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ARBITRAGEM 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO – ÉPOCA 2008/2009 

- CONCLUSÕES - 
 
 
 
 

Para conhecimento geral, divulgam-se em anexo, as Conclusões dos Cursos de 

Aperfeiçoamento e Actualização, da época de 2008/2009. 
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, ACTUALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

ÁRTBITROS, ÁRBITROS ASSISTENTES E OBSERVADORES 

FUTEBOL DE 11 
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CONCLUSÕES 

 

No decorrer dos Cursos de Aperfeiçoamento, A
liação dos Árbitros da 2.ª e 3.ª categoria e do Qua
itros Assistentes de 2.ª categoria e Observadores de
lizados em Julho, Agosto e Setembro de 2008, for
uintes conclusões: 

 

rada das equipas no terreno de jogo 

 provas da Federação em que haja 4.º árbitro, este deve e
 a restante equipa de arbitragem seguida dos jogadores lad

itro 

ocação do árbitro nos pontapés-livres 

eis do jogo de 2008/2009 incluem diversos diagramas sobre
tros, no que se refere a situações de bola parada. 

que se refere aos pontapés-livres recomendam a sua 
a” que poderá ser óptima, quando executados nos corr

tral. Porém, relativamente a livres executados no corred
mas não contém qualquer recomendação, pelo que se ente
s, continuar utilizar e considerar de boa a colocação re
clusões dos cursos de 2006/2007: 

tapés-livres no corredor esquerdo: 

rbitro deve colocar-se entre a bola e a barreira, à direita des
rbitro”. 

ita-se a segunda hipótese quando a barreira seja form
nsores, de forma a poder controlar também as acções dess
 

ctualização e 
dro Feminino, 
 2.ª categoria, 
am tiradas as 

ntrar no terreno 
o a lado. 

 a colocação dos 

colocação numa 
edores direito e 
or esquerdo, as 
ndeu, para estes 
comendada nas 

tas, ou na “zona 

ada por poucos 
es jogadores. 



 
 
Árbitros Assistentes 
 
Sinalética e movimentação 

Faltas cometidas perto da linha limite fora ou dentro da área de grande 
penalidade 

1. No caso de o árbitro assinalar a falta e estabelecer contacto visual com o 
árbitro assistente para que este o informe se a falta foi cometida fora ou 
dentro da área, este deve proceder da seguinte forma: 

- Se a falta foi cometida fora da área, deve ficar parado, de frente para o 
terreno de jogo, no enfiamento da linha da área de grande penalidade.  

- Se a falta foi cometida dentro da área, deve deslocar-se ao longo da 
linha lateral em direcção à bandeirola de canto. 

2. No caso de o árbitro não assinalar a falta, o árbitro assistente deve 
estabelecer contacto visual com o árbitro para ver onde é que ele está 
colocado e se tomou alguma decisão e proceder da seguinte forma: 

- Se a falta foi cometida fora da área, deve ficar parado, de frente para o 
terreno de jogo e se for necessário assinalar a falta, levantar a sua 
bandeira. 

- Se a falta foi cometida dentro da área, fora do campo de visão do 
árbitro, especialmente na zona mais próxima do árbitro assistente, deve 
levantar a sua bandeira, fazer o sinal “beep” e deslocar-se depois ao 
longo da linha lateral em direcção à bandeirola de canto. 

3. No caso de ser assinalada uma grande penalidade pelo árbitro ou pelo 
árbitro assistente, este deve deslocar-se ao longo da linha lateral em 
direcção à bandeirola de canto, devendo contornar esta para se ir colocar na 
linha de baliza no ponto de intercepção desta com a linha da área de grande 
penalidade perpendicular à linha de baliza.  
Após a execução do pontapé de grande penalidade deverá retomar o seu 
lugar na linha lateral sem ser necessário contornar a bandeirola de canto, 
sobretudo se a bola continuar em jogo, caso em que controlar o fora-de-
jogo é uma prioridade absoluta.  
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