Sistema de Proteção de Menores
- Inscrição

1. Mudança internacional de ambos os pais
biológicos do jogador

O novo país de residência dos pais do jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

O jogador
acompanha os
pais que se
mudam pra o
novo país por
O novo país de residência dos pais do jogador é um país vizinho do país onde o
razões de trabalho

jogador pretende ser registado, e aplicam-se as circunstâncias do art.º 19º/2/c)

O jogador
acompanha os
pais que se
mudam pra o
novo país por
outra razão não
ligada ao futebol

Possibilidade de registo
através da isenção
limitada

Via fax ou correio normal

Pedido a ser
apresentado
Via TMS

65

Prova de Distância: regra dos 50 km

Pedido de aprovação de primeiro registo ou
transferência internacional

4
progenitor(es) do jogador

Prova de residência do(s)

Prova de identidade e nacionalidade do(s)
3
progenitor(es) do jogador

Prova de identidade e nacionalidade do jogador 3

Certificado de nascimento (certidão de
nascimento) do jogador2

Outros documentos que comprovem a razão
invocada

Circunstâncias

Licença de trabalho do(s) progenitor(es) do
jogador

"Os pais do jogador mudaram-se por razões não ligadas ao
futebol"

Contrato de trabalho do(s) progenitor(es) do
jogador

Exceção:
Art.º 19º/2/a) do Regulamento

1
Contrato de trabalho do jogador
e
Licença de trabalho do jogador

Documentos obrigatórios

()

 

    





()

 

      



O novo país de residência dos pais do jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

()

     





O novo país de residência dos pais do jogador é um país vizinho do país onde o jogador
pretende ser registado, e aplicam-se as circunstâncias do art.º 19º/2/c)

()

       



1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos
anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país.
5. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em
linha reta, não pode ser superior a 50 km.
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O novo país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

O jogador acompanha o
progenitor com a custódia
que se muda para o novo
O novo país de residência do progenitor do
país por outra razão não
jogador é um país vizinho do país onde o jogador
ligada ao futebol
pretende ser registado, e aplicam-se as
circunstâncias do art.º 19º/2/c)

()

     







()

     



 



O jogador acompanha o
progenitor vivo que se
muda para o novo país por
razões de trabalho
Progenitor
que não se
muda
falecido

Via fax ou correio
normal

Via TMS

do(s) progenitor(es) do jogador
Prova de residência do(s)

Prova de identidade do jogador

2

nascimento) do jogador

progenitor(es) do jogador

Contrato de trabalho do(s)

Possibilidade de registo
através da isenção limitada

 

Pedido a ser
apresentado

()

Prova de Distância: regra dos 50
6
km



progenitor(es) do jogador



Certidão de óbito do(s)



4

    

3

Documentação que comprove que o
progenitor do jogador que se muda para
5
o novo país tem a custódia do jogador

Progenitor
que não se
muda
ainda vivo

O jogador acompanha o
progenitor com a custódia
que se muda para o novo
O novo país de residência do progenitor do
país por razões de trabalho jogador é um país vizinho do país onde o jogador
pretende ser registado, e aplicam-se as
circunstâncias do art.º 19º/2/c)

Prova de identidade e nacionalidade

progenitor(es) do jogador
Pedido de aprovação de 1º registo
ou transferência internacional

2. Mudança internacional de um dos pais biológicos do jogador

O novo país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

3

 

Circunstâncias

Certificado de nascimento (certidão de

()

1

"Os pais do jogador mudaram-se por razões
não ligadas ao futebol"

Contrato de trabalho do jogador
e
Licença de trabalho do jogador

Exceção:
Art.º 19º/2/a) do Regulamento

Licença de trabalho do(s) progenitor(es)
do jogador
Outros documentos que comprovem
a razão invocada

Documentos obrigatórios

O novo país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

()

 

    







O novo país de residência do progenitor do
jogador é um país vizinho do país onde o jogador
pretende ser registado, e aplicam-se as
circunstâncias do art.º 19º/2/c)

