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1. Informações
Seleção Nacional XV vence na Rússia
Vitória dos Lobos por 49 – 26 / Publicado no site a 17/07/2021
Portugal venceu a Rússia, em Níjni Novgorod, por 49-26 naquele que é o resultado mais
dilatado e favorável aos Lobos frente à equipa russa.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 20-14.
Com ensaios de Tomás Appleton (1E, 7'), João Granate (1E, 15'), José Lima (1E, 45'), Rafael
Simões (1E, 56'), Jerónimo Portela (1E, 67') e Samuel Marques a concretizar 4 pontapés-detransformação (8', 16', 46', 68') e 3 penalidades (9', 32', 50') num total de 17 pontos a que se
junta um Ensaio-de-penalidade (61') que perfaz os 49 pontos de Portugal.
Por outro lado os russos marcaram 4 ensaios (29', 38', 59', 77') e 3 pontapés-detransformação num total de 26 pontos.
Com este resultado Portugal mantém o 2º lugar da REC 2021 e sobe ao 19º lugar no ranking
da World Rugby com 65,67 pontos e abre as melhores perspetivas para o apuramento do
Mundial em França 2023.
Alinharam por Portugal:
1. Francisco Fernandes (16. David Costa, 50'), 2. Mike Tadjer (17. Duarte Diniz, 68'), 3. Anthony
Alves (18. Diogo Hasse Ferreira, 50'); 4. José Madeira, 5. Jean Sousa; 6. João Granate (19. José
Rebelo Andrade, 68'), 7. Rafael Simões (20. Manuel Picão, 63'), 8. Thibault Freitas ; 9. Samuel
Marques, 10. Jerónimo Portela; 11. Rodrigo Marta, 12. Tomás Appleton (cap.), 13. José Lima
(23. Pedro Bettencourt, 73') 14. Raffaele Storti, 15. Nuno Sousa Guedes (22. Manuel Cardoso
Pinto, 65').

www.fpr.pt
geral@fpr.pt | www.fpr.pt

Federação Portuguesa de Rugby

Jogos Olímpicos Tóquio 2020
Votos de maior sucesso / Publicado no site a 20/07/2021
A Direção da Federação Portuguesa de Rugby saúda, nas pessoas do Presidente do Comité
Olímpico de Portugal, dr. José Manuel Constantino e do Chefe de Missão, dr. Marco Alves,
todos os 92 atletas femininos e masculinos das 17 modalidades que constituem a Missão de
Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 a quem deseja os melhores resultados
demonstrativos da qualidade do trabalho efetuado nas dificílimas condições de treino e
competição que tiveram que enfrentar neste tempo de pandemia.
Votos de maior sucesso!

