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FORMATO DO
CAMPEONATO NACIONAL FUTEBOL FEMININO III DIVISÃO
2021/2022
Para conhecimento dos Clubes, Sociedades Desportivas, Associações, restantes sócios ordinários
e demais interessados, em cumprimento do disposto no art.º 8º do Regulamento da Competição,
divulgamos o formato desta prova.
O Campeonato Nacional Futebol Feminino III Divisão será composto por 2 fases e uma FINAL.
Nas diferentes fases, as equipas participantes nesta competição, que pertençam a um clube que
dispute também a Liga BPI e o CN II Divisão Futebol Feminino serão distribuídas por séries diferentes,
sempre que possível. Sempre que geograficamente estejam na mesma série duas equipas “B”, a
equipa “B” localizada mais a sul é colocada na série seguinte.
Na 1ª Fase os 60 Clubes participantes na prova, serão divididos em dez (10) Séries de 6 Equipas
cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica (cfr. abaixo):

▪

Série A͟ (6 Clubes)

▪

Série B͟ (6 Clubes)

▪

Série C͟ (6 Clubes)

▪

Série D͟ (6 Clubes)

▪

Série E͟ (6 Clubes)

▪

Série F (6 Clubes)

▪

Série G (6 Clubes)

▪

Série H (6 Clubes)

▪

Série I (6 Clubes)

▪

Série J (6 Clubes)
Em cada Serie, todos os Clubes jogarão entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de
visitado e outra na qualidade de visitante.
Em caso de empate classificativo para o apuramento dos participantes para a 2ª Fase, aplicar-se-ão os
critérios dispostos no art.º 15º do Regulamento da Prova.
Na 2ª Fase apuram-se os 1ºs de cada uma das 10 Séries, mais os melhores 6 clubes 2ºs classificados1
entre as 10 Séries perfazendo um total de 16 clubes apurados. Os 16 clubes serão divididos em duas
(2) Séries de 8 clubes cada, as quais serão elaboradas de acordo com a localização geográfica dos clubes
apurados.
1
1.
2.
3.
4.

No apuramento dos melhores 2º classificados das 10 Séries, aplicam-se os seguintes critérios:
Maior coeficiente de pontos obtidos na 1º fase da prova
Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e golos sofridos na 1º fase da prova
Maior coeficiente de vitorias obtidas na 1º fase da prova
Maior coeficiente de golos marcados na 1º fase da prova

Cada coeficiente é obtido dividindo o valor em causa (pontos, diferença de golos, vitorias ou golos marcados) pelo número de jogos efetuados
pelo Clube na fase da prova em questão.
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Em cada Serie, todos os Clubes jogarão entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de
visitado e outra na qualidade de visitante.
Em caso de empate classificativo para o apuramento dos participantes para a 2ª Fase, aplicar-se-ão os
critérios dispostos no art.º 15º do Regulamento da Prova.
Na FINAL – APURAMENTO CAMPEÃO,
A Final – Apuramento de Campeão - é disputada pelos 2 clubes vencedores das duas séries da 2ª Fase,
os quais jogarão entre si, duas vezes, de acordo com o seguinte emparelhamento:
Jogo 1 | Vencedor Série Norte x Vencedor Série Sul
Jogo 2 | Vencedor Série Sul x Vencedor Série Norte
Em caso de empate classificativo para o apuramento da equipa vencedora, aplicar-se-ão os critérios
dispostos no art.º 15º do Regulamento da Prova.
Subidas e Descidas
1. Sobem ao CN II Divisão os 2 clubes melhores classificados de cada série da 2ª Fase num total de 4.
2. As equipas participantes nesta competição, que pertençam a um clube que dispute também o CN II
Divisão Futebol Feminino que não seja promovido à Liga BPI ou que pertença a um clube que seja
despromovido da Liga BPI, não serão qualificadas para esta última competição (CN II Divisão Futebol
Feminino).
3. Se a(s) equipa(s) em causa se enquadrar no disposto no ponto anterior, sobe ao CN II Divisão Futebol
Feminino, o(s) clube(s) classificado imediatamente a seguir da própria série dessa equipa B na 2ª Fase
da Prova.
4. As equipas não classificadas para a fase de subida à II Divisão, irão disputar a Taça de promoção
Quadro Financeiro
•
•
•
•

A FPF:
Suportará, através do protocolo com o IPDJ, o valor das deslocações das equipas do continente para
a RAM (23 paxs, 237€/pax);
Procurará incluir esta competição no protocolo com o IPDJ, para comparticipação da estadia das
equipas do continente nas suas deslocações à RAM (23 paxs | 60€/pax);
Atribuirá um subsídio equivalente a 0,30€/km, sempre que a deslocação exceda os 100 km (ida/volta);
Reembolsará os prémios das apólices de seguros das equipas, até ao valor limite da tabela publicada
para os seguros FPF.

Pel’A Direcção da FPF
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DISTRIBUIÇÃO DAS SERIES COM CLUBES NA II DIV E LIGA BPI

