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O presente Comunicodo Oficiol (CO) incluiinformoçõo retirodo dos regulomentos em vigor

poro o époco desportivo 2020-21.

A leituro do presente CO nÕo substituinem dispenso o leituro otenio doqueles regulomentos.

O conhecímento dos regulomentos oplicoveis é obrigotório poro todos os porticipontes nos

competÍçÕes orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Futebol Profissionol (Ligo Portugol).

Nolo: os obrevioturos RC e RD referem-se. respeïivomente, oo Regulomento dos CompetiçÕes e oo
Regulomento Disciplinor dos competições orgonizodos pelo Ligo Porïugol. No uso do opçÕo meÌodológico
odotodo pelo n.o ì do ortigo 2.o e do olíneo d) do ortigo 3.'do RC, os referêncios o sociedodes desportivos
podem ser feitos pelo emprego dos vocóbulos "Clube", ou "Clubes".
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F: ldentificoçÕo de ogentes desportivos
G:Guio de pogomento
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[: Preço dos bilhetes
M: DecloroçÕo utilizoçõo ecrÕ gigonte
O: OrgonizoçÕo do jogo (visitodo, visitonte)
P: Acesso e permonêncio no recinto de jogo
R: Contoctos e notificoções
U: Pedido de fotocópios e certidÕes
V:Avolioçõo de ogente
W:AutorizoçÕo poro trotomento de dodos

Nolo: Nos Íermos dos normos de orgonizoçÕo dos iogos reÍeridos no disposiçÕo Ìronsitóriq n.o ì do RC, os modelos podem
ser odoptodos oo longo do époco, otrovés de comunicodo oficiql de qdiÌomenlo oo presente. Atuolmenïe eslÕo
suspensos os MODELOS L, O e P
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I. HORÁRIO DOS JOGOS
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TUTËBOL COM ÏALE]ìITO

HORARIO OFICIAT

VERÃO

Ligo NOS

LigoPro I 5H00

Nolos:
Ì. Os horórios de jogo têm por bose o horo continenÌol.
2. Considero-se horório de inverno o período de 2ó de outubro de 2020 o 28 de morço de 2021.
3. Os horórios consionies do quodro ocimq nõo prejudicom os disposiçÕes regulomenÍores que regulom os jogos sujeÌlos o

lronsmissõo televisivo.

il. rNscRtçÃo E UCENC|AMENTO (ART|GOS 75.o E SS. RC)

A. PRAZOS DE |NSCR|çÃO

Nos termos do n.o ì. do ortigo 76." do RC, o prozo de inscriçõo de jogodores decone, no époco

desporÌivo 2020-21, nos seguintes per'rodos:

o) 03 de ogosto o 0ó de outubro;

b) 04 de joneiro o 01 de fevereiro.

B. JOGADORES

l. Em concretizoçõo do regime estipulodo no Regulomento de lntermediórios publicodo pelo FPF

otrovés do Comunicodo Oficiol n.o 310, de 0l de obril de 2015, poro cujo leÌturo se remete,

comunicom-se os seguintes sugestÕes de redoçÕo:

- de clousulo de controto de trobolho desportivo celebrodo com infervençõo de

intermediorio registodo:

nO presenÍe controto foìcelebrodo com o intervençÕo de:

x... (nome e número de regisfo no FPF), intermediorio registodo, em represenÍoçõo do

sociedode desportivo

y... (nome e número de regisfo no FPF), intermediorio regisfodo, em represenÍoçõo do
jogador.n

Nolq: hovendo Ìntervençõo de inÍermediório, deve ser enlregue no Ligo Portugol cópio do controÌo de

represenÌoçÕo nos termos do n.o 2 do ortigo 9.o do RegulomenÍo de lnÌermediórios.

de clóusulo de conÌroto de trobolho desportivo celebrodo sem inïervenÇõo de

intermediório registodo:

nAs porÍes declorom que o controto foicelebrodo sem intervençõo de infermediorìo.n
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2. O modelo de certificodo de sequro de ocidentes de trobolho consto do MODETO H. onexo oo

presente CO.

3. O modelo de boletim de inscricÕo oprovodo pelo FPF consto do MODELO D, onexo oo presente

co.

4. As inscriçÕes devem ser ocomponhodos do decloroçõo constonte do MODETO W. onexo oo

presenÌe CO, ossinodo pelo jogodor.

5. Os registos eslõo condicionodos oo pogomento dos toxos.liquidodos onuolmente e fixodos no

MODETO E, cujo pogomento Ò Ligo Portugol deveró ocorrer otrovés do guio de pogomento do

MODETO G, onexos oo presente CO, nos seguintes momentos:

o) no início de codo époco desportivo. no coso de jogodores cujo controto tronsite poro o

novo époco desportÌvo, solvo quondo nõo sejom inscritos poro efeitos de porticipoçÕo em

competiçÕo e o controto cesse oté oo último dio do período de inscrições; ou

b) oquondo do pedÌdo de novo inscriçÕo de jogodor.

