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PROJETO VÍDEO-ÁRBITRO

O projeto vídeo-árbitro foi introduzido pela primeira vez na Liga NOS esta época.
 
Apesar de toda a divulgação, por meios diretos e através da comunicação social, verifica-se que ainda persistem 
algumas dúvidas sobre aspetos do protocolo do IFAB e sua aplicação.
 
Todos os jogos da Liga NOS são objeto de um relatório que retrata as incidências em cada uma das partidas. Além do 
relatório, são anexados clips dos principais lances. O material é remetido para o IFAB, entidade que centraliza toda a 
informação que chega dos diferentes países onde o vídeo-árbitro já é uma realidade.
 
Este é o segundo ano de testes, o IFAB decidirá em 2018 quais os passos seguintes.
 
O Conselho de Arbitragem vê como útil a divulgação de informação sobre o projeto. Temo-lo feito através da conta 
Twitter @videoarbitro e entendemos que em circunstâncias excecionais, como o início deste processo, faz sentido 
partilhar experiências concretas. É o caso da Supertaça e da jornada 1 da Liga NOS.
 
Divulgamos informação do vídeo-árbitro na Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone para que possa ser melhor 
entendido o trabalho que é feito. Mais do que os lances concretos do jogo, julgamos que é importante que se 
compreenda quais são os procedimentos e de que forma funciona a articulação entre VAR (vídeo-árbitro), AVAR (vídeo-
árbitro assistente) e equipa de arbitragem no relvado.
 
O vídeo-árbitro já esteve presente em dez jogos na época 2017/18. Nenhum resultado foi influenciado por um erro 
claro da equipa de arbitragem. O único erro claro foi detetado pelo vídeo-árbitro e pelo vídeo-árbitro assistente e 
revertido pelo árbitro no relvado.
 
O vídeo-árbitro deve questionar-se sempre se se trata de um erro claro.
 
Da jornada 1 da Liga NOS selecionámos jogadas distintas que ajudam a compreender a ação do vídeo-árbitro e os 
limites do protocolo imposto pelo IFAB, que tem como lema «mínima interferência, máximo benefício».

Expulsão de Vasco Fernandes
O lance aconteceu aos 71 minutos. A decisão foi tomada pelo árbitro do jogo e secundada de imediato pelos 
assistentes. 1:02 depois, o vídeo-árbitro confirmou: «Tudo ok». Procedimento correto.

Golo de Ruben Fernandes, aos 54 minutos
Árbitro valida o golo. Como todos os lances de golo são verificados, VAR analisa três possíveis infrações na mesma 
jogada e confirma legalidade da decisão do árbitro no relvado. Procedimento correto..

Golo de Marcano aos 69 minutos
O quarto golo do FC Porto neste jogo foi inicialmente anulado pelo árbitro no relvado, por indicação do árbitro 
assistente. Em causa estaria possível posição de fora-de-jogo do autor do golo, Marcano. Todos os lances de golo são 
revistos, de acordo com o protocolo do IFAB. Na revisão, o vídeo-árbitro verificou, sem margem de dúvida, que o 
jogador se encontrava em posição legal no momento do passe. Tratava-se de um erro claro, pelo que o árbitro reverteu 
a decisão anterior, atribuindo o golo a Marcano. Procedimento correto.

VITÓRIA FC VS MOREIRENSE FC

PORTIMONENSE SC VS BOAVISTA FC

FC PORTO VS ESTORIL PRAIA
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Lance entre Jardel e Vukcevic, aos 45 minutos
O árbitro está perto do lance na área de penálti do SC Braga e entende não haver motivos para assinalar qualquer 
infração. Por se tratar de uma jogada de possível penálti, o vídeo-árbitro verifica. Não existe evidência de que se 
trata de um erro claro do árbitro, antes uma questão de interpretação sobre o contacto entre os dois jogadores. Não 
existindo evidência de erro claro, prevalece a decisão do árbitro. Procedimento correto.

Golo anulado ao Sp. Braga, aos 71 minutos
O árbitro anula um golo ao Sporting de Braga, por indicação do árbitro assistente. Como todos os lances de golo, é 
revisto pelo VAR. Depois de visionadas as imagens, não é claro que o jogador do SC Braga esteja em posição regular no 
momento do passe, pelo que não é dada indicação ao árbitro para reverter a decisão ou visionar junto ao relvado.
O lance é de dúvida, prevalece a decisão tomada pela equipa de arbitragem. Procedimento correto.

SL BENFICA VS SC BRAGA

O CA aproveita este balanço da jornada 1 para aconselhar a leitura das regras de utilização do vídeo-árbitro, 
disponíveis no site da FPF e do IFAB.
 
O CA relembra alguns dos aspetos fundamentais do projeto vídeo-árbitro:
· Todos os árbitros que desempenham a função de vídeo-árbitro pertencem ao quadro principal (C1)
· Todos os árbitros que desempenham a função de vídeo-árbitro assistente são árbitros assistentes do quadro principal 
(C1)
· O árbitro no relvado toma sempre uma decisão
· O vídeo-árbitro deve questionar-se sempre se se trata de um erro claro
· VAR pode intervir sempre que à equipa de arbitragem escape um incidente relevante (por exemplo agressões)
· Todos os golos são revistos pelo VAR
· As imagens de todas as câmaras que filmam os jogos chegam, em direto e de forma independente, ao vídeo-árbitro
· O vídeo-árbitro não depende do realizador que produz o jogo para desempenhar a sua função
· A nomeação dos árbitros para função de vídeo-árbitro é conhecida em simultâneo com a nomeação de árbitros e 
árbitros assistentes
· O vídeo-árbitro não tem, nesta fase do projeto, auxílio das linhas de fora-de-jogo


