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REGULAMENTO DAREGULAMENTO DAREGULAMENTO DAREGULAMENTO DA    

TAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGAL    

 

Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, SAD’s e demais interessados 

informamos que na reunião de Direção de 21 de Agosto de 2012 foi aprovado o 

Regulamento da Taça de Portugal de Futebol Masculino, que se anexa e que faz parte 

integrante do Regulamento das Provas Oficiais. 

 

Pela Direção da FPF 
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TAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGALTAÇA DE PORTUGAL    

    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DA PROVAORGANIZAÇÃO TÉCNICA DA PROVAORGANIZAÇÃO TÉCNICA DA PROVAORGANIZAÇÃO TÉCNICA DA PROVA    

    

Título ITítulo ITítulo ITítulo I    

Da PDa PDa PDa Provarovarovarova    

    

601. 601. 601. 601. ObjetoObjetoObjetoObjeto    

O presente regulamento tem por objeto estabelecer as regras aplicáveis à organização 

técnica, comercial e financeira da prova Taça de Portugal de Futebol Masculino. 

 

602. 602. 602. 602. Organizador eOrganizador eOrganizador eOrganizador e    Promotores Promotores Promotores Promotores     

602.01.602.01.602.01.602.01. A prova Taça de Portugal é organizada pela FPF, em cada época desportiva. 

602.02. 602.02. 602.02. 602.02. Os clubes/SADs visitados são promotores de cada um dos jogos da prova Taça 

de Portugal, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

602.03. 602.03. 602.03. 602.03. A FPF é promotora do jogo da final da Taça de Portugal. 

 

603. 603. 603. 603. DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    

A prova pode ser denominada por Taça de Portugal, Taça de Portugal seguida da época 

da sua realização ou Taça de Portugal associada à designação dos seus patrocinadores. 
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604. 604. 604. 604. ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação    

604.01.604.01.604.01.604.01. A Taça de Portugal é disputada pelos clubes/SADs participantes nos 

campeonatos nacionais de seniores de futebol masculino. 

604.02. 604.02. 604.02. 604.02. A direção da FPF pode permitir a participação de clubes/SADs participantes 

noutras provas ou campeonatos. 

604.03. 604.03. 604.03. 604.03. As equipas B e os clubes cujas sociedades anónimas desportivas participem em 

campeonatos que permitam o acesso à Taça de Portugal encontram-se impedidos de 

disputar esta prova. 

604.04.604.04.604.04.604.04. A direção da FPF aprova o formato da prova e publica o número de eliminatórias 

e equipas participantes até ao dia 30 de Abril da época desportiva imediatamente 

anterior àquela a que disser respeito. 

604.05. 604.05. 604.05. 604.05. A indicação do número de clubes isentos e a alteração do número de equipas, 

motivadas pela desistência de clubes/SADs ou sanção disciplinar equivalente, são 

comunicadas pela direção da FPF antes do início da prova a que a alteração respeite. 

604.06. 604.06. 604.06. 604.06. Os comunicados referidos nos números anteriores fazem parte integrante do 

presente regulamento. 

604.07604.07604.07604.07. . . . A participação na Taça de Portugal é de caráter obrigatório para os clubes/SADs 

para ela qualificados. 

    

605. 605. 605. 605. Caracterização dCaracterização dCaracterização dCaracterização da Provaa Provaa Provaa Prova    

605.01. 605.01. 605.01. 605.01. Sem prejuízo do disposto no número seguinte as eliminatórias da Taça de 

Portugal são disputadas a uma mão. 

605.02. 605.02. 605.02. 605.02. A meia-final é disputada a duas mãos. 

605.03.605.03.605.03.605.03. Os clubes/SADs isentos participam automaticamente na eliminatória seguinte. 

605.04. 605.04. 605.04. 605.04. Os clubes SADs podem ficar isentos uma vez em cada época desportiva. 

605.05605.05605.05605.05. . . . Os clubes/SADs vencedores participam no(s) jogo(s) da eliminatória seguinte e, 

quando das meias-finais, da final. 
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606. 606. 606. 606. Duração dDuração dDuração dDuração dos Jogosos Jogosos Jogosos Jogos    

606.01. 606.01. 606.01. 606.01. Cada jogo tem a duração de noventa minutos e é disputado em duas partes com 

a duração de quarenta e cinco minutos cada. 

606.02.606.02.606.02.606.02.    Entre cada parte há lugar a um intervalo de quinze minutos. 

    

607. 607. 607. 607. DesempateDesempateDesempateDesempate    

607.01. 607.01. 607.01. 607.01. Se no final do tempo regulamentar de eliminatória a uma mão as equipas 

estiverem em igualdade, o jogo é interrompido por cinco minutos e prolongado por trinta 

divididos em duas partes de quinze minutos cada sem intervalo mas com mudança de 

campo. 

607.02607.02607.02607.02. Se no final do prolongamento a igualdade subsistir as duas equipas procedem ao 

desempate através de pontapés da marca de grande penalidade, em conformidade com 

as leis do jogo. 

607.03607.03607.03607.03. Se no final do tempo regulamentar do segundo jogo da meia-final as equipas 

estiverem em igualdade é apurado para a final o clube/SAD que tiver marcado mais golos 

nas duas mãos. 

607.04607.04607.04607.04. Se da aplicação do critério referido no número anterior o empate persistir é 

apurado para a final o clube/SAD que tiver marcado mais golos fora de casa. 

607.05607.05607.05607.05. Se mesmo assim a igualdade se mantiver é apurado para a final o clube/SAD 

considerado vencedor nos termos dos artigos 607.01 e 607.02. 

    

608. 608. 608. 608. CalendarizaçCalendarizaçCalendarizaçCalendarizaçãoãoãoão    

608.01.608.01.608.01.608.01. Compete à FPF aprovar o calendário da prova e suas alterações, definir o horário 

dos sorteios, jogos, treinos oficiais, reuniões organizacionais, transmissões televisivas, 

ações de imprensa e quaisquer outras que, no âmbito da prova, se venham a realizar. 

608.02. 608.02. 608.02. 608.02. A direção da FPF pode alterar a data e/ou hora dos jogos se o interesse da prova 

o exigir, designadamente para garantir a respetiva transmissão televisiva. 
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608.03. 608.03. 608.03. 608.03. A data e hora de jogos pode ainda ser alterada a pedido dos clubes/SADs 

contendores do jogo em causa. 

608.04. 608.04. 608.04. 608.04. O pedido de alteração, a que se refere o número anterior, deve ser remetido 

através das Associações respetivas e dar entrada na FPF com quinze dias de antecedência 

da data calendarizada para o jogo. 

608.05. 608.05. 608.05. 608.05. O deferimento da alteração exige o acordo dos clubes/SADs e da FPF e, sempre 

que um clube/SAD se tenha de deslocar do continente às ilhas ou destas àquele, a 

garantia das respetivas viagens.    