6. lndependentemente de o confroto de trobolho desportivo ou de formoçÕo poder ter duroçÕo

superior o umo époco desportivo, o licenço desportivo é vólido openos por umo époco

desportivo.

7. O registo de controtos, nos Ìermos regulomentores, é efeÍuodo por vÌo eletrónico, otrovés do

plotoformo informotico TRANSFER, sem prejuízo dos exceções previstos no RC, em que seró

utilizodo o endereço de correio eletrónico inscricoes@ligoportugol.pt.

B. Os originois dos documentos remetidos oirovés do plotoformo TRANSFER ficom no posse do

Clube.

9. A Ligo Portugol pode solicÍtor o envio dos documentos originois o quolquer momento.

10. O certificodo digitolutilizodo pelos Clubes no plotoformo TRANSFER é emitido por umo entidode

terceiro e fornecido pelo Ligo Portugol o codo Clube, sendo o respetivo custo suportodo pelo

Ligo Portugol. A emissÕo de segundo vio do certificodo digitol estó, ossim, dependente do

pogomento do toxo de emissÕo no volor de €126,42, o que ocresce IVA o toxo legol em vigor.

I I . O pedido de registo de utilizodor no plotoformo TRANSFER deveró ser insÍruído por emoil. otrovés

de confocÌo constonte do MODETO R poro tecnoloqio@liooBorlugol.Bt, com os seguintes

dodos:

o) Nome do responsóvel;

b) Emoildoresponsóvel;
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c) Telemóvel do responsóvel.

12. A decloroçõo dos Clubes o que olude o n.o 2 do ortigo ZB.'-A do RC, cujo minulo se onexo

como MODETO K, deve ser instruído com o reloçõo discriminodo dos jogodores e freinodores o

que respeito, identificodos por nome e número de licenço.

Ì3. A subolíneo ii., do olíneo o). do n.o /, do ortigo Z5.o do RC determino que nos refribuÍções se

vencern rnensolrnenÍe ern dia não posfenbr oo quinto dro do mês subsequenÍe oo do presÍoçõo

de lrobolho, nos iermos do lei n." 54/2017, de l4 de julho, e sern prejuízo do regime previsfo no

respefivo n.o 4, do ortigo 15.".n

C. EQUIPAS TÉCNICAS, EQUIPAS MÉDICAS E DEMAIS AGENTES DESPORÏIVOS

A inscriçÕo dos ogentes desportivos referidos no epígrofe é efetuodo por vio eletronico, oÍrovés

do ploloformo ínformotico TRANSFER.

2. Os controtos de elemenÍos dos equipos técnicos podem ser remetidos o Ligo Portugol pelo

ANTF, em nome dos seus ossociodos. por vio eleÌronico. nos termos o ocordor entre o Ligo

Portugol e esso ossocioçÕo.

3. As inscrições devem ser ocomponhodos do decloroçõo constonte do MODETO W, onexo oo

presente controlo, ossinodo pelo ogente desportivo.

4. lndependentemente de se trolor do primeiro inscriçÕo de ogente desportivo ou do suo

revolidoçÕo, o processo deve ser instruído, poro olém dos demois documenïos obrigotorios,

com o respetivo documento de ÌdentificoçÕo; no coso do médico, enfermeiro. fisioteropeuto

ou mossogisto deve oindo ser insÌruído com o respetivo cédulo ou corteiro profissionol; e no

coso de treinodor, com o respetivo título profissionol de treinodor - cédulo ou diplomo e

certificoçõo do ANTF.

il. rNscRrçÃo DE JoGADORES ORTUNDOS DE FEDERAçÕES ESTRANGETRAS

1. Os pedidos de certificodo internocionol de tronsferêncio (ClT) de jogodores oriundos de

federoções estrongeìros sÕo obrigotoriomente efetuodos no sistemo lronsfer Motchìng SysÍem

(TMS) e de ocordo com os procedimenÌos do FIFA oplicoveis.

2. O pedido de inscriçÕo de jogodor profissionol que ìmplique o emissÕo de CIT deve ser instruído

otrovés do plotoformo TRANSFER com os seguintes documentos:

o) Boletim de inscriçÕo;

ó
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b) Controto de trobolho;

c) Fotocópio outenÌicodo nos termos legois do documento de identificoçÕo civil do jogodor;

d) Comprovotivo de pedido de CIT no ploloformo TMS e, quondo o jogodor coreço de

outorizoçÕo de residêncio, é odmitido o Monifestoçõo de lnteresse opresentodo nos

termos e poro os efeitos do ortigo BB.o do Lei n.o 23/2007, de 4 de julho. medionte o inscriçÕo

no plotoformo eleirónico SAPA do Serviço de Estrongeiros e Fronteiros, cujo comprovofivo

de pedido deve ser ossociodo oo processo de inscriçÕo do jogodor, e posteriormenÌe

enviodo ò Ligo Portugol poro o seguinte endereço de correio eletrónico:

sef@ligoportuqol.pt, de formo o ser encomÌnhodo oos serviços específicos do SEF;

e) CerÌificodo de seguro de ocidentes de trobolho.