()

 

    

  



O novo país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador pretende ser
registado

()

     







()

     

  



O jogador acompanha o
progenitor vivo que se
muda para o novo país por
O novo país de residência do progenitor do
outra razão não ligada ao
jogador é um país vizinho do país onde o jogador
futebol
pretende ser registado, e aplicam-se as
circunstâncias do art.º 19º/2/c)

1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país.
5. Tal como sentença de divórcio (se aplicável) ou Autorização do progenitor do jogador que não se muda para o jogador residir no novo país com o progenitor.
6. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em linha reta, não pode
ser superior a 50 km.
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3. Mudança internacional de nenhum dos pais biológicos do jogador

O progenitor
com a custódia
do jogador
reside no novo
país por razões
de trabalho

Ambos os pais
do jogador
estão ainda
vivos

O progenitor com
O jogador residia com
a custódia do
um progenitor e agora
jogador reside no
muda-se
novo país por
internacionalmente
outra razão não
para um novo país para
ligada ao futebol
se juntar ao outro
progenitor com a
custódia

O progenitor com
a custódia do
jogador sempre
residiu no país
para onde o
jogador agora se
muda

O país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador
pretende ser registado

()





    



O país de residência do progenitor do
jogador é um país vizinho do país onde
o jogador pretende ser registado, e
aplicam-se as circunstâncias do art.º
19º/2/c)

()





    



O país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador
pretende ser registado

()

     



O país de residência do progenitor do
jogador é um país vizinho do país onde
o jogador pretende ser registado, e
aplicam-se as circunstâncias do art.º
19º/2/c)

()

     



O país de residência do progenitor do
jogador é o país onde o jogador
pretende ser registado

()

    



O país de residência do progenitor do
jogador é um país vizinho do país onde
o jogador pretende ser registado, e
aplicam-se as circunstâncias do art.º
19º/2/c)

()

    



Possibilidade de registo
através da isenção
limitada

Via fax ou correio normal

Pedido a ser
apresentado
Via TMS

explicar as circunstâncias específicas7

Prova de Distância: regra dos 50
km6
Declaração da nova federação a

Documentação a comprovar que o
progenitor do jogador que se muda
para o novo país / reside no novo país
tem a custódia do jogador5

Pedido de aprovação de primeiro registo
ou transferência internacional

progenitor(es) do jogador4

Prova de residência do(s)

do(s) progenitor(es) do jogador3

Prova de identidade e nacionalidade

Prova de identidade e nacionalidade
do jogador

nascimento) do jogador2

Circunstâncias

Licença de trabalho do(s)
progenitor(es) do jogador
Outros documentos que
comprovem a razão
invocada
Certificado de nascimento (certidão de

"Os pais do jogador mudaram-se por razões não ligadas ao
futebol"

Contrato de trabalho do(s) progenitor(es)
do jogador

Exceção:
Art.º 19º/2/a) do Regulamento

Contrato de trabalho do jogador1
e
Licença de trabalho do jogador

Documentos obrigatórios























 









1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país.
5. Tal como sentença de divórcio (se aplicável) ou Autorização do progenitor do jogador que não se muda para o jogador residir no novo país com o progenitor.
6. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em linha reta, não pode ser
superior a 50 km.
7. A ser carregado em vez dos documentos normalmente fornecidos nas categorias "Contrato de trabalho - progenitor(es) do jogador/ Outros documentos que comprovem a razão invocada" e "Licença de trabalho - progenitor(es) do jogador".
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3. Mudança internacional de nenhum dos pais biológicos do jogador

O jogador esteve registado por um clube num país vizinho com
base no art.º 19º/2/ c) permanecendo como residente do seu
país de origem
O jogador sempre residiu
com o(s) progenitor(es)
no seu país de origem ou O jogador esteve registado por um clube estrangeiro com base
o jogador regressa ao
no art.º 19º/2/ c) e residiu nesse país sem o(s) progenitor(es)
país de origem para viver
com os seu(s)
progenitor(es)
O jogador esteve registado por um clube estrangeiro como
“estudante de intercâmbio” e residiu nesse país sem o(s)
progenitor(es)

