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Para conhecimento dos sócios ordinários, clubes, sociedade desportivas e demais 

interessados, comunica-se que a Direção da Federação Portuguesa de Futebol aprovou, nos 

termos do disposto no artigo 10.º, e nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 41.º, ambos do 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o 

regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição do estatuto de 

utilidade pública desportiva, o formato da Prova em epígrafe, cujo processo se iniciou no dia 

26.04.2021 com a publicação do Comunicado Oficial n.º 446 e que faz parte integrante do 

presente comunicado.

Pel’A Direção,

 



 

LIGA 3 2021/2022 

FORMATO DA PROVA  

 

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no 

Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato. 

1. A LIGA 3 em 2021/2022 é disputada por 24 clubes, os 22 clubes que se apuraram do 

Campeonato de Portugal na época 2020/2021 mais os dois clubes que desceram da II 

Liga. 

2. A LIGA 3 é composta por três fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Subida e 2.ª Fase – 

Manutenção e Descida e a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão.  

3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento 

da Prova. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas eliminatórias a “uma mão” todos os 

jogos devem ter um vencedor. Assim sendo, em caso de empate é observado o seguinte: 

a) Realiza-se prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 

minutos, sem intervalo, mas com mudança de campo;  

b) Se ainda subsistir a igualdade, o vencedor é apurado através da marcação de 

pontapés da marca de grande penalidade, de acordo com as leis do jogo.  

 

1.ª Fase 

5. A LIGA 3 é disputada na 1.ª Fase por 24 clubes, que são divididos por duas séries de 12 

equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. A Série “A” é a série 

mais a Norte e a Série “B” a série mais a Sul.  

6. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.  

7. Os primeiros quatro classificados de cada série são apurados para a 2.ª Fase – Subida. 

8. Os restantes oito clubes classificados de cada série vão disputar a 2.ª Fase – Manutenção 

e Descida.  

 

 



 

2.ª Fase – Subida  

9. A 2.ª Fase – Subida é disputada por 8 clubes, divididos em duas séries de 4 clubes. 

10. As séries respeitam o seguinte emparelhamento: 

SÉRIE 1 - 1.º e 4.º classificados da Série A e 2.º e 3.º classificados da Série B 

SÉRIE 2 - 1.º e 4.º classificados da Série B e 2.º e 3.º classificados da Série A 

11. Os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra 

na qualidade de visitante. 

12. O primeiro classificado de cada série apuram-se para a 3.ª Fase – Apuramento de 

Campeão e sobem à II Liga da época seguinte.  

13. Os 2.ºs classificados disputam um play-off a duas mãos entre si.  

14. Critérios de desempate do play-off a duas mãos: 

a. se as duas equipas envolvidas marcarem o mesmo número de golos nas duas 

mãos, a equipa que tiver marcado mais golos fora sagra-se vencedora; 

b. se da aplicação do critério anterior não se conseguir apurar uma vencedora, ou 

seja, se ambas as equipas tiverem marcado o mesmo número de golos em casa 

e fora, serão jogados no final da segunda mão dois períodos de 15 minutos de 

prolongamento; 

c. Se as equipas marcarem o mesmo número de golos durante o prolongamento, 

os golos marcados fora contam a dobrar e, nesse caso, a equipa visitante é 

qualificada; 

d. Se nenhum golo for marcado durante o prolongamento, os clubes procedem a 

um desempate através de pontapés de marca de grande penalidade em 

conformidade com as Leis do jogo. 

15. O vencedor do play-off do ponto 13 irá disputar um outro play-off com o clube 

classificado em antepenúltimo da II Liga. Os critérios de desempate relativo a este play-

off serão publicados oportunamente pela FPF e Liga Portuguesa Futebol Profissional. 

16. Os restantes clubes asseguram a manutenção na Liga III na época desportiva seguinte. 

 

2.ª Fase – Manutenção e Descida 

17. A 2.ª Fase – Manutenção e Descida é disputada por 16 clubes, divididos em quatro séries 

de quatro clubes. 

18. As séries respeitam o seguinte emparelhamento: 



 

SÉRIE 3 - 5.º, 7.º, 9.º e 11.º classificados Série A 

SÉRIE 4 - 6.º, 8.º, 10.º e 12.º classificados Série A 

SÉRIE 5 - 5.º, 7.º, 9.º e 11.º classificados Série B 

SÉRIE 6 - 6.º, 8.º, 10.º e 12.º classificados Série B 

19. Em cada série os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.  

20. No começo desta fase os clubes serão bonificados tendo em consideração a sua 

classificação da 1.ª Fase respeitando a seguinte tabela: 

Classificação 1.ª Fase Bonificação Pontos 

5.º classificado 8 pontos 

6.º classificado 7 pontos 

7.º classificado 6 pontos 

8.º classificado 5 pontos 

9.º classificado 4 pontos 

10.º classificado 3 pontos 

11.º classificado 2 pontos 

12.º classificado 1 ponto 

 

21. Os clubes classificados em 4.º lugar em cada série serão despromovidos, num total de 4 

clubes 

22. Os restantes doze clubes asseguram a manutenção na Liga 3 na época desportiva 

seguinte.  

 

3.ª Fase – Apuramento de Campeão 

22. A 3.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada num jogo (Final), em campo neutro, 

pelos dois clubes apurados, destinado a determinar o campeão da Prova, de acordo com 

o seguinte emparelhamento: 

1.º Classificado Série 1 x 1.º Classificado Série 2 
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