
FPF Fernando Gomes quer medidas mais duras contra quem vicia os jogos e deseja que o setor da arbitragem seja mais transparente

Declaradaguerra a corrupção
Rui Farinha

FernandoSantos presi
dente da Federação Portu
guesa de Futebol e candida
to único às eleições de 4 de
junho quer mais transpa
rência no setor da arbitra

gem e promete mão dura
contra a viciação de resulta
dos no próximo mandato
Ontem na sede do Comité
Olímpico em Lisboa apre
sentou mais de 100 com

promissos para cumprir nos
próximos quatro anos
Entre as propostas desta

ca se o objetivo de publicar
os relatórios dos árbitros das
competições profissionais e
não profissionais após cada
jornada e de rever o mode
lo de observação e classifica
ção da arbitragem

A utilização dos meios
tecnológicos no auxílio dos
árbitros será em breve uma
realidade Queremos avan
çar de imediato já na próxi
ma edição da Supertaça
para a implementação expe
rimental do vídeo árbitro
fazendo o mesmo já na pró
xima época nos jogos a par
tir dos quartos de final da

Taça de Portugal sublinhou
o presidente federativo

O combate contra o alicia

mento ilegal de jogadores e
amanipulação de resultados
é outra das batalhas Nesta
matéria não há dois cami
nhos Há apenas um A lei
50 2007 que rege a corrup
ção na atividade desportiva

tem limites penais ridículos
Vou repetir limites penais ri
dículos para o corruptor ati
vo penalizando de forma
mais violenta o atleta

No seio das seleções Fer
nando Gomes admitiu novas
infraestruturas A FPF tudo

fará para edificar um pavi
lhão para as seleções de

futsal no espaço da Cidade
do Futebol bem como os
campos para as seleções de
futebol de praia Relativa
mente à seleção principal a
meta passa por se manter
no top 10 do Mundo
As 110 promessas que

constam do seu programa de
recandidatura permanece

rão no site do organismo du
rante os quatro anos do man
dato Desta forma também
será transparente o que faze
mos para lhe dar cumpri
mento salientou

No tempo que durou o
primeiro exercício Fernan
do Gomes cumpriu aquilo a
que se propôs

objetivos para o mandato

1Divulgaçãode relatórios
APPF deseja que sejam

publicados no seu site os
relatórios dos árbitros e
dos observadores após
cada jornada A aposta

numapolítica criteriosade
nomeaçõesdosjuízesé

outros dos objetivos

2Vídeo árbitrona Supertaça
Apróxima Supertaça a

disputarentreo Benficae o
Braga no início de agosto
terá a ajuda experimental

dovídeo árbitro Cenário

idênticoparaa Taça
de Portugalnos jogos apartir

dosquartos de final

3 Leidacorrupção
desportiva

Oorganismopretende
medidas muito mais duras

para quem viciar resulta
dos de jogos Será criado
um canal de denúncia de

match fixing onde de
forma reservada se pode
rão efetuar alertas

4Transferênciasmais claras

Astransferênciasde
gadores em Portugal se
rão um processo mais
mais transparente Foi pro
metida a publicação anual
de todas as transações em
que existam intermediá
rios incluindo os valores
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