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Código Desportivo da Fundação INATEL

É com muito gosto que após a aprovação pelo Conselho de
Administração, a Fundação INATEL torna público o Código
Desportivo, aplicável a todas as modalidades desportivas
que por esta são dinamizadas. 

Trata-se de um instrumento jurídico do maior alcance, para
os agentes e colectividade desportivas que, através do des-
porto, contribuem para o reforço e credibilização de uma
actividade que é fundamental para a preservação de uma
boa qualidade de vida. A prática massificada do desporto, é
hoje indissociável das exigências do nosso tempo, e por isso
a Fundação INATEL, que tem por obrigação responder à uti-
lização dos tempos livres dos trabalhadores não poderia dei-
xar de enquadrar o exercício dessa prática, sobretudo na
vertente competitiva, com um conjunto normativo coerente,
que beneficiou da mais ampla participação. Por isso mesmo
foram inúmeros os contributos que foram acolhidos no
Código, quer de trabalhadores da Fundação, quer de des-
portistas individuais e de CCD’s.

Este esforço tem corrido paredes-meias com o alargamento
do desporto a novas modalidades e à requalificação dos
estabelecimentos que o justificam, existindo por parte do
conselho de administração a firme determinação em respon-
der em todos os domínios, e de forma crescente, à oferta de
serviços de qualidade. 

Lisboa, 1 de Setembro de 2009

Vítor Ramalho
Presidente do Conselho de Administração 
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Código Desportivo da Fundação INATEL

“A mudança é a lei da vida. E aqueles que olham para o
passado ou para o presente irão com certeza perder o
futuro.” Kennedy, John

A Fundação INATEL tem atrás de si uma história longa e
repleta de momentos marcantes que queremos preservar,
manter viva e aprofundar.

Porque somos os depositários e legítimos transmissores
dessa história, estamos atentos e queremos ser dignos dela
através de novos contributos, que não poderemos deixar de
prestar, respondendo aos novos desafios do futuro!

Por isso, a necessidade de uma resposta, trazendo à luz de
hoje uma realidade desportiva, que possa abranger todas as
competições desportivas da Fundação INATEL, tornou-se
imperativa.

O novo código implicou o reconhecimento de uma evolução
gradual do actual modelo desportivo para um conceito soci-
al do desporto, que acima de tudo valorize a ética e a ver-
dade desportiva, bem como da formação integral dos parti-
cipantes possibilitando a diferenciação de outros modelos
desportivos.

Por todos estes motivos a Administração da Fundação INA-
TEL não hesitou e elaborou o seu novo Código Desportivo,
sempre com a preocupação, determinante, de servir mais e
melhor os seus beneficiários.

Lisboa, 1 de Setembro de 2009

José Moreira Marques
Vogal do Conselho de Administração 

com o Pelouro do Desporto
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PREÂMBULO

1. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito de todos
ao desporto (artigo 79.º, n.º 1).
Por outro lado, a lei básica não deixa de recolher, no elenco dos direitos
dos trabalhadores, o direito aos lazeres [artigo 59.º, n.º 1, alínea d)].
Desta dupla referência resulta encontrarem-se devidamente sedimenta-
dos o direito e a relevância da actividade desportiva levada a cabo pelos
trabalhadores.

2. A Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases da Actividade Física
e do Desporto – não deixa de recolher a importância dessa específica
actividade desportiva.
Desde logo, o seu artigo 2.º enfatiza os princípios da universalidade e da
igualdade no domínio do direito à actividade física e desportiva.
Por outro lado, o artigo 6.º, em sede de políticas públicas, vem estabele-
cer, como incumbência dos poderes públicos, a promoção e a generali-
zação da actividade física, enquanto instrumento essencial para a melho-
ria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.
E, nesse âmbito, determina a adopção de programas que visem pro-
mover a conciliação da actividade física com a vida pessoal, familiar e
profissional. 

3. A Fundação INATEL, instituída pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
106/2008, de 25 de Junho, é a herdeira natural do INATEL – Instituto
Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, I. P. –
recuperando o seu último registo estatutário, aprovado pelo artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 61/89, de 23 de Fevereiro, aí se plasmavam atribuições na
área desportiva, desde logo no seu artigo 7.º.
Tendo este suporte normativo como referência, no seu desenvolvimento
surgiu um conjunto de regulamentação atinente às provas promovidas
pelo INATEL.
Desde logo o Regulamento Geral dos Campeonatos e Torneios, na sua
versão actual, o qual entrou em vigor a 1 de Setembro de 1997, acompa-
nhado de um significativo número de regulamentos específicos. As provas
do INATEL dispunham, pois, de um bem expressivo acervo de normas.
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4. A Fundação INATEL tem como fins principais a promoção das melho-
res condições para a ocupação dos tempos livres e do lazer dos trabalha-
dores, no activo e reformados, desenvolvendo e valorizando, entre outros
domínios, a actividade física e desportiva, e mantendo a sua matriz origi-
nária quanto ao apoio ao desenvolvimento do desporto amador e seus
movimentos associativos.
Em face da sua natureza jurídica – de pessoa colectiva de direito privado
e utilidade pública – a Fundação INATEL apresenta como destinatários
naturais das suas actividades os estatutariamente denominados como
beneficiários.
Com efeito, de acordo com o artigo 4.º, n.º 2, dos seus Estatutos, podem
aceder aos programas e serviços da Fundação, nas condições a definir
por regulamento, os trabalhadores e seus familiares que se enquadrem
numa das situações aí previstas.
Por outro lado, adianta o n.º 3 do mesmo preceito, podem associar-se
aos fins prosseguidos pela Fundação as instituições seguintes: sindicatos,
suas federações, uniões e confederações, associações de trabalhadores,
no activo ou na reforma, do Estado, de pessoas colectivas públicas,
autarquias locais ou de empresas, casas do povo, associações humani-
tárias de bombeiros voluntários e suas federações, associações profis-
sionais e liga e outras pessoas colectivas sem fins lucrativos que tenham
objecto coincidente com os fins da Fundação.
As instituições que venham a associar-se à Fundação adquirem a quali-
dade de CCD.

5. Do que atrás se foi expondo resulta imperioso proceder à revisão da
regulamentação que enquadrava as provas do extinto INATEL, I. P.,
actualmente Fundação INATEL.
Tal tarefa impõe-se, desde logo, pela nova configuração do INATEL – que
de instituto público passou a fundação privada – e sua decorrência lógi-
ca no que se refere ao universo dos destinatários das provas desportivas
que organiza.
Mas não se queda aí a motivação desta reforma regulamentar.
Com efeito, apresenta-se ainda como fundamento relevante o tempo de
vigência dos actuais regulamentos, a começar pelo Regulamento Geral
dos Campeonatos e Torneios.
Mais de uma década de aplicação determinam a necessidade de efectuar
alterações, ditadas pela experiência recolhida na sua vivência.
Por outro lado, a realidade social e desportiva de hoje não é, segura-
mente, aquela que se encontrava subjacente à emanação dos diversos
regulamentos desportivos do INATEL.
Por estas razões surge, agora, o presente Código Desportivo.
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6. Dê-se conta, em termos sintéticos, dos principais aspectos do Código
Desportivo da Fundação INATEL.
Em primeiro lugar, a questão material que se reconduz à codificação das
normas que se inscreviam, até agora, em múltiplos regulamentos.
Pretende-se alcançar uma unidade de respostas normativas, apresentan-
do um texto apto a abarcar, de forma coerente, toda a realidade das com-
petições desportivas da Fundação.
Por outro lado, ao adoptar-se a designação de Código Desportivo, não
se deixa de incutir uma maior solenidade às normas nucleares daquela
realidade desportiva.
A partir de agora, o universo de normas que passa a reger as compe-
tições da Fundação repartem-se, deste modo, por dois planos principais.
Em primeiro lugar, como tronco comum e estável, temos o Código
Desportivo; em segundo lugar, as normas regulamentares específicas a
cada competição, a adoptar consoante o tipo de modalidade e de prova.

7. Se olharmos o Capítulo I, relativo às Disposições Gerais, o destaque
vai, por inteiro, para a afirmação de princípios fundamentais que passam
a determinar a actividade desportiva competitiva da Fundação.
Assim, para além do reafirmar das finalidades bem próprias ao desporto
praticado no âmbito da Fundação (artigo 4.º, n.º 1), expressam-se os
princípios da inclusão e da solidariedade social (artigo 4.º, n.º 2), da não
discriminação (artigo 6.º) e da ética desportiva (artigo 7.º).
O valor da ética adquire uma consagração emblemática – mas que se
quer efectiva – no Código Desportivo.
Se a ética desportiva é algo a promover e a preservar no desporto em geral,
é seguramente verdade que no específico segmento do desporto organiza-
do pela Fundação a mesma deve merecer uma atenção redobrada.

8. O Capítulo II respeita aos participantes.
Embora se sigam respostas já vigentes, nesta divisão detectam-se com
facilidade os dois parâmetros de regulação já referidos.
Na verdade, quanto às condições de participação, é bem claro que o
Código Desportivo se ocupa das condições gerais (artigo 18.º), deixando
para as normas das competições, caso a caso, o estabelecer de
condições especiais (artigo 19.º).
Mas o registo principal vai para o facto de a regularidade da inscrição de
um participante – desde logo dos praticantes - passar a não exigir a
existência de um vínculo territorial entre a residência ou local de trabalho
do praticante e a área geográfica de uma Agência (artigo 15.º, n.º 4).
Desta forma se responde à mobilidade crescente dos beneficiários.
Por fim, também não se pode deixar passar em claro a importância da
criação do Cartão da Fundação (artigo 17.º), documento necessário para
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que se fique habilitado à participação nas provas desportivas.

9. Ocupa-se o Capítulo III das provas da Fundação.
Nele se dá conta da pluralidade de tipos que estas podem assumir (arti-
go 27.º, n.º 1), de molde a se obter ganhos de eficácia na prossecução
das finalidades da Fundação.
Assim, consoante o grau de adequação às finalidades da Fundação,
serão adoptadas figuras competitivas diversas, sem nunca abalar os
objectivos últimos da Fundação.
Abandona-se, pois, a rigidez dos modelos do passado.
Sublinhada deve também ser a trilogia de base apresentada no mesmo
preceito (provas de nível de Agência, Interagência e Nacional) e ainda a
possibilidade de, relativamente às competições de Agência ou de
Interagência, os CCD participarem decisivamente na sua organização
(artigo 29.º).
No fundo, trata-se de irradiar para um momento dos mais decisivos, o da
organização da prova, um princípio de colaboração entre a Fundação e
os seus beneficiários colectivos.

10. No Capítulo IV, sobre a arbitragem, não se registam novidades de
maior. Realce-se, porém, a primeira referência à nova estrutura de âmbito
nacional, o Conselho de Ética, Disciplina e Arbitragem, através da sua
Secção de Arbitragem, com competências também nesta área.

11. O que o Código Desportivo recolhe no domínio da disciplina é inteira-
mente inovatório.
Sem dúvida que o Capítulo V – Regime Disciplinar – constitui uma das
mais significativas alterações face à regulamentação anterior.
As razões que ditaram esta opção são simples de enunciar.
Em primeiro lugar, o valor da disciplina desportiva merece protecção
especial no quadro de uma prática desportiva que, embora competitiva,
não pode desprezar valores essenciais do desporto e mesmo da vivência
em sociedade. 
É totalmente desprovido de sentido reproduzir nas competições da
Fundação patologias verificáveis em outros sectores desportivos.
O desporto praticado no âmbito da Fundação deve, pois, marcar uma
diferença, que passa pelo escrupuloso respeito de uma forma singular de
encarar a prática desportiva: como factor de promoção da saúde, de
ocupação dos tempos livres, de recreação, mas também como veículo
cultural e de convivência e inclusão social. Neste domínio, o rigor das
soluções e, porque não afirmá-lo, a severidade das sanções previstas
corresponde por inteiro à defesa de um desporto sadio e enformado pelo
respeito de valores éticos desportivos, mas também sociais.
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Em segundo lugar, o regime disciplinar, como se encontra delineado, pre-
tende alcançar respostas dotadas de uniformidade no quadro do fun-
cionamento dos órgãos disciplinares.
Evita-se, desse modo, a aplicação de sanções bem diferenciadas e diver-
gentes, de Agência para Agência.
Por sua vez, a graduação das penas em muito graves, graves e leves,
podendo indiciar uma valorização de condutas, tem também, todavia,
uma natureza funcional.
Ou seja, por via dessa qualificação determina-se o órgão disciplinar com-
petente.
Contudo, em muitas situações, no rigor das coisas, as infracções graves
e mesmo algumas leves, não deixam de consubstanciar condutas que
materialmente merecem uma qualificação de grau superior de gravidade.
Por fim, uma palavra para a institucionalização de três órgãos com com-
petência disciplinar: a Comissão Disciplinar de Agência, o Conselho
Regional de Disciplina e o Conselho de Ética, Disciplina e Arbitragem.
No Código Desportivo estas três instâncias de exercício do poder disci-
plinar desportivo da Fundação encontram balizadas as suas competên-
cias, a sua composição e modo de funcionamento.
Também neste domínio é toda uma nova realidade que vai surgir.

