  sim  não  

6.7 Equipamento técnico  

a) Bancos dos suplentes   cobertos   n cobertos   móveis  Capacidade:       

b) Balizas  Dimensões:       Material:       

QUESTIONÁRIO DE INFRAESTUTURAS  
CLUBE:  
ESTÁDIO: 
LOCALIDADE: 



 
 

c) Balizas de reserva:  sim  não  

d) Localização do Quarto Árbitro:       Cabine:   sim  não 

e) Mastros Bandeiras  sim  não Número:        

 Localização:        
 

7. Bancadas 
 

7.1 Capacidade oficialmente autorizada  

a) Lugares sentados com costas (cobertos) Número:       

 (não cobertos) Número:       

b) Lugares sentados sem costas (cobertos) Número:       

 (não cobertos) Número:       

c) Tribuna VIP  Número:       

d) Camarotes  Número:       

Número total de lugares sentados:       

7.2 Capacidade adicional autorizada em áreas de lugares peão (de acordo com a legislação aplicável) 

Lugares em pé  (cobertos) Número:       

 (não cobertos) Número:       

Número total de lugares em pé:       
 

8. Limitação de acesso  

8.1 Separação entre os espectadores e a área de jogo  

a) Existe uma separação?  sim  não 

b) Vedações  Altura:       

c) Fosso Profundidade :       Largura:       

d) Distância da barreira  à linha de baliza:       

 à linha lateral:       
 

9. Adeptos visitantes 
 

9.1 Lugares sentados (cobertos) Número:       Localiz.:       

9.2 Lug. Sentados (não cobertos) Número:       Localiz.:       

9.3 Separação   sim  não 

9.4 Instalações sanitárias separadas disponíveis na proximidade imediata?  sim  não 

9.5 Instalações de restauração separadas disponíveis na proximidade imediata?   sim  não 
 

10. Iluminação  
 

10.1 Intensidade da luz:       lux 

10.2Existe um gerador de emergência? Para o terreno de jogo?  sim  não 

 Para o terreno de jogo?  sim  não 

 Intensidade:       lux 

 Para as outras áreas do estádio?  sim  não 

 Intensidade:       lux 

10.3 Posição dos projectores:       
 
 
 
 
 



 
 

11. Instalações  
 

11.1 Balneários das equipas  

a) Balneário Visitado Área:       m2  Nº de chuveiros:       

   Nº lugares c/ cabide:       

  Nº cabinas com retretes:       

  Nº de urinóis:       

Quadro táctico?  sim  não Marquesa?                  sim  não 

b) Balneário Visitante Área:       m2  No. De chuveiros:       

   Nº lugares c/ cabide:       

  Nº cabinas com retretes:       

  Nº de urinóis:       

Quadro táctico?  sim  não Marquesa?                  sim  não 

Dispõem de água quente?  sim  não 
 

11.2 Balneários dos árbitros  

a) Balneários dos árbitros Área:       m2  Nº de chuveiros:       

   Nº lugares c/ cabide:       

  Nº cabinas com retretes:       

  Nº de urinóis:       

Secretária?  sim  não Marquesa?                  sim  não 

b)  2º Balneários dos árbitros Área:       m2  Nº de chuveiros:       

(Para árbitras)  Nº cabinas com retretes:       

Dispõem de água quente?   sim  não 
 

11.3 Sala do Delegado 

Existe uma sala para o delegado da junto aos balneários?  sim  não 

Fax?  sim  não Telefone?                    sim  não 
 

11.4 Posto Médico 

Sala de observação equipas Área:       m2   sim  não 

Equipado com: Material Primeiros Socorros:  sim  não 

 Material Pequena Cirurgia:  sim  não 

 Desfribrilhador:  sim  não 

Outros:        
 

11.5 Posto de controlo antidopagem  

a) Instalações sanitárias  sim  não 

b) Chuveiro  sim  não 

b) Sala de espera  sim  não 

d) Secretária  sim  não 

e) Frigorífico   sim  não 

      f) Localização:       Área       m2 
 

11.6 Salas de recepção para convidados de honra: 

Existe alguma sala de recepção para convidados de honra?  sim  não 

Capacidade:       Localiz.:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Instalações para os meios de comunicação social 
 

12.1 Localização da área de acreditação de jornalistas no estádio:       

12.2 Televisão e rádio 

a) Número total de posições de comentadores:       b) Localiz.:        

Esse número pode ser aumentado?  sim  não Se sim, para quantos?       

