
 

 
  

COMUNICADO 

 

Assunto: Procedimentos disciplinares decididos a 14.12.2021 no âmbito das competições 

desportivas profissionais.  

Processo Disciplinar n.º 100-20/21 e apensos (PD n.º 101-20/21, PD 103-20/21 e PD 105-20/21) 

Processo instaurado no dia 11.05.2021 e remetido à Comissão de Instrutores da Liga no dia 

12.05.2021, tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou 

consideração de agentes de arbitragem. 

Realizada a fase de instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente 

da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho 

de Disciplina no dia 11.11.2021, tendo sido designado o dia 23.11.2021 para realização da 

audiência disciplinar, a qual foi posteriormente reagendada para o dia 30.11.2021, a 

requerimento dos arguidos, audiência disciplinar essa que foi encerrada no dia 06.12.2021. 

No dia 14.12.2021 decidiu o Conselho de Disciplina por: a) arquivar os autos quanto ao Arguido, 

Dirigente do Clube Sport Lisboa e Benfica, por não se incluir no âmbito subjetivo de aplicação 

do RDLPFP e não se enquadrar nas definições do n.º 1 do artigo 4.º do RDLPFP, extraindo-se 

certidão da factualidade atinente ao Arguido, para remessa à Secção Não Profissional do 

Conselho de Disciplina; b) condenar a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD pela prática de duas 

infrações disciplinares previstas e punidas pelos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 112.º, do RDLPFP20, na 

sanção de multa de 320 UC, a que corresponde o montante de 32.640,00 € (trinta e dois mil 

seiscentos e quarenta euros); c) condenar o Arguido, Treinador da Sport Lisboa e Benfica – 

Futebol SAD, pela prática de uma infração disciplinar p. e p. pelas disposições conjugadas dos 

artigos 136.º, n.ºs 1 e 3 e 112.º, n.º 1, ex vi artigo 168.º, n.º 1 e 2 do RDLPFP20, em sanção de 

suspensão que se fixa em 15 (quinze) dias e, acessoriamente, em sanção de multa que se fixa 

em 120 (cento e vinte) UC, a que corresponde o montante de 12.240,00€ (doze mil duzentos e 

quarenta euros); d) condenar os arguidos, jogadores da Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, 

pela prática, cada um deles, de uma infração disciplinar p. e p. pelo artigo 167.º do RDLPFP, por 

violação dos deveres previstos no n.º 1, do artigo 51.º do RCLPFP, e no n.º 1 do artigo 19.º do 



 

 
  

RDLPFP, em sanção de multa que se fixa em 10 (dez) UC, a que corresponde o montante de 

1.020,00€ (mil e vinte euros). 

 

Cidade do Futebol, 14 de dezembro de 2021 

A Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF. 

 