12. O Código Desportivo da Fundação INATEL será aquilo que todos os
operadores – CCD, praticantes, agentes desportivos, agentes de arbi-
tragem – entenderem que deve ser. 
Ou seja, dito por outras palavras, o desporto organizado pela Fundação
INATEL é necessariamente o fruto da vontade de muitos e de todos aque-
les que nele se encontram envolvidos.
E não é por acaso que o artigo 24.º do Código Desportivo expressamente
afirma o dever da Direcção Desportiva, das Delegações Regionais e das
Agências respeitarem e fazerem respeitar as normas constantes do
Código Desportivo.
Numa pluralidade de sentidos, o sucesso das provas organizadas pela
Fundação passa, também, pela circunstância de esta – em toda a sua
estrutura orgânica e mediante a acção concreta dos seus funcionários e
colaboradores – tornar verdadeiramente efectivas as normas do Código
Desportivo, bem como as respeitantes a cada uma das competições.
O Código Desportivo sendo um normativo em acção, como se deseja, é
um instrumento que deverá conduzir a um desporto melhor e, desse
modo, respeitador das finalidades que norteiam a acção da Fundação
INATEL.
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Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS

AArrttiiggoo  11..ºº
OBJECTO

O Código Desportivo define as condições de
organização, participação e disciplina das
provas desportivas promovidas pela
Fundação INATEL.

AArrttiiggoo  22..ºº
ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O Código Desportivo aplica-se a todas as
provas desportivas promovidas pela
Fundação INATEL.

AArrttiiggoo  33..ºº
DEFINIÇÕES

Para efeitos de aplicação das normas do
Código Desportivo, considera-se:
a) «Fundação» a Fundação INATEL, instituída
pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 106/2008,
de 25 de Junho;
b) «Agência», a unidade orgânica de primeiro
nível da Fundação, competente para pro-
mover, organizar e dirigir as actividades
desportivas que se realizem no respectivo
âmbito territorial;
c) «Agente de arbitragem», a pessoa que
exerce funções de decisão, consulta ou fis-
calização, visando o cumprimento das regras
oficiais da respectiva modalidade, designada-
mente o árbitro, juiz ou oficial de mesa;
d) «Agente desportivo», a pessoa que não
sendo praticante nem agente de arbitragem,
participa nas provas desportivas, designada-
mente exercendo funções de treinador, diri-
gente, delegado ao jogo, médico e massagista;
e) «Assistente Técnico», o responsável da
Fundação pelas actividades desportivas ao
nível de Agência;

CÓDIGO DESPORTIVO
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f) «Centro de Cultura e Desporto (CCD)», a
instituição que se associa à Fundação, para a
prossecução dos seus fins;
g) «Código», o Código Desportivo da Fundação;
h) «Conselho», o Conselho de Administração
da Fundação; 
i) «Beneficiário da Fundação», pessoa referida
no artigo 2.º do Regulamento dos Beneficiá-
rios da Fundação;
j) «Beneficiário associado individual», pessoa
que preencha as condições estabelecidas no
artigo 3.º do Regulamento dos Beneficiários
da Fundação;
k) «Beneficiário associado colectivo», o CCD;
l) «Delegação Regional», a unidade orgânica
de segundo nível da Fundação, compreen-
dendo um número de Agências, conforme
estabelecido pelo Conselho; 
m) «Direcção Desportiva», unidade orgânica
nacional da Fundação, responsável pela pro-
moção, organização e direcção das activi-
dades desportivas; 
n) «Equiparado a beneficiário associado», a
pessoa que preencha os requisitos estabele-
cidos artigo 10.º do Regulamento dos
Beneficiários da Fundação; 
o) «Praticante desportivo», a pessoa que par-
ticipa directamente nas provas desportivas; 
p) «Normas regulamentares da competição»,
regras específicas estabelecidas pela
Direcção Desportiva, em complemento do
Código Desportivo,  para as provas organi-
zadas pela Fundação;
q) «Regras oficiais da modalidade», regras
técnicas definidas pelas federações desporti-
vas internacionais.

AArrttiiggoo  44..ºº
FINALIDADES

1. As provas desportivas organizadas pela
Fundação visam criar as condições para a
ocupação dos tempos livres e de lazer dos

seus beneficiários, contribuindo para a gene-
ralização da prática desportiva enquanto fac-
tor cultural indispensável à formação da pes-
soa, bem como à melhoria da condição físi-
ca, da qualidade de vida e da saúde.
2. A organização e participação nas provas
devem respeitar os valores da inclusão e da
solidariedade social.

AArrttiiggoo  55..ºº
DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Os beneficiários, beneficiários associados e
os equiparados a beneficiários associados da
Fundação têm direito a participar nas provas
desportivas por esta organizadas, de acordo
com o estabelecido neste Código e nas nor-
mas regulamentares de cada competição.

AArrttiiggoo  66..ºº
NÃO DISCRIMINAÇÃO

1. Todos os beneficiários, beneficiários asso-
ciados e equiparados a beneficiários associa-
dos têm direito a participar nas provas
desportivas organizadas pela Fundação, nos
termos deste Código e das normas regula-
mentares de cada competição, sendo proibi-
da qualquer forma de discriminação.
2. As provas desportivas devem igualmente
contribuir para a promoção de uma situação
equilibrada e não discriminatória entre ho-
mens e mulheres.

AArrttiiggoo  77..ºº
ÉTICA DESPORTIVA

1. A prática desportiva levada a cabo no
âmbito das provas desportivas organizadas
pela Fundação, deve ser desenvolvida com
observância dos princípios da ética desporti-
va, da verdade desportiva e da formação
integral dos participantes.
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2. Encontram-se vinculados a tais princípios
os praticantes e todos aqueles que, pelo
exercício de funções directivas, técnicas ou
outras, intervêm nas provas organizadas pela
Fundação, devendo ainda pautar a sua con-
duta pela lealdade e urbanidade nas relações
estabelecidas entre si ou no âmbito das
provas.
3. Devem ser estimuladas as iniciativas em
favor do espírito desportivo, da verdade
desportiva e da formação integral de todos os
participantes.

AArrttiiggoo  88..ºº
RECONHECIMENTO
DO ESPÍRITO DESPORTIVO

1. A Fundação divulga os factos que, no seio
das suas provas, revelem especial espírito
desportivo merecedores de reconhecimento
público.
2. Incumbe aos responsáveis da Fundação,
em particular aos Assistentes Técnicos e aos
agentes de arbitragem, mediante expressa
menção no boletim da prova, informar e ates-
tar os factos referidos no número anterior.
3. Compete ao Conselho de Ética, Disciplina
e Arbitragem a qualificação dos factos como
merecedores de reconhecimento público.

AArrttiiggoo  99..ºº
LICENÇA DESPORTIVA

A participação nas actividades desportivas da
Fundação depende da obtenção de licença
desportiva, quando se encontrem cumpridos
os requisitos estabelecidos neste Código e
nas normas regulamentares da competição.

AArrttiiggoo  1100..ºº
SEGURO DESPORTIVO

1. Os praticantes, agentes de arbitragem e os

agentes desportivos são abrangidos por
seguro desportivo de acordo com o estabele-
cido no regime jurídico do seguro desportivo
obrigatório.
2. O seguro desportivo é ainda obrigatório
aquando da realização de provas, devendo
ser celebrado um contrato de seguro
desportivo temporário.
3. A adesão ao seguro desportivo tem lugar,
conforme os casos, aquando da inscrição na
competição ou no momento da inscrição na
prova.
4. Ficam isentos da obrigação de aderir ao
seguro desportivo os que façam prova,
mediante certificado emitido por um segu-
rador, de que estão abrangidos por uma
apólice que garanta um nível de cobertura
igual ou superior ao mínimo legalmente exigi-
do para o seguro desportivo.

AArrttiiggoo  1111..ºº
REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE

1. As provas desportivas disputam-se de
acordo com as regras oficiais da respectiva
modalidade.
2. As regras oficiais da modalidade, quando
alteradas, são imediatamente aplicáveis nas
provas desportivas da Fundação, devendo a
Direcção Desportiva informar as Delegações
Regionais e as Agências das alterações
ocorridas.
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a
Direcção Desportiva é competente para
adoptar normas sempre que a prática da
modalidade, no âmbito das provas da
Fundação, pela sua especificidade, o justi-
fique.

AArrttiiggoo  1122..ºº
UNIDADE DE LISBOA

A Unidade de Lisboa da Fundação é conside-



22

rada, para todos os efeitos decorrentes deste
Código, como uma Agência.

Capítulo II PARTICIPANTES

SECÇÃO I Disposições gerais

AArrttiiggoo  1133..ºº
INSCRIÇÃO

1. A participação em prova desportiva organi-
zada pela Fundação depende de prévia
inscrição em conformidade com as normas
deste Código e das normas regulamentares
da competição.
2. Constitui dever dos beneficiários, benefi-
ciários associados e dos equiparados a
beneficiários associados, apresentar todos os
elementos de prova que a Fundação venha a
solicitar, a fim de que as condições de
inscrição sejam observadas.

AArrttiiggoo  1144..ºº
DEVERES PARA COM A FUNDAÇÃO

Não pode ser inscrito o CCD, beneficiário,
beneficiário associado e equiparado a benefi-
ciário associado que, a título disciplinar ou
outro previsto neste Código, seja devedor da
Fundação.

AArrttiiggoo  1155..ºº
RESPONSABILIDADE

1. Compete ao CCD proceder à inscrição dos
praticantes e agentes desportivos que o re-
presentem.
2. A inscrição deve ser atestada pelos órgãos
competentes do CCD e respeitar o prazo
regulamentarmente determinado.
3. Quando se trate de modalidades individu-
ais, que não se disputem por equipas, cabe

aos beneficiários, beneficiários associados ou
equiparados a beneficiários associados, pro-
ceder à inscrição, devendo respeitar o prazo
regulamentarmente determinado.
4. A regularidade da inscrição não implica a
existência de um vínculo territorial entre a
residência ou local de trabalho do praticante
e a área geográfica de uma Agência.

AArrttiiggoo  1166..ºº
DOCUMENTOS

Constituem documentos de apresentação
obrigatória, não sendo permitida a apresen-
tação de cópia:
a) O cartão de cidadão, bilhete de identidade
de cidadão nacional ou carta de condução;
b) O passaporte e a autorização de residên-
cia, emitida pelos serviços públicos compe-
tentes, no caso de cidadão estrangeiro;
c) Termo de responsabilidade em como não
existe contra-indicação de saúde para a
prática da modalidade desportiva em que vai
participar;
d) Certificado emitido por um segurador que
garanta um nível de cobertura igual ou supe-
rior ao mínimo legalmente exigido para o
seguro desportivo, se for caso disso.

AArrttiiggoo  1177..ºº
CARTÃO DA FUNDAÇÃO

Em função da regularidade da inscrição, a
Fundação certifica um cartão de identifi-
cação, válido por uma época desportiva, que
habilita a participação nas provas desporti-
vas.

SECÇÃO II PPaarrttiicciippaaççããoo

AArrttiiggoo  1188..ºº
CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

1. O beneficiário, beneficiário associado ou o
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equiparado a beneficiário associado deve
satisfazer as seguintes condições de partici-
pação:
a) Ter a quota actualizada no acto da
inscrição, se for caso disso;
b) Possuir licença desportiva actualizada;
c) Beneficiar de seguro desportivo;
d) Não se encontrar impedido nos termos
deste Código e das normas regulamentares
da competição;
e) Não se encontrar abrangido por dis-
posições de convénios sobre reciprocidade
da acção disciplinar que hajam sido estabele-
cidos entre a Fundação e qualquer outra enti-
dade ou organismo desportivo.
2. Constitui dever dos beneficiários, benefi-
ciários associados e dos equiparados a
beneficiários associados, apresentar todos os
elementos de prova que a Fundação venha
solicitar, a fim de que as condições de partici-
pação sejam observadas.

AArrttiiggoo  1199..ºº
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO

Nas normas regulamentares de cada com-
petição podem ser estabelecidas condições
especiais de participação, a aprovar pela
Direcção Desportiva.

AArrttiiggoo  2200..ºº
EXECUÇÃO DE PENA DISCIPLINAR

1. O CCD ou sua equipa, praticante, agente
desportivo ou agente de arbitragem que, em
virtude do cumprimento de sanção discipli-
nar, se encontre suspenso da actividade
desportiva, não pode participar em provas
desportivas da Fundação, enquanto não se
encontrar extinta a responsabilidade disciplinar.

2. O impedimento estabelecido no número
anterior pode, nos termos da decisão do
órgão disciplinar competente, reportar-se a
uma modalidade desportiva ou a toda a
actividade desportiva, bem como somente à
qualidade do infractor ou abrangendo todas
as qualidades.

AArrttiiggoo  2211..ºº
REPRESENTAÇÃO DE CCD

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o
praticante ou agente desportivo que participe
em representação de um CCD, não se
encontra impedido de participar por outro,
em diferente modalidade.

