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Futebol Europeu unido contra o racismo 

Resolução 
 

 

1. Os estatutos da UEFA estipulam que um dos objectivos fundamentais é promover o futebol na Europa num 

espírito de paz, entendimento, fair play e sem nenhum tipo de discriminação.   

 

2. Da mesma forma, nos 11 valores fundamentais da UEFA, esta compromete-se a adoptar uma política de 

tolerância zero face ao racismo.   

 

3. Estes 11 valores afirmam que o futebol tem de dar o exemplo. O futebol une as pessoas e ultrapassa as 

diferenças. Como tal, o respeito é um princípio crucial deste desporto.  

 

4. Neste contexto, o futebol europeu está unido na sua profunda convicção de que o racismo e outras formas 

de discriminação têm de ser expulsas do futebol, de uma vez por todas.   

 

5. Pela presente, a UEFA e os seus membros decidem redobrar esforços para erradicar o racismo do futebol. 

Têm de ser impostas sanções mais severas a todos os tipos de comportamentos racistas que afectem o 

futebol.      

 

6. Os árbitros devem interromper, suspender ou até abandonar um jogo, em caso de ocorrência de 

incidentes racistas. De acordo com as orientações em três passos da UEFA, primeiro o jogo será 

interrompido e será emitido um aviso público. Depois, o jogo será suspenso durante um determinado 

período de tempo. Por fim, e num trabalho em parceria com os agentes de segurança, o jogo será 

abandonado, caso os comportamentos racistas não tenham terminado. Neste caso, a equipa responsável 

perde o encontro.    

 

7. Qualquer jogador ou membro de uma equipa que seja considerado responsável por actos racistas tem 

de ser suspenso por um mínimo de dez jogos (ou um período de tempo correspondente para os 

representantes dos clubes). 

 

8. Caso os adeptos de um clube ou de uma selecção nacional adoptem comportamentos racistas estes 

podem ser punidos com uma interdição parcial das bancadas, na zona onde o incidente tenha ocorrido, 

caso seja a primeira infracção. Em caso de reincidência, o clube ou a selecção nacional serão punidos com 

um jogo à porta fechada e terão de pagar uma multa pecuniária. Além disso, os adeptos condenados por 

comportamentos racistas devem ser banidos dos estádios de futebol no futuro pelas autoridades estatais. 

 

9. Os clubes e as federações nacionais têm de realizar programas de sensibilização com vista a combater o 

racismo. Além disso, as sanções disciplinares para punir os comportamentos racistas devem ser 

acompanhadas por esses programas de sensibilização, que as organizações anti-racismo podem ajudar a 

desenvolver. A educação irá ajudar a resolver o problema, tanto no futebol como na sociedade em geral. 

 

10. Os jogadores e os treinadores também têm de ser líderes na luta contra o racismo. Falar abertamente 

contra o racismo é um dever que têm para com o futebol. 

 

11. A UEFA está totalmente empenhada nestas importantes políticas de penalização e sensibilização e todas as 

federações nacionais apoiam a adopção de políticas semelhantes no seu próprio contexto nacional. O 

futebol é sinónimo de liderança, dentro e fora das quatro linhas. O futebol europeu está unido contra o 

racismo. Vamos parar com o racismo. Já!       

 



 

   

 