3. Sempre que estejo em couso umo cedêncio temporório com tronsferêncio inlernocionol, deve

oindo ser remetido o respetivo ocordo, subscrìto pelos dois Clubes (cedente e cessionorio) e

pelo jogodor.

4. Segundo o Regulomenio do Estotuto, do Cotegorio. do lnscriçÕo e Tronsferêncio de Jogodores

{otuol ortigo 25."). oplicovel por forço do n." 20 do ortigo 75.o do RC, os registos com

tronsferêncio internocionol sõo objeto de decisÕo do FPF oté oo finoldo dio útil imediotomenÌe

seguinte oo do recebimento do ClT.

rv. TNFoRMAçÃO DO pLANTEL E NUMERAçÃO DOS JOGADORES

l. A constituiçõo do plontel deve ser comunicodo pelos Clubes sem e com equÌpo B, pelo

preenchimento e submissÕo, otrovés do plotoformo informotico TRANSFER, do MODELO A ou

MODELO B onexos oo presente CO, oÌé oo dio:

o) 3l de ogosto de 2020: Clubes porticipontes no LigoPro e Clubes do Ligo NOS com equipo

"8" porticiponte no LigoPro;

b) 04 de seÌembro de 2O2O poro os restonÌes Clubes porticipontes no Ligo NOS.

2. Os Clubes porticipontes no Ligo NOS ou LigoPro que tenhom umo equipo B o porticipor no

Compeonoto de Portugol ou Compeonotos Distrìtois, que pretendom inscrever no Ligo Portugol

o plontel olorgodo - possibÌlidode de incluir oté mois 28 jogodores com idode oté oos 23 onos

- eniregom o respetivo modelo B de plontel oté o doto que lhe sejo oplicóvel nos Ìermos do n.o

l, observondo oindo o estobelecido no número seguinte.

3. AÌento o grovidode do sonçõo em couso. chomo-se o otençÕo e recomendo-se o leituro dos

n.os 3 o 5 do ortigo 79." do RC. que disciplinom o folto de entrego e os folhos no entrego do

informoçÕo relotivo oo plontel nos prozos fixodos no n." l.

7
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4. A composiçÕo do plontel obedece òs regros previstos no ortigo 77.o do RC, de entre os quois

se destocom os seguintes:

o) Clubes porlicipontes no Ligo NOS sem equipos B: inclusõo no plontel globol de um mínimo

de B jogodores formodos locolmente;

b) Clubes porticiponles no Ligo NOS com equipos B:inclusõo no plontel globolde um mínÌmo

de ì0 jogodores formodos locolmente;

c) Clubes porlicipontes no LigoPro: inclusÕo no plontel globol de um mínimo de B jogodores

formodos locolmente; devendo ser incluídos 3 jogodores com idode oIé 23 onos no

conjunto dos27 seniores previstos no olíneo o) do n.o 2 do ortigo ZZ" do RC.

d) A idode referido no olíneo onterior do presente ortigo ofere-se por reloçõo ò doto de 0l

de joneiro do époco em curso.

5. Eventuois olteroçÕes oo plontel informodo iniciolmente sõo odmitidos nos situoções previstos

nos regulomentos e devem ser comunicodos pelo preenchimento e submissÕo. oÌrovés do

plotoformo informótico TRANSFER. do MODETO C onexo oo presente CO. No prozo de cinco

dios opós o fim de codo período de inscriçÕes, coso ocorrom olteroções do informoçÕo iniciol

do plontel, deveró ser remetido o Ligo Portugol segundo vio do modelo A ou B, consoonte

oplicovel, devidomenÌe otuolizodo, poro verificoçõo e confirmoçÕo pelo DeporÌomento

lnscriçÕes e Registo de Controtos.

6. Eventuois correções oo número e nome no comisolo ou posiçÕo do jogodor consfontes nos

modelos de plontel submetidos otrovés do plotoformo TRANSFER, openos serÕo considerodos

se comunicodos por escrito Ò Ligo Portugol.

-!7. E obrÌgotoriomente otribuído o um jogodor guordo-redes o n.o 01.