AArrttiiggoo  2222..ºº
EXTINÇÃO DE CCD

Sem prejuízo do disposto no artigo 20.º, o
beneficiário, beneficiário associado ou
equiparado a beneficiário associado pode
participar, na mesma época desportiva, em
representação de CCD diverso do que pro-
cedeu à sua inscrição, no caso deste último
ter sido extinto e ainda se não tiver participa-
do, como efectivo, em qualquer prova.

AArrttiiggoo  2233..ºº
CESSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CCD

Caso um CCD se tenha inscrito para determi-
nada prova e venha a cancelar tal inscrição
antes do início desta, o beneficiário, benefi-
ciário associado ou equiparado a beneficiário
associado, pode participar em representação
de outro CCD, após aprovação, pela
Direcção Desportiva, de proposta apresenta-
da para o efeito pela Agência.
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Capítulo III PROVAS

SECÇÃO I Disposições gerais

AArrttiiggoo  2244..ºº
REGULAMENTAÇÃO

As provas desportivas são organizadas de
acordo com o previsto neste Código e nas
normas regulamentares da competição,
cabendo à Direcção Desportiva, às
Delegações Regionais e às Agências
respeitar e fazer cumprir tais normas.

AArrttiiggoo  2255..ºº
COMPETÊNCIA 

A homologação das provas desportivas com-
pete à Direcção Desportiva, sem prejuízo da
competência do Assistente Técnico no que
respeita à organização das provas de âmbito
geográfico da Agência bem como das provas
Interagência.

AArrttiiggoo  2266..ºº
PROGRAMAÇÃO

A Direcção Desportiva elabora o programa
anual das provas desportivas, incluindo pre-
visão sobre a participação internacional, sub-
metendo-o a aprovação do Conselho até 15
de Outubro do ano anterior àquele a que
respeitar.

SECÇÃO II Competições

AArrttiiggoo  2277..ºº
TIPOLOGIA 

1. As provas desportivas são organizadas
sob a forma de campeonatos, taças, torneios
ou outras tidas por adequadas às finalidades
da Fundação. 

2. A Fundação organiza competições a nível
de Agência ou Interagência e a nível Nacional.
3. A competição de Agência engloba os par-
ticipantes inseridos na área geográfica da
Agência organizadora, sem prejuízo da par-
ticipação de outros autorizados pela Direcção
Desportiva.
4. A competição Interagência integra, para
além dos participantes compreendidos na
área geográfica da Agência organizadora,
outros procedentes de outra ou outras
Agências.
5. A competição nacional é disputada pelos
praticantes ou equipas apurados de acordo
com as regras estabelecidas, para cada
modalidade, nas normas regulamentares da
competição.

AArrttiiggoo  2288..ºº
ORGANIZAÇÃO

1. Compete à Direcção Desportiva aprovar o
modelo das competições, incumbindo as
Agências da sua organização.
2. A organização das competições de
Agência é determinada pela respectiva área
geográfica.

AArrttiiggoo  2299..ºº
ORGANIZAÇÃO POR CCD

1. A organização de competições de Agência
ou Interagência pode ser cometida a CCD
que a tal se candidate.
2. Compete à Agência organizar o processo
de candidatura, após a emissão de parecer
do Assistente Técnico.
3. É da competência da Direcção Desportiva
decidir sobre a aceitação da candidatura.

AArrttiiggoo  3300..ºº
RECINTO DE JOGO 

1. Os jogos ou as provas efectuam-se nos
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recintos apresentados pelos CCD’s partici-
pantes, homologados pela Fundação.
2. O CCD que não indicar recinto sujeita-se
àquele disponibilizado pela Fundação.
3. Cabe à Direcção Desportiva determinar os
jogos que se devem disputar em campo neu-
tro, indicando, nessa situação, o campo onde
os mesmos se devem realizar.

AArrttiiggoo  3311..ºº
DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO

1. A falta de comparência obriga, para além
das sanções previstas neste Código, ao
ressarcimento das despesas de organização,
a fixar, consoante o âmbito da prova, pela
Agência.
2. Se o CCD avisar, por escrito, a entidade
organizadora com pelo menos 48 horas de
antecedência da realização do jogo, pode
aquele, em face da situação concreta da
competição, ser isento do pagamento da
verba destinada a compensar as despesas
de organização.
3. Nas modalidades individuais, a falta de
comparência, que implique a impossibilidade
da realização da prova, dá lugar ao pagamen-
to de montante que cubra as despesas de
organização efectuadas, desde que a enti-
dade organizadora da respectiva prova não
haja sido avisada, por escrito, 48 horas antes
da realização desta.
4. O não pagamento do montante devido por
força do disposto nos números anteriores,
para além de outras consequências previstas
neste Código, constitui causa suficiente para
que o devedor não possa continuar a partici-
par em prova a decorrer, uma vez notificado
pela Agência ou Direcção Desportiva para, no
prazo de quinze dias, regularizar a situação.

AArrttiiggoo  3322..ºº
PRÉMIOS

Pelo mérito da classificação obtida em provas
da Fundação são atribuídos prémios despor-
tivos, nos termos previstos nas normas regu-
lamentares da competição.

SECÇÃO III Organização das provas

SUBSECÇÃO I Calendário e horário

AArrttiiggoo  3333..ºº
CALENDÁRIO

As competições de Agências e Interagência e
as competições Nacionais, realizam-se nas
datas estabelecidas, anualmente, pela
Direcção Desportiva, tendo em atenção as
épocas desportivas de cada uma das modali-
dades desportivas.

AArrttiiggoo  3344..ºº
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

A Fundação publicita, através dos meios
tidos por adequados, o prazo estabelecido
para inscrição nas provas desportivas.

AArrttiiggoo  3355..ºº
HORÁRIO 

1. A entidade organizadora da prova dá co-
nhecimento, por escrito, da hora e do local da
sua realização, com a antecedência mínima
de 72 horas em relação ao seu início. 
2. As alterações ao calendário das provas,
impostas por motivo de força maior, serão
notificadas aos interessados com a ante-
cedência de pelo menos 48 horas da data
marcada para a sua realização.
3. O horário das provas que se efectuam em
sequência pode ser alterado sem necessi-
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dade do aviso prévio estabelecido no número
anterior.

AArrttiiggoo  3366..ºº
IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Os jogos ou competições que não pude-
rem realizar-se em virtude das condições
meteorológicas, do estado do recinto de
jogo, do material desportivo, da impossibili-
dade dos locais marcados para a sua realiza-
ção, da falta de luz ou por qualquer outra
causa não imputável aos participantes, são
realizados em nova data e horário.
2. No caso de os jogos ou competições não
durarem o tempo regulamentar, pelos
motivos estabelecidos no número anterior,
são os mesmos completados caso exista jus-
tificação desportiva.
3. A decisão relativa ao completar de um jogo
ou competição é da competência da
Agência, nas provas de Agência, ou da
Direcção Desportiva, quando de provas
Interagência ou Nacional.
4. Quando ocorrer interrupção de jogo ou
competição, são considerados os resultados
existentes ao momento da interrupção.
5. A suspensão das provas, bem como a
decisão de não iniciá-las é da competência
exclusiva dos agentes de arbitragem.
6. Compete aos órgãos da Fundação, de
acordo com o âmbito da prova, determinar,
ouvidos os participantes, a nova data e
horário para a realização da prova não inicia-
da ou não concluída.

SUBSECÇÃO II Instalações desportivas

AArrttiiggoo  3377..ºº
RECINTOS DE JOGOS  

1. Os recintos onde se disputam as provas

devem respeitar as regras oficiais da modali-
dade.
2. Consideram-se ainda adequados para a
prática da respectiva modalidade desportiva,
os recintos aprovados pela Fundação, ainda
que não respeitem medidas regulamentares
ou outros requisitos quanto a instalações
desportivas, desde que a prova se limite ao
âmbito de uma Agência ou Interagências.

AArrttiiggoo  3388..ºº  
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

Os CCD’s, os praticantes e os agentes
desportivos são responsáveis pela utilização
dos balneários, vestiários e demais insta-
lações, pelo uso do material desportivo, bem
como por todos os prejuízos resultantes da
sua inadequada utilização.

AArrttiiggoo  3399..ºº
RESPONSABILIDADE DO CCD

O CCD visitado, ou como tal designado, é
responsável pela manutenção da disciplina
nas instalações desportivas, sendo seu dever
prestar todo o apoio aos representantes da
Fundação, aos outros participantes, agentes
de arbitragem e outros intervenientes na
prova, antes, durante e após o seu termo.

AArrttiiggoo  4400..ºº
RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO

A Fundação é responsável pela manutenção
da disciplina nas instalações, quando as
disponibilize para jogos ou provas em que
não haja um CCD com a qualidade de visitado.

AArrttiiggoo  4411..ºº
MANUTENÇÃO DA ORDEM

1. O Assistente Técnico, atendendo às cir-
cunstâncias da prova ou do jogo, pode deter-
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minar que o CCD visitado ou como tal con-
siderado, assegure um serviço de ordem ou
requisite força de segurança pública.
2. No caso da obrigação de constituição de
um serviço de ordem, cabe ao CCD a indi-
cação e organização das pessoas especial-
mente destacadas para essas funções, assim
como do elemento que as dirigirá.
3. O serviço de ordem deve ser composto e
organizado de forma a, adequadamente e
tendo em conta as circunstâncias da prova
ou do jogo, manter a ordem.
4. O CCD deve dar conhecimento, ao agente
de arbitragem, das pessoas que integram o
serviço de ordem, bem como daquela que,
entre elas, desempenha as funções de
direcção.
5. Incumbe ao CCD visitado suportar os
encargos derivados da requisição de força de
segurança pública.

AArrttiiggoo  4422..ºº
ALTERAÇÃO DA ORDEM

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
constitui dever do CCD visitado, ou como tal
considerado, requisitar a força de segurança
pública em caso de ocorrência de distúrbios
antes, durante ou após o termo da prova.

SUBSECÇÃO III Deveres dos praticantes

AArrttiiggoo  4433..ºº
IDENTIFICAÇÃO 

1. Os praticantes devem apresentar-se, aos
agentes de arbitragem, devidamente equipa-
dos, exibindo o cartão de identificação da
Fundação.
2. O disposto no número anterior não dispen-
sa a presença dos praticantes junto dos
agentes de arbitragem, antes da prova, quan-
do para tal expressamente solicitados.

3. Os agentes desportivos devem identificar-
se, junto dos agentes de arbitragem ou repre-
sentantes da Fundação, com o respectivo
cartão de identificação da Fundação.

AArrttiiggoo  4444..ºº
EQUIPAMENTO DESPORTIVO

1. Os praticantes devem equipar-se em con-
formidade com o determinado nas regras ofi-
ciais da modalidade, sendo interdita a partici-
pação dos que não estiverem devidamente
equipados. 
2. No caso de haver equipamentos que pos-
sam confundir-se, os praticantes que se
encontrem na condição de visitados devem
providenciar um equipamento alternativo.
3. A participação em competições organi-
zadas pela Fundação pode implicar o uso de
publicidade, mediante acordo a estabelecer
entre a Direcção Desportiva e os CCD’s.

AArrttiiggoo  4455..ºº
MATERIAL DESPORTIVO

Os participantes devem ser portadores do
material desportivo determinado pelas regras
oficiais da modalidade, sem prejuízo do esta-
belecido nas normas regulamentares da
competição.

SECÇÃO IV Observador técnico

AArrttiiggoo  4466..ºº
FUNÇÃO

1. Sem prejuízo das competências de fiscali-
zação do Assistente Técnico e de outros
agentes da Fundação, a Direcção Desportiva
constitui uma bolsa de observadores técni-
cos os quais, sob a sua directa superin-
tendência, presenciam as provas desporti-
vas, de forma a habilitar a Fundação de infor-
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mação sobre o decurso das mesmas.
2. O observador técnico tem como função
elaborar relatórios das provas desportivas
para que for designado, avaliando se a
mesma decorreu no respeito pelas normas
constantes deste Código e das normas regu-
lamentares da competição.

AArrttiiggoo  4477..ºº
BOLSA DE OBSERVADORES TÉCNICOS

A constituição da bolsa de observadores
técnicos deve ter em conta a distribuição
geográfica das provas.

SECÇÃO V Arbitragem

AArrttiiggoo  4488..ºº
DIRECÇÃO DAS PROVAS

1. As provas são dirigidas por agentes de
arbitragem nomeados para o efeito ou, na
sua falta, por pessoa indicada nos termos
dos artigos seguintes.
2. Compete ao agente de arbitragem, ou a
quem o substitua, cumprir e fazer cumprir as
regras oficias da modalidade e as normas do
Código e das normas regulamentares da
competição, bem como preencher o boletim
do jogo e elaborar o respectivo relatório.

AArrttiiggoo  4499..ºº
FALTA DE AGENTE DE ARBITRAGEM

Nenhum CCD ou praticante pode recusar
participar nas provas com fundamento na
falta de agentes de arbitragem.