608.06. 608.06. 608.06. 608.06. O pedido de alteração que dê entrada fora de prazo está sujeito    ao pagamento 

de uma taxa pelo valor fixado no Comunicado Oficial n.º 1. 

    

609. 609. 609. 609. SorteioSorteioSorteioSorteio    

609.01. 609.01. 609.01. 609.01. Os sorteios são realizados na FPF. 

609.02.609.02.609.02.609.02. Os sorteios são públicos mas neles apenas podem intervir os delegados 

credenciados das Associações Distritais ou Regionais e dos clubes/SADs participantes. 

609.03. 609.03. 609.03. 609.03. Aberto o sorteio são sorteadas as bolas correspondentes aos clubes/SADs 

isentos quando a eliminatória os admita. 

609.04609.04609.04609.04.... Depois de sorteados os clubes/SADs isentos ou, inexistindo, logo após o início 

do sorteio são sorteadas as bolas correspondentes aos clubes/SADs que disputarão entre 

si a eliminatória a que o sorteio se refere. 

609.05609.05609.05609.05. . . . O primeiro número a ser sorteado corresponde à equipa visitada e o segundo à 

equipa visitante e assim sucessivamente. 

609.06. 609.06. 609.06. 609.06. No jogo da final é considerada equipa visitada o vencedor do primeiro jogo 

sorteado para as meias-finais e equipa visitante o vencedor do segundo jogo daquela 

eliminatória. 

609.07609.07609.07609.07. . . . Depois de anunciados os resultados é o sorteio dado por encerrado. 

 

 



 

8 

 

610. 610. 610. 610. EstádioEstádioEstádioEstádiossss    

610.01. 610.01. 610.01. 610.01. Os jogos são disputados em campos relvados, naturais ou sintéticos, com as 

medidas mínimas de 100x64metros e cujas instalações respeitem a legislação aplicável 

designadamente em matéria de segurança. 

610.02.610.02.610.02.610.02. Nos jogos objeto de transmissão televisiva os estádios devem ainda dispor de 

condições para a captação e transmissão de imagens e sons e instalação de publicidade 

nos termos do presente regulamento. 

610.03. 610.03. 610.03. 610.03. Sem prejuízo do regime aplicável à final da Taça, compete ao clube/SAD visitado 

a indicação dos campos para a realização dos jogos. 

610.04. 610.04. 610.04. 610.04. A indicação do campo é repetida sempre que a FPF verifique que o indicado não 

cumpre os requisitos legais ou regulamentarmente exigidos. 

610.05. 610.05. 610.05. 610.05. Se o campo    indicado para a realização do jogo não cumprir os requisitos 

referidos nos artigos 610.01 ou 610.02 e o clube/SAD visitado não indicar outro que os 

cumpra, o jogo disputa-se no campo do outro clube/SAD, salvo quando este esteja em 

situação idêntica caso em que o jogo é disputado no campo indicado pela direção da FPF. 

610.06. 610.06. 610.06. 610.06. Se o campo indicado para a realização de jogo estiver interdito o jogo disputa-se 

no campo do outro clube/SAD, salvo quando este esteja em situação idêntica caso em 

que o jogo é disputado no campo indicado pela direção da FPF.    

610.0610.0610.0610.07. 7. 7. 7. Excetuam-se do disposto no número anterior    os jogos da meia-final em que 

compete ao clube/SAD, com campo interdito, indicar campo alternativo situado na 

jurisdição da respetiva associação distrital ou regional. 

610.08.610.08.610.08.610.08. O jogo da Final da Taça é disputado no estádio do Jamor, salvo quando a direção 

da FPF indique outro Estádio para a sua realização.  

    

611. 611. 611. 611. RelvadoRelvadoRelvadoRelvado    

611611611611.01. .01. .01. .01. A rega deve ser efetuada de modo uniforme e terminar 60 (sessenta) minutos 

antes do começo do jogo. 
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611611611611.02..02..02..02. A rega pode ser feita entre 10 (dez) a 5 (cinco) minutos, antes do início do jogo 

ou no intervalo, durante 5 (cinco) minutos se as condições do estádio assim o permitirem 

e as duas equipas e a equipa de arbitragem a tal acordarem. 

611611611611.03. .03. .03. .03. Compete ao diretor de jogo a indicação dos demais períodos de rega do relvado 

e ao árbitro, quando não haja acordo entre os clubes/SADs contendores, decidir em 

última instância. 

    

612. 612. 612. 612. BolasBolasBolasBolas    

612612612612.01. .01. .01. .01. As bolas a utilizar nos jogos da Taça de Portugal são fornecidas pelos 

clubes/SADs visitados. 

612.02. 612.02. 612.02. 612.02. Excetuam-se do disposto no número anterior as bolas a utilizar nas meias-

finais, treinos oficiais e no jogo da final que são fornecidas pela FPF. 

612.03612.03612.03612.03.... As bolas referidas no número anterior podem conter a marca do patrocinador da 

prova, por determinação da direção da FPF. 

612612612612.04.04.04.04. . . . As    bolas fornecidas pela    FPF são de utilização obrigatória. 

    

613613613613. . . . EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos    

613613613613.01. .01. .01. .01. As equipas usam os equipamentos aprovados para a época em curso. 

613613613613.02. .02. .02. .02. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, compete à equipa visitada a 

apresentação do equipamento alternativo sempre que a FPF ou a equipa de arbitragem 

considere que os equipamentos dos clubes/SADs participantes no jogo são semelhantes 

ou de difícil destrinça. 

 613.03. 613.03. 613.03. 613.03. No jogo da final compete à equipa visitante a apresentação do equipamento 

alternativo. 

613.04613.04613.04613.04.... A manga direita da camisola do equipamento de jogo é reservada à FPF. 

613.05.613.05.613.05.613.05. Os clubes/SADs apõem na manga direita da camisola do seu equipamento de 

jogo um emblema com a publicidade do patrocinador ou com o nome da prova, mediante 

indicação da FPF. 
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614.614.614.614. Delegados aDelegados aDelegados aDelegados ao Jogoo Jogoo Jogoo Jogo    

614.01.614.01.614.01.614.01. Cada clube/SAD indica um delegado ao jogo.    

614.02.614.02.614.02.614.02. Os delegados ao jogo são membros dos corpos gerentes ou funcionários dos 

clubes/SADs participantes e atuam em representação da equipa que os indicou.    