Ambos os pais
do jogador
estão ainda
vivos

O novo país de residência do tutor legal
do jogador é o país onde o jogador
O jogador
pretende ser registado
acompanha o
tutor legal
nomeado que se O novo país de residência do tutor legal do
muda para o novo jogador é um país vizinho do país onde o
país por razões de jogador pretende ser registado, e aplicamtrabalho
se as circunstâncias do art.º 19º/2/c)
Autoridade parental
retirada aos pais do
O novo país de residência do tutor legal
jogador e concedida a
O jogador
do jogador é o país onde o jogador
um terceiro (tutor legal) acompanha o tutor
pretende ser registado
por autoridade nacional legal nomeado que
se muda para o
novo país por outra O novo país de residência do tutor legal do
jogador é um país vizinho do país onde o
razão não ligada ao
jogador pretende ser registado, e aplicamfutebol
se as circunstâncias do art.º 19º/2/c)

O jogador junta-se ao seu tutor legal nomeado que já reside
no novo país

Possibilidade de registo
através da isenção limitada

Via fax ou correio
normal

Pedido a ser
apresentado
Via TMS

Decisão da autoridade nacional
competente que retirou a autoridade
parental aos pais do jogador e nomeou
um terceiro como tutor legal do jogador

Prova de Distância: regra dos 50
5
km
Declaração da nova federação a
6
explicar as circunstâncias específicas

4

Pedido de aprovação de primeiro registo ou
transferência internacional

3

do(s) progenitor(es) do jogador *
Prova de residência - progenitor(es) do
jogador *

Prova de identidade e nacionalidade

2

nascimento) do jogador
Prova de identidade e nacionalidade do
jogador

Certificado de nascimento (certidão de

Circunstâncias

Licença de trabalho do(s) progenitor(es)
do jogador*
Outros documentos que comprovem a
razão invocada*

"Os pais do jogador mudaram-se por razões não
ligadas ao futebol"

Contrato de trabalho do(s) progenitor(es) do
jogador*

Exceção:
Art.º 19º/2/a) do Regulamento

Contrato de trabalho do jogador
e
Licença de trabalho do jogador

1

Documentos obrigatórios

()

    







()

    







()

    







()

 

    





()

 

     





()

     





()

      





()

    







1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos
anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país.
5. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em
linha reta, não pode ser superior a 50 km.
6. A ser carregado em vez dos documentos normalmente fornecidos nas categorias "Contrato de trabalho - progenitor(es) do jogador/ Outros documentos que comprovem a razão invocada" e "Licença de trabalho - progenitor(es) do jogador".
*Ou documentação relacionada com o tutor legal do jogador, se aplicável.

O jogador mudase
internacionalmen
-te para se juntar
ao tutor legal que
já reside no novo
país

O novo país de residência do tutor legal do
jogador é um país vizinho do país onde o
jogador pretende ser registado, e aplicamse as circunstâncias do art.º 19º/2/c)

O novo país de residência do tutor legal do
jogador é o país onde o jogador pretende
ser registado
O novo país de residência do tutor legal do
jogador é um país vizinho do país onde o
jogador pretende ser registado, e aplicamse as circunstâncias do art.º 19º/2/c)

O país de residência do tutor legal do
jogador é o país onde o jogador pretende
ser registado
O país de residência do tutor legal do
jogador é um país vizinho do país onde o
jogador pretende ser registado, e aplicamse as circunstâncias do art.º 19º/2/c)











4

progenitor(es) do jogador*

Prova de residência do(s)

do(s) progenitor(es) do jogador*

nascimento) do jogador

()















()















()













()















































Possibilidade de registo
através da isenção limitada



Via fax ou correio normal



Pedido a ser
apresentado



Via TMS

()