AArrttiiggoo  5500..ºº
SUBSTITUIÇÃO 
DE AGENTEDE ARBITRAGEM

1. Nas modalidades colectivas, no caso de

faltarem os agentes de arbitragem neces-
sários à direcção da prova, é adoptado o
seguinte procedimento de substituição:
a) Os "capitães" das equipas devem procurar,
entre os espectadores, agentes de arbitra-
gem que substituam os nomeados, não po-
dendo estes ser recusados por nenhum dos
participantes;
b) Se não for possível proceder à substituição
nos termos da alínea anterior, devem os
"capitães" sortear, entre si, aquele a quem
cabe designá-los.
2. Na hipótese da alínea b) do número ante-
rior, aquele a quem for cometida a faculdade
da designação, pode recrutar os substitutos
do agente de arbitragem entre os especta-
dores, confiar a direcção do jogo a um mem-
bro integrante da sua equipa ou tomar a seu
próprio cargo tal função.
3. O recrutamento efectuado nos termos do
número anterior não implica redução numéri-
ca nas equipas participantes.
4. Nas modalidades individuais, caberá aos
participantes adoptar, com as adaptações
necessárias, o procedimento de substituição
previsto nos números anteriores.

Capítulo IV ARBITRAGEM

SECÇÃO I Organização da arbitragem

AArrttiiggoo  5511..ºº
CONSELHO DE ÉTICA,
DISCIPLINA E ARBITRAGEM

1. Compete à Secção de Arbitragem do Con-
selho de Ética, Disciplina e Arbitragem coor-
denar, a nível nacional, as funções relativas à
arbitragem.
2. Compete, em especial, à Secção de Ar-
bitragem do Conselho de Ética, Disciplina e
Arbitragem:
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a) Velar por que as funções de arbitragem se
exerçam no respeito das finalidades da
Fundação, na observância das regras oficiais
da modalidade e das normas constantes
deste Código e das normas regulamentares
da competição;
b) Promover, apoiar e organizar acções de
formação e informação;
c) Cooperar com os órgãos responsáveis
pela arbitragem das federações e associa-
ções desportivas;
d) Proceder à actualização dos regulamentos,
em virtude de alterações das regras oficias da
modalidade;
e) Nomear os agentes de arbitragem para as
provas nacionais; 
f) Organizar um registo nacional de agente de
arbitragem.

AArrttiiggoo  5522..ºº
ASSISTENTE TÉCNICO

1. No âmbito de cada Agência, compete ao
Assistente Técnico coordenar as funções
relativas à arbitragem.
2. Compete, em especial, ao Assistente
Técnico:
a) Nomear os agentes de arbitragem para as
provas a desenvolver em cada modalidade;
b) Divulgar a actividade a desenvolver no
âmbito da respectiva Agência;
c) Propor a realização de acções de formação
e informação;

SECÇÃO II Agentes de arbitragem

AArrttiiggoo  5533..ºº
QUADRO

1. Para ingresso no quadro de agentes de
arbitragem da Fundação, os candidatos
solicitam a sua admissão na Agência da área
de residência, devendo possuir formação

adequada e prestar as provas que forem
determinadas.
2. Podem ser admitidos agentes de arbi-
tragem procedentes das federações e asso-
ciações de modalidade, desde que o
requeiram e apresentem declaração, emitida
por tais entidades, comprovadora da sua for-
mação.

AArrttiiggoo  5544..ºº
IDADE

É de 18 anos a idade mínima do candidato
para ser admitido no quadro de agentes de
arbitragem.

AArrttiiggoo  5555..ºº
FALTAS

1. Os agentes de arbitragem não podem
recusar-se a dirigir as provas para que forem
nomeados.
2. Sempre que um agente de arbitragem não
puder justificadamente comparecer, deve
informar a organização da prova, para que
esta proceda à nova nomeação. 
3. O agente de arbitragem que chegue
atrasado ao local marcado para a prova não
pode actuar, no caso de ter sido designado
substituto.

AArrttiiggoo  5566..ºº
DIREITOS

Constituem direitos dos agentes de arbi-
tragem:
a) Possuir cartão de identificação da
Fundação com indicação da modalidade
desportiva em que participa e respectiva
categoria;
b) Livre entrada nos recintos da Fundação,
quando se efectuem actividades promovidas
pela Fundação, mediante apresentação do
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cartão referido na alínea anterior;
c) Auferir os abonos relativos à actividade
desenvolvida, conforme estipulado, anual-
mente, pelo Conselho.

AArrttiiggoo  5577..ºº
DEVERES 

Constituem, em especial, deveres do agente
de arbitragem:
a) Cumprir e fazer cumprir as regras oficiais
da modalidade;
b) Respeitar as normas do Código e as nor-
mas regulamentares das competições;
c) Comparecer em campo uma hora antes do
início do jogo, observando cuidadosamente
se o recinto desportivo reúne as condições
necessárias, a fim de providenciar no sentido
de serem remediadas, quanto possível, as
deficiências notadas;
d) Comunicar, com 48 horas de antecedên-
cia, a sua impossibilidade de comparecer ao
jogo para que foi designado, apresentando a
adequada justificação;
e) Apresentar-se devidamente equipado e
munido do material necessário para o
desempenho das suas funções, de acordo
com as regras oficiais da modalidade;
f) Impedir que pessoas estranhas às provas
se intrometam nas suas funções ou as preju-
diquem;
g) Não discutir com os praticantes ou
agentes desportivos, adoptando sempre uma
atitude calma que possa servir de exemplo de
disciplina e boa educação desportiva;
h) Suspender o jogo ou dá-lo por terminado,
com base nas regras oficiais da modalidade,
nas normas constantes deste do Código e
nas normas regulamentares das com-
petições;
i) Recusar a direcção de qualquer jogo inter-
rompido por outro árbitro;
j) Aceitar a direcção de um encontro já inicia-

do por outro árbitro quando para isso seja
convidado e a causa não tenha sido falta de
respeito ou indisciplina para com o seu cole-
ga, acatando e mantendo todas as decisões
por ele tomadas;
l) Usar publicidade no equipamento desporti-
vo nos temos deliberados pela Direcção
Desportiva.

Capítulo V REGIME DISCIPLINAR

SECÇÃO I Disposições gerais

AArrttiiggoo  5588..ºº
INFRACÇÃO DISCIPLINAR

Considera-se infracção disciplinar toda a
acção ou omissão, ainda que meramente cul-
posa, de qualquer CCD, praticante, agente
desportivo ou agente de arbitragem que viole
os deveres previstos neste Código.

AArrttiiggoo  5599..ºº
PRINCÍPIO DA TIPICIDADE

Só pode ser punido disciplinarmente o facto
descrito e punido como infracção, nos ter-
mos do presente Código, em momento ante-
rior ao da sua prática.

AArrttiiggoo  6600..ºº
TIPO DE INFRACÇÕES DISCIPLINARES

As infracções disciplinares classificam-se em
muito graves, graves e leves.

AArrttiiggoo  6611..ºº
PUNIBILIDADE DA TENTATIVA

1. A tentativa é punível quando especialmente
previsto.
2. À tentativa é aplicável, se outra solução
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não resultar do presente Capítulo, a pena
prevista para a infracção consumada com os
limites máximos e mínimos reduzidos em um
terço.

AArrttiiggoo  6622..ºº
CONCURSO DE INFRACÇÕES

Em caso de concurso de infracções é com-
petente para a sua apreciação e decisão o
órgão competente para apreciar e decidir da
infracção mais grave.

AArrttiiggoo  6633..ºº
AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

1. A sujeição ao regime disciplinar previsto no
presente capítulo não exime o infractor de
qualquer outro tipo de responsabilidade a
que eventualmente haja lugar.
2. Atenta a gravidade da conduta, os CCD’s,
praticantes, agentes desportivos e agentes
de arbitragem poderão ainda sujeitar-se à
aplicação das sanções previstas para os
Beneficiários da Fundação, de acordo com
as disposições do Regulamento dos
Beneficiários.
3. A Fundação deve comunicar ao Ministério
Público e demais órgãos competentes a
ocorrência de infracção que possa revestir
natureza criminal ou contra-ordenacional. 
4. A comunicação prevista no número ante-
rior não interrompe nem suspende o proce-
dimento disciplinar.

AArrttiiggoo  6644..ºº
PRAZOS

1. Os prazos previstos no presente capítulo
contam-se de forma contínua, não se inter-
rompendo aos Sábados, Domingos e
Feriados.

2. A contagem dos prazos inicia-se no
primeiro dia subsequente à ocorrência do
facto que lhe deu origem.
3. Caso o prazo termine num dia não útil,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia
útil subsequente.

AArrttiiggoo  6655..ºº
EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE
DISCIPLINAR

A responsabilidade disciplinar extingue-se
por:
a) Cumprimento da pena;
b) Prescrição do procedimento disciplinar;
c) Prescrição da pena;
d) Morte do infractor ou dissolução do CCD;
e) Desistência da denúncia.

AArrttiiggoo  6666..ºº
PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

1. O direito de exercer o poder disciplinar
prescreve no prazo de três anos, um ano ou
três meses conforme, respectivamente, as in-
fracções sejam muito graves, graves ou leves.
2. O prazo previsto no número anterior conta-
se desde o momento da prática do facto que
fundamenta a abertura do procedimento dis-
ciplinar.
3. Os prazos de prescrição previstos neste
capítulo não se interrompem nem suspen-
dem, correndo contínuos até ao seu termo.

AArrttiiggoo  6677..ºº
PRESCRIÇÃO DA PENA

1. O direito a aplicar a pena prescreve ao fim
de três anos, um ano ou três meses, con-
forme corresponda, respectivamente, a in-
fracção disciplinar muito grave, grave ou leve.
2. A contagem do prazo previsto no número
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anterior inicia-se no dia seguinte ao do trânsi-
to em julgado da decisão condenatória. 
3. É aplicável o disposto no n.º 3 do artigo
anterior.

AArrttiiggoo  6688..ºº
REGISTO DA PENA 

A pena é registada no processo ou na ficha
do infractor.

SECÇÃO II Competência disciplinar

AArrttiiggoo  6699..ºº
ÓRGÃOS DISCIPLINARES

São órgãos com competência disciplinar:
a) Comissão Disciplinar de Agência;
b) Conselho Regional de Disciplina;
c) Conselho de Ética, Disciplina e Arbitragem.

AArrttiiggoo  7700..ºº
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO
DISCIPLINAR DE AGÊNCIA

1. Compete à Comissão Disciplinar de Agência:
a) Receber os relatórios de arbitragem, das
forças de segurança ou denúncias;
b) Qualificar as infracções disciplinares e, no
caso de infracções graves ou muito graves,
comunicá-las ao Conselho Regional de
Disciplina;
c) Conhecer e decidir as infracções discipli-
nares leves.
2. A Comissão Disciplinar de Agência tem
competência para as infracções leves ocorri-
das no âmbito da sua Agência.

AArrttiiggoo  7711..ºº
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA COMISSÃO DISCIPLINAR DE AGÊNCIA

1. A Comissão Disciplinar de Agência é com-

posta pelo Assistente Técnico, que preside, e
por dois vogais, por si indicados.
2. Compete à Direcção Desportiva aprovar a
composição da Comissão Disciplinar de
Agência.
3. A Comissão Disciplinar de Agência reúne
ordinariamente uma vez por semana, no
período em que decorram competições, ou
quando convocada pelo Assistente Técnico.

AArrttiiggoo  7722..ºº
PRAZO PARA A DECISÃO

As decisões da Comissão Disciplinar de
Agência são tomadas no prazo de setenta e
duas horas.

AArrttiiggoo  7733..ºº
COMPETÊNCIA DO CONSELHO
REGIONAL DE DISCIPLINA

1. Compete ao Conselho Regional de Dis-
ciplina:
a) Validar a qualificação da infracção efectua-
da pela Comissão Disciplinar de Agência;
b) Conhecer e decidir da prática de in-
fracções disciplinares qualificadas como
graves e muito graves.
2. O Conselho Regional de Disciplina tem
competência para as infracções graves e
muito graves ocorridas no âmbito da respec-
tiva Delegação Regional.

AArrttiiggoo  7744..ºº
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

1. O Conselho Regional de Disciplina é com-
posto pelo Delegado Regional, que preside, e
pelos  assistentes técnicos de uma
Delegação Regional, nomeados pela
Direcção Desportiva.
2. Os membros do Conselho Regional de
Disciplina elegem, entre si,  um vice-presidente.
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3. O Conselho Regional de Disciplina reúne
quinzenalmente, quando convocado pelo
presidente ou ainda mediante solicitação,
dirigida ao presidente, de qualquer dos assis-
tentes técnicos que o compõem.

AArrttiiggoo  7755..ºº
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA

1. Compete ao Presidente:
a) Receber a comunicação da prática de
infracção que a Comissão Disciplinar de Agên-
cia haja qualificado como grave ou muito
grave;
b) Devolver à Comissão Disciplinar de Agência
a comunicação de infracções de cuja qualifi-
cação não seja validada pelo Conselho
Regional de Disciplina;
c) Proceder à marcação de reuniões do Con-
selho Regional de Disciplina;
d) Dirigir e coordenar as Reuniões do Con-
selho Regional de Disciplina.
2. O Presidente dispõe de voto de qualidade.