614.03.614.03.614.03.614.03. Os delegados dos clubes/SADs têm os seguintes deveres:    

a.a.a.a. Comparecer ao jogo com 75 (setenta e cinco) minutos de antecedência; 

b.b.b.b. Colaborar com o diretor de jogo em todos os aspetos da organização; 

c.c.c.c. Assegurar que os dirigentes, delegados, jogadores, técnicos e funcionários do 

clube/SAD que representam têm um comportamento correto entre si, com a 

FPF, a equipa de arbitragem, a equipa adversária, o público, os elementos das 

forças de segurança e os representantes dos órgãos de comunicação social;  

d.d.d.d. Controlar e vedar o acesso e permanência à zona técnica dos representantes, 

colaboradores ou funcionários que, pertencentes ao clube/SAD por si 

representado, não se encontrem devidamente credenciados pela FPF.  

e.e.e.e. Apresentar ao quarto árbitro, com uma antecedência mínima de 75 (setenta e 

cinco) minutos do início do jogo, a ficha técnica com a identificação dos: 

I.I.I.I. Jogadores efetivos e suplentes, com indicação do primeiro e último 

nome, número de licença, número de camisola e data de nascimento 

de cada um, 

II.II.II.II. Restantes elementos sentados no banco, 

III.III.III.III. Jogadores que desempenham as funções de capitão e sub-capitão, 

IV.IV.IV.IV. Delegado para o controlo antidopagem, com indicação do seu nome 

completo e número de licença federativa, 

f.f.f.f. Receber da FPF as cópias das fichas técnicas; 

g.g.g.g. Validar os dados constantes do boletim de constituição das equipas, elaborado 

pela FPF para afixação nos locais destinados aos órgãos de comunicação 

social. 
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615.615.615.615. Delegados AntidopagemDelegados AntidopagemDelegados AntidopagemDelegados Antidopagem    

615.01.615.01.615.01.615.01. Cada clube/SAD indica um delegado para controlo antidopagem.    

615.02.615.02.615.02.615.02.  Os delegados para o controlo antidopagem assistem ao sorteio e informam os 

jogadores visados do dever de apresentação na sala do controlo imediatamente após o 

final do jogo.    

 

616.616.616.616. Diretor dDiretor dDiretor dDiretor de Imprensae Imprensae Imprensae Imprensa    

616.01.616.01.616.01.616.01. Nos jogos objeto de transmissão televisiva, os clubes/SADs devem comunicar 

a identidade do dirigente ou funcionário designado para exercer as funções de diretor de 

imprensa e do seu substituto com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência em relação 

ao jogo. 

616.02.616.02.616.02.616.02. São deveres específicos do diretor de imprensa: 

a.a.a.a. Comparecer no estádio com a antecedência mínima de 75 (setenta e cinco) 

minutos do início do jogo; 

b.b.b.b. Apoiar na realização das conferências de Imprensa; 

c.c.c.c. Assegurar a presença dos jogadores indicados pela FPF nas entrevistas e 

conferências nos termos do presente regulamento; 

d.d.d.d. Garantir a passagem dos jogadores e treinadores na zona mista. 

 

617.617.617.617. IncompatibilidadeIncompatibilidadeIncompatibilidadeIncompatibilidade    

É incompatível entre si o exercício em simultâneo das funções de delegado de 

clube/SAD, diretor de segurança e diretor de imprensa. 

 

618.618.618.618. AcreditaçãoAcreditaçãoAcreditaçãoAcreditação    

618.01.618.01.618.01.618.01. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes a acreditação para os jogos é 

feita pelos clubes visitados.    
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618.02.618.02.618.02.618.02. No jogo da final da Taça, a FPF procede à acreditação dos agentes desportivos 

com títulos de livre-trânsito, para áreas da zona técnica e áreas fora da zona técnica, 

competindo-lhe a determinação das zonas e áreas que cada agente tem direito de acesso 

e permanência e a definição da credencial a atribuir.    

618.03.618.03.618.03.618.03. Os clubes/SADs participantes remetem à FPF os pedidos de acreditação até ao 

sexto dia útil anterior ao jogo.     

618.04.618.04.618.04.618.04. Os agentes têm direito de acesso e permanência às zonas identificadas na 

credencial emitida, desde que exibida.    

618.05.618.05.618.05.618.05. Os jogadores equipados e inscritos na ficha técnica têm direito de acesso e 

permanência a qualquer uma das zonas identificadas no presente sem necessidade de 

exibição de credencial.    

 

619.619.619.619. Zona TécnicaZona TécnicaZona TécnicaZona Técnica    

A FPF define a zona técnica que inclui, pelo menos, a: 

01.01.01.01. Zona representada no Anexo A deste regulamento; 

02.02.02.02. Zona situada entre as linhas exteriores do terreno de jogo e a área de 

ligação entre o campo e os balneários; 

03.03.03.03. Zona de corredores de acesso ao recinto de jogo, aos balneários dos 

clubes/SADs e da equipa de arbitragem; 

04.04.04.04. Balneários dos clubes/SADs e da equipa de arbitragem; 

05.05.05.05. Sala de controlo anti-doping. 

 

620.620.620.620. Acesso eAcesso eAcesso eAcesso e    Permanência Zona TécnicaPermanência Zona TécnicaPermanência Zona TécnicaPermanência Zona Técnica    

620.01.620.01.620.01.620.01. Durante o tempo regulamentar e intervalo do jogo, com respeito pelo 

disposto no artigo 618 e nos números seguintes, podem aceder e permanecer na Zona 

Técnica: 

a.a.a.a. Delegado de jogo ou, quando o jogo for o da final, o Diretor de jogo e staff 

da FPF; 
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b.b.b.b. Delegados ao jogo, médicos, massagistas, treinadores, jogadores suplentes 

quando equipados, quarto árbitro e maqueiros dos serviços de urgência 

médica; 

c.c.c.c. Agentes da força de segurança; 

d.d.d.d. Assistentes de recintos desportivos; 

e.e.e.e. Apanha-bolas; 

f.f.f.f. Presidentes dos clubes/SADs;  

g.g.g.g. Membros do conselho de arbitragem; 

h.h.h.h. Um treinador de guarda-redes e um técnico de equipamentos; 

i.i.i.i. Operador televisivo titular dos direitos de transmissão televisiva; 

j.j.j.j. Fotógrafos; 

k.k.k.k. Outros agentes desportivos. 

620.02.620.02.620.02.620.02. Os agentes referidos nas alíneas f) g) e h) do número anterior podem 

permanecer na zona técnica até 15 (quinze) minutos antes de iniciar o jogo e 15 (quinze) 

minutos após o seu termo, sempre que se encontre garantida estrutura de segurança e de 

controlo adequada e, quando o jogo for o da final, a FPF não se oponha a tal acesso ou 

permanência. 

620.03.620.03.620.03.620.03. O agente referido na alínea i) tem acesso à zona técnica durante o intervalo do 

jogo para realização de uma entrevista rápida (flash-interview), desde que, antes do 

início do jogo, tenha exibido a sua identificação aos diretores de jogo e de comunicação 

da FPF e, para captação de imagens, fixado a câmara nos locais para o efeito 

determinados pela FPF. 

620.04.620.04.620.04.620.04. Os agentes referidos na alínea j) podem aceder à zona técnica para captação da 

fotografia oficial de ambas as equipas, antes do início do jogo, depois de terminado o 

período de aquecimento dos jogadores e da equipa de arbitragem. 

