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Mário Figueiredo: «Arbitragem deve ser mais
transparente»
DEFENDE MUDANÇAS DE FUNDO NO SECTOR
Sexta-feira, 16 maio de 2014 | 04:17
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Próximo leão é mestre dos estudos

A verdade desportiva esteve ontem em discussão no ISCTE, num debate onde foi apresentado um
estudo sobre “Resultados combinados em Portugal”, que contou com a presença do presidente da
Liga, Mário Figueiredo – além da gestora jurídica da FPF, Rute Soares, e do antigo árbitro
internacional Jorge Coroado –, que defende haver muito trabalho pela frente no que toca aos árbitros.

»»LER
LER MAIS NOTÍCIAS
NOTÍCIAS

“A arbitragem em Portugal, assim como em Inglaterra, tem de ser mais transparente. Deveria estar
sob o domínio de uma entidade independente e o escrutínio deveria ser mais rigoroso,
nomeadamente no que às preferências clubísticas diz respeito”, destacou o líder do organismo,
sublinhando que os adeptos deveriam ter acesso à forma como se processam as nomeações e as
avaliações dos juízes. “A nomeação dos árbitros, que são muito bem pagos em Portugal, deveria ser
revista, assim como os métodos de avaliação. Devia haver uma comissão de avaliação mais
homogénea e com pessoas de vários quadrantes”, frisou o dirigente.
Mário Figueiredo afirmou, ainda, ser um apologista e acérrimo defensor da introdução das novas
tecnologias no futebol, assim como da realização de conferências de imprensa dos árbitros antes e
também depois das partidas. Aliás, o líder da Liga não teve dúvidas em afirmar que “os árbitros, em
caso de dúvida, beneficiam sempre as equipas grandes”.
Inquérito
O estudo ontem apresentado, com base num inquérito a 307 árbitros de futebol, revela que 23% dos
juízes portugueses tiveram conhecimento da manipulação de resultados e quase metade dos
inquiridos diz ter conhecimento de ofertas de serviços de prostituição.
Os árbitros consideram ainda que a disparidade económica entre clubes, assim como a falta de
transparência na gestão desportiva dos mesmos, são os principais problemas do futebol nacional.
Manipulação de idades na formação
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Nuno Brites, treinador dos juniores do Casa Pia, assumiu a suspeita de alteração de idades nas
camadas jovens. “Pede-se o bilhete de identidade do primo e fica feito. Não se discute, pois as
pessoas têm medo de falar nisso”, desabafou. Já João Santos, diretor-técnico da formação do
Benfica, diz que já há algum controlo: “Fazemos exames radiológicos que permitem saber a idade
dos jogadores.”
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José Gomes aprova sugestão de Collina
SANÇÃO PARA QUEM LESIONA ADVERSÁRIO
16-05-2014, às 05:55

“Confesso que essa medida não me chocaria nada e que poderia contribuir, e muito,
para o bem do futebol”, adiantou o líder dos árbitros...
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"Depois de ver os lances polemicos da final da liga europa. Cheguei a conclusao que
os arbitos portugueses estao no bom caminho seguindo os conselhos da uefa e o
exemplo deste alemao, so lhes falta ser um pouco mais sinicos no surrizo"
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