AArrttiiggoo  7766..ºº
IMPEDIMENTOS

Os membros do Conselho Regional de
Disciplina não podem exercer as suas
funções nos casos em que tenham tido ou
devam ter participação, a qualquer título, no
processo.

AArrttiiggoo  7777..ºº
PRAZO PARA A DECISÃO

As decisões do Conselho Regional de Disci-
plina são tomadas no prazo de quatro dias.

AArrttiiggoo  7788..ºº
CONSELHO DE ÉTICA,
DISCIPLINA E ARBITRAGEM

1. O Conselho de Ética, Disciplina e Arbitra-

gem é composto por duas secções:
a) Secção de Ética e Disciplina.
b) Secção de Arbitragem.
2. A Secção de Ética e Disciplina é compos-
ta por três elementos, sendo um o seu presi-
dente, nomeados pela Direcção Desportiva
da Fundação, por um período de dois anos,
renováveis.
3. A Secção de Ética e Disciplina reúne medi-
ante convocatória do presidente.

AArrttiiggoo  7799..ºº
COMPETÊNCIA DA SECÇÃO
DE ÉTICA E DISCIPLINA

Compete à Secção de Ética e Disciplina:
a) Conhecer e decidir dos recursos inter-
postas das decisões proferidas por Conselho
Regional de Disciplina;
b) Conhecer e decidir dos pedidos de reapre-
ciação da decisão de arquivamento da
Comissão Disciplinar de Agência.

AArrttiiggoo  8800..ºº
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
DA SECÇÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

1. Compete ao Presidente:
a) Atribuir a função de relator da decisão a um
membro da Secção;
b) Proceder à marcação de reuniões;
c) Dirigir e coordenar as reuniões.
2. O presidente dispõe de voto de qualidade.

AArrttiiggoo  8811..ºº
PRAZO PARA A DECISÃO

As decisões da Secção de Ética e Disciplina
são tomadas no prazo de dez dias.
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SECÇÃO III Penas disciplinares e seus efeitos

SUBSECÇÃO I Penas

AArrttiiggoo  8822..ºº
PENAS APLICÁVEIS AOS CCD’S

As penas aplicáveis aos CCD’s são as
seguintes:
a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Multa;
d) Derrota;
e) Interdição do recinto de jogo;
f) Desclassificação ou desqualificação;
g) Suspensão.

AArrttiiggoo  8833..ºº
PENAS APLICÁVEIS
AOS PRATICANTES DESPORTIVOS

As penas aplicáveis aos praticantes despor-
tivos são as seguintes:
a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Derrota;
d) Desclassificação ou desqualificação;
e) Suspensão.

AArrttiiggoo  8844..ºº
PENAS APLICÁVEIS
AOS AGENTES DESPORTIVOS

As penas aplicáveis aos agentes desportivos
são as seguintes:
a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Suspensão.

AArrttiiggoo  8855..ºº
PENAS APLICÁVEIS AOS AGENTES
DE ARBITRAGEM

As penas aplicáveis aos agentes de arbitra-

gem são as seguintes:
a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Suspensão.

SUBSECÇÃO II Efeitos das penas

AArrttiiggoo  8866..ºº
DISPOSIÇÃO GERAL

O cumprimento de qualquer pena inicia-se
logo que transite em julgado a respectiva
decisão.

AArrttiiggoo  8877..ºº
PENAS DE ADVERTÊNCIA
E REPREENSÃO POR ESCRITO

1. As penas de advertência e repreensão por
escrito são aplicáveis aos actos que consti-
tuam infracção disciplinar leve, consistindo
num mero reparo pela irregularidade praticada,
destinado a aperfeiçoar a conduta do infractor.
2. Caso o infractor cometa uma infracção
punida com pena de advertência ou repreen-
são por escrito e do seu processo conste já o
averbamento de, pelo menos, três advertên-
cias ou repreensões escritas relativas à
mesma época desportiva, deve este ser
punido com pena de suspensão de 15 dias a
três meses.

AArrttiiggoo  8888..ºº
PENA DE DERROTA

1. A pena de derrota importa, para o CCD,
uma das seguintes consequências:
a) Perda, na tabela classificativa, dos pontos
correspondentes à prova a que a falta disser
respeito, os quais serão atribuídos ao CCD
adversário, e a atribuição de um resultado
negativo de acordo com as normas regula-
mentares da competição;
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b) Se a prova se disputar por eliminatórias, a
pena de derrota implica a desqualificação e a
qualificação imediata do CCD adversário.
c) Se a pena de derrota for aplicada a ambos
os CCD’s, a nenhum deles é atribuída classi-
ficação e, tratando-se de prova a eliminar,
são ambos desqualificados.
2. O disposto no número anterior é aplicável,
com as necessárias adaptações, aos casos
em que o infractor seja praticante desportivo
inscrito em modalidade individual.

AArrttiiggoo  8899..ºº
PENA DE INTERDIÇÃO
DO RECINTO DE JOGO

1. A pena de interdição do recinto de jogo
impede o CCD de disputar provas organi-
zadas pela Fundação no seu recinto, por um
determinado período de jogos.
2. A pena de interdição do recinto de jogo
pode ser aplicada preventivamente, até à
decisão final do processo, quando conste do
relatório do árbitro ou do auto de notícia ela-
borado pelas forças de segurança, a ocorrên-
cia de distúrbios da ordem pública.
3. O CCD infractor indica recinto a mais de
vinte e cinco quilómetros do recinto de jogo
interditado, no sentido mais favorável ao CCD
visitante.
4. O período de interdição preventiva é
deduzido para efeitos de cumprimento de
eventual pena definitiva.

AArrttiiggoo  9900..ºº
PENA DE MULTA

O pagamento da pena de multa deve ser
efectuado na Agência organizadora da prova
no âmbito da qual foi cometida a infracção,
no prazo de cinco dias a contar do trânsito
em julgado da decisão que a aplique.

AArrttiiggoo  9911..ºº
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
OU DESQUALIFICAÇÃO 

1. Em competições disputadas através do
sistema de pontos, a pena de desclassifi-
cação importa, para o CCD, as seguintes
consequências:
a) Impedimento de prosseguir em prova e
perda de todos os pontos até aí conquistados.
b) Se a desclassificação disser respeito a
competição desportiva do âmbito da
Agência, os resultados das provas dis-
putadas pelo CCD desclassificado não são
considerados para efeito de classificação dos
restantes CCD’s;
c) Se a desclassificação disser respeito a
competição desportiva de âmbito nacional,
não são considerados apenas os resultados
das provas obtidos pelo CCD desclassificado
nesse campeonato.
d) O CCD punido fica a constar do último
lugar do campeonato sem lhe serem atribuí-
dos pontos.
2. Nas provas a eliminar, o CCD punido é
desqualificado da competição, prosseguindo
em prova o CCD adversário.
3. O disposto nos números anteriores é apli-
cável, com as necessárias adaptações, aos
casos em que o infractor seja praticante
desportivo inscrito em modalidade individual.

AArrttiiggoo  9922..ºº
PENA DE SUSPENSÃO DOS CCD’S
E DOS PRATICANTES

1. A pena de suspensão aplicada a CCD ou a
praticante desportivo importa, consoante a
gravidade da infracção, o impedimento,
durante o seu período de execução, da práti-
ca da modalidade desportiva em que a
mesma foi cometida ou de toda a actividade
desportiva organizada pela Fundação.
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2. No caso da aplicação de pena de suspen-
são a CCD, essa pode respeitar somente a
uma das suas equipas.
3. A suspensão de praticante desportivo
pode implicar a suspensão de actividade de
agente desportivo, caso o infractor possua as
duas qualidades.
4. O período de execução da pena de sus-
pensão é determinado por referência a um
período de tempo ou a um número de jogos.
5. A pena que não puder ser integralmente
cumprida na época desportiva em que é apli-
cada transita, na parte que não for executa-
da, para a seguinte. 
6. O cumprimento da pena que haja de efec-
tuar-se em mais de uma época desportiva ini-
cia-se com a disputa da respectiva prova
desportiva, contando as diferentes jornadas
nas condições habituais, mesmo que o
infractor não esteja inscrito.  
7. Apenas contam para o efeito de cumpri-
mento da pena de suspensão as provas que
não se tenham realizado por facto não
imputável ao infractor alvo de suspensão. 

AArrttiiggoo  9933..ºº
PENA DE SUSPENSÃO
DE AGENTES DESPORTIVOS

1. A pena de suspensão aplicada aos
agentes desportivos impossibilita-os, durante
o seu período de execução, de desempenhar
as funções que exerça em CCD, na modali-
dade desportiva em que a infracção foi
cometida ou em toda a actividade desportiva
organizada pela Fundação.
2. A suspensão pode implicar a suspensão
de actividade de praticante, caso o infractor
possua as duas qualidades.
3. O período de execução da pena de sus-
pensão aplicada aos agentes desportivos é
determinado por referência a um período de
tempo ou a um número de jogos.

4. São aplicáveis, com as necessárias adap-
tações, os n.os 3, 4 e 5 do artigo anterior.

AArrttiiggoo  9944..ºº
PENA DE SUSPENSÃO DE AGENTES
DE ARBITRAGEM

A pena de suspensão aplicada a agente de
arbitragem impossibilita-o, durante o seu
período de execução, de desempenhar das
respectivas funções.

AArrttiiggoo  9955..ºº
SUSPENSÃO PREVENTIVA

1. Sem prejuízo das sanções que impliquem
suspensão automática, o infractor pode ser
suspenso preventivamente, por um máximo
de 30 dias, mediante deliberação do compe-
tente órgão disciplinar, após análise da gravi-
dade dos factos e da moldura da sanção,
quando se mostrar necessário ao apuramen-
to da verdade, à manutenção da estabilidade
e tranquilidade das competições desportivas
ou for imposta pela salvaguarda da autori-
dade da Fundação. 
2. A suspensão inicia-se com a notificação da
decisão ao infractor.
3. O período de execução da suspensão pre-
ventiva será deduzido para efeitos de cumpri-
mento de eventual pena definitiva.

SECÇÃO IV Medida e graduação das penas

SUBSECÇÃO I Disposições gerais

AArrttiiggoo  9966..ºº
DETERMINAÇÃO DA PENA

A pena disciplinar é determinada em função
da natureza e gravidade da infracção e da
culpa do infractor, devendo ser tidas em
conta todas as circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
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AArrttiiggoo  9977..ºº
GRADUAÇÃO DAS PENAS

1. A graduação da pena é efectuada dentro
dos limites mínimos e máximos da medida
regulamentar da pena.
2. Concorrendo simultaneamente circunstân-
cias agravantes e circunstâncias atenuantes,
deverá o julgador efectuar uma ponderação
cuidada das mesmas, de forma a, atendendo
à culpa do infractor, obter a pena aplicável ao
caso concreto.

AArrttiiggoo  9988..ºº
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES

1. Constituem circunstâncias agravantes da
infracção disciplinar:
a) A premeditação;
b) A reincidência;
c) A acumulação de infracções;
d) A prática da infracção na sequência de
combinação com outrem;
e) A prática da infracção no período de
cumprimento de pena disciplinar anterior-
mente aplicada;
2. Por premeditação entende-se a pondera-
ção dos meios a empregar ou o protelamen-
to da intenção da prática da infracção.
3. A reincidência verifica-se quando o infrac-
tor, tendo sido punido por decisão transitada
em julgado em consequência da prática de
infracção disciplinar, cometer outra de igual
natureza dentro da mesma época desportiva. 
4. A acumulação de infracções verifica-se
quando é praticada mais de uma infracção no
âmbito da mesma prova desportiva ou quan-
do uma ou mais infracções são praticadas
antes da punição de infracção anterior.

AArrttiiggoo  9999..ºº
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES

1. Constituem circunstâncias atenuantes da

infracção disciplinar:
a) A ausência de condenações anteriores;
b) A confissão espontânea da infracção;
c) A prestação de serviços relevantes ao
desporto;
d) A provocação;
2. Quando, estando em causa uma infracção
grave ou muito grave, se verifiquem circuns-
tâncias atenuantes que diminuam substan-
cialmente a culpa do infractor, poderá a
infracção ser sancionada com pena corres-
pondente a infracção do grau imediatamente
inferior. 
3. Quando, verificando-se a situação descrita
no número anterior, esteja em causa uma
infracção leve, poderá a pena ser especial-
mente atenuada, ou haver lugar a dispensa
de pena.
4. Para além das circunstâncias atenuantes
enunciadas no n.º 1 do presente artigo,
poderão ser consideradas outras, quando,
em face do caso concreto, a sua relevância o
justifique.

