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1. FUTSAL

Delegação de Competências
Na sequência do protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Vila Real (PRPOSTA
95/2014) e a AFVR, com vista à salvaguarda de equipas de arbitragem para o “Torneio InterFreguesias” em Futsal, organizado pela Câmara de Vila Real (CMVR), a decorrer no município de
Vila Real, de 14 de maio a junho do corrente ano, e depois de ouvidos AFVR, CMVR e Núcleo de
Árbitros de Futebol Henrique Silva – Vila Real (NAFHS), foi decidido pelo CA da AFVR delegar em
anuência com a responsabilidade da nomeação, substituição e respetivo acompanhamento das
equipas de arbitragem para o referido torneio, ao NAFHS, sob supervisão geral do CA da AFVR, nas
seguintes condições:
1. Cabe ao Presidente da Direção do NAFHS a responsabilidade de nomear, substituir e
monitorizar as equipas de árbitros para todos os jogos do torneio suprarreferido, sob
supervisão do CA da AFVR;
2. É dada a possibilidade ao Presidente da Direção do NAFHS, nomear uma equipa de trabalho
para o ajudar no processo referido em 1) e demais diligências do trabalho das equipas de
arbitragem para os jogos e articular com a Câmara de Vila Real a necessária informação;
3. O NAFHS compromete-se em respeitar os princípios de equidade quer no tratamento geral,
quer no processo de nomeação (n.º e grau de dificuldade dos jogos) e disponibilização de
informação a todos os árbitros/cronometristas, quer estes sejam associados do NAFHS ou
não, desde que reúnam condições para arbitrar e cronometrar no torneio;
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4. Os árbitros/cronometristas a nomear para os jogos do presente torneio deverão ser
prioritariamente e preferencialmente de Futsal e que se encontrem a residir na área de
influência do NAFHS, sendo que a gestão financeira de todo este processo fica a cargo do
NAFHS;
5. A composição, em número, das equipas de arbitragem para cada jogo ficará, e em face de o
regulamento do Torneio não impor nada a este respeito, ao critério da CMVR em
articulação com o NAFHS, sob supervisão do CA da AFVR, à exceção dos jogos das meiasfinais e finais cujas equipas serão sempre constituídas por 2 árbitros;
6. Em caso algum é permitido um árbitro de futsal disponível e no ativo ser preterido nas
nomeações por um cronometrista ou outro árbitro de futebol;
7. Em caso algum poderão ser nomeados para os jogos árbitros ou cronometristas que não se
encontrem devidamente credenciados pela AFVR;
8. O NAFHS compromete-se a aceitar todas e apenas as condições remuneratórias previstas e
publicitadas pela CMVR (600.00 € - seiscentos euros) - para a totalidade do torneio),
cabendo ao NAFHS a responsabilidade de passagem recibo/fatura à entidade organizadora,
bem como, nos primeiros 8 dias úteis após ter recebido a transferência de verbas por parte
da Câmara Municipal de Vila Real, e após parecer favorável do CA da AFVR, proceder à
liquidação total dos montantes devidos aos árbitros/cronometristas;
9. Em face do montante global pago pela CMVR (600.00 €) e atendendo a que o torneio terá
38 jogos, estima-se um montante de cerca de 15.78 € por jogo para a equipa de
arbitragem, cabendo ao NAFHS decidir, se assim o entender, reter a seu favor, uma
determinada contribuição percentual do montante global pago pelo município. Esta
contribuição em caso algum poderá ser superior a 3.78 € (três euros e setenta e oito
cêntimos) por árbitro/jogo no caso em que as equipas são constituídas por dois elementos.
Nos casos em que a equipa de arbitragem é constituída por um único elemento o montante
a reter a favor do NAFHS, por jogo, será sempre de 5.78 € (cinco euros e setenta e oito
cêntimos).
10. O NAFHS compromete-se até 48 horas antes de cada jogo, enviar o mapa de nomeações,
para efeitos de tomada de conhecimento, para o CA da AFVR e todos os
árbitros/cronometristas envolvidos no torneio;
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11. Em caso algum qualquer árbitro/cronometrista com pedido de dispensa enviado para o CA
da AFVR poderá ser nomeado para os jogos do torneio no período de dispensa solicitado ao
CA da AFVR;
12. Em caso algum um árbitro/cronometrista nomeado pelo CA da AFVR poderá ser nomeado
para jogos do torneio em condições que comprometam a nomeação entretanto recebida
pelo CA da AFVR;
13. O representante formal do NAFHS para as questões da arbitragem do torneio junto da
CMVR será o Presidente da Direção do NAFHS;
14. Em tudo o NAFHS compromete-se em respeitar as orientações gerais emanadas pela
entidade organizadora do torneio;
15. Todos os casos omissos às presentes condições de delegação de competências serão
exclusivamente resolvidos, sem possibilidade de recurso pelo CA da AFVR.

