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Ex.mos Senhores

Poro conhecimento dos Sociedodes Desporlivos e demois interessodos. divulgo-se, em onexo oo

presenfe comunicodo oficiol, o primeiro relotório de oiividodes do Comissõo de lnstrutores (Cl)

criodo nos termos do Regulomenio Disciplinor dos competições orgonizodos pelo Ligo

Portugueso de Futebol Profissionol.

O relotório ogoro publicodo reporto-se oo per'rodo compreendido entre o dio I ogosto de 2016,

dofo em que foi conferido posse oos otuois membros do Cl e o dio I de morço de 2017 e foi

opresentodo Ò DireçÕo do LÍgo no último reuniÕo deste órgÕo, que teve lugor no possodo dio

I ó de morço.

Esto publicoçÕo inouguro umo boo prótico de prestoçÕo de confos oos ossociodos e de

promoçÕo do fronsporêncio nos processos de funcionomento do LIGA e do disciplino desportivo.

Com os nossos melhores cumprimentos,
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RETATóRIO DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUTORES

1 .AGOSTO . 20'.l 6 - I .MARçO .2017

(148 dios úteis)

O início de octividode do ocluol Comissöo de lnstrutores

inlegrodo por Clóudio Viono, Bruno Rodrigues Sompoio e Rogério

Mocedo Oliveiro, secretoriodo pelo Sr. RuiVieiro - ocorreu no dio I

de Agosto de 201ó.

Em 15 de Dezembro de 2016, foi opresentodo um relotório

intercolor, relotivo oo período de octividode compreendido enlre

I de Agosto e l5 de Dezembro do mesmo ono.

O presente relotório integro os dodos relotivos o: processos

pendentes (Porte A); processos novos (Porte B) e processos

concluídos (Porte C) por esto Comissõo de lnstrutores no período

em referêncio.

Porte A

Processos Pendenles em l.Agosto.2Ol6

il.

ilt

l. Por époco desportivo

2. Tolol - 25
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Porte B

Processos Novos

Os processos novos correspondem oos processos - de inquérito e

disciplinores - relotivos ò presente époco desportivo (16/17) instourodos

pelo Conselho de Disciplino do FederoçÕo Portugueso de Futebol, e que

forom objecto de instruçÕo por esto Comissõo de lnstrutores no período

em referênciq.

l. Processos de lnquérito - 9

2. Processos Disciplinores - 45

3. Totol - 54

Porte C

Processos Concluídos

(Processos com instruçõo finolizodo e remetidos oo Conselho de Disciplino do

FPF poro decisÕo)

l. Relotivomente oos pr:ocessos pendentes o l.Aqoslo.2Oló

E De um totol de 25 processos pendentes, forom concluídos 2l processos.
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l. Processos relotivos ò époco desportivo 12/13 - I Pendente

2. Processos relotivos ò époco desportivo 14/15 -l Pendente

3. Processos relotivos ò époco desportivo 15/16 - 2 Pendentes

Relotivomente oos processos do presente époco desportivo (lóllZ)

E De um totol de 54 processos novos, forom concluídos 30.

lll. Diligêncios reolizodos no período em referêncio

tr Diligêncios diversos - 135

tr Testemunhos inquiridos - ó3

tr Audiêncios disciplinores no CD - l5

tr AprecioçÕo/ execuçÕo de sonções - ó

tr Aprecioçõo poro pronúncio em recursos hierórquicos - 29

Totol de processos concluídos no Comissöo de lnstrutores - 51

Propostos de orquivomento - l5

Acusoções deduzido s - 24

Propostos de conversÕo poro processo disciplinor - 5

Acordos/ processos obreviodos - 4

Ouiros - 3

Totol de processos pendentes no Comissöo de lnstrulores - 27(+1)

tr A oguordor pronúncio do orguido - Z

tr Com diligêncios em curso - l4
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tr Em finolizoçÕo/ preporoçÕo do relotorio - 6

Resuliodos dos processos concluídos

Decididos pelo Conselho de Disciplino - 32

Pendentes no Conselho de Disciplino - l9

Porto, ó de Morço de 2017