B. QuonÌo ò inclusÕo no ficho de jogo de jogodores formodos locolmenfe e de jogodores de

cotegorio sénior ale 23 onos, olerto-se poro o teor do ortigo 77.o-A.

v. tNFoRMAçAO DOS EQUTPAMENTOS E RESPET|VA pUBUCTDADE

A informoçÕo relotivo oos equipomenios principol e olternotivos e respelivo publicidode deve

ser comunicodo por todos os Clubes poriicipontes nos competições profissionois otrovés do

preenchimento e enÌrego no Ligo Portugol do MODELO l.q e do MODELO l.b, onexos oo

presente CO, ote oo dio:

o) 28 de ogosto: Clubes porticipontes no LigoPro e clubes porticipontes no Ligo NOS com

equipo "8" porticiponie no LigoPro;

B
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b) 04 de setembro: Clubes porticipontes no Ligo NOS.

2. A publicÌdode o oté um móximo de oito potrocinodores em codo jogo pode ser colocodo nos

posições ossinolodos nos modelos referidos no número onterior e o seguir descritos:

3. Os Clubes podem olteror o modelo dos equipomentos nos cosos previstos nos regulomentos e

desde que observodos os formolidodes oplicoveis.

vt. BotA oFtclAt

A Bolo OfÌciol dos competições profissionoÌs (Ligo NOS, LigoPro e Allionz Cup) poro o époco

desportivo 2020-21 é do morco e modelo SELECï Brillonl Super TB, oprovodo pelo FIFA, sendo

obrigotório o suo utilizoçõo.

2. Codo equÌpo porticiponte nos competições profissionois recebe. groiuitomenle, no decurso

do époco desportivo 120 bolos oficÌois, enviodos pelo Ligo Portugol otrovés de duos remessos

de número iguol.

3. Poro olém do número de bolos referido no número onlerior, os sociedodes desportivos podem

odquirir bolos oficiois odicionois, com um cusfo por unidode de 58,50€ (ocresce IVA o toxo legol

em vigor).

vil. coNDrçÕEs, vrsToRtAs E cLAsstFrcAçÃo Dos EsTÁDtos

A ComissÕo Técnico de Vistoríos procede ò reolizoçõo de vistorios destinodos o verificor o

cumprimento e fiscolizoçõo de lodos os requisÌtos legois e regulomentores, bem como poro

onólise e definiçõo do cotegorizoçõo dos estodios, nos termos do ortigo 33.'do RC e do oriigo

l0.o do Regulomento dos lnfroeslruturos e condições e de seguronço nos estódios (Anexo lV do

RC).
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PECA POSTCAO AREA

FrenÌe do comisolo
Centro 400 cm2

Acimo do logólipo do fobriconïe 25 cm2
í10 cm L x 2,5 de A)

Porie de trós do comisolo, sem
prejuízo do visibilidode do
numeroçõo

Acimo do numeroÇõo

450 cm2
Aboixo do numeroÇÕo
Acimo e oboixo do numeroçõo
ísomo dos duos óreos)

Monoo esouerdo 100 cm2

Colções

Porte oosterior ò olturo do cinturo 220 cm2
Porte do frente do perno
esquerdo, ocimo do logoÌipo do
fobriconte

l2O cm2

Meios Porte superior do loterol exterior l0cmLx20cmA
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2. A reolizoçÕo do primeiro vistorio seró suportodo pelo Ligo Portugol. As demois visïorios

solicÌtodos pelos Sociedodes Desportivos têm um custo de €153,00 {ocresce IVA ò toxo legol

em vigor) ocrescido dos necessorios despesos.

3. Os Clubes devem disponibilizor o Ligo Portugol no momento do primeiro vistorio, informoçÕo

relofivo oos setores de bilhético e respetivos copocidodes. incluindo óreos VlP, comorotes e

setor premium. No referido informoçõo, deve tombém constor o indicoçÕo do selor destinodo

oos odeptos visitontes e respetivo copocidode. Quolquer olteroçÕo dependente do prévio

outorizoçÕo do Ligo Portugol.

4. A Ligo Portugol divulgo por Ìodos os Clubes porticipontes nos suos competiçÕes os fichos

técnicos dos estódios, ontes do inícío dos compelições em que os mesmos serÕo utilizodos.

oindo que estejom em curso obros de beneficioçÕo, coso em que serÕo divulgodos os mopos

provisórios.

5. As fichos técnicos incluem o porecer do Comissõo Técnico de Vistorios do Ligo Portugol sobre

o preço dos codeiros de codo setor, que seró suslentodo nos foturos pró-formo que lhe sejom

opresentodos.

6. A Ligo Portugol divulgo por todos os Clubes poriicipontes nos suos compeliçÕes eventuoÌs

olteroçÕes o ficho técnico dos estodios.