Árbitros C3 Candidatos a C2 – Futsal (C3N2)
No seguimento do processo de seleção de candidatos com vista à frequência do Curso de Formação
Curricular e Contínua a realizar pelo CA da FPF e prevista no CO n.º 195 de 16.12.2014 (FPF) Seminário de Formação Avançada FPF (Árbitros C3 que pretendem integrar a categoria C2 – C3N2),
bem como o estabelecido pelo CA da AFVR no seu Comunicado Oficial n.º4 de 10.04.2015, informase que:
- O árbitro indicado pelo CA da AFVR foi:
- Mauro Ribeiro
Data do curso
Data de realização do curso de Formação Avançada de Árbitros – Futsal, pelo CA da FPF (CO n.º 195
de 16.12.2014) é, de 05.07.2015 a 12.07.2015.
Preparação específica (Teórico-prática)
Com vista à preparação do árbitro indicado serão realizadas as seguintes atividades preparatórias
de caráter obrigatórias para o candidato:
Testes Físicos: Referenciais para Competições Nacionais
Data(s): 26.05.2015 – (agilidade/velocidade/resistência)
09.06.2015 – (agilidade/velocidade/resistência)
23.06.2015 – (agilidade/velocidade/resistência)
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Hora: 18:00 horas
Local: Pavilhão Escola EB2,3 Professor António Natividade – Mesão Frio
Testes Teóricos:
Data(s): 27.05.2015 – Plataforma FPF
10.06.2015 – Plataforma FPF
24.06.2015 – Plataforma FPF
Hora: 19:00 horas
Local: Plataforma saber Mais Arbitragem (Academia arbitragem FPF)

2. FUTEBOL
Árbitros C3 Candidatos a C2 – Futebol (C3N2)
No seguimento do processo de seleção de candidatos com vista à frequência do Curso de Formação
Curricular e Contínua a realizar pelo CA da FPF e prevista no CO n.º 195 de 16.12.2014 (FPF) Seminário de Formação Avançada FPF (Árbitros C3 que pretendem integrar a categoria C2 – C3N2),
bem como o estabelecido pelo CA da AFVR no seu Comunicado Oficial n.º4 de 10.04.2015, informase que:
- Os árbitros indicados pelo CA da AFVR foram:
- Alexandre Cardoso;
- Luís Sousa;
- Mauro Henriques.
Data do curso
Data de realização do curso de Formação Avançada de Árbitros – Futebol, pelo CA da FPF (CO n.º
195 de 16.12.2014) é, de 19.06.2015 a 26.06.2015.
Preparação específica (Teórico-prática)
Com vista à preparação dos árbitros indicados serão realizadas as seguintes atividades
preparatórias de caráter obrigatórias para os candidatos:
Testes Físicos: Referenciais para Competições Nacionais
Data(s): 19.05.2015 – (velocidade/resistência)
04.06.2015 – (velocidade/resistência)
11.06.2015 – (resistência)
Hora: 19:00 horas
Local: Centro treinos da UTAD
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Testes Teóricos:
Data(s): 20.05.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
03.06.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
10.06.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
16.06.2015 – Sala Reuniões AFVR - 21:30 horas
Local: Plataforma saber Mais Arbitragem (Academia arbitragem FPF), à exceção do dia
16.06.2015 que decorrerá na AFVR.

Seminário Árbitro Assistente Especialista - Candidatos a AAC1
Na sequência do processo de indicação de candidatos e depois de verificadas as condições de
admissibilidade, tal como previsto pela FPF, ao Seminário Árbitro Assistente Especialista que
decorrerá entre os dias 02 a 04-07-2015, tal como previsto no CO n.º 195 de 16.12.2015 (FPF),
informa-se que:
- Os árbitros indicados pelo CA da AFVR foram:
- Bruno Costa;
- Israel Lopes
- Ricardo Moreira
- Ricardo Pinto
Data do curso
Data de realização do Seminário de Árbitro Assistente Especialista, pelo CA da FPF (CO n.º 195 de
16.12.2014) é, de 02.07.2015 a 04.07.2015.
Preparação específica (Teórico-prática)
Com vista à preparação dos árbitros indicados serão realizadas as seguintes atividades
preparatórias de caráter obrigatórias para os candidatos:
Testes Físicos: Referenciais para Competições Nacionais
Data(s): 02.06.2015 – (velocidade/resistência)
23.06.2015 – (resistência)
Hora: 19:00 horas
Local: Centro treinos da UTAD
Testes Teóricos:
Data(s): 03.06.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
24.06.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
Reunião Técnica em data a definir – Sala Reuniões AFVR
Local: Plataforma saber Mais Arbitragem (Academia arbitragem FPF), à exceção da sessão
presencial (teórica) na data a definir que decorrerá na AFVR.
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3. OBSERVAÇÃO

Observadores Futebol e Futsal
Na sequência do processo de indicação de candidatos à frequência do Curso de Formação
Avançada que decorrerá entre os dias 05 a 07 de junho de 2015, tal como previsto no CO n.º 195 de
16.12.2015 (FPF), e as alterações introduzidas pelo CO n.º 332 de 22.04.2015, informa-se que:
- Os Observadores indicados pelo CA da AFVR foram:
Futebol:
- António Trindade;
Futsal:
- António Borges;
Data do curso
Data de realização do Curso de Formação Avançada é, tal como estabelecido no CO n.º 332 de
22.04.2015 (FPF) e, de 5 a 7 de junho de 2015.
Preparação específica (Teórica)
Com vista à preparação dos Observadores (Futebol e Futsal) indicados serão realizadas as seguintes
atividades preparatórias de caráter obrigatórias para os candidatos:
Testes Teóricos:
Data(s): 20.05.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
21.05.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
27.05.2015 – Plataforma FPF - 19:00 horas
26.05.2015 – Reunião Técnica na AFVR - 20:30 horas
Local: Plataforma saber Mais Arbitragem (Academia arbitragem FPF), à exceção do dia
26.05.2015 que decorrerá na AFVR.

Vila Real, 15 de maio de 2015.
O Conselho de Arbitragem da AFVR

_______________________
Presidente
(António Reis, Ph.D.)
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