
 

 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL  

 

Exmos Senhores 

A Direção da Associação de Futebol de Setúbal, comunica que no início do próximo mês de 

Dezembro, (nomeações para 4 - 5 e 6 de Dezembro), entrará em vigor, na sua plenitude, o 

NOVO SISTEMA DE NOMEAÇÕES E DE ENVIO DOS RESULTADOS FINAIS DOS JOGOS, das nossas 

competições distritais. 

Numa primeira fase, iniciada no passado mês de Outubro, começaram os árbitros a receber as 

respectivas nomeações através de um novo número de telemóvel – 92 794 53 03 -, utilizando 

o mesmo número para remeter (sem custos) um SMS com o resultado final do jogo, após a 

imediata conclusão do mesmo. 

A fase final de implementação do novo sistema fica concluída com a recepção pelos árbitros de 

um sms de um número de telefone diferente – 92 550 74 69 – que é remetido horas antes do 

início do jogo para o qual o árbitro foi nomeado, com a informação sobre o mesmo. 

É para este último número de telefone que os árbitros terão de remeter, IMEDIATAMENTE 

APÓS O FINAL DE CADA JOGO, o sms com o resultado final (sem custos para o árbitro). 

Para que não tenham dúvidas sobre os procedimentos a adotar, enviamos em anexo: 

• Manual remetido pela FPF sobre os procedimentos a serem seguidos 

No caso de dúvidas favor procederem de acordo com as indicações constantes no mesmo. 

Eventuais esclarecimentos adicionais, é favor contatarem os nossos serviços. 

Com a implementação da primeira fase deste processo, ficando eliminados os eventuais 

constrangimentos existentes para o envio, por parte de alguns árbitros, do SMS com o 

resultado final do jogo, verificamos que alguns árbitros continuam a ignorar esta situação, não 

enviando o sms respetivo. 

Para que este novo sistema de nomeações e envio de resultados, implementado a nível das 

nossas competições, atinja os objetivos da AFS, é fundamental que todos cumpram a 

regulamentação em vigor, chamando a atenção para os deveres específicos dos árbitros 

contidos no artigo 12, ponto 2 alínea e), do Regulamento de Arbitragem, com as 

consequências previstas no artigo nº 141 do Regulamento de Disciplina, no caso de 

incumprimento do mesmo. 

Semanalmente enviaremos relação dos SMS em falta para o Conselho de Disciplina com 

conhecimento para o Conselho de Arbitragem. 

A Direção da  
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