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O programa Clube Oficial Play+Stay baseia-se num sistema de acreditação de clubes, seguindo 

critérios base fundamentais para o desenvolvimento dos próprios clubes e do Ténis nacional. Os 

clubes terão que cumprir pré-requisitos que lhes darão acesso a graduação de qualidade. Como 

critério de excelência temos a utilização das metodologias do “Play and Stay” (determinante para a 

iniciação na modalidade) outro critério inerente a acreditação é a regularidade da carreira dos 

técnicos do clube. 

 

Com esta certificação, a FPT atesta a qualidade do clube no que respeita à formação dos seus 

técnicos e à sua organização interna de classes e desta forma identifica os clubes de excelência, que 

adoptam a mais moderna metodologia de iniciação ao Ténis para crianças e adultos. 

 

 

1. Para ser Clube Play and Stay 

 

 Todos os treinadores têm de ter a sua situação formativa regularizada (cédula de 

treinador, licenças, reciclagens, etc.); 

 

 Responsável técnico do clube tem de ter graduação adequada (mínimo Nível 2); 

 

 O clube deverá submeter anualmente para a FPT informação sobre o número de 

federados, número de alunos por classe, tipos de classe, escalões etários dos alunos e 

número de alugueres; 

 

 Todos os praticantes do clube têm de ser federados (a inscrição deverá incluir licença 

federativa); 

 

 Utilizar a metodologia e material recomendado pelo programa Play and Stay, 

organizando classes com os níveis sugeridos; estes níveis deverão estar expressos nas 

tabelas de preços e/ou outros meios gráficos; 
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2. Vantagens de ser Clube Oficial Play and Stay 

 

 Os dados do clubes serão colocados no portal via link de acesso directo a sua página web 

ou facebook; 

 

 A FPT emite anualmente as acreditações, e os certificados que deverão ser exibidos no 

clube; 

 

 Os clubes acreditados aparecerão em destaque no portal FPT; 

 

 Os clubes poderão enviar notícias sobre as actividades realizadas para colocar no site 

FPT e enviar informação sobre as actividades a realizar para serem divulgadas no 

facebook FPT; 

 

 Será fornecido material de divulgação (Recursos Play and Stay) aos clubes após atribuída 

a acreditação; será designado para atribuição Kit Clube Play and Stay (composto por 180 

Bolas de Mini-Ténis: 60 Bolas TIP1; 60 Bolas TIP2; 60 Bolas TIP3); 

 

 Vale desconto em actividades formativas 100,00€ para os clubes que integrem o 

programa; 

 

 Os clubes poderão adquirir material K-open (Kit de mini ténis, composto por: 20 

raquetes de mini-ténis, 2 redes e 50 bolas) – Valor do kit Clubes P+S 250,00€+IVA (pvp 

350,00€+IVA); 

 

 Publicidade em loja Sportzone via Cartaz Clubes Play and Stay. 

 
 

 

3. Candidaturas  

 

Para aderir ou recandidatar-se ao Programa Clube Oficial Play and Stay, o clube terá de 

candidatar-se via preenchimento de formulário online no site www.tenis.pt (Modelo 1 e Modelo 

2 (um por cada treinador do clube). 

 

Uma vez aprovado, o clube paga uma cota anual:   

 

Acreditação = 220,00 euros 

 

http://www.tenis.pt/
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O grande objectivo deste programa é o aumento da qualidade do ensino do Ténis a nível 

nacional bem como do número de federados, através do aumento da qualidade dos clubes e 

técnicos, reconhecida e divulgada por este sistema. Todos os parceiros envolvidos no programa 

(clubes acreditados), estarão em constante sintonia com Departamento de Desenvolvimento, e 

todas as suas actividades. O Programa Clube Oficial Play and Stay não é um fim em si mesmo, 

mas o princípio de um futuro partilhado por todos os parceiros tendo em vista um ténis apoiado 

na qualidade. 
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