
  

 

 

 

 

Procedimentos para a atribuição do colete de repórter de campo 

 

Para a época 2018-2019, será utilizado um colete único para as três competições da Liga Portugal: 

Liga NOS, LEDMAN LigaPro e Allianz CUP. 

 

No seguimento das alterações ao Regulamento das Competições Organizadas pela LIGA, 

aprovadas em reunião de Assembleia Geral, em 27 abril de 2018, 25 de maio de 2018 e 29 de junho 

de 2018, vimos informar que na recente época desportiva, todo e qualquer fotógrafo credenciado 

para os jogos das competições profissionais deverá ser portador do colete oficial único da LIGA 

(ponto 17 do art.60.º e ponto 1 do art. 64.º).  

 

Relativamente à atribuição do colete a fornecer pela LIGA, estes são os procedimentos requeridos 

para a obtenção do mesmo: 

 

- No formulário, deve esclarecer para qual Órgão de Comunicação Social (OCS) trabalha, devendo 

apresentar à LIGA uma declaração comprovativa, caso seja solicitado, em como está ao serviço do 

respetivo Órgão de Comunicação Social, assinada pela direção do OCS, assim como o número de 

inscrição do OCS na Entidade Reguladora da Comunicação (ERC). 

 

- Os fotojornalistas em regime freelancer devem endereçar o pedido diretamente aos clubes 

organizadores de jogo. 

 

- O processo adotado privilegia órgãos de comunicação social desportivos de âmbito nacional e 

regionais que fomentem a ligação entre os clubes e as regiões onde se inserem.  

 

- Mais informamos que os coletes são pessoais e intransmissíveis, e que a cada fotógrafo será atribuído 

um número de colete.  

 

- Em caso de furto, perda ou dano, pede-se que a LIGA seja informada, de modo a poder anular o 

colete em questão e fazer a respetiva substituição. Em caso de alteração do nome da competição, 

a Liga PFP enviará novo colete correspondente, sem qualquer custo associado para o fotógrafo ou 

para o órgão de comunicação social. 

 

Para ter acesso ao referido colete, o Órgão de Comunicação Social deverá remeter o pedido à LIGA, 

através do email comunicacao@ligaportugal.pt, respondendo ao questionário abaixo, juntando cópia 

da Carteira Profissional de Jornalista.  

 



  

 

 

 

 

Regulamento de Competições 

 

Art. 60.º - Acesso e permanência no recinto do jogo e balneários 

 

17. Os repórteres fotográficos e de rádio terão acesso ao recinto de jogo, sem prejuízo dos 

condicionamentos e limites para proteção do direito ao espetáculo ou outros direitos e interesses 

legítimos dos promotores ou organizadores do jogo, devendo usar obrigatoriamente o colete único de 

identificação fornecido pela Liga Portugal, correspondente à competição que pretendam reportar. 

 

Art. 64.º - Comunicação Social 

 

1. A carteira profissional de jornalista, certificada pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, 

é o único documento de identificação exigível aos jornalistas profissionais e colaboradores da 

imprensa, para serem devidamente acreditados com acesso às salas de imprensa, bancada de 

imprensa e outros locais a que lhes seja permitido aceder nos termos deste Regulamento. 

 

Nota: para acesso à Tribuna de Imprensa, a requisição é feita diretamente ao clube visitado. A 

atribuição do colete não garante acesso ao relvado, na medida em que o acesso ao mesmo é gerido 

pelo referido clube visitado, na qualidade de promotor do jogo.  

 

Pelo Departamento de Comunicação, 

Nuno Teixeira 

 

 

Porto, 04 de julho de 2018 

  



  

 

 

 

 

A PREENCHER PELO FOTOJORNALISTA* 

Contactos 

Órgão de Comunicação Social (OCS)    

Número do OCS na Entidade Reguladora da 

Comunicação (ERC) 
  

Nome do Fotojornalista    

Carteira Profissional Jornalista n.º    

Email    

Telefone / Telemóvel    

Pedido efetuado por:    

Morada para envio dos coletes:  

 

 

        *Juntar cópias da Carteira Profissional de Jornalista e declaração da Direção do OCS 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Liga Portugal) é responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, para efeitos de 

contacto futuro com os sujeitos, caso surja essa necessidade, e para efetuar acompanhamento de datas de validade das Carteiras 

Profissionais de Jornalista. Os dados pessoais recolhidos, nomeadamente, nome, órgão de comunicação social que representa e 

número de colete, serão disponibilizados às sociedades desportivas associadas ordinárias da Liga Portugal para efeitos de validação 

de acesso a recintos desportivos. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, anulação, oposição ou 

eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. 

Para tal, deverá enviar um pedido à Liga Portugal através do endereço de correio eletrónico: tecnologia@ligaportugal.pt atrav és do 

envio de uma comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”. A recolha e processamento dos dados pessoai s não excederá 

as finalidades acima referidas. O não fornecimento destes dados inviabiliza a disponibilização de colete único para as três competições 

da Liga Portugal. Os seus dados pessoais não serão partilhados com outros terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu 

representante legal, ou quando exigido por lei ou autoridade competente.  

 

Autorizo que a Liga Portugal possa processar os meus dados:  

 