VIII. TRANSMISSÕES TETEVISIVAS

A outorizoçÕo do tronsmissÕo televisivo dos jogos dos competÌções profissionois promovidos por

equipos porticipontes no Ligo NOS depende do prévio pogomento, pelos Clubes, o Ligo

Portugol, dos seguintes toxos, determÌnodos segundo os critérios oprovodos no AGE de 29 de

dezembro de 201 7, com bose nos rendimentos operocionois de codo clube:

REN DIMENTOS OPERACIONAIS
(em milhões de euros) VAIOR*

Aré €5M €2.362,s0
Entre €5M e €l0M €3.1 50,00

Entre €l0M e €l5M €4.725,00
EnÌre €l5M e €25M €ó.300,00

Acimo de €25M €r8.900,00
* ocresce IVA q loxo legol em vigor

2. No coso de o jogo jó estor devidomente ogendodo, o Clube visitodo deve proceder oo
pogomento do toxo respetivo oté os lBh00 do quinto dio onterior oo jogo. sob peno de

soncionomento nos termos do ortigo 89." do RD.
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IX. ECRÃS GIGANTES

l. Os pedidos de outorizoçÕo poro utilizoçÕo dos ecrõs gigontes dos estódios devem ser

opresentodos otrovés do MODETO M onexo oo presenÍe CO. Em coso de deferimento, deverÕo

ser seguidos todos os instruçÕes regulomentores oplicóveis.

2. Os Clubes cujo estódio nÕo estejo doïodo de ecrÕ gigonte devem instolor um morcodor

eleirónico poro informoçÕo oo público do iempo e resultodo do jogo.

x. GRAVAçÃO AUDTOVTSUAL DOS JOGOS

Os Clubes devem cumprir os requisitos regulomentores respeitontes o esto motério, nomeodomente

os ínsitos nos olíneos f) e g) do n.o I e olíneos c), d) e e) do n.o 2 do ortigo 50.'do RC.

XI. MAPAS FINANCEIROS

Nos termos regulomentores, os Clubes remeÍem o Ligo Portugol, no prozo de 20 dios contodos

do dio do reolizoçÕo de codo jogo dos competÌçÕes Ligo NOS e LÌgoPro, o MODELO J onexo

oo presente CO contendo o informoçÕo regulomentormente exigido (vd. ortigo 100." do RC)

sob peno de soncionomento nos termos do orligo 100.' do RD.

No coso dos jogos do Allionz CUP. o prazo referido no número onterior é de 20 dios sobre o dio

do respetivo reolizoçÕo.

XII. BITHETES DE INGRESSO

Os bilhetes de ingresso poro o público devem corresponder oos modelos oficiois oprovodos

pelo Ligo Portugol e cumprir os demoís exigêncios regulomentores, nomeodomente, conïer o

hologromo e publicidode determìnodos pelo Ligo Portugol, sem prejuízo do possibilidode de

outorizoçÕo pelo Ligo Portugol, nos termos regulomentores, de modelo olternotivo.

2. Em todos os jogos dos competições orgonizodos pelo Ligo Portugol é obrigotório o emissÕo de

bilhetes poro vendo destinodos oo público. Os limiÍes moximos do preço dos bilhetes de

ingresso forom fixodos nos termos do olíneo e), do n.o 2 do ortigo 
.l05." 

do RC, poro o époco

desportivo 2020-21 nos volores constontes do quodro seguinÍe, com o solvoguordo dos

descontos o protìcor poro os titulores de cortÕo jovem:

il
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CATEGORIA DO EST MO

* oos preços ocimo indicodos ocresce IVA o toxo legol
5er ndodos o unidode de euro imediotomenÌe su

** os preços ocimo indicodos incluem IVA ò Ìoxo legol
*** o preço móximo indicodo corresponde oo seior do estódio com o preço
mois boixo deÍinido poro o público em gerol (ortigo 105.', n.'2, b) do RC),
devendo os dos resÌontes setores ser colculqdos com bose nesïe.

3. Nos jogos do fose de quolificoçõo do Allionz Cup do époco desporÌivo 2020-21, o preço

móximo dos bilhetes de público em gerol com preço mois boixo é fixodo. nos termos do n.o 7

do ortigo 105." do RC e do n.o 2e do ortigo 20." do onexo lll oo RC, em €Ì0,00 (lVA incluído o

toxo legol em vigor), sem prejuízo dos desconios o proticor poro os titulores de cortõo jovem.

Os preços dos restontes setores devem ser colculodos com bose neste.

Nolo: os preços dos bilhetes de ingresso pqrq os jogos do Finol Four dq Alliqnz Cup serõo oporÌunomente divulgodos
oirovés de Comunicodo OfÌcÌol.

4. Nos termos regulomentores, os Clubes remetem o Ligo Portugol. otrovés no onexo MODELO L

onexo oo presenle CO. o preço dos bilheÌes que prelendem proÌicor, com o ontecedêncio

mínimo de l5 dios sobre o doto do jogo.

5. Os Clubes que utilizem estodios cotegorizodos como de nível I têm o foculdode de propor,

oquondo do reolÌzoçÕo do vistorio oo estódìo, um conjunto de lugores de boncodo como

lugores premium, que podem ser comerciolizodos pelo Clube visitodo por um preço ocimo do

limite móximo previsto nos regulomentos.

