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Jogar a direito

No passado sábado, 
aquando dos feste-
jos dos adeptos do 
FC Porto pela con-
quista de mais um 

título de campeão nacional de 
futebol, registou-se uma tragé-
dia digna de verdadeira preocu-
pação social, em particular, o 
assassinato brutal, em público, 
de um jovem adepto. Sinal 
claro de uma sociedade ferida 
nos seus valores essenciais, em 
que floresce a violência asso-
ciada ao desporto, fenómeno 
responsável por um crescente 
sentimento de insegurança.  

Ao que tudo indica, tal 
episódio teve, uma vez mais, o 
ingrediente “claques de futebol”, 
uma realidade problemática, há 
muito identificada e debatida 
pelas mais altas instâncias 
desportivas e pelos sucessivos 
governos da República. Ora, não 
ignorando as vantagens que, em 
teoria, as claques aportam no 
âmbito do apoio aos clubes, seja 
com coreografias, seja na 
preparação e deslocação de 
adeptos a outros recintos, consta 
(publicamente) que parte consi-
derável dos seus líderes se 
dedicam a negócios ilegais ou, 
no mínimo, suspeitos. Algo que 
teve uma génese apaixonada e 
desinteressada assumiu, 
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entretanto, contornos de crime 
organizado, constantemente 
associado ao tráfico de drogas ou 
armas, prostituição ou mesmo à 
simples revenda de bilhetes 
(esta última com a absoluta 
conivência de alguns clubes), 
não raras vezes descambando na 
prática de outros crimes de 
natureza violenta. 

De tudo isto, mormente os 
esforços envidados pelas forças 
de segurança, impotentes em 
razão da escassez generalizada 
de recursos, facilmente se 
conclui que muito resta ainda 
por fazer em matéria de investi-
gação, prevenção e condenação 
das actividades ilícitas levadas a 
cabo pelas ditas claques, sejam 
estas legalizadas ou meros 
“grupos organizados de 
adeptos”. Exige-se, em suma, 
uma intervenção bastante mais 
eficaz do ponto de vista 
preventivo e coercivo, ao invés 
de medidas desprovidas de bom 
senso, como a do famoso cartão 
do adepto, entretanto já rasgado. 

Espelho dessa realidade são as 
decisões proferidas em 2021 
pela Autoridade para a 
Prevenção e Combate à 
Violência no Desporto (APCVD), 
enquanto serviço central da 
administração directa do 
Estado, das quais apenas 3% 
foram remetidas para o 
Ministério Público (MP), por se 
verificar concurso com ilícitos 
de natureza criminal (momento 
em que a APCVD deixa de ter 
qualquer ligação processual, 
passando o processo para a 
esfera do MP) e 33% foram 
arquivadas por impossibilidade 
de identificação ou notificação 
do infractor, por falta de matéria 
indiciária ou por outras razões 
não especificadas. 

Perante tamanha impotência 
para pôr cobro a esta crescente 
actividade ilícita em torno do 
desporto (e da sociedade de um 
modo geral!), afigura-se 
necessário, salvo melhor 
opinião, uma autêntica reforma 
do sistema, conferindo-se ao MP 
e aos órgãos de polícia criminal 
as ferramentas necessárias para 
combater o absurdo em que 
consiste este tipo de criminali-
dade a céu aberto, mas também 
uma justiça capaz de ser verda-
deiramente dissuasora.  
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ciação também dos grupos parla-
mentares”, disse à data.  

