
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO AO REGULAMENTO DE ARBITRAGEM 
DISCIPLINA DE PÓLO AQUÁTICO 

 
 
 

ÁRBITROS E OFICIAIS DE MESA 

 

SECÇÃO I 
(CATEGORIAS DE ÁRBITROS) 

 

Artigo 1º 
Competências e Categorias 

1- Os árbitros, cuja missão é dirigir as competições de Pólo Aquático, cumprindo e fazendo 
cumprir as regras oficiais do jogo que regulam a actividade desportiva, zelando pelo 
cumprimento disciplinar dos diversos agentes desportivos e exercendo os demais actos 
inerentes a sua função específica, agrupam-se em quadros e por categorias, assim 
mencionados: 

a) Oficial de mesa 
b) Árbitro regional 
c) Árbitro nacional b 
d) Árbitro nacional a 
e) Árbitro internacional 
 

2- Os árbitros, quando praticantes, não podem arbitrar a competição em que estão inscritos. 

3- O árbitro, quando no exercício das suas funções, pela sua conduta, competência e 
dedicação, aferida em função dos critérios de avaliação definidos pelo Conselho de 
Arbitragem, poderá ser promovido, antecipadamente, ao escalão imediatamente superior 
após prestar as provas necessárias para tal. 

 
 

Artigo 2º 
Oficial de Mesa 

É oficial de mesa, todo o individuo maior de 16 anos e que frequentou o curso básico de 
arbitragem, obtendo, pelo menos, 75% de pontos, num total de 100%. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Artigo 3º 
Árbitro Regional 

1- É árbitro regional, todo o indivíduo que frequentou o curso de arbitragem, obtendo, pelo 
menos, 75% de pontos, num total de 100%. 

2- Terá que cumprir um ano neste nível. 

3- Será indicado ao Conselho Nacional de Arbitragem, pelo seu Conselho Regional de 
Arbitragem, para efectuar provas de acesso, teóricas e práticas à categoria de árbitro 
nacional B. 

 4- Caso não atinja mais de 75% nos testes referidos no número anterior, ficará mais uma 
época na mesma categoria, candidatando-se, novamente ao nível imediato. 

 

Artigo 4º 
Árbitro Nacional B 

1- É Árbitro Nacional B, todo o árbitro que tenha tido aproveitamento nas provas específicas, 
na categoria anterior. 

2- Terá que cumprir um ano neste nível. 

3- Será indicado pelo Conselho Nacional de Arbitragem, para efectuar provas de acesso, 
teóricas e práticas à categoria de Árbitro Nacional A, devendo para tal cumprir um mínimo de 
presenças a 80% das nomeações efectuadas durante a sua época de Árbitro Nacional B. 

 

Artigo 5º 
Árbitro Nacional A 

1- É Árbitro Nacional A, todo o árbitro que tenha aproveitamento nas provas específicas da 
categoria anterior. 

2- Deverá efectuar teste de avaliação, com um aproveitamento mínimo de 80% num máximo 
de 100% de pontos, caso a nota seja inferior a 80% e superior a 70% deverá efectuar uma 
prova oral. 

3- Deverá cumprir um mínimo de 80% de presenças nas nomeações efectuadas durante a 
época desportiva. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4- O não cumprimento dos pontos 2º e 3º do artigo 5º, acarreta a descida automática à 
categoria de Árbitro Nacional B. 

 

Artigo 6º 
Árbitro Internacional 

1- A atribuição da categoria de Árbitro Internacional será efectuada pelas entidades FINA / 
LEN. 

2- A sua indicação para as provas de acesso será efectuada pela direcção da Federação 
Portuguesa de Natação, segundo indicação do Conselho Nacional de Arbitragem. 

3- O Árbitro Internacional deverá cumprir anualmente os requisitos do Árbitro Nacional A. O 
não cumprimento destas indicações implicará a sua não designação anual, para as 
entidades FINA / LEN. 

 

SECÇÃO II 
(PROCESSO DE CANDIDATURA A ÁRBITRO) 

 

Artigo 7º 
Inscrições 

As inscrições para os cursos de árbitros abrirão, no mínimo, com 30 dias de antecedência 
em relação à data prevista para a realização dos mesmos e terão que ser feitas através de 
impresso próprio, nos serviços da Federação Portuguesa de Natação ou nos serviços das 
associações as quais procederão ao envio das mesmas para a Federação Portuguesa de 
Natação. 

 

Artigo 8º 
Condições gerais de acesso 

1- Só poderão ser candidatos aos cursos de árbitros os indivíduos que obedeçam aos 
seguintes requisitos: 

a) Para árbitro, ter o mínimo de 16 anos na data da realização do curso e o máximo de 35; 
esta data limite poderá ser ponderada pelo Conselho Nacional de Arbitragem em função das 
necessidades da modalidade no momento; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b) Possuir, como habilitações académicas, a escolaridade mínima obrigatória, 
correspondente à sua idade; 

c) No caso de terem sido antigos praticantes, dirigentes, técnicos e outros agentes 
desportivos não poderão concorrer a árbitros, desde que tenham castigos superiores, quer 
seguidos, quer interpolados, a 30 dias. 

