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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

EDITORIAL

Carla Beselga

Vamos a mais uma NewSport, de interesse incontornável!

Esta edição vai até ao Norte e passa pela Lei da
transparência e da integridade nas competições
desportivas.

Internacionalmente e porque não só do futebol vive o
“homem”, vamos até ao ténis e à bolada na juiz de linha.

No nosso artigo de opinião, debruçamo-nos sobre um
tema que nos toca muito e que se prende com a
igualdade salarial entre selecções masculinas e
femininas.

Votos de um bom fim de semana e fique para assistir
mais uma Newsport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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SAD (POUCO)

DESPORTIVA

Ana Salgado Pereira

Nos últimos dias, tem estado em destaque a
transparência, ou neste caso a falta dela, que muitas
vezes existe nas SADS dos nossos clubes.

Ora, a notícia em concreto e que lançou a polémica
reportou-se ao Feirense, clube da II Liga de Futebol, uma
vez que, o empresário nigeriano Kunle Soname, detentor
desde 2015 de 70% do capital de tal SAD é, segundo uma
investigação divulgada em Agosto, também dono da
Bet9ja, uma plataforma africana de apostas desportivas.

Com tal atuação, o Feirense terá violado a lei sobre a
transparência da titularidade do capital social das
sociedades desportivas, pela ligação do presidente da
SAD a uma plataforma de apostas desportivas. 

O caso levou a Liga a pedir ao
Conselho de Disciplina da
Federação Portuguesa de Futebol a
abertura de um processo de
inquérito, não existindo até ao
momento qualquer decisão.

Vejamos, o artigo 16º, alínea c) da
Lei 101/2017 é bastante explícito e
esclarecedor, uma vez que refere
que não podem ser
administradores ou gerentes de
sociedades desportivas quem
possua ligação a empresas ou
organizações que promovam,
negoceiem, organizem, conduzam
eventos ou transações relacionadas
com apostas desportivas.

Assim, como a própria lei indica,
existe incompatibilidade no caso
em apreço se, efetivamente, Kunle
Soname exercer a função de
administrador em tal SAD.

Violação da lei sobre
a transparência da
titularidade do
capital social das
SADS
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Contudo, o Feirense parece ter um entendimento
diferente, uma vez que admite que Kunle Soname é
Presidente do Conselho de Administração do Clube, mas
nunca foi administrador de facto, nunca exerceu a gestão
da SAD e nunca foi designado como administrador
executivo, visto que a sua presença em Portugal é
esporádica. 

Assim, entendemos que o Clube pretende concretizar que
o empresário é apenas um denominado administrador de
direito. 

Começamos por referir que a figura do administrador de
facto é reconhecida um pouco por toda a Europa, apesar
de não se encontrar legalmente concretizada e definida
em vários ordenamentos jurídicos europeus, incluindo no
nosso. 

A sua explicação é bastante complexa mas, em grosso
modo, poderá ser definido como um indivíduo que sem
título bastante, exerce, directa ou indirectamente e de
modo autónomo, funções próprias de administrador de
direito de uma sociedade.

Em oposição a um mero
administrador de direito, algo que
Kunle Somane é para o Clube, ou
seja, um indivíduo que é
formalmente designado para tal
cargo, mas não o exerce de facto.

Contudo, no presente caso em
apreço tal distinção parece não
fazer muito sentido, a nosso ver,
uma vez que, para além de
Presidente do Conselho de
Administração, o mesmo é detentor
da maioria do capital, não fazendo
muito sentido que o mesmo não
exerça qualquer tipo de gestão
sobre o Clube.

Toda a especulação e polémica
perante os contornos deste caso,
levando a que o Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto,

Existem diferenças
entre um
administrador de
direito e um
administrador de
facto de uma
sociedade
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Dr. João Paulo Rebelo, prestasse declarações e onde
referiu que foi solicitado ao Instituto Português do
Desporto e da Juventude uma avaliação sobre o regime
jurídico e o que são os processos de fiscalização dessa
mesma legislação. 

Tendo como certo que até o final do mês de Setembro tal
avaliação estará concluída e que o passo seguinte será
uma discussão das conclusões com a Liga de Clubes e a
Federação Portuguesa de Futebol e que, provavelmente,
irá culminar em alterações legislativas e em
fortalecimento de fiscalização das entidades.