Financiamento público ao desporto
Estudo da PwC a pedido do COP, CPP e CDP / Publicado no site a 19/07/2021
O “Estudo caracterizador do setor do desporto em Portugal e o impacto da COVID-19”
realizado pela PwC, por pedido de Comité Olímpico de Portugal, Comité Paralímpico de
Portugal e Confederação do Desporto de Portugal, apresentado esta segunda feira, revelou
que o financiamento público central ao desporto no País representa cerca de 40% da média
europeia.
Resultado da 2.ª Cimeira das Federações Desportivas, em que foi aprovada a realização de
um trabalho sobre o impacto económico e financeiro da pandemia COVID-19 sobre as
organizações desportivas nacionais, o estudo permite apurar com rigor e independência a
extensão dos prejuízos no setor, de modo a contribuir para a criação de uma base de
evidência relevante para a construção informada de políticas e opções estratégicas.
O “Estudo caracterizador do setor do desporto em Portugal e o impacto da COVID-19”
concluiu que o setor do desporto tem assumido grande relevância no espaço internacional,
nomeadamente ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas
Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde, pelo importante papel que desempenha na
promoção da saúde da população. Também a Organização Mundial do Turismo reconhece a
relevância que o segmento “Turismo Desportivo” assume no contexto deste setor.
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Com este estudo, verifica-se que em Portugal o setor não tem sido alvo de destaque a nível
estratégico, mas antes foi incluído em áreas contíguas como a Saúde e o Turismo. São
exemplos da inexistência de destaque autónomo a Agenda Estratégica Portugal 2030 e o
Plano de Recuperação e Resiliência, onde o desporto se apresenta residualmente em
vertentes relacionadas com a componente de saúde, educação e inclusão social, e não com
secção própria.
Em 2019, estima-se que o setor do desporto em Portugal (na sua definição ampla) terá gerado
um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de €4 210 milhões e 133 mil empregos (impactos diretos,
indiretos e induzidos), traduzindo-se num peso de 2.3% no VAB e 2.8% nos postos de trabalho
nacionais. Além dos impactos económicos, o desporto gera impactos sociais positivos para a
sociedade, em várias dimensões, que não foram quantificados.
A pandemia COVID-19 implicou fortes restrições na atividade desportiva, ao nível de
limitações impostas à própria prática desportiva, cancelamento/adiamento de eventos
desportivos, redução do número de praticantes, e consequente perda de receita, redução de
postos de trabalho e de remuneração. Em Portugal, este impacto estima-se que tenha
implicado, em 2020, uma quebra estimada de 12% em termos de VAB, face a 2019, e uma
perda de 16 mil postos de trabalho.
Face a estes resultados e dadas as características intrínsecas do setor (entidades de natureza
associativa, estrutura pouco profissionalizada e grande base de voluntários e trabalhadores
independentes), muitas das medidas de apoio ao emprego e à economia acabaram por não
abranger grande parte do setor. Relativamente aos apoios específicos ao setor, de acordo
com os stakeholders auscultados, os principais apoios anunciados ainda não chegaram às
entidades ou chegaram em montantes reduzidos. Ainda assim, os apoios públicos em
contexto de pandemia permitiram a sobrevivência de várias instituições no setor, sendo de
realçar as iniciativas de algumas autarquias que desenvolveram apoios adicionais específicos
aos clubes e algumas Federações que apoiaram os clubes e coletividades desportivos e
atletas, por exemplo, através de apoios ao nível do material de proteção e testagem.
Para os presidentes do COP, CPP e CDP, este estudo é de enorme importância pois permite
perceber o enorme impacto que a Pandemia COVID-19, teve, tem e pode vir a ter no Sistema
Desportivo nacional.
Consulte aqui o Estudo.
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Paulo Duarte já está em Tóquio
Árbitro português vai participar nos Jogos Olímpicos 2020

O árbitro Paulo Duarte já está na capital japonesa para participar nos Jogos Olímpicos Tóquio
2020, a disputar entre 29 e 31 de Julho.
Debelada a lesão que o afastou dos campos desde finais de Abril, o árbitro português (que
conta com 96 jogos arbitrados na Sevens World Series) intensificou a sua preparação através
de presenças no Torneio de Repescagem Olímpica, realizado no Mónaco, culminando com a
meia-final do sector masculino (Irlanda x Hong Kong) e ainda no torneio particular em Los
Angeles, que serviu também de preparação para algumas das seleções já apuradas para os
Jogos Olímpicos. Neste torneio destacam-se as nomeações para os jogos dos Estados Unidos,
Grã Bretanha e Argentina, todas elas equipas apuradas para Tóquio.

2. Conselho de Disciplina
AÇÃO DISCIPLINAR
ÉPOCA 2017/2018
Nome: Escolinha Rugby Lifeshaker
Licença: N/A
Clube: Escolinha Rugby Lifeshaker
N.º de processo: s/nº/2017
Infracção: RD art.º 33º nº. 1 f)
Sanção: Multa de 500,00 €
Início: 6-05-2018
Termo: N/A
Data pagamento de multa: Não pago
Observações: CN Sevens Feminino - Lifeshaker vs CR Évora
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