12.3 Imprensa escrita  

a) Número total de lugares sentados cobertos:       

Com mesa:       Sem mesa:       Tomadas eléctricas:  sim não 

b) Localização:        

Esse número pode ser aumentado?  sim  não Se sim, para quantos?       

12.4 Comunicações disponíveis para a comunicação social:  

Nº. de Telefones:       Nº. de Faxes:       Wireless:                  sim não 

12.5 Estúdios TV/Rádio Área m2:       Número:       

     Localização:        Número Posições:       

12.6 Zona mista:   sim  não  

12.7 Sala de conferências de imprensa: Área m2:       Nº de lugares:       

         a) Instalações técnicas:       b) Localização:       

12.8 Número de posições para fotógrafos na bancada:       

12.9 Número de posições para fotógrafos atrás das balizas:       

12.10 Número de posições para equipas ENG atrás das balizas:       

12.11 Número de tomadas eléctricas para fotógrafos:       

12.12 Câmaras escuras   

Número:       Localização:       

12.13 Posições de câmaras 

Número:       Permanentes:       

 Temporárias:       

Localização:       

12.14 Área para carros de exteriores 

a) Localização       

b) Dimensões       m2 Zona segura:   sim  não 
 

13. Sala de controlo de segurança  
 

13.1 Existe uma sala de controlo de coordenação de segurança?  sim  não 

Localização:       

13.2 Existem planos de emergência e contingência aprovados?   sim  não 
 

14. CCTV 
 

14.1 Videovigilância  

a) Permanente  sim  não 

b) Temporária  sim  não 

c) Dentro do estádio  sim  não 

d) Fora do estádio  sim  não 

e) Sistema a cores   sim  não 

f) Número de câmaras:       

g) Número de ecrãs:       



 
 

 

15. Sistema de comunicação com o público e painel electrónico   
 

15.1 Existe sistema de comunicação com o público?  sim  não 

a) Tipo:       

b) Onde está localizado o sistema?       

c) Localização do Speaker?        

d) Leitor de CD:  sim  não Leitor cassetes:  sim  não 

15.2 Existe algum painel electrónico?  sim  não 

a) Localização:       

b) Medidas:       

c) Dados técnicos (LED, cronómetro, marcador):       
 

16. Instalações sanitárias e de restauração  
 

16.1 Instalações sanitárias  

a) Número cabinas com retrete para senhoras:       

b) Número cabinas com retrete para homens:       

c) Número de urinóis:       

Localização:       
 

16.2 Instalações de restauração  

a) Quantos pontos de venda?       

b) Localização:       
 

17. Instalações de primeiros socorros  
 

17.1 Instalações de primeiros socorros para o público  sim  não 

Número:       Área       m2  

Localização:       Devidamente Equipado  sim  não 

Hospital mais próximo:  Nome:       Distância      km 
 

18. Espectadores com deficiência e ou incapacidades 

18.1 Nome do coordenador:       

18.2 Lugares: (cobertos) Número:       

 (não cobertos) Número:       

 Localização:       

18.3 Instalações sanitárias disponíveis na proximidade imediata:  sim  não 

Localização:       

Acesso separado:  sim  não 

18.4 Instalações de restauração disponíveis na proximidade imediata:  sim  não 

Localização:       

Acesso separado:  sim  no 

18.5 Nº cabinas com retrete:       

18.6 Nº lug. De estacionamento:       Localização:       

18.7 Os acompanhantes podem sentar-se junto aos espectadores deficientes?  sim  não 
 
 
 
 



 
 

19. Acessibilidade  
 

19.1 Estacionamento  

a) Nº lugares estacionamento: Dentro perímetro segurança estádio: Autocarros:      Automóveis:       

 Na proximidade imediata do estádio: Autocarros:      Automóveis:       

 Num raio de 1.5 km Autocarros:      Automóveis:       
 

20. Segurança  
 

20.1 Portões de segurança na vedação do perímetro que abrem para a área de jogo?   sim  não 

 Número:       

20.2 Vias de evacuação assinaladas    sim  não 

20.3 Vedações nas bancadas   sim  não 

 Quantas?       

 Altura:       

 Localização:       

20.4 Dispõe de Controlo da venda de títulos de ingresso, com recurso 
a meios mecânicos, electrónicos ou electromecânicos  sim  não 

20.5 Número de torniquetes para espectadores:       

20.6 Quantos espectadores podem entrar por minuto?        

20.7 Recorre aos serviços de Assistentes de Recinto Desportivo   sim  não 
 
 
 

Nome do Clube   Nome da Associação de Futebol   

             

Assinatura do responsável do clube   Assinatura do Secretário-geral da Associação de Futebol 

   

Data e local:        Data e local:       
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