
Associa~ao de Futebol do Porto 
Rua Antonio Pinto Machado, n.2 92 a 106, 4100-068 Porto 

COMUNICADO OFICIAL 

Circular n.2 199 

=2020/2021= FUTEBOL 

Para conhecimento e orientac;:ao de todos os clubes e associac;:6es filiados, SAD's, SDUQ's, arbitros, 
6rgaos de comunicac;:ao social e demais interessados, divulgamos o seguinte esclarecimento: 

Assunto: Circular n!! 176/2020-2021- Esclarecimentos Futebol 

No seguimento da Circular n!! 176/2020-2021, de 6 de Abril de 2021, a Direc;:ao da AFP, ap6s colhido 
parecer favoravel do Conselho de Justic;:a sobre as materias infra, comunicou o modo, meio e tempo 
em que sera retomada a Competic;:ao dos quadros competitivos desta Associac;:ao, bem como definindo 
algumas alterac;:6es regulamentares. Tendo sido manifestadas algumas duvidas explicita-se que 

A - artigo 115.07b do R.P.O: "Nenhum clube descera ao Campeonato da Divisfio de Honra 
na epoca desportiva 2019/2020. (Comunicado Presidencia n9.7 - 26 de Maio de 2020)" 

Excecionalmente, na corrente epoca desportiva, por deliberac;:ao unanime da Direc;:ao de 5 de Abril 

de 2021, no seu ponto 5 e 8, sera aplicavel esta norma regulamentar para todas as Competic6es 
de Futebol em curso. Ou seja, nao haver.1 quaisquer descidas de divisao na corrente epoca. 

B - artigo 103.05 do R.P.O: "Durante qualquer encontro poderfio ser substituidos cinco (5) 

jogadores, sem distinffio de lugares, independentemente de os substituidos se encontrarem ou 
nfio lesionados. Porem, na segunda parte do encontro apenas se podem realizar o maxima de 
duas (2) interrup~oes de jogo por equipa, para substitui~oes. Os jogadores substituidos, 
entretanto, nfio podem voltar ao terreno de jogo. Todavia simultaneamente, s6 poderfio estar em 
aquecimento tres (3) jogqdores." 

Excecionalmente, na corrente epoca desportiva, por deliberac;:ao unanime da Direc;:ao de 5 de Abril 
de 2021, no seu ponto 9., o Regulamento permitira que, durante qualquer encontro, possam ser 
substituidos sete (7) jogadores ao inves dos habituais cinco (5). No entanto, mantem-se inalterado 
o restante corpo do artigo, pelo que os tempos da substitui~ao nao sofrem qualquer alterac;:ao. 

Por fim, importante salientar que, tal como decorre do ponto 12 do Teor de Delibera~ao da 

Dire~ao, de 5 de Abril, estas alterac;:oes/aditamentos aos Regulamentos de Prova serao apenas 

aplicaveis na epoca 2020/2021, atento o contexto de estado de emergencia em que nos 
encontramos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:':'(-----
Porto, 14 de Abril de 2021 