No ano anterior já Pedro Proen-
ça tinha mostrado indignação quan-
to à mesma questão e a Liga emi-
tiu um comunicado de teor bas-
tante duro para os diversos partidos 
com representação na Assembleia 
da República. “Ficamos todos a 
saber que os senhores deputados 
comparam o futebol profissional e 
o desporto em geral a espectácu-
los de carácter pornográfico ou obs-
ceno, já que passa a partilhar com 
estes a excepção de aplicação da 
taxa máxima de IVA (23%). A deci-
são agora tomada, que exclui o fute-
bol da extensa redução do IVA, é 
um atentado à moralidade políti-
ca, já que não só estabelece a refe-
rida comparação como também 
expõe ao país um exemplo do que 
é não honrar compromissos assu-
midos e penalizar quem muito se 
sacrificou, sem reclamar, num 
momento de austeridade, muito 
difícil para Portugal”, podia ler-se 
no comunicado, que ainda referia 
que a taxação máxima do futebol 
ia contra aquilo que está expres-
so na Constituição da República 
Portuguesa.  

“É uma péssima imagem para 
o país, com prejuízos para o des-
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F U T E B O L

Termina esta sexta-
-feira o prazo para 
a entrega de propos-
tas de alteração ao 
Orçamento do Esta-

do (OE) para a discussão na espe-
cialidade. Foi por isso, segundo apu-
rou o NOVO, que Pedro Proença, 
presidente da Liga Portugal, este-
ve, na semana passada, na Assem-
bleia da República, com o intuito 
de sensibilizar os grupos parlamen-
tares para algumas das reivindi-
cações que considera importantes 
para o futebol profissional em Por-
tugal.  

O NOVO teve acesso a uma carta 
enviada, nos últimos dias de Abril, 
por Pedro Proença a Luís Graça, 
presidente da Comissão Parlamen-
tar de Cultura, Comunicação, Juven-
tude e Desporto. Nessa missiva de 
duas páginas Pedro Proença insis-
te na redução do imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA) de 23% 
para 6% para o futebol. Esta é uma 
luta antiga do dirigente desporti-
vo, que tem tentado por todos os 
meios reduzir a carga fiscal que 
recai sobre o desporto-rei. Contu-
do, segundo o NOVO conseguiu 
saber, o Partido Socialista, com 
maioria no Parlamento, não se 
encontra disponível para viabi-
lizar essa medida mesmo que a 
proposta seja colocada a discussão 
por outra força partidária. A razão 
é simples: o impacto financeiro que 
podia ter, ainda para mais num 
Orçamento para meio ano.  

Na carta enviada a Luís Graça, 
Pedro Proença pede o mesmo tra-
tamento para a cultura e para o 
desporto. “É do conhecimento de 
Vossa Excelência que, até 2012, o 
Desporto partilhava com a Música 
a aplicação da taxa mínima de IVA 
(6%), contribuindo para cumprir o 
estabelecido no n.º 1 do artigo 79.º 
da Constituição da República Por-
tuguesa: todos têm direito à cultu-
ra física e ao desporto. Os incre-
mentos à taxação do IVA, ocorri-
dos nessa altura, colocaram o IVA 
da Música na taxa intermédia (de 
13%) e do Desporto na máxima 
(23%), numa contradição eviden-
te e gritante com o que esta-
belece a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa”, sublinha o antigo 
árbitro internacional, que quan-
do se refere à expressão “nessa 
altura” está a aludir à entrada da 
troika em Portugal.  

E continua, lembrando que, 
em 2019, a música foi contempla-
da com a reposição da taxação míni-
ma, mas o desporto manteve-se 
nos 23%: “Sucede, contudo, que 
em 2019 foi dado o passo de retor-
no relativamente à taxação da Músi-
ca para a taxa reduzida de 6%, bem 

Presidente da Liga reuniu com os vários grupos parlamentares  
depois de ter enviado uma carta à Comissão Parlamentar de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto, mas o PS, com maioria  
no parlamento, já tomou a decisão de não viabilizar devido  
ao impacto e também porque o Orçamento é apenas para meio ano

Pedro Proença 
sensibilizou partidos 
para baixar IVA de 23% 
para 6% mas medida 
não vai avançar

assim, aliás, como ocorreu com 
outros sectores da economia nacio-
nal cuja taxação fiscal tinha, tam-
bém, sofrido incrementos. Resta o 
Desporto. Dito isto, estará Vossa 
Excelência a conformar-se com o 
verdadeiro espírito da Constitui-
ção da República se contribuir para 
a correcção da discriminação pen-
dente, propondo, no uso das liber-
dades regimentais que lhe assis-
tem, a descida do IVA para o Des-
porto até à taxa reduzida e a sua 
equiparação a outros espectá-
culos públicos, conforme aconte-
cia até 2012.” 