620.05.620.05.620.05.620.05. O acesso à sala de controlo antidopagem é feito nos termos da regulamentação 

própria. 
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620.06.620.06.620.06.620.06. A FPF autoriza ainda a acreditação de 8 (oito) agentes desportivos por 

clube/SAD que podem aceder à zona técnica até 30 (trinta) minutos antes do início do 

jogo e 15 (quinze) minutos depois do seu termo. 

620.07.620.07.620.07.620.07.  Fora do período referido no número anterior os agentes desportivos 

mencionados devem recolher ao balneário da respetiva equipa ou tomar lugar no assento 

que o seu título de ingresso permita. 

 

621.621.621.621. AcessoAcessoAcessoAcesso    aos Balneáaos Balneáaos Balneáaos Balneáriosriosriosrios    

621.01.621.01.621.01.621.01. Tem direito de acesso aos balneários das equipas os jogadores, a equipa 

técnica, os dirigentes e funcionários dos respetivos clubes/SADS e, em condições 

excecionais, o delegado de jogo da FPF. 

621.02.621.02.621.02.621.02. Os operadores de imprensa, rádio e televisão, podem aceder aos balneários 

dos jogadores desde que dado conhecimento aos delegados dos clubes respetivos e tal 

tenha sido autorizado antecipadamente pela FPF. 

621.03.621.03.621.03.621.03. O disposto no número anterior não é aplicável quando o acesso ao balneário 

dos jogadores for comum ao da equipa de arbitragem. 

 

622.622.622.622. Acesso aAcesso aAcesso aAcesso ao o o o Balneário dBalneário dBalneário dBalneário da Equipa a Equipa a Equipa a Equipa dddde Arbitrageme Arbitrageme Arbitrageme Arbitragem    

622.01.622.01.622.01.622.01. Antes do início do jogo e após o seu termo têm acesso ao balneário da equipa 

de arbitragem para desempenho das funções respetivas: 

a.a.a.a. Delegados das equipas participantes;   

b.b.b.b. Diretor de jogo da FPF; 

c.c.c.c. Membros do conselho de arbitragem; 

d.d.d.d. Elementos das forças de segurança. 

622.02.622.02.622.02.622.02. No intervalo do jogo pode ser permitido o acesso das pessoas referidas no 

número anterior, se solicitado pela equipa de arbitragem. 

622.03.622.03.622.03.622.03. O acesso por médico para realização de controlo antidopagem é feito nos 

termos da regulamentação aplicável. 
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623.623.623.623. Acesso e Permanência a oAcesso e Permanência a oAcesso e Permanência a oAcesso e Permanência a outras Zonasutras Zonasutras Zonasutras Zonas    

623.01.623.01.623.01.623.01. Durante o tempo regulamentar e intervalo de jogo, com respeito pelo disposto 

no artigo 618 e nos números seguintes, podem aceder e permanecer na área situada 

entre as linhas exteriores do terreno de jogo e as vedações do estádio:  

a.a.a.a. Fotógrafos da imprensa;  

b.b.b.b. Repórteres de campo e operador televisivo titular dos direitos;  

c.c.c.c. Operadores de radiodifusão de âmbito nacional; 

d.d.d.d. Agentes das forças de segurança pública;  

e.e.e.e. Coordenador de segurança;  

f.f.f.f. Assistentes de recinto desportivo;  

g.g.g.g. Maqueiros dos serviços de emergência médica;   

h.h.h.h. Apanha-bolas;  

i.i.i.i.    Técnicos de manutenção do terreno de jogo;  

j.j.j.j.     Outros credenciados pela FPF nomeadamente para acções promocionais e 

de animação. 

623.02.623.02.623.02.623.02. Compete à FPF determinar os locais onde se devem situar cada um dos 

elementos referidos no número anterior e se devem fixar os instrumentos de trabalho 

estáticos daqueles. 

623.03.623.03.623.03.623.03. O direito de acesso e permanência dos agentes referidos no número um 

encontra-se condicionado aos interesses da prova e sujeito ao cumprimento das normas 

emitidas pela FPF. 

 

624.624.624.624. Banco dBanco dBanco dBanco de Suplentese Suplentese Suplentese Suplentes    

Durante o tempo regulamentar do jogo podem permanecer no banco de suplentes:  

01.01.01.01. Um delegado ao jogo;  

02.02.02.02. Dois treinadores;  

03.03.03.03. Um médico;  
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04.04.04.04. Enfermeiro/massagista;  

05.05.05.05. Sete jogadores suplentes.  

 

625.625.625.625. Banco SuplementarBanco SuplementarBanco SuplementarBanco Suplementar    

625.01.625.01.625.01.625.01. Os bancos suplementares são colocados a uma distância de cinco metros do 

banco dos suplentes sempre que o espaço do recinto o permita. 

625.02.625.02.625.02.625.02. Têm direito de permanência no banco suplementar: 

a.a.a.a. Um funcionário;  

b.b.b.b. Um técnico de equipamentos;  

c.c.c.c. Dois elementos de staff.  

625.03.625.03.625.03.625.03. Os agentes referidos são identificados através do seu número de identificação 

em modelo próprio anexo a este regulamento (Anexo B) 

625.04.625.04.625.04.625.04. Os agentes identificados nos termos do número anterior encontram-se 

impedidos de aceder ao terreno de jogo e de se dirigir à equipa de arbitragem. 

    

Título IITítulo IITítulo IITítulo II    

Da FDa FDa FDa Finalinalinalinal    

 

626.626.626.626. Diretor dDiretor dDiretor dDiretor de Segurança e Segurança e Segurança e Segurança     

626.01.626.01.626.01.626.01. Os clubes/SADs devem comunicar a identidade do dirigente ou funcionário 

designado para o exercício da função de diretor de segurança e seu substituto com, pelo 

menos, 10 (dez) dias de antecedência em relação ao jogo.    

626.02.626.02.626.02.626.02. São deveres específicos do diretor de segurança:    

a.a.a.a. Estar presente nas reuniões preparatórias de segurança; 

b.b.b.b. Colaborar na execução de medidas destinadas a garantir a ordem e 

segurança no recinto do jogo e anéis de segurança, antes, durante e após o 

jogo; 
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c.c.c.c. Cooperar com o diretor de jogo, o comandante das forças de segurança, os 

serviços de bombeiros e de protecção civil e os serviços de urgência médica. 

 

627.627.627.627. LivreLivreLivreLivre----TrânsitoTrânsitoTrânsitoTrânsito    

627.01.627.01.627.01.627.01. Cada clube/SAD tem direito às seguintes credenciais de livre-trânsito: 

a.a.a.a. Presidente do clube/SAD participante; 

b.b.b.b. Diretor de segurança; 

c.c.c.c. Diretor de imprensa; 

d.d.d.d. Responsável para a organização do jogo. 

627.02.627.02.627.02.627.02. A FPF pode ainda emitir outras credenciais de livre-trânsito com vista à boa 

organização e realização do jogo. 