Estamos em crer que é urgente trazer transparência e
fair-play ao desporto português, principalmente no que
diz respeito ao fenómeno das SADS, pois já não é
novidade os escândalos e a corrupção muitas vezes
associadas às mesmas. Está na hora de mudança e de
uma fiscalização mais robusta por parte das entidades
competentes.

É urgente trazer
transparência e fair-
play ao desporto
português
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Encontra-se a decorrer um dos torneios do “Grand Slam”
(composto pelos quatro torneios mais importantes do
“ATP Tour”), mais concretamente, o US Open, que teve
início no passado dia 31 de Agosto e terminará no
próximo dia 13 de Setembro.

Mas como não podia deixar de ser, um torneio do “Grand
Slam” teria de trazer surpresas para os seus
espectadores (e não, desta vez não é nada relacionado
com a infecção pandémica COVID-19).

Ora, Novak Djokovic, o nº 1 do ranking ATP e grande
favorito a vencer este torneio, durante uma das partidas
dos oitavos de final do torneio, ao perder um ponto para
o seu opositor, acabou por perder a calma e no
seguimento da manifestação da sua frustração, acertou
com uma das bolas da partida, aparentemente sem
intenção, na garganta de uma das juízes de linha, tendo a
mesma necessitado de assistência.

As partidas de ténis e
os seus jogadores
seguem um Código de
Conduta

Face a tal acto, o tenista sérvio
desculpou-se de imediato do seu
ato involuntário, afirmando que
não viu para onde a bola foi
dirigida.

Porém, as suas desculpas não
foram aceites pelo “Chair Umpire”
(Árbitro de Cadeira/ Árbitro
Principal), que acabou por
desqualificar o nº 1 mundial.

Ora, as partidas de ténis e os seus
jogadores são julgados por um
Código de Conduta (que faz parte
integrante do Livro de Regras da
ATP), Código esse que prevê
sanções para condutas como abuso
de bola, abuso de raquete, conduta
anti-desportiva e outras infracções
semelhantes, que violem o referido
código e que se vão acumulando ao
longo da partida.

DJOKOVIC… OUT!

Rafael Machado
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Esta é a primeira
derrota do ano 2020,
para o tenista sérvio

Para este tipo de violações do Código de Conduta, o Livro
de Regras da ATP prevê um Calendário de Penalidades de
Ponto, mais concretamente, 3 (três) penalidades, sendo a
primeira um aviso, a segunda perde de ponto e por fim, a
terceira perda de jogo.Tendo em conta o ato praticado
pelo tenista, mesmo que de forma involuntária, o árbitro
considerou aplicar a última sanção (perde de jogo),
mesmo sendo esta uma das punições mais raras
aplicadas nos Torneios.

Porém, esta sanção não vem só. Segundo as regras do
“Grand Slam”, qualquer tenista que incumpra com as
regras impostas, perde todos os pontos e o prémio
monetário que teria ganho como resultado da conclusão
do evento.

Como podemos assistir, até mesmo
um simples ato de raiva
involuntário pode trazer
consequências gravosas para
aqueles que o praticam e um
simples pedido de desculpas não
nos afasta das consequências que
tais atos possam ter.



Igualdade
Salarial entre
seleções de
futebol
masculinas e
femininas -
Será agora?

Andreia Belchior

Defendido por uns, contestado por
outros, este é sem dúvida um tema
que gera grande controvérsia.

Desde há muito tempo, nomeadamente
desde a entrada da mulher no mundo do
trabalho, é facto assente que sempre existiu
uma clivagem entre os salários das
mulheres e dos homens, que, embora cada
vez com menor expressão em vários países, 
ainda se mantém na actualidade.

Considerado “um desporto só de homens”
durante largos anos, o futebol é claramente
uma das áreas com maior desigualdade
salarial entre ambos os géneros e, em várias
culturas falar de igualdade salarial nesta
profissão é ainda utópico.

BQ Advogadas

Nos EUA, por exemplo, ainda recentemente
as jogadoras da seleção tentaram reivindicar
o direito à mesma remuneração auferida
pelos jogadores masculinos, mas viram a
sua pretensão ser rejeitada em tribunal. 

Contrariando esta tendência, em Novembro
de 2019 a Austrália tornou-se no primeiro
país a estabelecer a igualdade salarial nas
seleções.