Este é um cavalo-de-batalha anti-
go para Pedro Proença, que em 2019 
tentou reivindicar aquilo que con-
siderava justo para o futebol pro-
fissional. “Tivemos uma reunião de 
trabalho com o Governo, tal como 
iremos ter com os grupos parla-
mentares, na qual falámos de segu-
ros, de centralização dos direitos 
televisivos e também da alteração 
que pode haver em sede de IVA e 
de outros impostos. Todos perce-
bem o esforço que foi pedido ao 
futebol em 2012, com a entrada da 
troika, altura em que os bilhetes 
foram taxados para 23% de IVA. 
Esta é uma questão que levaremos, 
e já o fizemos no passado, à apre-

FACEBOOK

Na carta 
enviada à 
comissão 
parlamentar, 
a que o NOVO 
teve acesso, 
Pedro 
Proença 
alerta para  
a perda de 
receitas das 
sociedades 
desportivas  
e para a 
desigualdade 
no contexto 
europeu

Bruno Pires 
bruno.pires@novo.lapanews.pt

porto, para o futebol profissional e 
para a sociedade portuguesa em 
geral. Um desrespeito para com os 
milhões de portugueses que, sema-
nalmente, vão aos nossos estádios, 
ocupando o seu tempo com um 
espectáculo criado exclusivamen-
te pelas instituições desportivas. 
Se há outros espectáculos que, 
embora muito pouco unânimes na 
adesão aos mesmos, recorrem à 
tradição cultural para justificar a 
redução do valor do IVA, o que se 
poderá dizer do futebol? Que não 
tem tradição na sociedade portu-
guesa, que é um exclusivo de uma 
região do país? É um absurdo!”, 
acentuava o dito comunicado.  

Tesouraria e investimento 
Na carta enviada à Comissão Par-
lamentar de Cultura, Comunica-
ção, Juventude e Desporto, o pre-
sidente da Liga Portugal deixa alguns 
alertas sobre as repercussões no 
sector que lidera se a carga fiscal 
não baixar. Por isso, garante que a 
manutenção de alguns “pressupos-
tos” do OE, já aprovado na genera-
lidade, “são altamente penali-
zadores para o futebol profissional, 
não permitindo, com consequên-
cias palpáveis, afastar ou mitigar 
os factores que contribuem deci-
sivamente para um impulso na 
competitividade do sector”.  

E prossegue explicando que “é 
estruturalmente impossível enca-
rar a vitalidade do sector sem con-
siderar o entorno da sua compo-
nente económica”. Pelo que, diz 
Pedro Proença, “a estrutura de recei-
tas das sociedades desportivas 
encontra-se (…) fortemente condi-
cionada. Por outro lado, todo o uni-
verso desportivo vê condicio-
nada, através da fiscalidade a que 
está sujeito, a gestão saudável da 
tesouraria e a capacidade de inves-
timento, factor crítico para a afir-
mação no contexto europeu, onde 
compete em desigualdade de cir-
cunstâncias com agentes cujos cus-
tos de contexto são francamente 
mais favoráveis”. 

Até ao final desta sexta-
-feira, qualquer partido 
pode fazer uma proposta 
que vá ao encontro das 
pretensões de Proença, 
que deseja que o desporto 
seja equiparado à música, 
sujeita desde 2019  
à taxação mínima

Exige-se, em suma, 
uma intervenção 
bastante mais eficaz 
do ponto de vista 
preventivo e 
coercivo, ao invés de 
medidas desprovidas 
de bom senso, como 
a do famoso cartão 
do adepto,