AArrttiiggoo  110000..ºº
CIRCUNSTÂNCIAS DIRIMENTES
DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR

1. São circunstâncias dirimentes da respon-
sabilidade disciplinar:
a) A coacção;
b) A privação acidental e involuntária do exer-
cício das faculdades intelectuais e no
momento da prática da falta;
c) A legítima defesa própria ou alheia;
d) A não exigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimen-
to de um dever.
2. A extinção da responsabilidade disciplinar
nos termos deste artigo não implica a
extinção de outras responsabilidades que
eventualmente advenham do acto praticado.
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SUBSECÇÃO II
Infracções específicas dos CCD’s

DIVISÃO I
Infracções disciplinares muito graves

AArrttiiggoo  110011..ºº
ADULTERAÇÃO DA VERDADE DESPORTIVA

1. O CCD que por qualquer meio, designada-
mente mediante a concessão de benefícios
ou recompensas a agente de arbitragem, a
CCD, agente desportivo ou praticante, falseie
o resultado da prova, é punido com pena de
desclassificação ou desqualificação e sus-
pensão da actividade desportiva por um
período de três a oito anos e pena de multa
de €100,00 a €300,00.
2. Consideram-se praticados pelo CCD os
actos dos respectivos praticantes e agentes
desportivos. 
3. É aplicável a mesma pena ao CCD que
aceite benefícios nos termos do número ante-
rior.
4. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  110022..ºº
COACÇÃO

1. O CCD que exerça violência física ou moral
sobre qualquer agente de arbitragem, prati-
cante ou agente desportivo, que conduza a
que a prova decorra em condições anormais
ou que tenha consequências no resultado, é
punido com pena de desclassificação ou
desqualificação e suspensão da actividade
desportiva por um período de três a sete anos
e pena de multa de €100,00 a €300,00.
2. Consideram-se praticados pelo CCD os
actos dos respectivos praticantes e agentes
desportivos. 
3. A tentativa é punível.

DIVISÃO II
Infracções disciplinares graves 

AArrttiiggoo  110033..ºº
IDENTIFICAÇÃO FRAUDULENTA

O CCD que utilize de forma fraudulenta ele-
mentos de identificação de praticante
desportivo, é punido com pena de desclassi-
ficação ou desqualificação, suspensão da
actividade desportiva de dois a quatro anos e
multa de €50,00 a €200,00.

AArrttiiggoo  110044..ºº
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE PRATICANTES
OU AGENTES DESPORTIVOS

1. O CCD que utilize praticante que se encon-
tre irregularmente inscrito ou impedido de
participar é punido com pena de desclassifi-
cação ou desqualificação e pena de multa de
€50,00 a €200,00.
2. A utilização de agente desportivo irregular-
mente inscrito ou impedido é punida com
pena de multa de €50,00 a €200,00.
3. Considera-se, entre outros, impedimento
para participar: 
a) A participação em prova desportiva de
praticante ou agente desportivo que se
encontre a cumprir pena impeditiva de partici-
pação em actividade desportiva, não se
encontrando aquela ainda extinta;
b) A participação em representação de dois
CCD’s na mesma modalidade;
c) A participação em competição nacional, de
praticante ou agente desportivo que não se
tenha inscrito em competição de Agência ou
Interagência, quando esta for pressuposto da
competição nacional;
d) A participação em prova desportiva de
praticante ou agente desportivo que não
reúna as condições especiais de participação
estabelecidas nas normas regulamentares da
competição;
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e) A participação em provas organizadas por
associação ou federação desportiva quando
não permitida pelas normas regulamentares
da competição.
4. A reincidência é punida com suspensão da
actividade desportiva de dois a quatro anos
ao CCD.

AArrttiiggoo  110055..ºº
ABANDONO DO RECINTO 
OU MAU COMPORTAMENTO COLECTIVO

1. O CCD cujos praticantes deliberadamente
abandonem o recinto do jogo após o início da
mesma ou que nele apresentem um compor-
tamento colectivo que impeça o agente de
arbitragem de prosseguir e concluir a prova, é
punido com pena de desclassificação ou
desqualificação e multa de €50,00 a €100,00.
2. O mau comportamento colectivo poderá,
atendendo à gravidade dos actos praticados,
ser ainda punido com a pena de interdição do
recinto de jogo pelo período de três a cinco
jogos ou provas.
3. Considera-se abandono de campo a saída
deliberada de praticantes em número que
impeça a continuidade do jogo ou prova.

DIVISÃO III Infracções disciplinares leves

AArrttiiggoo  110066..ºº
OFENSA AO BOM NOME DA FUNDAÇÃO

1. O CCD que pratique quaisquer actos que
ponham em causa o bom nome da Fundação
ou dos seus representantes é punido com
repreensão por escrito e multa de €200,00 a
€400,00.
2. Em caso de reincidência o CCD é punido
com suspensão da actividade desportiva por
um período de três a seis meses.

AArrttiiggoo  110077..ºº
COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO

1. O CCD que promova, consinta ou se con-
forme com quaisquer actos discriminatórios,
em violação do disposto no artigo 6.º, em
particular em função da raça, língua, religião
ou origem étnica, é punido com advertência e
multa de €200,00 a €400,00.
2. Em caso de reincidência o CCD é punido
com suspensão da actividade desportiva por
um período de três a seis meses.

AArrttiiggoo  110088..ºº
FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. A não apresentação do cartão da
Fundação ou, na sua falta, de bilhete de iden-
tidade, cartão de cidadão, carta de condução
ou passaporte, é punida com de multa de
€5,00 por praticante e agente desportivo.
2. O praticante ou agente desportivo pode
participar na prova se assinar o boletim de
jogo conforme à assinatura existente no
cartão de cidadão, bilhete de identidade ou
passaporte.
3. A não apresentação na Agência de qual-
quer um dos documentos referidos no n.º1 e
do Cartão da Fundação, no prazo máximo de
48 horas, implica a agravação da multa para
€20,00.
4. Decorridos cinco dias úteis após a notifi-
cação da pena referida no número anterior,
presume-se que o praticante ou agente
desportivo foi irregularmente utilizado.

AArrttiiggoo  110099..ºº
RECUSA DE PARTICIPAÇÃO

1. O CCD que, sem motivo justificativo, se
recuse a participar nas provas é punido com
a pena de derrota e multa de €50,00 a
€100,00.
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2. Não se considera motivo justificativo a falta
de agente de arbitragem ou de quaisquer
outros elementos, desde que o presente
Código não preveja a sua presença como
essencial para a prossecução da prova.
3. Em caso de reincidência o CCD é punido
com suspensão da actividade desportiva de
seis meses a um ano.

AArrttiiggoo  111100..ºº
ATRASO NO INÍCIO OU REINÍCIO DA PROVA

O CCD que impeça, por qualquer forma, o
árbitro de iniciar, ou reiniciar, a prova à hora
marcada, procurando retardá-la, será punido
com pena de repreensão por escrito e multa
de €50,00 a €100,00.

AArrttiiggoo  111111..ºº
NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA

1. O CCD que, de forma injustificada, impeça
a realização da prova ou viole os deveres de
manutenção da disciplina nas instalações
desportivas e de prestação de apoio aos
agentes da Fundação e agentes de arbi-
tragem, impossibilitando a realização da
prova, será punido com pena de derrota e
multa entre €50,00 a €100,00.
2. A verificação dos comportamentos previs-
tos no número anterior, não obstante a reali-
zação da prova, determinam a aplicação de
pena de advertência e multa de €250,00 a
€500,00.
3. O CCD infractor é ainda responsável pelas
despesas de organização efectuadas.

AArrttiiggoo  111122..ºº
NÃO ACATAMENTO 
DA ORDEMDE EXPULSÃO

Se o agente de arbitragem der a prova por
terminada, antes de decorrido o tempo regu-

lamentar, pelo facto de praticante, depois de
expulso, se recusar a sair do terreno da
prova, o respectivo CCD é punido com pena
de derrota e multa de €50,00 a €200,00.

AArrttiiggoo  111133..ºº
FALTA DE COMPARÊNCIA

1. A falta de comparência injustificada de
uma equipa de CCD a um jogo dará lugar à
aplicação de uma pena de derrota e pena de
multa de €50,00 a €100,00.
2. Se a falta de comparência for devida à
actuação de outro CCD, será este último
punido nos termos do número anterior.
3. Apenas será considerada justificada a falta
de comparência que seja comunicada à
Fundação com a antecedência mínima de 48
horas.
4. A justificação do motivo da ausência fora
do prazo estabelecido no número anterior
implicará uma especial atenuação da pena.
5. A reincidência determina a desclassifi-
cação ou desqualificação do CCD.

AArrttiiggoo  111144..ºº
INCUMPRIMENTO DO DEVER
DE REQUISITAR A FORÇA PÚBLICA

1. O CCD que a tal esteja obrigado não asse-
gure serviço de ordem ou não requisite força
de segurança pública é punido com pena de
derrota e multa de €50,00 a €100,00.
2. O CCD que não requisite a intervenção de
força de segurança pública, quando da ocor-
rência de distúrbios que a justifique, é punido
com a com pena de derrota, interdição do
recinto de um a três jogos ou provas e multa
de €50,00 e €100,00.
3. A constituição inapropriada do serviço de
ordem, ou a utilização deste serviço para fins
contrários à sua constituição determinam a
aplicação da pena prevista no n.º 1.
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AArrttiiggoo  111155..ºº
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A AGENTE DE ARBITRAGEM

O CCD que deixe de prestar informações ou
esclarecimentos a agente de arbitragem,
quando a isso esteja obrigado ou para tal
tenha sido solicitado, será punido com pena
de repreensão por escrito e multa de €50,00
a €100,00.

AArrttiiggoo  111166..ºº
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTALAÇÕES
OU EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

1. O CCD que utilizar de forma indevida as
instalações ou equipamentos desportivos,
onde decorrem as competições, provocando
prejuízos decorrentes da sua má utilização, é
punido com multa de €50,00 a €100,00.
2. A reincidência na prática dos factos previs-
tos no número anterior determina a aplicação
da pena de suspensão de três a seis meses.

AArrttiiggoo  111177..ºº
MAU COMPORTAMENTO
DOS ESPECTADORES

1. Pelo mau comportamento dos especta-
dores que sejam adeptos do CCD, este é
punido com repreensão por escrito e multa
de €50,00 a €100,00. 
2. Caso o comportamento dos adeptos influa
sobre o normal desenrolar da prova, o CCD é
punido com pena de derrota.
3. Se ocorrer invasão do recinto de jogo, o
CCD é punido com pena de derrota e multa
de €50,00 a €100,00.
4. A prática dos actos previstos no n.º 2 e 3
determina ainda a aplicação ao CCD infractor
da pena de interdição do recinto de jogo pelo
período de três a cinco jogos ou provas.
5. Atenta a gravidade dos actos, o Assistente

Técnico pode determinar a obrigatoriedade
de requisição de força de segurança pelo
número de jogos ou provas que entender
adequado.

SUBSECÇÃO III
Infracções específicas dos praticantes

DIVISÃO I Infracção disciplinar muito grave

AArrttiiggoo  111188..ºº
ADULTERAÇÃO DA VERDADE DESPORTIVA

1. O praticante que por si ou interposta pes-
soa, por qualquer meio, designadamente
mediante a concessão de benefícios ou re-
compensas a agente de arbitragem, CCD,
agente desportivo ou outro praticante, falseie
o resultado da prova será punido com pena
de desclassificação ou desqualificação e sus-
pensão de actividade desportiva por um
período de três a oito anos.
2. É aplicável a mesma pena ao agente de
arbitragem, CCD, agente desportivo ou prati-
cante que aceite benefícios nos termos do
número anterior.
3. A tentativa é punível.

DIVISÃO II Infracções disciplinares graves

AArrttiiggoo  111199..ºº
IDENTIFICAÇÃO FRAUDULENTA

1. O praticante que utilize, de modo fraudu-
lento, documento de identificação, será
punido com pena de suspensão de dois a
quatro anos.
2. Nas competições individuais ao infractor é
ainda aplicada a pena de desclassificação ou
desqualificação.

AArrttiiggoo  112200..ºº
PARTICIPAÇÃO IRREGULAR

1. O praticante, irregularmente inscrito ou
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impedido de participar, que participe numa
prova, é punido com pena de desclassifi-
cação ou desqualificação.
2. Tratando-se de praticante de modalidade
colectiva ou de modalidade individual em
prova por equipas, é punido com pena de
suspensão de um a três meses.
3. Considera-se, entre outros, impedimento
para participar: 
a) A participação de praticante que se encon-
tre a cumprir pena impeditiva de participação
em actividade desportiva, não se encontran-
do aquela ainda extinta;
b) A participação em representação de dois
CCD’s na mesma modalidade;
c) A participação em competição nacional
que não se tenha inscrito em competição de
Agência ou Interagência, quando esta for
pressuposto da competição nacional;
d) A participação em prova desportiva que
não reúna as condições especiais de partici-
pação estabelecidas nas normas regula-
mentares da competição;
e) A participação em provas organizadas por
associação ou federação desportiva quando
não permitida pelas normas regulamentares
da competição.
4. A reincidência é punida com a pena de
suspensão de actividade de dois a quatro
anos.