 

628628628628.... Treino OficialTreino OficialTreino OficialTreino Oficial    

628.01.628.01.628.01.628.01. O jogo é precedido de um treino oficial de cada equipa com a duração máxima 

de 60 (sessenta) minutos, a realizar no dia da véspera e no estádio da sua realização. 

628.02.628.02.628.02.628.02. Nas sessões de treino oficiais, os jogadores usam os coletes fornecidos pela 

FPF.     

628.03.628.03.628.03.628.03. Os primeiros 15 minutos são abertos aos órgãos de comunicação social. 

628.04.628.04.628.04.628.04. O clube/SAD visitado tem prioridade na escolha do horário do treino. 

628.05.628.05.628.05.628.05. Se o clube/SAD desejar manter a presença de jornalista(s) e repórter(es) de 

imagem, pertencentes ao seu canal televisivo oficial ou equivalente, no período de treino 

fechado à comunicação social, é igualmente autorizada a presença de uma câmara da 

estação detentora dos direitos de transmissão do jogo. 

 

629.629.629.629. ReuniãoReuniãoReuniãoReunião        

No dia do jogo da final, após a inspeção ao relvado por parte da equipa de arbitragem e 

dos delegados de ambos os clubes/SADs, realiza-se uma reunião organizacional, com a 

presença daqueles, dos directores de imprensa e de segurança de cada clube/SAD, do 
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coordenador de segurança, do comandante das forças de segurança, dos elementos do 

serviço de emergência médica e dos bombeiros, para esclarecimento de todas as 

questões relacionadas com o jogo e designadamente para: 

01.01.01.01. Discussão de assuntos relacionados com a segurança, condições técnicas do 

campo, organização e realização do jogo; 

02.02.02.02. Informação pela FPF das questões relacionadas com a publicidade, ações 

promocionais e cerimónia de entrega de prémios, e 

03.03.03.03. Aprovação, pela equipa de arbitragem, dos equipamentos para o jogo e coletes 

de aquecimento. 

 

630.630.630.630. Jogo Jogo Jogo Jogo     

630.01.630.01.630.01.630.01. Nos períodos de aquecimento e banco de suplentes os jogadores usam os 

coletes fornecidos pela FPF.     

630.02.630.02.630.02.630.02. As equipas entram em campo de mão dada com crianças vestidas com 

equipamento da equipa adversária.    

    

631.631.631.631. Cerimónia de entrega dos prémiCerimónia de entrega dos prémiCerimónia de entrega dos prémiCerimónia de entrega dos prémiosososos    

631.01.631.01.631.01.631.01. Ao clube/SAD vencedor é atribuído um troféu oficial. 

631.02.631.02.631.02.631.02. Aos jogadores inscritos na ficha técnica do jogo, aos restantes elementos 

presentes no banco dos suplentes e ao presidente do clube/SAD vencedor é distribuída 

uma medalha em prata dourada. 

631.03.631.03.631.03.631.03. O Clube/SAD Vencedor tem ainda direito a receber 21 (vinte e uma) medalhas 

adicionais para entrega a agentes desportivos por si escolhidos. 

631.04.631.04.631.04.631.04. A cerimónia de entrega dos troféus referidos é realizada após o jogo, 

competindo à FPF a sua organização. 
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

ORGAORGAORGAORGANIZAÇAO COMERCIAL NIZAÇAO COMERCIAL NIZAÇAO COMERCIAL NIZAÇAO COMERCIAL     

    

632. 632. 632. 632. DireitosDireitosDireitosDireitos    

632.01. 632.01. 632.01. 632.01. A FPF tem competência exclusiva para negociar o patrocínio, a publicidade, os 

direitos de transmissão e outros para promoção e exploração da prova e de cada um dos 

jogos nela integrados mesmo quando disputados no campo de uma das equipas 

participantes. 

632.02.632.02.632.02.632.02. À FPF compete atribuir o estatuto de patrocinador da prova Taça de Portugal. 

632.03. 632.03. 632.03. 632.03. A FPF é a única detentora dos direitos de instalação de publicidade, institucional 

ou comercial, em qualquer zona do estádio designadamente no interior do recinto 

desportivo, bancadas, bancos, assentos, camarotes, tribunas, áreas de comércio e em 

qualquer evento da prova nomeadamente nos jogos, treinos oficiais, conferências de 

imprensa, entrevistas rápidas (superflash e flash interview), cerimónia de entrega de 

prémios e zona mista. 

632.04632.04632.04632.04. . . . A FPF é ainda a única detentora dos direitos de captação, fixação, acesso, 

disponibilização, exploração e transmissão, nacional ou internacional, por televisão, 

streaming ou qualquer meio, das imagens e sons dos treinos, jogos, entrevistas, 

cerimónias e conferências que no âmbito da Taça de Portugal se venham a realizar. 

632.05632.05632.05632.05. . . . Compete ao clube/SAD visitado assegurar que a FPF detém os direitos referidos 

no presente capítulo. 

632.06632.06632.06632.06. . . . A FPF negoceia o patrocínio, a publicidade e os direitos de transmissão e 

comunica aos clubes/SADs participantes as contrapartidas financeiras a atribuir em 

virtude de tal negociação. 
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633. 633. 633. 633. PublicidadePublicidadePublicidadePublicidade    

633.01. 633.01. 633.01. 633.01. Em todos os jogos da Taça de Portugal    é destinado na primeira linha de 

publicidade o espaço de 6,00x0,90, situado na parte central e zona oposta aos bancos de 

suplentes, ao nome da prova e à denominação do patrocinador oficial e o círculo central 

do terreno de jogo às acções determinadas pela FPF. 

633.02. 633.02. 633.02. 633.02. Nos jogos da Taça de Portugal, objeto de transmissão televisiva, a FPF estabelece 

os espaços reservados aos patrocinadores dos clubes/SADs e os locais em que será 

exibida a publicidade negociada pela FPF. 

633.03633.03633.03633.03. No jogo da final da Taça de Portugal só é instalada e exibida publicidade 

negociada pela FPF. 

 

634. 634. 634. 634. Transmissão eTransmissão eTransmissão eTransmissão e    Atividades Atividades Atividades Atividades de Comunicação Socialde Comunicação Socialde Comunicação Socialde Comunicação Social    

634.01.634.01.634.01.634.01. A FPF determina o número de jogos a transmitir e os meios para a sua 

transmissão. 

634.02.634.02.634.02.634.02. A FPF pode autorizar ou determinar que antes, durante ou após qualquer jogo 

da Taça de Portugal, objeto de transmissão televisiva, sejam realizadas atividades de 

comunicação social, nomeadamente conferências de imprensa, entrevistas super rápidas, 

entrevistas rápidas e zona mista. 

634.03.634.03.634.03.634.03. A determinação das atividades de comunicação social a realizar é feita com, 

pelo menos, cinco dias de antecedência da sua realização. 