Decisão da autoridade nacional competente
que nomeou um terceiro como tutor legal do
jogador a seguir ao falecimento dos seus pais



Declaração da nova federação a explicar
6
as circunstâncias específicas

5



Prova de Distância: regra dos 50 km

Certidão de óbito do(s) progenitor(es) do
jogador



Pedido de aprovação de primeiro



3



Prova de identidade e nacionalidade



Prova de identidade e nacionalidade do
jogador



2

registo ou transferência internacional

3. Mudança internacional de nenhum dos pais biológicos do jogador

O jogador
acompanha o seu
tutor legal
Autoridade parental
Amos os pais do
nomeado que se
concedida a um
jogador falecidos
muda para o novo
terceiro (tutor legal)
país por outra
por autoridade
razão não ligada
nacional
ao futebol

O novo país de residência do tutor legal do
jogador é o país onde o jogador pretende
ser registado

Certificado de nascimento (certidão de



Circunstâncias

O jogador
acompanha o seu
tutor legal
nomeado que se
muda para o novo
país por razões de
trabalho

Licença de trabalho do(s) progenitor(es) do
jogador*
Outros documentos que comprovem a
razão invocada*

()

1

"Os pais do jogador mudaram-se por razões não
ligadas ao futebol"

Contrato de t trabalho do jogador
e
Licença de trabalho do jogador

Exceção:
Art.º 19º/2/a) do Regulamento

Contrato de trabalho do(s)p
progenitor(es) do jogador*

Documentos obrigatórios

1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país.
5. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em linha reta, não pode ser
superior a 50 km.
6. A ser carregado em vez dos documentos normalmente fornecidos nas categorias "Contrato de trabalho - progenitor(es) do jogador/ Outros documentos que comprovem a razão invocada" e "Licença de trabalho - progenitor(es) do jogador".
*Ou documentação relacionada com o tutor legal do jogador, se aplicável.
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O jogador não tem a nacionalidade de um estado
membro da UE/EEE e esteve anteriormente registado
num clube dentro do território da UE/EEE de acordo
com o Regulamento

()

















O jogador tem a nacionalidade de um estado membro
da UE/EEE

()

















O jogador tem entre 16 e 18
anos
O jogador muda-se de um
país da UE/EEE para outro
país dentro do território da
UE/EEE

Contrato de trabalho do jogador

Possibilidade de registo
através da isenção
limitada



Circunstâncias

Via fax ou correio
normal

apresentado

Pedido a ser

Autorização Parental

()

"O jogador tem mais de 16 anos e muda-se dentro do
território da UE/EEE"

Via TMS

Documentação relativa à formação de
futebol

Pedido de aprovação de primeiro registo ou
transferência internacional

Documentação relativa ao
5
alojamento/guarda

O jogador muda-se de um país de
O jogador tem a nacionalidade de um estado membro
fora do território da UE/EEE para
da UE/EEE
um país da EU/EEE

Exceção:
Art.º 19º/2/b) do Regulamento

1

Documentação relativa à educação
4
académica

Prova de identidade e nacionalidade do
jogador

Certificado de nascimento (certidão de
2
nascimento) do jogador

Documentos obrigatórios

1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos
anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A Documentação relativa à educação académica deve incluir uma declaração assinada e carimbada emitida pelo respetiva entidade que ministra a educação confirmando a inscrição do jogador, a qualificação que o jogador vai obter no final do curso, a data
esperada para a graduação do jogador, e um horário semanal do jogador que indique especificamente os dias de aulas e a respetiva duração.
5. Tal como uma confirmação assinada e carimbada emitida pelo clube que pretende registar o jogador que ateste que o clube irá fornecer ao jogador alojamento e que indique a morada desse alojamento, bem como o nome da pessoa responsável
pelo jogador.
6. A prova de educação e/ou formação de futebol adequada ao nível dos mais altos padrões nacionais exige a apresentação da seguinte documentação e informação:
• Para jogadores do sexo masculino, a categoria de formação do clube (cf. nº1 e nº 2 do art.º 4 do Anexo 4 do Regulamento); para jogadoras do sexo feminino, uma declaração da federação em questão a confirmar que o clube requerente está ao “nível
dos mais altos padrões nacionais " da educação do futebol feminino nesse país;
• o horário da formação de futebol semanal do jogador (incluindo o dia e a duração de cada sessão de treino);
• uma declaração do clube que pretende registar o jogador especificando a equipa do clube que o jogador vai representar.
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Os pais do jogador sempre residiram
na sua morada atual