AArrttiiggoo  112211..ºº
AGRESSÃO A AGENTE DE ARBITRAGEM
OU REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO

1. O praticante que agredir agente de arbi-
tragem ou representante da Fundação é
punido com pena de suspensão entre dois e
quatro anos e multa de €100,00 a €200,00.
2. O CCD é solidariamente responsável pela
liquidação do montante da multa e em caso
de não pagamento, sem prejuízo de outras
sanções previstas neste Código, é punido

com pena de derrota.
2. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  112222..ºº
FALSAS DECLARAÇÕES E FRAUDE

O praticante que, no âmbito de processo dis-
ciplinar, em que não assuma a posição de
infractor, preste falsas declarações ou, quan-
do seja infractor, apresente prova documental
falseada é punido com pena de suspensão
de dois a quatro anos.

DIVISÃO III Infracções disciplinares leves

AArrttiiggoo  112233..ºº
OFENSA AO BOM NOME DA FUNDAÇÃO

1. O praticante que pratique quaisquer actos
que ponham em causa o bom nome da
Fundação ou dos seus representantes é
punido com repreensão por escrito.
2. Em caso de reincidência o praticante é
punido com suspensão da actividade
desportiva por um período de três a seis
meses.

AArrttiiggoo  112244..ºº
RECUSA DE PARTICIPAÇÃO

1. O praticante que participe em competição
individual que, sem motivo justificativo, se
recuse a participar nas provas é punido com
pena de derrota.
2. Não se considera motivo justificativo a falta
de agente de arbitragem ou de quaisquer
outros elementos desde que o presente
Código não preveja a sua presença como
essencial para a prossecução da prova.

AArrttiiggoo  112255..ºº
ATRASO NO INÍCIO OU REINÍCIO DA PROVA

O praticante que impeça, por qualquer forma,
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o agente de arbitragem de iniciar ou reiniciar
a prova à hora marcada, procurando retardá-
la, será punido com pena de repreensão por
escrito.

AArrttiiggoo  112266..ºº
NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA

1. O praticante que participe em competição
individual e que, injustificadamente, impeça a
realização da prova é punido com a pena de
desclassificação ou desqualificação e sus-
pensão da actividade desportiva de três a
seis meses.
2. Nas outras competições, o praticante é
punido com suspensão da actividade
desportiva de três a seis meses.

AArrttiiggoo  112277..ºº
ABANDONO DO RECINTO

1. O praticante que deliberadamente aban-
done o recinto da prova desportiva, após o
seu início, é punido, nas competições indivi-
duais, com pena de suspensão de uma a três
provas.
2. Se a infracção prevista no número anterior
ocorrer nas outras competições, o praticante
é punido com pena de suspensão de um a
três jogos ou provas.
3. Considera-se abandono de campo, para
efeitos de aplicação do presente artigo, a
saída deliberada em atitude de desrespeito
ou desacordo com a decisão do agente de
arbitragem.

AArrttiiggoo  112288..ºº
NÃO ACATAMENTO 
DA ORDEM DE EXPULSÃO 

1. O praticante de modalidade colectiva que
se recusar a sair do recinto de jogo após ter
recebido ordem de expulsão, dando azo a

que, por decisão do agente de arbitragem, a
prova termine antes de decorrido o tempo
regulamentar, será punido com pena de sus-
pensão de três a seis meses.
2. Caso participe em competição individual, o
praticante é punido com desclassificação ou
desqualificação e suspensão de três a seis
meses.

AArrttiiggoo  112299..ºº
FALTA DE COMPARÊNCIA

1. A falta de comparência injustificada de
praticante de competição individual dará
lugar à aplicação de pena de derrota.
2. Se a falta de comparência for devida à
actuação de outro praticante, será este últi-
mo punido nos termos do número anterior.
3. Apenas será considerada justificada a falta
de comparência que seja comunicada à
Fundação com a antecedência mínima de 48
horas.
4. A comunicação justificação da ausência fora
do prazo estabelecido no número anterior
implicará uma especial atenuação da pena.
5. A reincidência determina a desclassifi-
cação ou desqualificação do praticante.

AArrttiiggoo  113300..ºº
INCITAMENTO À INDISCIPLINA

1. O praticante que incitar outro praticante à
indisciplina é punido com pena de suspensão
de dois a quatro jogos ou provas.
2. O praticante que incitar ou por qualquer
modo contribuir para que os espectadores
hostilizem os praticantes adversários,
agentes desportivos ou agente arbitragem é
punido com pena de suspensão de três a
seis jogos ou provas.
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AArrttiiggoo  113311..ºº
AGRESSÕES FÍSICAS

1. O praticante que agredir outro praticante é
punido com pena de suspensão de três a
seis jogos ou provas.
2. Na mesma pena incorre o praticante que
agredir agente desportivo.
3. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  113322..ºº
OUTROS COMPORTAMENTOS GRAVES

1. O praticante que, com a sua conduta,
manifeste desrespeito ou desobediência,
através de gestos ou palavras, a agente de
arbitragem é punido com pena suspensão de
um a dois jogos.
2. O praticante que insulte, injurie ou ameace
o agente de arbitragem é punido com pena
de suspensão de três a cinco jogos ou
provas.   
3. O praticante que insulte, injurie ou ameace
outro praticante ou agente desportivo é
punido com pena de suspensão de dois a
quatro jogos.

AArrttiiggoo  113333..ºº
EXPULSÃO

1. Os praticantes consideram-se automatica-
mente suspensos por um jogo ou prova, até
à resolução do processo disciplinar, sempre
que sejam expulsos do recinto de jogo ou em
resultado de factos ocorridos dentro dos
recintos desportivos, antes, durante ou
depois de findo o jogo ou prova.
2. A expulsão, bem como os seus motivos,
devem constar do boletim de jogo, com
conhecimento do agente desportivo que re-
presente o CCD, expresso naquele boletim.

AArrttiiggoo  113344..ºº
COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO

1. O praticante que tenha comportamento
discriminatório, em violação do disposto no
artigo 6.º, em particular em função da raça,
língua, religião ou origem étnica, é punido
com repreensão por escrito.
2. Em caso de reincidência o praticante é
punido com suspensão da actividade
desportiva por um período de três a seis
meses.

AArrttiiggoo  113355..ºº
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A AGENTE DE ARBITRAGEM

O praticante que deixe de prestar infor-
mações ou esclarecimentos a agente de arbi-
tragem, quando a isso esteja obrigado ou
para tal tenha sido solicitado, é punido com
uma advertência.

AArrttiiggoo  113366..ºº
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTALAÇÕES
OU EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

1. O praticante que utilizar de forma indevida
as instalações onde decorrem as com-
petições ou os seus equipamentos, provo-
cando prejuízos decorrentes da sua má uti-
lização, é punido com pena de repreensão
por escrito. 
2. A reincidência na prática dos factos previs-
tos no número anterior determina a suspen-
são de um a três meses.

SUBSECÇÃO IV
Infracções específicas dos agentes
desportivos
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DIVISÃO I Infracção disciplinar muito grave

AArrttiiggoo  113377..ºº
ADULTERAÇÃO DA VERDADE DESPORTIVA

1. O agente desportivo que por si ou inter-
posta pessoa, por qualquer meio, designada-
mente mediante a concessão de benefícios
ou recompensas a agente de arbitragem,
CCD, praticante ou outro agente desportivo,
falseie o resultado da prova será punido com
pena de suspensão de actividade desportiva
por um período de três a oito anos.
2. É aplicável a mesma pena ao agente de
arbitragem, CCD, agente desportivo ou prati-
cante que aceite benefícios nos termos do
número anterior.
3. A tentativa é punível.

DIVISÃO II Infracções disciplinares graves

AArrttiiggoo  113388..ºº
IDENTIFICAÇÃO FRAUDULENTA

O agente desportivo que utilize, de modo
fraudulento, documento de identificação, é
punido com pena de suspensão de dois a
quatro anos.

AArrttiiggoo  113399..ºº
AGRESSÃO A AGENTE DE ARBITRAGEM
OU REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO

1. O agente desportivo que agredir agente de
arbitragem ou representante da Fundação é
punido com pena de suspensão entre dois e
quatro anos e multa de €100,00 a €200,00.
2. O CCD é solidariamente responsável pela
liquidação do montante da multa e em caso
de não pagamento, sem prejuízo de outras
sanções previstas neste Código, é punido
com pena de derrota.
3. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  114400..ºº
FALSAS DECLARAÇÕES E FRAUDE

O agente desportivo que, no âmbito de
processo disciplinar, em que não assuma a
posição de infractor, preste falsas declara-
ções ou, ainda que seja infractor, apresente
prova documental falseada será punido com
pena de suspensão de dois a quatro anos.

DIVISÃO III Infracções disciplinares leves

AArrttiiggoo  114411..ºº
OFENSA AO BOM NOME DA FUNDAÇÃO

O agente desportivo que pratique quaisquer
actos que ponham em causa o bom nome da
Fundação ou dos seus representantes é
punido com repreensão por escrito.
2. Em caso de reincidência o agente
desportivo é punido com suspensão da
actividade desportiva por um período de três
a seis meses.

AArrttiiggoo  114422..ºº
PARTICIPAÇÃO IRREGULAR

1. O agente desportivo, irregularmente inscri-
to ou impedido de participar, que participe
numa prova, é punido com pena de suspen-
são de um a três meses.
3. Considera-se, entre outros, impedimento
para participar: 
a) A participação de agente desportivo que se
encontre a cumprir pena impeditiva de partici-
pação em actividade desportiva, não se
encontrando aquela ainda extinta;
b) A participação em representação de dois
CCD’s na mesma modalidade;
4. A reincidência é punida com a pena de sus-
pensão de actividade de seis meses a um ano.



46

AArrttiiggoo  114433..ºº
NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA

O agente desportivo que, injustificadamente,
impeça a realização da prova é punido com a
pena de suspensão da actividade desportiva
de três a seis meses.

AArrttiiggoo  114444..ºº
INCITAMENTO À INDISCIPLINA

1. O agente desportivo que incitar à indisci-
plina é punido com pena de suspensão de
dois a quatro jogos ou provas.
2. O agente desportivo que incitar ou por
qualquer modo contribuir para que os espec-
tadores hostilizem os praticantes adversários,
agentes desportivos ou agente arbitragem é
punido com pena de suspensão de três a
seis jogos ou provas.

AArrttiiggoo  114455..ºº
AGRESSÕES FÍSICAS

1. O agente desportivo que agredir praticante
ou outro agente desportivo, é punido com
pena de suspensão de três a seis jogos ou
provas.
2. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  114466..ºº
OUTROS COMPORTAMENTOS GRAVES

1. O agente desportivo que, com a sua con-
duta, manifeste desrespeito ou desobediên-
cia, através gestos ou palavras, a agente de
arbitragem é punido com pena suspensão de
um a dois jogos.
2. O agente desportivo que insulte, injurie ou
ameace o agente de arbitragem é punido
com pena de suspensão de três a cinco
jogos ou provas.   
3. O agente desportivo que insulte, injurie ou

ameace praticante ou outro agente desporti-
vo é punido com pena de suspensão de dois
a quatro jogos.

AArrttiiggoo  114477..ºº
INCUMPRIMENTO DO DEVER
DE REQUISITAR A FORÇA PÚBLICA

O agente desportivo que não requisitar força
de segurança pública quando a gravidade
dos distúrbios assim o justifique, será punido
com pena de três a seis meses de suspensão
de actividade desportiva.

AArrttiiggoo  114488..ºº
EXPULSÃO

1. Os agentes desportivos consideram-se au-
tomaticamente suspensos por um jogo ou
prova, até à resolução do processo discipli-
nar, sempre que sejam expulsos do recinto
de jogo ou em resultado de factos ocorridos
dentro dos recintos desportivos, antes,
durante ou depois de findo o jogo ou prova.
2. A expulsão, bem como os seus motivos,
devem constar do boletim de jogo, com con-
hecimento do agente desportivo que repre-
sente o CCD, expresso naquele boletim.

AArrttiiggoo  114499..ºº
COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO

1. O agente desportivo que tenha comporta-
mento discriminatório, em violação do dis-
posto no artigo 6.º, em particular em função
da raça, língua, religião ou origem étnica, é
punido com repreensão por escrito.
2. Em caso de reincidência o agente
desportivo é punido com suspensão da
actividade desportiva por um período de três
a seis meses.
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AArrttiiggoo  115500..ºº
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTALAÇÕES
OU EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

1. O agente desportivo que utilizar de forma
indevida as instalações onde decorrem as
competições ou os seus equipamentos,
provocando prejuízos decorrentes da sua má
utilização, é punido com pena de repreensão
por escrito. 
2. A reincidência na prática dos factos previs-
tos no número anterior determina a suspen-
são de um a três meses.

AArrttiiggoo  115511..ºº
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A AGENTE DE ARBITRAGEM

O agente desportivo que deixe de prestar
informações ou esclarecimentos a agente de
arbitragem, quando a isso esteja obrigado ou
para tal tenha sido solicitado, é punido com
uma advertência.

