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à 6 a feira, 22:30 horas.
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Liga alerta para «crescimento assente em
endividamento»
Fernando Gomes considera que as actuais estratégias não garantem a sustentabilidade do futebol
português.
Por Redacção , VHA
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Fernando Gomes, presidente da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, prometeu um «diagnóstico aprofundado e um
plano de acção integrado» para o futebol português e
apresentou, nesta quinta-feira, a primeira metade dessa
equação.
Dívida dos clubes aumentou 500 milhões na última
década
Quando tomou posse, a nova estrutura directiva requisitou de
imediato um estudo sobre a realidade no nosso futebol. Os
resultados apresentados pela equipa de investigação, formada
pelo Centro de Estudos em Gestão e Economia Aplicada da
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica e
por representantes da Deloitte, são claros.
«Tal como o país, o futebol profissional precisa de acordar para
a realidade. Perguntar a si mesmo se este caminho nos garante
competitividade e sustentabilidade. E por muito dura que seja a
resposta, ela é clara: Não», admiti Fernando Gomes.
O presidente da Liga reconhece os «milagres» feitos com os
recursos disponíveis, enaltecendo a capacidade portuguesa
para concorrer com quem ter maior capacidade financeira.
«A análise mostra um futebol profissional com um crescimento
muito superior ao do próprio País, mas um crescimento assente
numa base de endividamento e financiamento», lamenta o
dirigente.
Fernando Gomes considera que é urgente repensar
estratégias: «Seria, por isso, irresponsável, numa altura em que
as medidas impostas pelas instâncias internacionais limitarão, e
muito, a concessão de crédito, pensar que tudo vai poder ficar
igual.»
«O actual sistema funciona enquanto existe capacidade dos
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clubes e conforto dos bancos. Quando um desses lados treme,
o edifício perde alicerces e tenderá a abrir fissuras que o
podem levar ao chão», alerta o presidente da Liga.
Apresentado o estudo, a Liga de clubes pretende discutir a
questão no I Congresso Internacional do Futebol Profissional,
evento a realizar até final de 2011, saindo daí um «Plano de
Acção concreto, calendarizado e com objectivos muito bem
definidos.»
O presidente do organismo anunciou ainda a criação do
Observatório do Futebol Profissional, com a colaboração da
mesma equipa de investigadores que elaborou o estudo, para
continuar a monitorizar a situação.
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