()













Possibilidade de registo
através da isenção limitada

apresentado
Via fax ou correio
normal

Pedido a ser
Via TMS

progenitor(es) do jogador4

Prova de residência do(s)

Outros documentos que comprovem a
razão invocada

Licença de trabalho do(s) progenitor(es)
do jogador

Contrato de trabalho do(s)
progenitor(es) do jogador

Pedido de aprovação de primeiro
registo ou transferência internacional

Prova de consentimento da
federação cedente

Prova de Distância: regra dos 50
km5

Prova de residência do jogador4

Prova de identidade e nacionalidade do
jogador

Circunstâncias

nascimento) do jogador2

"Quer o jogador, quer o clube encontram-se a menos de 50 km das
fronteiras comuns e a distância entre ambos é inferior a 100 km"

Certificado de nascimento (certidão de

Exceção:
Art.º 19º/2/c) do Regulamento

Contrato de trabalho do jogador1

Documentos obrigatórios









ü

O jogador reside
A distância do
com ambos os pais
domicílio do jogador à
biológicos
fronteira comum mais
próxima da federação
vizinha não é superior
a 50 km

A distância
entre o
e
domicílio do
jogador e a sede
A distância da
do clube não é
superior a 100 fronteira comum mais
próxima da federação
km
vizinha à sede do
clube não é superior a
50 km

Os pais do jogador
não se mudam
internacionalmente

Os pais do jogador residem na sua
morada atual há um tempo
considerável

()













()













()













Os pais do jogador sempre residiram
na morada atual

()















O progenitor do jogador reside na sua
morada atual há um tempo
considerável



Os pais do jogador mudaram-se
recentemente dentro do seu país de
residência para a sua morada atual por
razões de trabalho
Os pais do jogador mudaram-se
recentemente dentro do seu país de
residência para a sua morada atual por
outra razão não ligada ao futebol

()













O jogador reside
O progenitor do
com o progenitor
jogador não se muda
O progenitor do jogador mudou-se
que tem a custódia internacionalmente
recentemente dentro do seu país de
residência para a sua morada atual por
razões de trabalho

()













O progenitor do jogador mudou-se
recentemente dentro do seu país de
residência para a sua morada atual por
outra razão não ligada ao futebol

()









































1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência na morada atual.
5. A distância entre o domicílio do jogador e a sede do clube, medida em termos de distância percorrida, não pode ser superior a 100 km. Para além disso, a distância entre o domicílio do jogador/ sede do clube e a fronteira comum mais próxima, medida em linha reta,
não pode ser superior a 50 km.
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Possibilidade de registo
através da isenção
limitada

aptresentado
Via fax ou correio normal



Pedido a ser



Via TMS

Pedido de aprovação do primeiro registo



4

()

Prova de residência do jogador

O jogador viveu continuamente nos últimos cinco anos no país onde se pretende registar antes do pedido

Prova de identidade e nacionalidade do
jogador

Circunstâncias

Certificado de nascimento (certidão de
2
nascimento) do jogador

"O jogador regista-se pela primeira vez e residiu continuamente nos últimos
cinco anos no país onde se pretende registar antes do seu pedido "

1

Exceção:
Regra dos 5 anos (Art.º 19/3 e 4 do Regulamento)