634.04.634.04.634.04.634.04. A FPF tem competência exclusiva para a acreditação dos órgãos de comunicação 

social e para a determinação dos locais, dos períodos de tempo e da publicidade a ser 

exibida nas atividades referidas. 

634.05.634.05.634.05.634.05. Os clubes/SADs são obrigados a fazer-se representar pelo treinador principal e 

por um dos dois jogadores indicados pelo delegado da FPF, aos delegados dos 

clubes/SADs intervenientes, cabendo a estes a responsabilidade de providenciar pela sua 

imediata apresentação perante o operador que, detenha a titularidade dos direitos de 
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transmissão, nas conferências de imprensa, entrevistas super rápidas ou entrevistas 

rápidas e zona mista autorizadas ou determinadas pela FPF. 

634.06.634.06.634.06.634.06. O treinador principal é substituído pelo treinador adjunto sempre que aquele 

tenha sido expulso. 

634.07.634.07.634.07.634.07. Os jogadores sorteados para o controlo antidoping não são indicados para 

entrevistas e conferências de imprensa. 

634.08.634.08.634.08.634.08. Os jogadores e treinadores participantes nas entrevistas apenas podem exibir 

a marca institucional do clube/SAD e a do fornecedor do equipamento desportivo. 

 

635.635.635.635. Entrevistas Entrevistas Entrevistas Entrevistas     

635.635.635.635. Depois de terminados os jogos objeto de transmissão televisiva: 

01.01.01.01. Pode ser realizada, na zona de relvado, uma entrevista aos jogadores 

participantes, nas condições definidas pela FPF; 

02.02.02.02. É realizada uma entrevista rápida, com a duração máxima de noventa 

segundos e sobre factos ocorridos no jogo, sendo entrevistados em 

primeiro lugar os jogadores e em segundo os treinadores, preferindo os 

agentes da equipa vencedora. 

 

636. 636. 636. 636. Conferências de ImprensaConferências de ImprensaConferências de ImprensaConferências de Imprensa    

636.01.636.01.636.01.636.01. Nas conferências de imprensa dos jogos, com excepção da final da Taça: 

a. O treinador do clube/SAD visitante deve comparecer na sala de imprensa 

para ser entrevistado nos 20 (vinte) minutos seguintes à conclusão do jogo; 

b. O treinador do clube/SAD visitado deve comparecer na sala de conferência 

de imprensa para ser entrevistado imediatamente após o termo da 

entrevista do clube/SAD visitante. 
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636.02.636.02.636.02.636.02. No dia da véspera do jogo da final e no estádio da sua realização é efetuada 

uma conferência de imprensa de antevisão do jogo com a presença dos treinadores das 

equipas participantes e dos jogadores designados pela FPF. 

636.03.636.03.636.03.636.03. No dia do jogo da final realizam-se, na sala de imprensa do estádio de 

realização do jogo, decorridos 20 (vinte) minutos da cerimónia de entrega de prémios: 

a.a.a.a. Uma conferência de imprensa com a presença do treinador da equipa 

vencida e  

b.b.b.b. Logo após a conclusão daquela, uma conferência de imprensa com a 

presença do treinador da equipa vencedora. 

 

636.636.636.636. Zona MistaZona MistaZona MistaZona Mista    

A zona mista situa-se entre a saída dos balneários e a área reservada ao estacionamento 

das viaturas dos dirigentes, técnicos e jogadores e destina-se ao acesso destes às 

viaturas ou autocarros da equipa através da zona referida. 

    

637.637.637.637. Outras atividadesOutras atividadesOutras atividadesOutras atividades    

Os clubes/SADs finalistas disponibilizam dois elementos do plantel e o treinador 

principal para atividades de comunicação social em data a acordar entre os clubes/SADs 

envolvidos na final da Taça de Portugal e a FPF. 
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRAORGANIZAÇÃO FINANCEIRAORGANIZAÇÃO FINANCEIRAORGANIZAÇÃO FINANCEIRA    

 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

    

OOOORGANIZAÇÃO FINANCEIRARGANIZAÇÃO FINANCEIRARGANIZAÇÃO FINANCEIRARGANIZAÇÃO FINANCEIRA    

 

639. 639. 639. 639. CompetênciaCompetênciaCompetênciaCompetência    

A organização financeira da prova Taça de Portugal pertence à FPF.  

    

640. 640. 640. 640. DelegaçãoDelegaçãoDelegaçãoDelegação    

640.01. 640.01. 640.01. 640.01. A FPF pode delegar a organização financeira dos jogos nas Associações a que 

pertençam os clubes/SADs visitados ou nos clubes/SADs visitados. 

640.02640.02640.02640.02. . . . A Associação ou clube/SAD com competências delegadas enviam à FPF no prazo 

de vinte dias contados do jogo os comprovativos das despesas efetuadas e o número de 

bilhetes vendidos, por categoria e preço, para elaboração do mapa de organização 

financeira do jogo. 

640.03.640.03.640.03.640.03. O regime previsto nos números anteriores não é aplicável à final da Taça de 

Portugal. 

640.04.640.04.640.04.640.04. As verbas devidas são pagas à FPF no prazo de dez dias contados do envio do 

mapa financeiro pela FPF. 

    

641. 641. 641. 641. IngressosIngressosIngressosIngressos    

641.01641.01641.01641.01. . . . Os bilhetes são emitidos por quem exerça competência para a organização 

financeira do jogo. 

641.02641.02641.02641.02. Quando a FPF emita bilhetes compete ao clube/SAD visitado a devolução dos 

remanescentes no prazo de 4 (quatro) dias da realização do jogo. 
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641.03. 641.03. 641.03. 641.03. Quando os bilhetes sejam emitidos pelo clube/SAD visitado encontra-se este 

obrigado a utilizar a imagem e o conteúdo definidos pela FPF. 

641.04 641.04 641.04 641.04 Os clubes/SADs devem indicar à FPF durante o mês de Junho de cada ano o 

número de lugares que no seu campo se encontram reservados aos seus associados, 

descriminando os privativos de sócios com direito a lugar marcado e o número de 

lugares vendáveis. 

641.05.641.05.641.05.641.05. Os preços dos bilhetes de entrada são publicados no Comunicado Oficial n.º 1 e 

a sua alteração exige o acordo de ambos os clubes/SADs e da FPF. 

641.06.641.06.641.06.641.06. Para os efeitos da tabela constante do Comunicado Oficial n.º 1 são aplicáveis os 

seguintes critérios: 

a.a.a.a. Entre clubes/SADs da mesma divisão praticam-se os preços 

correspondentes a essa divisão;  

b.b.b.b. Entre clubes/SADs de divisões diferentes praticam-se os preços 

correspondentes à divisão superior. 

641.07. 641.07. 641.07. 641.07. A direção da FPF pode estabelecer preços diferentes em função da importância 

do jogo ou por acordo dos clubes/SADs envolvidos. 

641.08.641.08.641.08.641.08. Os sócios dos clubes/SADs visitados podem ocupar os seus lugares mediante o 

pagamento de um preço especial. 