2- A admissão dos árbitros implica a sua adesão às normas do presente regulamento. 

 

Artigo 9º 
Cursos de formação e reciclagem 

1- O Conselho Nacional de Arbitragem solicitará à Direcção da FPN, sempre que achar 
necessário, a promoção e realização de cursos, acções de formação ou reciclagem de 
árbitros, de acordo com as directrizes do IDP. Ou entidade que legalmente o substitua. 

 
2- A composição e nomeação das equipas de prelectores será sempre tutelada pelo 
responsável da área da formação da FPN, obedecendo aos regulamentos do IDP ou 
entidade que legalmente o substitua.  

 

SECÇÃO III 
(DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS) 

 

Artigo 10º 
Obrigações dos árbitros 

1- São obrigações dos árbitros, designadamente: 

a) Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e as leis do jogo; 

b) Não discutir ou apreciar qualquer facto ou atitude de um colega ou dirigente desportivo 
perante outras pessoas ou entidades que não sejam o respectivo Conselho de Arbitragem 
e/ou Associação da Classe; 

c) Não prestar quaisquer informações ou esclarecimentos públicos sobre as suas actuações 
ou decisões ligadas, ou não, ao relatório, constante do boletim de jogo; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

d) Comparecer no recinto de jogo 30 minutos antes da hora marcada para o inicio do 
mesmo, observando cuidadosamente se este está nas condições necessárias, a fim de 
serem remediadas, quanto possível, as deficiências notadas; 

e) Elaborar o relatório do jogo e fazê-lo acompanhar das relações dos intervenientes no 
mesmo, e ainda das licenças eventualmente apreendidas, para os serviços administrativos 
da FPN, até às 19 horas do segundo dia útil subsequente ao da realização do jogo; 

f) Envio da acta de jogo, e respectivo relatório de jogo com as ocorrências verificadas antes, 
durante e após a realização do jogo, ficando responsável por tudo o que nele constar; 

g) Comunicar, com 48 horas de antecedência, ao Conselho de Arbitragem, a impossibilidade 
de comparecer ao jogo, apresentando a competente justificação; 

h) Recusar a direcção de qualquer jogo interrompido por outro árbitro, ao abrigo dos 
regulamentos ou leis do jogo, ou ainda por incapacidade devida exclusivamente a agressão; 

i) Apresentar-se devidamente equipado, segundo as normas estabelecidas pelo regulamento 
de arbitragem, na parte aplicável; 

j) Obrigatoriamente, dar início aos jogos à hora marcada, só utilizando a tolerância prevista 
no regulamento de provas, em caso de força maior, devendo fazer, necessariamente, 
menção da ocorrência no relatório de jogo; 

k) Não se recusarem a dirigir jogos para que foram nomeados, nem faltar a reuniões, salvo 
caso de força maior, devidamente comprovado; 

l) Procurar abandonar o recinto de jogo depois de o haverem feito os praticantes 
intervenientes; 

m) Avisar com, pelo menos, 15 dias de antecedência o Conselho de Arbitragem quando 
entrarem em gozo de licença profissional; 

n) Dar cumprimento às determinações do diploma sobre violência no desporto; 

o) Manter-se em boa condição física; 

p) Estabelecer com o outro árbitro a mais estreita colaboração, no sentido da preparação 
conveniente das funções que a cada um compete; 

q) Comparecer para depor, em processos de inquérito ou processos disciplinares mandados 
instruir pelo Órgão competente da FPN, sempre que notificado para tal. 

2- É vedado aos árbitros actuarem na direcção de jogos, não autorizados pelas FPN. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3- Não pode ser considerado árbitro todo aquele que não fizer a sua inscrição anual na FPN, 
através do Conselho de Arbitragem. 

4- A não comparência por parte dos árbitros a acções de reciclagem poderá obstar a sua 
progressão na carreira desportiva. 

 

Artigo 11º 
Direitos dos Árbitros 

1- São direitos dos árbitros, nomeadamente: 

a) Ter independência técnica no exercício da sua actividade, com observância dos 
regulamentos e leis em vigor; 

b) Possuir cartão de identificação, que os habilite como tal, passado pela FPN; 

c) Receber prémios, despesas de deslocações e subvenções, se a isso tiverem direito, de 
acordo com a tabela em vigor; 

d) Ser promovido de acordo com as normas regulamentares; 

e) Pedir a intervenção da força policial, quando o entendam necessário para a defesa da sua 
integridade física e de outros agentes desportivos no jogo, depois de esgotados todos os 
esforços junto dos dirigentes responsáveis dos clubes; 

f) Recorrer para o Conselho Jurisdicional, nos prazos estabelecidos no regulamento de 
disciplina, das deliberações do Conselho de Disciplina que os afectem; 

g) Solicitar reuniões gerais do Conselho, desde que subscritas por dois terços dos árbitros 
em actividade; 

h) Solicitar o licenciamento ao abrigo do artigo18º do Regulamento Geral; 

i) Requerer licença temporária; 

j) Recusar a direcção de qualquer jogo quando se verifique não estarem reunidas as 
condições de segurança mínimas, quer ao nível de forças de segurança em presença, quer 
por falta de instalações condignas para a equipa de arbitragem. 