O Clube deveró informor o Ligo Portugol do preço que esto o proticor em codo jogo poro esto

tipologio de bilhetes oÍrovés do MODELO t.

Os lugores premìum situom-se no mesmo ou em melhor locolizoçÕo dos lugores de boncodo

centrolcom preço mois elevodo.

Compete ò Ligo Portugol o definiçÕo do limite móximo de lugores premium em codo estodio,

tendo em conto o proposto do Clube e o especificidode do eslódio.

6. Nos termos do n.o Z, do ortigo 107.' do RC, o número de vouchers o olribuir oos potrocinodores

do Ligo PorÍugol, seró divulgodo com o ontecedêncio de l0 dÌos relotivomente oo início do

competiçõo, otrovés de Ofício Circulor. sendo ojustodo, em proporçÕo, em funçÕo dos

diretrizes do DGS que eventuolmente reduzom o lotoçõo utilizóvel dos estodios.

t2

Nível I €25,00
Nível2 €.45ligo NOS*

Nível3

Nível I

Nível2 €5,00***LigoPro**

Nível3
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xnr. cAsTrcos EM Jocos DE cARÁrrn pARTrcurAR

l. As infroçÕes leves comeÌidos por jogodores no decurso dos jogos de coroÌer porticulor,

incluÌndo o exibiçõo de dois corfÕes omorelos no mesmo jogo, nÕo sõo possíveis de

soncionomenÍo o ser cumprido em jogos dos competições oficiois.

2. As infroções leves punidos com cortões omorelos no decurso de jogos porticulores nõo conÌom

poro o ocumuloçÕo previsto no ortigo ló4." do RD.

3. Os jogodores sujeitos o sonções de suspensÕo tempororio por infroçÕes groves cometidos em

jogos porticulores só ficorõo prevenïivomente suspensos opós noÌificoçÕo expresso do FPF oo

Clube.

xrv. oRGANTzAçÃo Do Joco

l. Os seguintes jogos sõo considerodos de nível l:

- Jogos dispuÌodos entre os equipos de FC Porto. SC Brogo, SL Benfico, Sporting CP e Vitório

SC;

Jogos disputodos entre os equipos de Boovisto FC e FC Porto;

- Jogos dispuÌodos entre os equipos de CD Nocionole Morílimo M;

- Jogos dispuïodos entre os equipos de Boovisto FC e Vitório SC;

- Outros que nos últimos jornodos possom, em virfude do clossificoçõo, merecer cuidodos

odicionois por deslocoçõo de odeptos;

- Jogos com histórico que justifique.

2. Os delegodos nomeodos pelo Ligo Portugol deverÕo preencher, poro codo jogo, o modelo

referente o orgonizoçÕo de jogo previsto no RC, bem como o respelivo listo de presenços, de

onde devem constor os ossinoturos de todos os elementos presentes no reuniõo preporotório

do jogo.

3. Todos os documentos referentes ò orgonizoçõo do jogo, quer os de responsobilidode do Ligo

Portugol, quer os de responsobilidode dos Clubes intervenientes no jogo, devem ser

preenchidos, disponibilizodos e enviodos, obrigotoriomente, otrovés dos suportes digitois

disponibilizodos pelo Ligo Portugol, nomeodomente otrovés do plotoformo E-LlGA.

4. Sem prejuízo do disposÌo no número onterior, os Clubes intervenienies no jogo devem remeter

o informoçÕo contido no MODELO O, sendo que:
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o) O MODETO O (visitodo) deve ser preenchido pelo Diretor de Seguronço do Clube visitodo

e enviodo, oté dez dios ontes do jogo, o Ligo Portugol e oo Clube visitonte, com
conhecimento òs forços de seguronço competentes;

b) O MODETO O (visitonfe) deve ser preenchido pelo Oficiol de Ligoçõo oos Adeptos do
Clube Visìtonte e enviodo, oté oo dio onterior do reuniÕo com os forços de seguronço ou

oté cÌnco dios ontes do jogo, ò Ligo Portugol e oo Clube visitodo, com conhecimenlo òs

forços de seguronço competentes.

5. As sociedodes desportivos remetem oo deportomento de competiçÕes do Ligo portugol o

MODELO V, relotivo ò formoçÕo e ovolioçÕo dos delegodos, no prozo de 72 horos contodo do
termo de codo jogo, exceto no último jornodo de codo compeonoto.

6. os Clubes designorõo um ou dois delegodos, de entre os membros dos seus corpos gerentes

ou funcionÓrios, poro, devidomente credenciodos, comporecerem em codo jogo, utilizondo,
poro o efeito o MODELO F.

7 ' Nos termos dos normos de orgonizoçõo dos jogos referidos no disposiçõo tronsitorio n.o I do RC,

o MoDEto o deve ser preenchido no versõo odoptodo: MoDEto o (covid).

