Associação de Futebol do Porto
Comunicado Oficial

FUTEBOL / FUTSAL
Circular nº 194 (RECTIFICADA)
=2022/2023=

Para conhecimento de todos os clubes filiados, SAD´S, SDUQ´S, Árbitros, órgãos de comunicação social e
demais interessados informamos:

Assunto: POLICIAMENTO DESPORTIVO NOS JOGOS OFICIAIS
FUTEBOL E FUTSAL - ATUALIZAÇÃO À CIRCULAR N.º 129 DE 07/10/2022

No seguimento da divulgação da informação através da Circular n.º 129 de 07/10/2022, relativa ao
assunto em título, informamos dos procedimentos a adotar nos jogos em Futebol 11, 9, 7, lúdicas e
Futsal, com efeitos a partir de 03/12/2022.
Nesse sentido informamos:
1 – Os jogos das competições Séniores e Juniores “A” em todas as competições organizados da AF
Porto continuam com a obrigatoriedade de presença das forças de segurança (PSP/GNR);
2 – A partir de 3/12/2022 serão gerados eventos na plataforma PIRPED para todos os encontros dos
escalões de Juniores B” e Juniores “C”, salvaguardando que:
2.1 – Nos Complexos Desportivos onde se disputem jogos na área de jurisdição da Polícia
Segurança Publica (PSP), tendo em conta a existência por parte desta Entidade de recursos
humanos disponíveis, podem, se assim o entenderem, nos termos do ponto 2 deste
comunicado agir em conformidade, a fim de garantirem a presença desta força policial nos
encontros dos escalões referidos.
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2.2 – Nos Complexos Desportivos onde se disputem jogos na área de jurisdição da Guarda
Nacional Republicana (GNR), tendo em conta a escassez de recursos humanos, não podem,
nos termos do ponto 2 deste comunicado dar seguimento ao pedido do evento. Assim,
mantem-se a orientação vertida na Circular n.º 129, ou seja, providenciar a presença de
Delegados de Apoio aos jogos, nos termos da Circular n.º 1 “Normas e Instruções” ou
Assistentes Recintos Desportivos (ARD´S), recorrendo neste caso a empresas detentoras do
Alvará Tipo A.
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