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Comunicado nº 051 – 2019/2020 – Cartão Branco – FairPlay  

Data: 27.11.2019 

 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

1. CARTÃO BRANCO – FAIRPLAY 

O QUE É 

O Cartão Branco | FairPlay visa reconhecer, destacar e recompensar as atitudes de 

comportamentos eticamente relevantes por praticantes, treinadores, dirigentes entre 

outros agentes diretamente envolvidos no jogo, e, também, os espetadores. Trata-se de um 

cartão pedagógico.  

COMO FUNCIONA 

Cabe aos Árbitros a amostragem do Cartão Branco | FairPlay sempre que, durante o 

jogo, observem um comportamento merecedor da mesma. 

ALGUNS COMPORTAMENTOS QUE PODERÃO RECEBER AMOSTRAGEM 

Por parte de atletas: Pede desculpa ao adversário aquando de conduta imprópria ou 

jogada mais ríspida; Reconhece uma infração que cometeu durante o jogo; Repõe a verdade 

caso o árbitro se tenha enganado; 

Por parte do treinador: Respeita, em todos os momentos, e de modo igual, os seus 

atletas e adversários; Incentiva os seus atletas a ajudar os adversários sempre que aqueles 

necessitam;  

Por parte do público: Manifesta um são relacionamento pessoal e desportivo entre si 

e com os demais agentes desportivos; Apoia de forma positiva e com fairplay ambas as 

equipas. 
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EM CADA PARTIDA NÃO HÁ LIMITE DE AMOSTRAGEM DO CARTÃO BRANCO | FAIRPLAY 

O Árbitro apenas pode mostrar o Cartão Branco | FairPlay quando o jogo estiver 

parado. A amostragem do Cartão Branco | FairPlay não deverá interferir no decurso normal 

da partida, nem alterar a duração do jogo. Caso haja lugar a amostragem do Cartão Branco I 

FairPlay ao público deverá ser feita no final do jogo. 

COMO E A QUEM SE COMUNICAM AS AMOSTRAGENS DE CARTÃO BRANCO | FAIRPLAY 

A amostragem de Cartão Branco | FairPlay deverá ser comunicada ao CA da FPB, por 

e-mail,  independentemente do âmbito regional ou nacional do jogo, com indicação sumária 

dos dados respetivos dados (competição, escalão, equipas, local, dia e hora) e especificação 

de quem foi merecedor dessa amostragem, identificando a função no jogo e respetiva 

equipa ou, no caso dos espetadores, apenas o nome da equipa de que são adeptos. Em 

todos os casos deverá ser mencionado o motivo que levou os Árbitros a mostrarem o  

Cartão Branco | FairPlay. 

 

Desde o dia 1 de Janeiro de 2016 que começou a ser implementada a amostragem de Cartão 

Branco – FairPlay em competições oficiais, sejam elas nacionais ou regionais, dos escalões de Sub14 

Masculinos e Femininos. 

Informamos que a partir da presente época, nos jogos de competição regional, a 

amostragem de Cartão Branco | FairPlay será transversal a todos os escalões, desde os Mini8 até 

aos Seniores. 

 

Funchal, 27 de Novembro/19 

A Direção 

 


