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Liga Zon Sagres - Comparativo das 10 Últimas 
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Liga ZON Sagres – Incidentes registados 

Incidentes Identificados Detidos 
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Na atual época desportiva constata-se um acréscimo dos incidentes 
registados (nova metodologia de registo); 
Um número inferior de indivíduos identificados e detidos indicia: maior 
responsabilidade cívica do cidadão e eficácia da prevenção das FSS.  
*Os dados da época 2012/2013 reportam-se ao período entre a 1ª e 24.ª Jornadas. 



Interdições de Acesso a Recintos Desportivos 
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*Os dados apresentados referem-se a novas interdições de acesso aplicadas em cada 
época desportiva, independentemente da sua data de cessação 



Serviços Remunerados em Eventos Desportivos 

Épocas 2010/2011 e 2011/2012 
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Serviços Remunerados em Eventos Desportivos 

Épocas 2010/2011 e 2011/2012 

€3.788.073,87  

€1.090.075,67  

€2.697.998,20  

€4.016.137,25  

€1.264.028,66  

€2.752.108,59  
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EU Handbook 

  

 
 3 Junho de 2010 -  Resolução do Conselho 

(2010/C 165/01 ) 
  
 Manual da UE sobre cooperação policial e 

medidas para prevenir e controlar a 
violência e distúrbios relativos a jogos de 
futebol com dimensão internacional. 

 
  O Manual define boas práticas que 

abrangem o intercâmbio de informações, a 
implantação de delegações policiais 
visitantes e uma variedade de outros 
assuntos de polícia, relativamente à 
preparação dos eventos e cooperação 
operacional. 

 



Modelo integrado de segurança 

Security 

Safety 

Security Safety 

Safety Security 



Gestão da dinâmica de massas /adeptos 

Isolar e afastar os adeptos de risco e atrair os adeptos que não 
constituem risco para a segurança do espetáculo 







Policiamento de Proximidade 
Patrulhamento apeado, CP`s, Equipas de Proximidade,  

Programas Especiais 

Prevenção (actuação primária) 
Brigadas de Intervenção Rápida, CP, Brigadas de Prevenção Criminal 

Reacção (actuação secundária) 
Brigadas de Intervenção Rápida, CP, BPC 

UEP 
Intervenção 

táctica 

Reacção/Reposição 
Ordem Pública 

UEP 

Situação Normal 

Pequenos Incidentes 
com baixa agressividade 

Incidentes Agressivos 
com poucos 

intervenientes  

Alteração de Ordem 
Pública com muitos 

intervenientes 

Incidente Táctico-
Policial 
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Aspetos positivos I 
 
• Alargamento da previsão de deveres gerais e específicos dos vários 

atores, com adequada correspondência de normas sancionatórias 
face à sua inobservância; 
 
 
 

• Reforço da filosofia de coresponsabilização vertical entre os 
diversos agentes, incentivando o princípio geral de autorregulação 
do sistema de justiça desportiva, estimulado pela ação 
complementar do Estado, através dos poderes legislativo, executivo 
e judicial. 

 
 
 
 
 
 



Estado 

Organizadores 
das 

competições 

Clubes 

Grupos Organizados de 
Adeptos 

Associados / Adeptos 

Indivíduo 

•Princípio geral de autossuficiência do 
sistema desportivo   
•Subsidiariedade do Estado (poderes 

legislativo, executivo e judicial)  

•Coresponsabilização vertical 

Segurança em 
eventos 

desportivos  

Output: 

- Coresponsabilização dos 
diversos intervenientes 

- Autorregulação do 
sistema 

Input: 

- Estímulos  

- Reforçar os 
comportamentos 
positivos 

- Sancionar os 
comportamentos 
negativos 
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Aspetos positivos II 
 

• Simplificação dos mecanismos de acionamento de medidas 
sancionatórias por parte das autoridades administrativas; 
 

• Reforço da aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos 
desportivos aplicada a adeptos violentos (sancionamento de 
comportamentos individuais); 
 

• Reforço da aplicação das medidas de interdição de recintos 
desportivos (sancionamento de comportamentos coletivos ou 
inobservância de deveres gerais ou especiais dos promotores); 
 

• Comunicação da informação relativa à aplicação de penas 
acessórias de interdição de acesso a recintos desportivos  ao Ponto 
Nacional de Informações de Futebol, para efeitos de comunicação 
da decisão a outros EM da União Europeia. 

 
 
 



Rede PNIF / NFIP 

27 Estados Membros da UE + Estados Terceiros  
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Sugestões de alteração 
 

• Contenção de adeptos desportivos violentos (artº 4º da proposta de 
Lei 137/XII ) -  Aplicação de medidas de interdição de acesso a 
recintos desportivos a adeptos estrangeiros, reconhecendo decisões  
transitadas em julgado provenientes de instâncias judiciais de 
outros países: 

 
• Sugere-se inclusão integral deste artigo na própria 

versão revista da Lei 39/2009, de 30 de Julho (artº 3º 
da proposta de Lei 137/XII). 

 
• Comunicação de medidas de coação judiciais e de sanções 

acessórias de interdição de acesso a recintos desportivos aplicadas 
em procedimentos contraordenacionais: 
 

• Sugere-se que também estas medidas, provenientes 
da ação de autoridades judiciárias ou administrativas, 
sejam comunicadas ao PNIF. 

 
 