XV. ACESSO E PERMANÊNCIA NO RECINTO DO JOGO E BAINEÁRIOS

Compete o Ligo Portugol efetuor o credencioçÕo dos ogentes desportivos poro ocesso ò Zono

Técnico. devendo os Clubes remeter ò Ligo Portugol os respetivos pedidos oté oo terceiro dio
Útil onterior oo jogo em que intervenhom, otrovés do MODETO P.o onexo oo presente CO.

Nolo: os ogenÌes desporÌivos com díreiïo de ocesso ò zono técnico, devem ser portodores do respeÌivo
cortÕo-licenÇo ou documento que o substiÌuo (em formoto PDF) emitidos poro o époco desporiivo. O
licenciomento é feiÌo exclusivomente poro o exercício do funçÕo que nele constor, sendo o seu uso poro
outros funções suscetível de fundomentor o revogcçõo do lÌcenço.

A credencioçõo dos ogentes desportivos identificodos no olíneo k), do n.o 2, do ortigo ó0.o, do
RC, deve ser efetuodo de entre os l2 ogentes desportivos relocionodos pelos Clubes no

MODELO P.b, o quol deveró ser remetido Ò Lìgo Portugol oté oo quinto dio útil onÌerior oo
primeiro jogo em que intervenhom.

3. Os Clubes devem remeter ò Ligo Portugol o identificoçÕo do diretor de seguronço, do diretor
de ìmprenso, do diretor de compo e dos respetivos substitutos, bem como do coordenodor de
seguronço e do oficiol de ligoçÕo oos odeptos e ogentes o credencior. otrovés do Modelo F

oté oo dio:

14
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o) 3 de setembro de 2020 poro os Clubes porticipontes no LigoPro e Clubes do Ligo NOS com

equìpo B nesto competiçõo;

b) l0 de seÌembro de2O2O poro os Clubes do Ligo NOS.

Nolo: openos podem consÌor do MODELO F os ogentes desportivos jó inscritos e com licenço olribuído.

4. O moÌoristo do equìpo de orbìÌrogem poderó oceder oo vestiório dos orbitros openos se por

oquelo lhe for solicitodo, devendo exibir o respetivo cortõo identificotivo emitido pelo Ligo

Portugol, estondo-lhe sempre vedodo o zono Ìécnico. Os Clubes podem indicor um lugor de

boncodo destinodo oo referido motoristo.

5. Os treinodores e médicos expulsos, nos termos regulomentores, devem ser encominhodos poro

óreos do estódio indicodos em oufo de vistorio e conslontes do ficho técnico de estódio. EsÌes

elementos devem ser ocomponhodos por ARDs e elemento devidomente credenciodo poro

circulor no zono lécnìco.

6. Nos termos dos normos de orgonizoçÕo dos jogos referídos no disposiçõo Ìronsitorio n.o I do RC,

o MODELO P deve ser preenchido no versõo odoptodo: MODELO P (Covid).

xvt. ANTMAçÃo E supoRTES puBHctTÁRros No REcrNTo Do JoGo

L As oções promocionois do Clube visÌtodo devem, poro olém de outorizodos nos termos

regulomentores, obedecer oos seguintes critérios:

o) o suo ìmplementoçõo tem que respeitor o descrito no ortigo 85.'RC;

b) iodos os suportes ou moieriois presentes no relvodo deverõo ser retirodos imediotomente

opós o escolho de compo pelos equipos;

c) o Clube visitonte pode opor-se fundodomente o que os suportes ou moteriois promocionois

figurem no olinhomento e fologrofio oficiois do suo equipo, circunstôncio em que o Clube

visitodo devero colocó-los em ouiro lugor regulomentormente odmissível;

d) ì 3 minutos opós o ínício do inÌervolo, os moferiois que se encontrem no relvodo deverÕo ser

iguolmente retirodos, de formo o que o reinício do portido nÕo sejo otrosodo;

e) os moterioís utilizodos e o sfoff de oiivoçÕo dos oções em coso olgum podem donificor o

terreno de jogo.

2. A Ligo Portugol, medionte informoçÕo oo Clube visitodo, poderó, nos Ìermos regulomentores,

proporcionor umo vìsito guiodo oo estódio, no dio de jogo, que sero limitodo o dez pessoos,

supervisionodo por um elemento do Ligo Portugol, com o duroçÕo móximo de ó0 minutos,
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incluindo o ocesso ò zono técnico, podendo, de todo o formo. o grupo de visitontes

permonecer otros dos poinéis publicitórios, poro observoçõo do começo do oquecimento dos

equipos. A credencioçÕo e os bilhetes de ingresso dos elementos do vÍsito guiodo serÕo do
responsobilidode do Ligo Portugol.

