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I. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
 

Artigo 1º - (Âmbito) 
 
 

O presente regulamento estabelece o funcionamento da FEP League (FL) e da FEP Cup 
(FC), competições organizadas pela AEFEP - Associação de Estudantes da Faculdade de 
Economia do Porto. 

 
 

II. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA FL E NA FC 
 
 

Artigo 2º - (Inscrição de equipas) 
 
 

1. Cada equipa é constituída no mínimo por 9 e no máximo por 15 jogadores. Exceções a 
esta regra devem ser comunicadas de forma justificada à AEFEP que posteriormente 
procederá ou não à sua validação. 

2. À exceção do período de transferências, terminado o prazo de inscrição, apenas se 
poderão inscrever atletas que ainda não estejam vinculados a outra equipa. 
3. A inscrição só será considerada válida quando a totalidade do pagamento da equipa 
for efetuada. 

a) Somente poderão jogar os atletas que efetuaram o pagamento da sua inscrição. 
b) Todos os atletas da equipa devem ter a inscrição paga até ao dia limite das 
inscricões, definido pela AEFEP. 

 
 

Artigo 3º - (Inscrição de atletas) 
 
 

1. Podem inscrever-se na FL e na FC todos os professores, funcionários ou alunos 
matriculados na FEP no presente ano lectivo ou no ano lectivo anterior. 
2. No nº1 do presente artigo incluem-se os alunos de Licenciatura e das Pós- 
Graduações. 

 
 

Artigo 4º - (Identificação de atletas) 
 
 

1. Os jogadores terão de se dirigir para o pavilhão na posse do seu cartão de estudante, ou  
outro  elemento  de  identificação,  e  deverão  apresentá-lo  sempre  que  solicitado  por 
algum elemento da organização, sob pena de, em caso de dúvida sob a frequência na FEP 
do indivíduo em causa, este seja proibido de participar no jogo. 
2. Caso se verifique tal irregularidade em data posterior ao jogo, a equipa em questão será 
alvo de sanções que irão desde a derrota nos jogos em causa, até à desqualificação de 
ambas as provas.
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Artigo 5º - (Transferências) 
 
 

1. O período de transferências decorre entre o primeiro dia após o término da fase 
regular da FL e o último dia antes do início da fase a eliminar da mesma competição. 
2. A transferência só é possível se a equipa inicial do atleta estiver afastada de ambas as 
competições (FL e FC) e se a equipa de destino não tiver os 15 elementos máximos. 
3. Jogadores expulsos ou erradicados contam como um elemento da equipa, mesmo 
durante o período em que não podem competir. 

 
 
 

III. PROVAS OFICIAIS 
 
 

Artigo 6º - Modelos competitivos da FL 
 
 

1. A FL apresenta duas fases: a fase regular e a fase final. 
2. A fase regular é desenvolvida segundo um dos dois modelos competitivos explicados 

nas próximas alíneas. 
3. O modelo competitivo a adotar é decidido pela Organização (Departamento 

Desportivo da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto), 
consoante o número de equipas inscritas no presente ano. 

 
a) Modelo Competitivo A  

 

1. A fase regular agrupa as equipas em 2 grupos e apura as melhores 3 melhores equipas 
de cada grupo diretamente, sendo que a 4ª e 5ª classificada de cada grupo disputarão um 
play-off de acesso à fase final. 

2. A fase final é disputada em formato de eliminatórias. 
3. Na fase regular, a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não é 
pontuada. 
4. Na fase regular, caso se venha a verificar um empate de pontuação entre as equipas, o 
apuramento para a fase seguinte é efectuado por aplicação sucessiva dos seguintes 
critérios: 

a) confronto directo 
b) diferença de golos total 
c) mais golos 
marcados 
d) fair play 

5. A partir da fase de eliminatórias, no caso de um jogo terminar empatado no tempo 
regulamentar, proceder-se-á automaticamente à marcação de grandes penalidades. A 
excepção à regra ocorre nas meias-finais e final, nas quais, findo o tempo regulamentar 
de jogo, caso se verifique um empate, haverá um prolongamento de 10 minutos, 
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dividido por duas partes de 5 minutos. Se no final do prolongamento se continuar a 
registar o empate proceder-se-á à marcação de grandes penalidades. 
7. A equipa que terminar a fase regular na 6ª posição disputará, com o elemento 
correspondente do outro grupo, o jogo que definirá o 11º e 12º colocados. O mesmo 
acontece com as restantes equipas. 
 
 
b) Modelo Competitivo B 

 

1. A fase regular é composta pelas equipas inscritas na qual todas elas se defrontam uma 
vez entre si e são apuradas as melhores 8 melhores equipas para a fase final. 

2. A fase final é disputada em formato de eliminatórias. 
3. Na fase regular, a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não é 

pontuada. 
4. Na fase regular, caso se venha a verificar um empate de pontuação entre as equipas, o 

apuramento para a fase seguinte é efectuado por aplicação sucessiva dos seguintes 
critérios: 

a) confronto directo 
b) diferença de golos total 
c) mais golos marcados 
d) fair play 

5.  A partir da fase de eliminatórias, no caso de um jogo terminar empatado no tempo 
regulamentar, proceder-se-á automaticamente à marcação de grandes penalidades. A 
excepção à regra ocorre nas meias-finais e final, nas quais, findo o tempo regulamentar 
de jogo, caso se verifique um empate, haverá um prolongamento de 10 minutos, dividido 
por duas partes de 5 minutos. Se no final do prolongamento se continuar a registar o 
empate proceder-se-á à marcação de grandes penalidades. 