Segue-se agora o Brasil, um país com um
grande peso no futebol mundial. A
Confederação Brasileira de Futebol acabou
de anunciar na passada quarta-feira que
decidiu atribuir os mesmos salários a
jogadores e jogadoras quando são
convocados para a seleção.



Esta medida recebeu fortes críticas e gerou-
se, inclusivamente, o movimento Futebol
sem Género. 

Após 132 jogadoras terem assinado um
manifesto de revolta, contestando esta
medida como claramente discriminatória e
violadora do princípio da igualdade,   a FPF
veio a público recuar desta decisão,
retirando a norma da proposta final do
Regulamento.

Sabemos que na prática estamos longe de
chegar a esta igualdade de salários, até
porque a realidade é esta:   o futebol
feminino tem menos adeptos, logo menos
patrocinadores,   menos dinheiro para os
clubes e consequentemente menores
salários.

Mas não deve a lei, nem as Federações que
têm o dever de garantir a não discriminação
no desporto, vir a priori  “cortar as penas às
jogadoras” impondo tectos salariais
apoiados no género! Isto é perpetuar o que
actualmente temos de mal em Portugal e
noutros países.

Certo é que, na sequência desta decisão, em
Portugal temos grupos de feministas, já
suportados por partidos políticos,
inclusivamente, que vêm fazer a mesma
reivindicação, nomeadamente o movimento
“Juntas” de Aveiro. 

O “Juntas”, a par de outros movimentos
internacionais que defendem o mesmo, diz 
ser urgente assegurar a paridade salarial em
todas as modalidades federadas, não se
colocando tectos salariais, bem como uma
maior inclusão da mulher em órgãos de
decisão e direção neste âmbito e defendem
ainda uma cobertura mediática igual entre o
desporto feminino e masculino.  

Recorde-se que ainda este ano a FPF,
aproveitando a reformulação do
campeonato e invocando circunstâncias
excepcionais decorrentes da pandemia, bem
como a  necessidade de garantir o equilíbrio
dos clubes e a estabilidade da competição,
incluiu no Regulamento da Liga BPI para
2020/21, um tecto salarial de 550 mil euros
por ano para as jogadoras inscritas na
temporada 2020/21. 

O mesmo obviamente não foi proposto para
os jogadores.

BQ Advogadas



Em Portugal ainda estamos a dar os
primeiros passos no futebol feminino, mas
se olharmos para os números percebemos
uma realidade agreste para a maior parte
das jogadoras dado que a maioria nem é
remunerada nem tem contrato. 

Segundo um inquérito realizado pelo
Sindicato dos Jogadores em 2018, ao qual
responderam 297 jogadoras da primeira
liga,   apenas 33,3% recebiam dinheiro pela
prática do futebol. Isto significa que 66% não
recebiam salário.

Pior, quase metade das jogadoras (46,2%),
recebem menos de 100 euros por mês e
apenas cerca 5,1 % recebiam mais de 1000
euros mensais. Isto acaba por ser um
grande entrave ao acesso a esta profissão
pelas mulheres porque os rendimentos são
baixos, e para quem não ter contrato, não
tem acesso a apoios sociais no desemprego,
na gravidez, etc.

Na época de 2019-20, só 70 jogadoras
estavam registadas como profissionais na
Federação. As outras 250 eram amadoras,
sendo que actualmente temos cerca de
6652 jogadoras em Portugal.

Há muito dinheiro para ser feito no futebol
feminino. Veja-se o exemplo de alguns
clubes grandes como PSG, o Sevilha, o
Bayern Munich que já investem e apostam
muito em jogadoras. 

E até já há clubes masculinos a contratar
jogadoras.  O que precisamos são
mentalidades abertas a novas
oportunidades e mais inclusão, o que
obviamente passa por regulação que não o
impeça nem coloque tectos salariais em
função do género.

BQ Advogadas



B Q  A D V O G A D A S

O  S U C E S S O  É  U M A  D E C I S Ã O .

D E C I D A - S E  C O N N O S C O

Avenida Dom Rodrigo da Cunha
Nº 20, R/C Esq. A Norte

1700-141 Lisboa
21 096 30 17/21 249 71 82/93 801 59 59

geral@bqadvogadas.com
www.bqadvogadas.com


