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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 
 

INFORMAÇÃO nº 31 

 
 

CURSO de JUÍZES no FUNCHAL 

 

Efetuou-se no passado fim de semana, dias 

3 e 4 de Março, nas instalações da 

Associação Regional de Vela da Madeira 

(ARVM) um curso de Juízes de Regata com 

contou com 15 inscrições. 

Desde 2012 que a FPV não organizava um curso de Árbitros 

(Juízes ou Oficiais de Regata) nesta Região. 

Este curso teve a cooperação total e ativa da ARVM e do seu 

Departamento Técnico na pessoa do Diretor Técnico Regional 

Francisco Trigo a quem o Conselho de Arbitragem agradece toda 

a eficiência e cuidado com que preparou esta iniciativa apoiando 

o curso a 100% durante a sua realização.  

 

Após o exame final ficaram aptos a serem graduados os seguintes 

participantes: 

 António Freitas 

 Carolina Matos 

 Duarte Drumond 

 Fátima Gomes 

 Hugo Rosa 
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 João Santos 

 José Ferreira 

 Lurdes Ferreira 

 Manuel Jardim 

 Marco Gamelas 

Dos quais obtiveram avaliação positiva a fim de serem graduados: 

Seis Juízes Estagiários, dois Juízes Grau I e dois Juízes Grau II. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS A ÁRBITOS 

 

Conforme descrito no ponto 4 do documento 

emitido no dia 1 de Fevereiro o CA tem 

aguardado o parecer dos fiscalistas do CF/FPV 

sobre alguns aspetos fiscais relativos a esta 

questão. 

Nesta data foi emitido novo documento com algumas atualizações que 

entram imediatamente em vigor e têm em conta a informação 

vinculativa da Direção Geral de Impostos sobre o Regime Fiscal dos 

Rendimentos Obtidos pelos Árbitros. 

O documento “Procedimentos de Pagamentos aos Árbitros” está a ser 
enviado por email para todos os Árbitros que são nomeados pelo CA 
para as provas de âmbito nacional e internacional.  

Igualmente foi elaborado novo impresso de Nota de Honorários dado 
que o anterior já não permitia o correto preenchimento devido à 
atualização do Regulamento de Arbitragem 2018. 
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