 
 
 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 7º - Modelo competitivo da FC 
 
 

1. A FC é disputada em formato de eliminatórias. 
2. No caso de um jogo terminar empatado no tempo regulamentar, proceder-se-á 
automaticamente à marcação de grandes penalidades. A excepção à regra ocorre nas 
meias-finais e final, nas quais, findo o tempo regulamentar de jogo, caso se verifique 
um empate, haverá um prolongamento de 10 minutos, dividido por duas partes de 5 
minutos. Se no final do prolongamento se continuar a registar o empate proceder-se-á à 
marcação de grandes penalidades. 

 

 
Artigo 8º - Calendário dos jogos 

 
 

1. O Departamento Desportivo disponibilizará os horários provisórios da FL e FC no 
grupo do facebook aberto apenas aos capitães das equipas na semana anterior à jornada 
correspondente. 
2. Os capitães que quiserem alterar o horário provisório do jogo têm de apresentar, ao 
responsável da FEP LEAGUE, um consenso do horário definitivo do jogo até à quinta-
feira antes da semana de realização do jogo. Caso isso não aconteça, têm a opção de usar 
o adiamento. Caso as equipas já não possuam adiamentos, é o horário provisório que 
prevalece. 
3. As equipas podem adiar (só conta adiamento, se a alteração do jogo for para uma data 
posterior à semana em questão) um máximo de 2 jogos. 
4. A realização do jogo pode ser de segunda-feira a sexta-feira, sendo que o jogo pode 

começar no máximo às 20h de um desses dias, não podendo existir inícios de jogos 
numa hora posterior à mencionada antes. 

 

 

Artigo 9º - Duração dos jogos 
 
 

1. Cada jogo será constituído por dois períodos de 20 minutos corridos cada separados 
por um intervalo de 5 minutos. 
2. Em todos os jogos cada equipa tem direito a um desconto de tempo de 1 minuto por 
cada período. 

 
 

Artigo 10º - Período de aquecimento 
 
 

1. As equipas têm direito a um período comum de aquecimento de 10 minutos decretado 
pelo árbitro. 
2. As equipas devem trazer as suas bolas para o aquecimento.
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Artigo 11º - Tolerância ao atraso 
 
 

A partida terá de se iniciar num prazo máximo de 15 minutos após a hora marcada. 
Contudo, terminados os primeiros 10 minutos, o jogo só será realizado caso a equipa 
adversária concorde em jogar a partida sem intervalos. 

 

 
Artigo 12º - Falta de comparência 

 
 

1. Considera-se falta de comparência, devendo ser decretada pelo árbitro quando a 
equipa não se apresenta no recinto de jogo nos 10 minutos após o horário estabelecido 
para o seu início. 
2. Caso uma das equipas falte ao jogo, é atribuída a vitória por 3-0 à equipa adversária 
desde que esta tenha comparecido e será retirado um ponto à equipa que der falta de 
comparência. 
3. Caso faltem as duas equipas, o jogo é considerado jogado e ambas as equipas perdem 
um ponto. 
4. Os pontos perdidos por falta de comparência só serão contabilizados no final do 
campeonato. 

 
 

Artigo 13º - Disciplina e castigos 
 
 

1. Atletas expulsos com cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos ficam 
automaticamente excluídos do jogo seguinte, seja em que competição for. 
2. A exibição de um cartão vermelho direto implicará um castigo que irá desde um jogo 
até à irradiação das competições (FL/FC), estando prevista para comportamento anti- 
desportivo a punição de pelo menos 2 jogos. 
3. As agressões serão punidas com castigos que podem ir desde a suspensão por 3 jogos 
até à exclusão do atleta de ambas as provas nos casos mais graves. 
4. Se a violência se manifestar por parte de mais do que um interveniente, a pena poderá 
ir desde a simples punição dos responsáveis pelos actos, até à exclusão da equipa de 
ambas as provas. 
5. Toda e qualquer decisão disciplinar ficará ao critério do Departamento Desportivo da 
AEFEP. 

 
 

Artigo 14º - Equipamentos 
 
 

1.  É  obrigatório  que  as  equipas  adoptem  pelo  menos  uma  única  cor  de  camisolas  
de jogo. 
2. No caso da totalidade da equipa não estar a utilizar a mesma cor, é obrigatório o uso 
de coletes. 
3.  Caso  os  equipamentos  das  equipas  em  confronto  sejam  semelhantes,  indiciando 
dúvidas  ou  criando  confusão  na  distinção  das  mesmas,  jogará  de  colete  a  equipa 
visitante.
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Artigo 15º - Regras de jogo 
 
 

As regras adoptadas para a FL e FC são as adoptadas pela Associação de Futebol do 
Porto para os campeonatos Distritais de Futsal do Porto (excepto Divisão de Honra), 
sendo que, em alguns tópicos, recorre-se também ao RPO da FPF. 

 

 
Artigo 16º - Títulos e prémios 

 
 

1.Aos vencedores da FL será atribuída taça de condecoração, medalha individual e 
prémio. O prémio é um passe para a queima das fitas para cada atleta, num máximo de 
15 atletas. 

a). O prémio só será atribuído aos jogadores que vençam a prova e cumpram no 
total mais de 80% dos jogos. 

2. Aos vencedores da FC será atribuída taça de condecoração. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 17º - Casos omissos 
 
 

Todos os casos omissos não contemplados no presente regulamento serão resolvidos 
pela Organização (Departamento Desportivo da Associação de Estudantes da Faculdade 
de Economia do Porto). 