641.09. 641.09. 641.09. 641.09. Os sócios do clube/SAD visitante têm direito de adquirir até 10% (dez por cento) 

da capacidade do estádio, desde que o solicitem ao clube/SAD visitado com a 

antecedência mínima de 8 (oito) dias e no mesmo prazo efetuem o pagamento do valor 

devido. 

641.10. 641.10. 641.10. 641.10. O disposto nos números anteriores não é aplicável ao jogo da final da Taça. 

641641641641.11. .11. .11. .11. A liquidação e entrega do IVA resultante da venda de bilhetes compete ao 

Clube/SAD, Associação ou FPF, consoante quem os tenha vendido.    

641.12. 641.12. 641.12. 641.12. Para o jogo da final da Taça, a direção da FPF tem competência exclusiva para: 

a.a.a.a. Fixar o preço dos bilhetes; 
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b.b.b.b. Determinar o número dos lugares com entradas pagas, de venda ao público, 

de convites e para realização de ações sociais ou promocionais; 

c.c.c.c. Produzir e emitir bilhetes e convites; 

d.d.d.d. Estabelecer as condições de venda e aquisição dos bilhetes; 

e.e.e.e. Efetuar convites para o jogo. 

641.13.641.13.641.13.641.13. Os clubes/SADs participantes, as Associações a que aqueles pertençam e a 

Associação do distrito onde se realiza o jogo podem vender bilhetes desde que o 

requeiram à FPF com uma antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data do 

jogo e respeitem as normas de venda definidas. 

641.14.641.14.641.14.641.14. Os Clubes/SADs e Associações referidos no número anterior têm direito a 

requerer bilhetes até às percentagens seguintes: 

a.a.a.a. 5% (cinco por cento) para cada Associação a cujo clube/SAD participante 

pertença, 

b.b.b.b. 5% (cinco por cento) para a Associação do distrito em que se realize o jogo e  

c.c.c.c. 30% (trinta por cento) para cada clube/SAD participante. 

641.15.641.15.641.15.641.15. Os bilhetes sobrantes podem ser devolvidos desde que recebidos pela FPF até 

cinco dias antes do dia do jogo. 

641.16.641.16.641.16.641.16. Os bilhetes vendidos ou não entregues no prazo referido no número anterior 

são pagos à FPF pelo requisitante nos 10 (dez) dias seguintes à realização do jogo. 

641.17.641.17.641.17.641.17. A FPF entrega a cada clube/SAD finalista 100 (cem) convites. 

 

642. 642. 642. 642. Receita Receita Receita Receita     

São receitas dos jogos o produto da venda de bilhetes deduzido do IVA, acrescido do 

valor atribuído pela transmissão televisiva e publicidade estática quando àquela haja 

lugar. 
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643. 643. 643. 643. Despesas dDespesas dDespesas dDespesas de Organizaçãoe Organizaçãoe Organizaçãoe Organização    

São despesas do jogo a deduzir ao valor da receita apurada nos termos do número 

anterior: 

01010101 Nos jogos da Taça: 

a.a.a.a. Produção de bilhetes; 

b.b.b.b. Policiamento, ARDs, bombeiros e cruz vermelha; 

c.c.c.c. Bilheteiros; 

d.d.d.d. Deslocação das equipas, até vinte e três pessoas por 

clube/SAD e pelo valor fixado no CO1; 

02020202 No jogo da final da Taça, além das despesas a que se refere o número 

anterior: 

a.a.a.a. Aluguer do estádio; 

b.b.b.b. Limpeza; 

c.c.c.c. Consumos de água e electricidade; 

d.d.d.d. Arbitragem, incluindo prémios, deslocação e alojamento; 

e.e.e.e. Licenças administrativas; 

f.f.f.f. Segurança, incluindo transporte de grades; 

g.g.g.g. Piquetes de serviço técnico para elevadores e acessos; 

h.h.h.h. Impressão de credenciais e operacionalização do serviço de 

bilheteira. 

 

644. 644. 644. 644. Despesas dDespesas dDespesas dDespesas de Afetaçãoe Afetaçãoe Afetaçãoe Afetação    

Sobre a receita apurada nos termos do artigo anterior são calculadas as percentagens 

seguintes: 

01.01.01.01. 9% (nove por cento) destinada ao Fundo de Arbitragem e Fomento; 

02.02.02.02. 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Fomento do Futebol Juvenil; 

03.03.03.03. 10% (dez por cento) destinados: 
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a.a.a.a. À Associação competente, quando ambos os clubes/SADs 

pertençam à mesma Associação, 

b.b.b.b. A ambas Associações e dividida em partes iguais, quando os 

clubes/SADs pertençam a Associações diferentes, ou 

c.c.c.c. A cada uma das Associações a que pertençam os clubes/SADs 

participantes no montante de 4% (quatro por cento) para cada 

uma e à Associação que tenha jurisdição sobre o local do jogo, 

quando esta for diferente daquelas, no montante de 2% (dois por 

cento). 

 

645. 645. 645. 645. Distribuição dDistribuição dDistribuição dDistribuição da Receitaa Receitaa Receitaa Receita    

A receita líquida dos jogos da Taça de Portugal é distribuída por cada clube/SAD finalista 

e pela FPF, sendo 75% (setenta e cinco por cento) para aqueles em partes iguais e 25% 

(vinte e cinco por cento) para esta. 
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Anexo AAnexo AAnexo AAnexo A    
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Anexo BAnexo BAnexo BAnexo B    

 

    

    

NOME DO CLUBE: ______________________________________________________________________________ 

CAMPO: ___________________________________________ LOCALIDADE: ______________________________ 

JOGO: __________________________________________ DATA: ________________________________________ 

FUFUFUFUNCIONÁRIO CLUBENCIONÁRIO CLUBENCIONÁRIO CLUBENCIONÁRIO CLUBE    

 

TÉCNICO EQUIPAMENTOSTÉCNICO EQUIPAMENTOSTÉCNICO EQUIPAMENTOSTÉCNICO EQUIPAMENTOS    

(Letras) (Letras) 

 B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C.          B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C.         

                                                           

(Nº. documento) 

Nome: __________________________________ 

__________________________________ 

(Nº. documento) 

Nome: __________________________________ 

__________________________________ 
 

STAFFSTAFFSTAFFSTAFF     STAFFSTAFFSTAFFSTAFF    

(Letras)  (Letras) 

 B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C.          B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C. B.I. / C.C.         