Contrato de trabalho do jogador

Documentos obrigatórios



1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. A prova de residência deverá ter sido emitida recentemente e deve indicar o início da residência no novo país . Em alternativa, a federação pode apresentar os registos escolares do jogador devidamente assinados e emitidos recentemente pela respetiva instituição académica, desde que os
referidos registos indiquem que o jogador esteve inscrito no últimos 5 anos na dita instituição.
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A duração do programa de estudos académicos do jogador no estrangeiro e a
O novo clube do jogador é puramente duração do registo previsto do jogador são inferiores a um ano
um clube com estatuto amador
A duração do programa de estudos académicos do jogador no estrangeiro é
(clube sem equipa profissional, e sem
ligações jurídicas, financeiras ou de superior a um ano, mas o jogador completa os 18 anos dentro de um ano
facto a um clube profissional)
A duração do programa de estudos académicos do jogador no estrangeiro é

      



  

  



      



  

  



      



  

  



superior a um ano, mas falta menos de um ano de programa
1. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
2. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
3. Informação oficial sobre o programa de intercâmbio (nome, objetivo, financiamento, duração, etc.) ministrado pelos organizadores do programa de intercâmbio.
4. Cópia da inscrição no respetivo programa de intercâmbio assinado pelo jogador menor e/ou pelos seus pais.
5. Confirmação, emitida e assinada pelos organizadores do programa de intercâmbio ou pelos pais do jogador menor, em como o jogador menor regressará ao seu país de origem no final do programa.
6. Confirmação, emitida e assinada pelo instituto académico do jogador menor (escola/universidade) no seu país de origem, indicando as datas da duração prevista dos respetivos estudos e incluindo um horário detalhado das aulas do jogador.
7. Confirmação da participação do jogador no respetivo programa de intercâmbio, emitida pelo instituto académico do jogador menor no seu país de origem.
8. Pormenores específicos relativos à supervisão e alojamento do jogador menor durante o programa de intercâmbio incluindo nomeadamente o nome e morada exatos da família de acolhimento do jogador.
9. Declaração emitida pela federação de futebol do país de acolhimento do jogador menor indicando se o clube no qual o jogador se pretende registar é profissional ou puramente amador (clube sem equipa profissional, e sem ligações jurídicas, financeiras ou de facto a
um clube profissional), bem como as datas exatas previstas de início e final do registo do jogador.
10. Declaração emitida pela federação de futebol do país de origem do jogador menor indicando se o jogador esteve alguma vez registado por um dos seus clubes membros e, em caso afirmativo, se o jogador esteve registado como amador ou profissional.
11. Declaração de consentimento emitida pela família de acolhimento do jogador menor dando o seu consentimento ao registo do jogador no clube da federação de futebol do país de acolhimento.
12. Declaração de consentimento emitida pelos próprios pais do jogador menor dando o seu consentimento ao registo do jogador no clube da federação de futebol do país de acolhimento.

Page 10

Possibilidade de registo
através da isenção limitada

Via fax ou correio normal

Pedido a ser
apresentado
Via TMS

Pedido de aprovação de primeiro
registo ou transferência internacional

12

Autorização parental

Autorização da família de
11
acolhimento

Estatuto do jogador no clube
10
anterior

Estatuto do novo clube e duração do
9
registo

Documentação de
alojamento/guarda 8

7

Documentação relativa à educação
6
académica
Confirmação da participação do jogador
do instituto académico do país de origem

5

Confirmação do regresso do jogador

4

programa de intercâmbio

Formulário de inscrição no

Documentação do programa
3
de intercâmbio

Circunstâncias

2

"O jogador é um estudante de intercâmbio que segue um programa
académico no estrangeiro"

do jogador
Prova de identidade e nacionalidade do(s)
2
progenitor(es) do jogador

Estudante de intercâmbio

Prova de identidade e nacionalidade

Exceção:

Certificado de nascimento (certidão de
1
nascimento) do jogador

Documentos obrigatórios







Possibilidade de registo
através da isenção
limitada

apresentado
Via fax ou correio normal

Pedido a ser



Via TMS



Pedido de aprovação de primeiro registo
ou transferência internacional



Estatuto do jogador no clube
anterior9



Estatuto do novo clube8



Situação parental7



Autorização do titular do direito de
custódia6

()

Prova de custódia5

O jogador muda-se internacionalmente para o novo país sem os pais e não se pode esperar que regresse ao seu
país de origem uma vez que a sua vida ou liberdade estariam ameaçadas por razões de raça, religião, nacionalidade,
filiação num grupo social específico ou opinião política.

