
CONSELHO DE ARBITRAGEM 

ACTA Nº07/2017 

 
LOCAL: Sede da F.P.Vela; 

DIA: 21 de Julho de 2017; 

HORA: das 17:00 às 18:30; 

PRESENÇAS: Armando Goulartt (AG) – Francisco Mourão (FM) – João Corrêa 

(JC). 

 

1. Foram propostas alterações às Notas de Honorários, nomeadamente o 

destaque do Nº da Prova, a inclusão dos vários escalões do IVA e o nome 

do Clube organizador da Prova. 

 

2. Está em fase de preparação uma nova série de Formações para Juízes e 

Oficiais de Regata, com início programado para o 4º Trimestre de 2017, e 

que serão compostas por 10 Formações, duas em cada uma das Regiões 

(Juízes e Oficiais de Regata). 

 

3. Na sequência do Nº anterior, os Mapas de Árbitros serão reformulados 

conforme os resultados das Avaliações das repectivas Acções de Formação. 

 

4. Como referido em anteriores Actas, irão ser reformulados os 

Regulamentos deste CA, de modo a serem aprovados pela Direcção da 

FPV, antes do início da próxima época que se iniciará a 1 de Outubro de 

2017. 

 

5. Os Mapas de Disponibilidades de Árbitros (Juízes e Oficiais de Regata), 

também serão alterados, de modo a incorporar o nome do Clube a que o 

Árbitro pertence, assim como a indicação se aceita a deslocação para a 

Provas, de combóio ou em viatura conjuntamente com outro(s) Árbitro(s). 

 

6. O CA, vai editar uma nova INFORMAÇÃO aos Árbitros (Nº17), com 

conhecimento para os Clubes e Associações, dedicada ao seguinte tema: 

PROJECTOS DE ARBITRAGEM. 

Esta nova Informação terá como sub-temas : 

a. Formação; 

b. Mapas de Árbitros; 

c. Regulamento; 

d. Mapa de Disponibilidades; 



e. Instruções de Regata (IdR); 

f. Ressarcimento de Despesas; 

g. Conflitos de Interesse. 

 

7. Remuneração dos Árbitros: a Taxa de Compensação Extra irá ser 

reformulada a partir do início da próxima época (1 de Outubro de 2017). 

 

8. A partir do passado dia 17 de Julho foram colocadas online no Portal  da 

FPV as Actas do Conselho de Arbitragem, sendo o único órgão federativo 

que divulga as Acta das suas Reuniões. 

 

9. AG, FM e JC, assinaram a Acta Nº05/2017, lavrada no Livro de Actas. 

 