2- Sempre que um árbitro demonstre boas condições físicas, técnicas e disciplinares, poderá 
ser indicado pelo Conselho Nacional de Arbitragem, para efectuar cursos de formação e 
aperfeiçoamento a nível internacional. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3- Os árbitros quando suspensos temporária ou preventivamente perdem todos os seus 
direitos até integral cumprimento das suspensões, estando-lhe vedado dirigir jogos, mesmo 
de carácter particular. 

 

SECÇÃO IV  
(DAS NOMEAÇÕES) 

 

Artigo 12º 
Quadro Nacional de Árbitros 

O Quadro Nacional será constituído por um número de árbitros a designar pelo Conselho 
Nacional de Arbitragem, o qual será o suporte das nomeações para todas as provas oficiais. 

 

Artigo 13º 
Nomeações 

1- Os árbitros constantes do Quadro Nacional de árbitros disponível para as competições 
oficiais, serão nomeados de acordo com os critérios referidos nos números seguintes. 

2- O Conselho Nacional de Arbitragem, no âmbito das suas competências, procederá, nos 
termos definidos na alínea l) do art. 6º a distribuição dos árbitros pelas seguintes categorias: 
 
     a) Categoria A: Árbitros Internacionais e Árbitros Nacionais A; 

b) Categoria B: Árbitros Nacionais B e Árbitros Regionais. 

3- Em cada jornada da primeira divisão, serão, preferencialmente, designados para dirigir os 
jogos, árbitros das categorias A. 

4- O Conselho Nacional de Arbitragem pode retirar, temporariamente, do quadro de 
nomeações, os árbitros que tenham cometido violações técnicas ou disciplinares, 
devidamente comprovados. 

5- A designação dos árbitros para a direcção dos jogos não tem apelo. 

6- As nomeações dos árbitros serão tornadas públicas, através dos serviços administrativos 
da FPN, no dia da respectiva nomeação. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Artigo 14º 
Licenças 

1- Aos árbitros poderão ser concedidas licenças temporárias. 

2- A licença temporária não poderá exceder o período de dois anos, salvo em casos de 
ausência do país, desde que comprovada por escrito. 

3- Os árbitros a quem for concedida licença temporária, e esta última ultrapasse um ano, 
terão direito à sua reintegração somente depois de prestarem provas escritas. 

 

SECÇÃO V 
 

(DO CONTROLO DE ACESSO À CARREIRA PARA ÁRBITROS) 

 

Artigo 15º 
Funcionamento 

1- No fim da cada época ou no início da imediata, o Conselho de Arbitragem, com a 
colaboração da FPN, promoverá, junto de todos os árbitros, as provas de aferição e acesso 
a carreira, de acordo com o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste regulamento. 

2- O Conselho de Arbitragem fixará o horário e local de funcionamento, assim como a 
indicação do júri, constituído por 3 elementos, um dos quais será designado Presidente. 

 

Artigo 16º 
Provas Anuais 

1- Os candidatos às provas anuais serão submetidos às seguintes avaliações: 

a) Provas escritas e orais (extensivas a árbitros e juízes de mesa) – prova escrita com a 
duração de 60 minutos, com incidência nas leis do jogo, nas questões técnicas e 
disciplinares; 

b) Os testes orais serão sobre a mesma matéria e destinar-se-ão apenas, a todos aqueles 
que não consigam, nas provas escritas, ultrapassar os 70% previstos neste regulamento, e a 
sua duração será de cerca de 10 minutos; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c) Todos aqueles que não atingirem 50% nas provas escritas serão automaticamente 
excluídos das provas orais. 

2- O grau de dificuldade varia de acordo com os escalões dos árbitros.  

3- Serão considerados aprovados: 

a) Na prova escrita e oral, os candidatos que obtenham nas respostas às perguntas, uma 
pontuação, em cada uma delas, superior a 80% dos pontos, num total de 100% (cem por 
cento). 

4- Serão considerados como "não aptos" os candidatos que não satisfaçam qualquer uma 
das condições mencionadas no número anterior. 

5- No resultado final das provas anuais será expresso "apto" no caso do candidato ter obtido 
aprovação e "não apto" nos restantes casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aprovado na Assembleia Geral de 17Nov06 

 
 