Prova do estatuto de refugiado do
jogador4

Circunstâncias

Prova de identidade e nacionalidade do
jogador

"O jogador muda-se por razões humanitárias sem os pais "

nascimento) do jogador2

Jogador refugiado não acompanhado *

Certificado de nascimento (certidão de

Exceção:

Contrato de trabalho do jogador1

Documentos obrigatórios



* Quando um jogador menor se muda internacionalmente com os pais (acompanhado) por razões humanitárias, o pedido de aprovação pode ser apresentado com base na exceção contida no art.º 19º/2/a) do Regulamento.
Nesse caso, de modo a evitar que as autoridades da eventual federação anterior (e país de origem) do jogador menor e o clube descubram o paradeiro da pessoa que necessita de proteção, o que pode eventualmente pôr em risco a segurança do jogador
menor e da sua família, a federação que pretende registar o jogador menor deve enviar via TMS um pedido de aprovação do seu primeiro registo e não da sua transferência internacional (mesmo nos casos em que o jogador menor tenha estado
anteriormente registado na federação do seu país de origem).
É necessário carregar uma cópia da decisão tomada pela autoridade nacional competente que atribui ao(s) progenitor(es) do jogador o estatuto de refugiado ou “pessoa protegida”, ou em alternativa, uma confirmação oficial da autoridade nacional de que
o(s) progenitor(es) do jogador foram admitidos no processo de atribuição do direito de asilo, bem como uma cópia da sua licença de residência temporária no país de acolhimento, em vez dos documentos normalmente fornecidos nas categorias "Contrato de
trabalho - progenitor(es) do jogador/ Outros documentos que comprovem a razão invocada" e "Licença de trabalho - progenitor(es) do jogador".
1. Esta documentação é obrigatória apenas no caso de registo de um jogador profissional. Nesse caso, o contrato fornecido deve conter todos os elementos essenciais (incluindo data de início e de fim, remuneração, assinaturas, etc.), bem como os respetivos anexos.
2. O certificado de nascimento deve conter a data de nascimento e a filiação do jogador.
3. Tal como cartão de identidade ou passaporte emitido pelo governo.
4. Cópia da decisão tomada pela autoridade nacional competente que atribui ao jogador o estatuto de refugiado ou “pessoa protegida”, ou em alternativa, uma confirmação oficial da autoridade nacional de que o jogador foi admitido no processo de atribuição do direito de
asilo, bem como uma cópia da sua licença de residência temporária no país de acolhimento.
5. Cópia da decisão da autoridade nacional competente relativa à custódia legal atual do jogador menor.
6. Declaração de consentimento emitida pela parte que tem a custódia do jogador menor dando o seu consentimento ao registo do jogador pelo clube da federação de futebol do país de acolhimento.
7. Declaração relativa à situação e paradeiro atuais dos pais biológicos do jogador que é fornecida pelo jogador menor, ou pela federação do país de acolhimento, ou por qualquer outra autoridade competente.
8. Declaração emitida pela federação de futebol do país de acolhimento do jogador menor indicando se o clube no qual o jogador se pretende registar é profissional ou puramente amador (clube sem equipa profissional, e sem ligações jurídicas, financeiras ou de facto a um clube
profissional).
9. Declaração emitida pelo jogador menor indicando se alguma vez esteve registado por um clube no seu país de origem (ou em qualquer outro país) e, em caso afirmativo, se o jogador esteve anteriormente registado como amador ou profissional.
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