AArrttiiggoo  115522..ºº
ATRASO NO INÍCIO OU REINÍCIO DA PROVA

O agente desportivo que impeça, por qual-
quer forma, o agente de arbitragem de iniciar
ou reiniciar a prova à hora marcada, procu-
rando retardá-la, será punido com pena de
repreensão por escrito.

SUBSECÇÃO V
Infracções específicas dos agentes
de arbitragem

DIVISÃO I Infracções disciplinares muito
graves

AArrttiiggoo  115533..ºº
ADULTERAÇÃO DA VERDADE DESPORTIVA

1. O agente de arbitragem que solicite ou
aceite, para si ou para terceiros, directa ou
indirectamente, qualquer benefício ou recom-
pensa, com vista a falsear o resultado da
prova, é punido com a pena de suspensão de
toda a actividade desportiva por um período
de três a oito anos.
2. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  115544..ºº
FALSIFICAÇÃO DE BOLETIM
E RELATÓRIO DE JOGO

O agente de arbitragem que no boletim e
relatório de jogo, altere, deturpe ou falsifique,
de modo intencional, os factos ocorridos no
decorrer da prova é punido com pena de sus-
pensão de três a seis anos.

DIVISÃO II Infracção disciplinar grave

AArrttiiggoo  115555..ºº
FALSAS DECLARAÇÕES E FRAUDE

O agente de arbitragem que, no âmbito de
processo disciplinar, em que não assuma a
posição de infractor, preste falsas declara-
ções ou, ainda que seja infractor, apresente
prova documental falseada será punido com
pena de suspensão de dois a quatro anos.

DIVISÃO III Infracções disciplinares leves

AArrttiiggoo  115566..ºº
OFENSA AO BOM NOME DA FUNDAÇÃO

1. O agente de arbitragem que pratique
quaisquer actos que ponham em causa o
bom nome da Fundação ou dos seus repre-
sentantes é punido com repreensão por
escrito.
2. Em caso de reincidência o agente de arbi-
tragem é punido com suspensão da actividade
desportiva por um período de três a seis meses.
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AArrttiiggoo  115577..ºº
BOLETIM DE JOGO E RELATÓRIO

1. O agente de arbitragem que não elabore o
relatório de prova ou não preencha o boletim
de jogo será punido com pena de suspensão
de um a seis meses.
2. O agente de arbitragem que elabore o
relatório de prova ou o boletim de jogo de
modo negligente, defeituoso ou incompleto
ou que não o remeta à entidade que o solicite
dentro do prazo estabelecido, será punido
com a pena de repreensão escrita.

AArrttiiggoo  115588..ºº
PARTICIPAÇÃO IRREGULAR

1. O agente de arbitragem que participe em
provas na pendência de pena disciplinar é
punido com suspensão de actividade
desportiva de um a três meses.
2. A reincidência é punida com a pena de
suspensão de actividade de seis meses a um
ano.

AArrttiiggoo  115599..ºº
FALTA INJUSTIFICADA A UMA PROVA

1. O agente de arbitragem que falte injustifi-
cadamente a um jogo será punido com pena
de suspensão de três a seis meses.
2. Em caso de reincidência é aplicável a pena
prevista no número anterior agravada para o
dobro dos limites aí previstos.
3. Apenas será considerada justificada a falta
de comparência que seja comunicada à
Fundação com a antecedência mínima de 48
horas.
4. A comunicação da justificação da ausência
fora do prazo estabelecido no número ante-
rior implicará uma especial atenuação da
pena.

AArrttiiggoo  116600..ºº
AGRESSÕES FÍSICAS

1. O agente de arbitragem que agredir prati-
cante ou agente desportivo é punido com
pena de suspensão de actividade desportiva
de três a seis meses.
2. A tentativa é punível.

AArrttiiggoo  116611..ºº
OUTROS COMPORTAMENTOS GRAVES

O agente de arbitragem que insulte, injurie ou
ameace praticante ou agente desportivo, é
punido com pena de suspensão de activi-
dade desportiva de um a três meses.

AArrttiiggoo  116622..ºº
COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO

1. O agente de arbitragem que tenha com-
portamento discriminatório, em violação do
disposto no artigo 6.º, em particular em
função da raça, língua, religião ou origem
étnica, é punido com repreensão por escrito.
2. Em caso de reincidência o agente de arbi-
tragem é punido com suspensão da activi-
dade desportiva por um período de três a
seis meses.

AArrttiiggoo  116633..ºº
UTILIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

O agente de arbitragem que recuse utilizar
publicidade quando determinado pela
Direcção Desportiva é punido com pena de
suspensão de actividade desportiva de um a
três meses.

AArrttiiggoo  116644..ºº
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTALAÇÕES
OU EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

1. O agente de arbitragem que utilizar de
forma indevida as instalações onde decorrem
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as competições ou os seus equipamentos,
provocando prejuízos decorrentes da sua má
utilização, é punido com pena de repreensão
por escrito. 
2. A reincidência na prática dos factos previs-
tos no número anterior determina a suspen-
são de um a três meses.

AArrttiiggoo  116655..ºº
ATRASO NO INÍCIO DAS PROVAS

O agente de arbitragem que, injustificada-
mente, provoque um atraso considerável no
início ou reinício, após intervalo, da prova,
será punido com a pena de advertência.

AArrttiiggoo  116666..ºº
VIOLAÇÃO DE OUTROS DEVERES

1. O agente de arbitragem que viole os deve-
res constantes das alíneas c) e e), do artigo
57.º, é punido com uma advertência.
2. O agente de arbitragem que viole os deve-
res constantes das alíneas f), g), i) e j), do arti-
go 57.º, é punido com repreensão por escrito.

SECÇÃO V Procedimento disciplinar

AArrttiiggoo  116677..ºº
PRINCÍPIOS GERAIS

1. O procedimento disciplinar é o meio de efec-
tivar a responsabilidade disciplinar decorrente
das infracções às disposições deste Código.
2. Ao infractor são assegurados os direitos de
audição e defesa.
3. A decisão final deduzida no âmbito do pro-
cedimento disciplinar deverá ser suficiente-
mente esclarecedora dos factos e dos funda-
mentos determinantes para a aplicação da
sanção.
4. Ninguém pode ser punido mais do que
uma vez pela prática da mesma infracção.

AArrttiiggoo  116688..ºº
NOTIFICAÇÕES

As decisões, deliberações ou providências
que afectem os interessados em procedi-
mento disciplinar são notificadas, no prazo
mais breve possível, por carta registada com
aviso de recepção, por faxe ou através do
respectivo endereço electrónico.

AArrttiiggoo  116699..ºº
INSTAURAÇÃO

1. O procedimento disciplinar é instaurado
pela Comissão Disciplinar de Agência que te-
nha conhecimento da prática de uma ou mais
infracções. 
2. A Comissão Disciplinar de Agência pode
ter conhecimento da prática de infracções
através de denúncia que lhe for apresentada
por qualquer interessado ou através do bole-
tim de jogo e relatório do agente de arbi-
tragem, ou de auto de notícia elaborado
pelas forças de segurança.
3. A denúncia deve ser apresentada na
Agência juntamente com o comprovativo da
liquidação de €50,00, reembolsáveis em caso
de procedência do procedimento disciplinar.

AArrttiiggoo  117700..ºº
DENÚNCIA

1. É titular do direito de denúncia todo aque-
le que possa obter um efeito directo e ime-
diato com a decisão da infracção.
1. A desistência da denúncia implica a extin-
ção da responsabilidade disciplinar do visado
desde que, não constando do relatório de
jogo, a infracção não seja qualificada como
muito grave e o infractor que tenha sido noti-
ficado para apresentar a sua defesa, a tal não
se oponha.
2. Em caso de pluralidade de infractores, a
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desistência de denúncia contra um deles
implica igualmente a desistência contra os
demais.

AArrttiiggoo  117711..ºº
CONEXÃO DE PROCESSOS

1. Há lugar a conexão de processos quando:
a) O mesmo agente tiver cometido várias
infracções através da mesma acção ou omis-
são;
b) A mesma infracção tiver sido cometida por
vários agentes em conjunto;
c) Vários agentes tiverem cometido diversas
infracções em conjunto, na mesma ocasião
ou lugar;
d) Vários agentes tiverem cometido diversas
infracções reciprocamente na mesma
ocasião ou lugar.
2. Havendo cumulação de infracções, serão
as mesmas julgadas num único procedimen-
to disciplinar.

AArrttiiggoo  117722..ºº
TRAMITAÇÃO INICIAL E DETERMINAÇÃO
DO ÓRGÃO COMPETENTE 

1. O procedimento disciplinar não depende
de formalidades especiais, devendo restrin-
gir-se às diligências estritamente necessárias
para o apuramento da verdade.
2. Quando tenha conhecimento da prática de
infracção, a Comissão Disciplinar de Agência
procede ao apuramento dos factos de forma
a determinar se existem factos que, com rela-
tiva probabilidade, fundamentem a existência
de infracção.
3. Os relatórios elaborados pelos agentes de
arbitragem presumem-se verdadeiros até
prova em contrário.

AArrttiiggoo  117733..ºº
QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

1. A qualificação da infracção feita pela Co-
missão Disciplinar de Agência não é passível
de recurso. 
2. A qualificação da infracção feita pelo
Conselho Regional de Disciplina que não
valide a qualificação de Comissão Disciplinar
de Agência é imperativa. 

AArrttiiggoo  117744..ºº
REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO

1. No caso de arquivamento do processo
pela Comissão Disciplinar de Agência, e caso
estejam em causa factos passíveis de qualifi-
cação como infracção grave ou muito grave
pode a Secção de Ética e Disciplina do
Conselho de Ética, Disciplina e Arbitragem,
no prazo de dez dias contados da notificação
ou publicação da decisão, oficiosamente ou a
requerimento de interessado, determinar que
seja aberto procedimento disciplinar ou que
sejam efectuadas mais investigações.
2. No caso previsto na parte final do número
anterior deverá o órgão competente indicar
que diligências probatórias deverão ser reali-
zadas.
3. No caso de reapreciação a requerimento
de interessado deve ser apresentado com-
provativo da liquidação de €50,00, reembol-
sáveis em caso de procedência do procedi-
mento disciplinar.

AArrttiiggoo  117755..ºº
APURAMENTO E DECISÃO

1. O órgão disciplinar competente para con-
duzir e decidir sobre o procedimento discipli-
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nar munir-se-á de todos os meios de prova
existentes no sentido de fundamentar devida-
mente a sua decisão.
2. Apurados os factos o órgão competente
determinará, se necessário, a abertura da
instrução.

AArrttiiggoo  117766..ºº
RECURSO

1. A decisão da Comissão Disciplinar da
Agência relativamente a infracções discipli-
nares leves não é passível de recurso.
2. A decisão proferida pelo Conselho Regio-
nal de Disciplina relativamente a infracções
disciplinares graves e muito graves é passível
de recurso para a Secção de Ética e
Disciplina do Conselho de Ética, Disciplina e
Arbitragem.
3. Com a interposição do recurso deve ser
apresentado comprovativo da liquidação de 
€100,00, reembolsáveis em caso de pro-
cedência.

AArrttiiggoo  117777..ºº
PRAZOS

1. Nos casos em que seja admissível a inter-
posição de recurso este deverá ser interpos-
to no prazo de três dias contados da notifi-
cação da decisão, mediante requerimento
escrito ao presidente do órgão disciplinar
competente para apreciar o recurso, acom-
panhado de alegações que contenham a fun-
damentação da discordância com a decisão
recorrida.
2. Após convocado, o órgão decide sobre o
recurso no prazo de dez dias contado a par-
tir da sua convocação.
3. A decisão do órgão disciplinar em sede de
recurso é inimpugnável.

Capítulo VI DISPOSIÇÕES FINAIS

AArrttiiggoo  117788..ºº
ALTERAÇÕES

1. Compete ao membro do Conselho respon-
sável pelo desporto, aprovar as alterações a
este Código.
2. O exercício de tal competência é precedi-
do de proposta da Direcção Desportiva.

AArrttiiggoo  117799..ºº
INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO

1. A interpretação das normas constantes
deste Código, bem como das normas regula-
mentares das competições, é da competên-
cia da Direcção Desportiva a quem compete
ainda integrar os casos omissos.
2. A Direcção Desportiva torna público, medi-
ante comunicado, o exercício da competên-
cia referida no número anterior.

AArrttiiggoo  118800..ºº
NORMAS REVOGADAS

1. São revogados o Regulamento Geral dos
Campeonatos e Torneios do INATEL, os
Regulamentos Específicos dos Desportos
Colectivos e dos Desportos Individuais, o
Regulamento da Participação das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira nas
Fases Finais, o Regulamento sobre Prémios,
o Regulamento do Sector de Arbitragem e o
Regulamento respeitante aos Delegados
Desportivos.
2. Consideram-se ainda revogadas todas as
normas que contrariem o disposto no pre-
sente Código.

AArrttiiggoo  118811..ºº
ENTRADA EM VIGOR

O Código Desportivo da Fundação entra em
vigor no dia 20 de Agosto do ano de 2009.
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