                                                           

(Nº. documento) 

Nome: __________________________________ 

__________________________________ 

(Nº. documento) 

Nome: __________________________________ 

__________________________________ 

 

A DIRECÇÃO 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    

 

    

ÉPOCA 2012/2013ÉPOCA 2012/2013ÉPOCA 2012/2013ÉPOCA 2012/2013    

Participantes: 

16 16 16 16 ClubesClubesClubesClubes/SADs/SADs/SADs/SADs    da I Ligada I Ligada I Ligada I Liga    

16 Cl16 Cl16 Cl16 Clubesubesubesubes/SADs/SADs/SADs/SADs    da II Ligada II Ligada II Ligada II Liga    

48 Clubes48 Clubes48 Clubes48 Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    do Campeonato Nacional da II Divisãodo Campeonato Nacional da II Divisãodo Campeonato Nacional da II Divisãodo Campeonato Nacional da II Divisão    

82 Clubes82 Clubes82 Clubes82 Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    do Campeonato Nacionaldo Campeonato Nacionaldo Campeonato Nacionaldo Campeonato Nacional    da III Divisãoda III Divisãoda III Divisãoda III Divisão    

I ELIMINATÓRIAI ELIMINATÓRIAI ELIMINATÓRIAI ELIMINATÓRIA    

130 (cento e trinta) Clubes: 

82 (oitenta e dois) 82 (oitenta e dois) 82 (oitenta e dois) 82 (oitenta e dois) ClubesClubesClubesClubes/SADs/SADs/SADs/SADs    do Campeonato Nacional da III Divisão do Campeonato Nacional da III Divisão do Campeonato Nacional da III Divisão do Campeonato Nacional da III Divisão     

48 (quarenta e48 (quarenta e48 (quarenta e48 (quarenta e    oito) Clubesoito) Clubesoito) Clubesoito) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    CampeonatoCampeonatoCampeonatoCampeonato    Nacional da II DivisãoNacional da II DivisãoNacional da II DivisãoNacional da II Divisão    

Isentos: 

30 (trinta) 

II ELIMINATÓRIAII ELIMINATÓRIAII ELIMINATÓRIAII ELIMINATÓRIA    

96 (noventa e seis) Clubes: 

50 (cinquenta) 50 (cinquenta) 50 (cinquenta) 50 (cinquenta) ClubesClubesClubesClubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados na I Eliminatória apurados na I Eliminatória apurados na I Eliminatória apurados na I Eliminatória     

16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    da II Ligada II Ligada II Ligada II Liga    

30 (trinta) Clubes30 (trinta) Clubes30 (trinta) Clubes30 (trinta) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    isentos na eliminatóisentos na eliminatóisentos na eliminatóisentos na eliminatóriariariaria    anterioranterioranterioranterior    

III EliminatóriaIII EliminatóriaIII EliminatóriaIII Eliminatória    

64 (sessenta e quatro) clubes: 

48 (quarenta e oito) Clubes48 (quarenta e oito) Clubes48 (quarenta e oito) Clubes48 (quarenta e oito) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados na eliminatória anteriorapurados na eliminatória anteriorapurados na eliminatória anteriorapurados na eliminatória anterior    

16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    da I Ligada I Ligada I Ligada I Liga    

16 Avos de final16 Avos de final16 Avos de final16 Avos de final    

32 (trinta e dois) Clube32 (trinta e dois) Clube32 (trinta e dois) Clube32 (trinta e dois) Clube/SADs /SADs /SADs /SADs s apurados da eliminatória anteriors apurados da eliminatória anteriors apurados da eliminatória anteriors apurados da eliminatória anterior    

OitavOitavOitavOitavos de Finalos de Finalos de Finalos de Final    

16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes16 (dezasseis) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anterior    

Quartos de FinalQuartos de FinalQuartos de FinalQuartos de Final    

8 (oito) Clubes8 (oito) Clubes8 (oito) Clubes8 (oito) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anterior    

MeiasMeiasMeiasMeias----finaisfinaisfinaisfinais    

4 (quatro) Clubes4 (quatro) Clubes4 (quatro) Clubes4 (quatro) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anteriorapurados da eliminatória anterior    

FinalFinalFinalFinal    

2 (dois) Clubes2 (dois) Clubes2 (dois) Clubes2 (dois) Clubes/SADs/SADs/SADs/SADs    apurados apurados apurados apurados nanananas meias finaiss meias finaiss meias finaiss meias finais    

 



 

31 

 

ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    

    

    

 

De acordo com o que se encontra estabelecido nos artigos 103.16 e 632.06 os valores a 

distribuir na época 2012/2013 são os seguintes: 

1 1 1 1 ––––    VERBAS P/ TRANSMISSÃO P/ MAPA FINANCEIROVERBAS P/ TRANSMISSÃO P/ MAPA FINANCEIROVERBAS P/ TRANSMISSÃO P/ MAPA FINANCEIROVERBAS P/ TRANSMISSÃO P/ MAPA FINANCEIRO    

Transmissão de jogos da 3ª eliminatória 

Transmissão de jogos da 4ª eliminatória 

Transmissão de jogos da 5ª eliminatória 

Transmissão de jogos da 6ª eliminatória 

Transmissão de jogos da 7ª eliminatória 

Transmissão do jogo da Final (8ª eliminatória) 

 

50.000€ por jogo transmitido 

75.000€ por jogo transmitido 

100.000€ por jogo transmitido 

125.000€ por jogo transmitido 

150.000€ por jogo transmitido 

300.000€ 

2 2 2 2 ––––    PRÉMIOS P/ CLUBES PARTICIPANTESPRÉMIOS P/ CLUBES PARTICIPANTESPRÉMIOS P/ CLUBES PARTICIPANTESPRÉMIOS P/ CLUBES PARTICIPANTES    

Clubes participantes na 1ª eliminatória 

Clubes participantes na 2ª eliminatória 

Clubes participantes na 3ª eliminatória 

Clubes participantes na 4ª eliminatória 

Clubes participantes na 5ª eliminatória 

Clubes participantes na 6ª eliminatória 

Clubes participantes na 7ª eliminatória 

 

2.000€ por clube 

3.000€ por clube 

4.000€ por clube 

5.000€ por clube 

7.500€ por clube 

10.000€ por clube 

15.000€ por clube 

3 3 3 3 ––––    PRÉMIOS JOGO DA FINAL DA TAÇAPRÉMIOS JOGO DA FINAL DA TAÇAPRÉMIOS JOGO DA FINAL DA TAÇAPRÉMIOS JOGO DA FINAL DA TAÇA    

Finalista vencido 

Vencedor 

 

150.000€ 

300.000€ 

 

Nota:Nota:Nota:Nota: As verbas mencionadas nos pontos 2 e 3 incluem IVA à taxa legal em vigor. 
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ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    

 

 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 633.02 durante a época 2012/2013 os 

clubes/SADs podem instalar publicidade: 

1. Nos jogos sem transmissão televisiva em qualquer local nos termos das leis de 

jogo; 

2. Nos jogos objeto de transmissão televisiva em qualquer local com exceção dos 

seguintes: 

a. Rectângulo de jogo; 

b. Nível do relvado, incluindo na primeira linha, banco de suplentes e muro de 

bancadas inferiores; 

c. Destinados a entrevistas (flash, conferência de imprensa pós-jogo e zona 

mista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