3. No decurso do époco desportivo, o Ligo Portugolcomunicoró os condições, momentos e formo

de otivoçÕo em que se reolizorõo os entregos dos prémios relotivos os vórios cotegorios o

oÌribuir no ômbito dos competições.

4. A entrodo e o formoçÕo dos duos equipos no terreno de jogo poderó ser ocomponhodo por

crionços. medionte outorizoçõo do Ligo Portugol, sendo o equipo visitonte ocomponhodo por

crionços com o equipomenio oficiol do clube visitodo, nos termos do ortigo BS.'do RC.

XVII. ENTREVISTAS NO FINAT DO JOGO

l. As entrevistos de finol de jogo superf/osh e ftosh intervlew têm lugor nos termos e condições dos

ortigos 90.o e 91." do RC.

2. As ocorrêncios que possom determinor o impossibilidode de os entrevistos de fínol do jogo se

reolizorem no relvodo devem ser prontomente comunicodos pelos clubes oo Delegodos do
LÌgo.

3' O Clube visitodo é responsóvel pelo definiçÕo. nos iermos regulomentores, de umo óreo
designodo "zono misÍo" poro conduçÕo de entrevistos pelos jornolistos ocreditodos. No zono

mislo podem ser enfrevistodos elementos de ombos os equipos, desde que, individuolmente,

consintom ser entrevistodos.

xvilr. NoTtFtcAçÕEs

I' Os Clubes devem remeter ò Ligo Portugol os endereços de correio eletrónÌco poro efeitos de
reolizoçÕo de todos os notÌficoções ou comunicoçÕes que lhes sejom dirìgidos, pelo

preenchimento e envio o Ligo Portugol do MoDEto R onexo oo presente co.

2' As notificoções reolizodos pelo Ligo Portugol serÕo dirigidos poro o endereço de correio

eletronico dos Clubes e considerom-se reolizodos no dio útilseguinte oo seu envio.

3. Os Clubes sÕo responsóveis por monter otuolizodo o informoçÕo referido no n.o I nÕo lhes

oproveitondo o olteroçÕo do endereço de correio eleÌrónico que nõo tenho sído comunicodo,
por escrifo. ò Ligo Portugol. otrovés do MODELO R otuolizodo.

ìó

r.rà)ï,..-s Y€uroBic 5ttECI I {,uJa.oilrrL.(óo 2555 | '35r ??8340 r40 | se,côpo,ru4otn. , #ffii !?10 ,l poRìa Ì L . ì1, /r8 ri8 5a I gc,o q r,nôod!:qotpr ! \.=só<t I

1P.00ó.09



@ LIGA

4

5

PORTUGAL

FUTEBOL COM TALENTO

O expediente destinodo ò Comissõo de lnstruÌores podero ser remetido otrovés de correio

eleÌrónico, em quolquer dio do semono e independentemente do horo de oberturo e

encerromento dos serviços do Ligo Portugol, sendo que os otos proticodos otrovés dos

endereços eletrónicos devem obedecer òs regros estobelecidos nos ortigos 216.o e 2l Z.'do RD.

Os pedidos de credencioçÕo dos utilizodores do plotoformo TRANSFER, sÕo feitos otrovés de

endereço de correio eletrónico oficiolindicodo no mois recente MODETO R opresentodo ò Ligo

Portugol. indicondo o nome completo. endereço de correio eletronico e número de contocto

de telemóveldo pessoo o credencior.

xrx. HoRÁnro DE FUNC|oNAMENTO DOS SERV|çOS DA ucA PORTUGAT

O horório de funcÌonomento do Ligo Portugol é dos 09h os ì9h00, nos dÌos úteis, encontrondo-se os

serviços encerrodos oos sobodos, domingos e feriodos.

XX. DOCUMENTOS

Os modelos e documentos o ulilizor no presenle époco desportivo estõo disponíveis no pogino

oficioldo Ligo Portugol no internet.

XXI. FOTOCóPIES E CERTIDÕES

O pedido. por nÕo ossociodos do Ligo Portugol, ò exceçÕo do ANTF e SJPF, de fotocópios de

documentos e certidÕes deve ser formolizodo junto do Ligo Portugol otrovés do preenchimento e

envio do MODEIO U e pressupÕe o pogomento dos seguintes toxos:

Fotocópio simples (oÌé dez póginos) €10,00

por pógino, olém do décimo €0,50

CertificoçÕo de fotocopios* (oïó dez póginos) €14,00

por pógino, olém do décimo €0,50

Certidõo* de otos registodos no Ligo Portugol €18,00

f O requerenÌe deve indicor o Íim q que se desÌino.

Nolq: oos volores ocimo indicodos qcresce IVA ò Íoxo legol em vigor

Porto. 03 de ogosïo de 2O2O,

t7

K6*dn"
Pedro Proenço
Presidenle

Sónio Corneiro
Direloro Execulivo Coordenodoro
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