
Benfica e Porto
arriscam -se a perder
sete milhões de euros
naChampions

Futebol Lisboetas cederam na Grécia e portistas empataram na Rússia
- a duas jornadas do fim, ambos somam quatro pontos e são terceiros.
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Tanto Benfica como Porto po-
dem ainda apurar-se para os oi-
tavos-de-final da Liga dos

Campeões, mas, após os resul-
tados da 4 a jornada da fase de

grupos, a tarefa ficou mais difi-
cultada. Caso não concretizem
a qualificação, Benfica e Porto
arriscam-se a perder, somando
os dois casos, sete milhões de
euros de forma directa, pois o

prémio de apuramento para os
oitavos-de-final corresponde a

3.5 milhões de euros.

Depois da derrota na Grécia e
do empate na Rússia, respecti-
vamente, Benfica e Porto so-
mam quatro pontos nos Grupos
C e G da Champions. No que diz
respeito a prémios, ambos adi-
cionaram 1,5 milhões de euros
(uma vitória e um empate) aos

8.6 milhões atribuídos pela pre-
sença na fase de grupos - um
total de 10,1 milhões de euros,
bem distantes, por exemplo,
dos 12,6 milhões assegurados
pelo Bayern Munique, uma das

equipas já qualificadas para os
oitavos-de-final.

Com dois jogos por cumprir e

dois milhões de euros ainda ao
alcance, Benfica e Porto deixa-
ram de depender apenas de si

próprios. Os lisboetas precisam
de vencer o Anderlecht na Bél-

gica e o PSG na Luz, necessi-
tando ainda de um deslize "do

Olympiacos; os portistas talvez
não necessitem de bater o Áus-
tria no Dragão e o Atlético em
Madrid, mas, com menos um
ponto do que o Zenit, terão
sempre de fazer melhor do que
os russos nos últimos dois jogos
(a equipa de Luciano Spalletti
recebe o Atlético Madrid e visita
o Áustria). Na época passada, o
Porto foi afastado nos oitavos-
-de-finalpelo Málaga.
Impacto nas contas
Se, no caso portista, o impacto
nas contas não se exerce de
modo tão vincado, repetir o
afastamento na fase de grupos,
conforme aconteceu na época
passada, deixará o Benfica ain-
da mais próximo da necessida-
de de transferir jogadores já em
Janeiro, como explica António
Samagaio, professor do ISEG:
"As contas dos últimos exercí-
cios revelam que as mais- valias
nas transacções dos passes de

jogadores são essenciais para o

desejável equilibro económico -
-financeiro da Benfica SAD. Por
isso, é quase certa a saída de al-
guns jogadores em Janeiro ou
até Junho de 2014 por forma a

perfazer cerca de 30 a 40 mi-
lhões de euros em proveitos.
Esta necessidade deverá estar
condicionada pelo sucesso des-
portivo na Liga dos Campeões,

os resultados obtidos com a

aposta estratégica na Benfica TV
e sobretudo da manutenção das
linhas de financiamento."

Uma realidade que Domin-
gos Soares de Oliveira, em en-
trevista ao Diário Económico no
passado mês de Setembro, já
antecipava num contexto dife-
rente. "Admito que, até final do
exercício, ou seja, até Junho do

próximo ano, haja mais uma
transferência", referiu então o
administrador financeiro da
SAD benfiquista. ¦
BENFICA EM 2012/13

21,7 milhões
0 encaixe benfiquista com

Champions e Liga Europa na

época passada, culminada com a

final da segunda competição. Em

2011/12, a chegada aos quartos-
-de-final da Champions garantiu
22,4 milhões.

PORTO EM 2012/13

20,3 milhões
Foi quanto ganharam os portistas
na Champions em 2012/13,
depois de serem afastados nos
oitavos-de-final pelo Málaga. Na

época anterior o resultado fora
menos produtivo: 14,1 milhões.



LIGA EUROPA

Para equilibrar
Em termos matemáticos,
os portistas enfrentam
os próximos jogos com
menos pessimismo do que
os benfiquistas, pois a

desvantagem para o Zenit
é menor do que os três
pontos que separam o .

Olympiacos do Benfica.
A eventual saída da Cham-

pions deixa em aberto a

hipótese de entrada na

Liga Europa que poderia
servir para equilibrar [ver
números em cima].


