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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

BEM-VINDO 2021!

Carla Beselga

Voltamos com mais uma edição da Newsport, com algumas
novidades que iremos revelar ao longo das próximas edições.
Nesta edição, a nível nacional temos a importância do peso das
declarações de Rúben Amorim e a sua consequência jurídica, em
demasia digamos! 
A nível internacional a semana foi marcada pelo caso do
futebolista Kieran Trippier e o desrespeito pelas aposta
desportivas.
No nosso artigo de opinião temos a verdadeira importância de
um incentivo fiscal, com base nisso desenvolvemos o possível
regresso do jogador Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido
por Hulk, ao FC Porto, atendendo à redução na tributação pela
actividade prestada e a sua residência em território português.

Votos de uma Bom Ano de 2021 desejando um retorno às
actividades desportivas em pleno.
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OLHO POR OLHO,

CASTIGO POR CASTIGO

Soraia Quarenta

Rúben Amorim é mesmo o treinador nacional do
momento e não há como o negar, até o próprio
sabe disso. Esta semana, na senda do que tem
vindo a acontecer… bom… todas as semanas… há
uma forte probabilidade de Rúben Amorim vir a ser
castigado pelas suas declarações que,
aparentemente, são sempre polémicas. Ou talvez
não…

Que Rúben Amorim não possui ainda as
qualificações técnicas exigidas para, formalmente,
dirigir o banco do Sporting, já todos sabemos (não
se discute competência, mas sim formação
qualificada) e, nesse sentido, as normas são claras:
quem não possuir o nível necessário, deverá abster-
se de certos comportamentos no banco de
suplentes, sob pena de não se poder sentar no
mesmo durante um determinado lapso temporal,
definido na sanção a aplicar.

A liberdade de expressão tem
sido cada vez mais
restringida no futebol

Porém, desta vez veicula-se que o Sporting
estará à espera de receber o processo
disciplinar para Rúben Amorim por este
ter cometido o ignóbil crime de… ter-se
pronunciado sobre outro castigo que lhe
tinha sido previamente aplicado!

Das declarações do treinador, quando
inquirido se, após tantos castigos, se
sentia perseguido, respondeu o mesmo
que não, mas que sentia ter mais
visibilidade por estar no Sporting.

Ora, tal terá sido entendido como uma
ofensa passível de processo disciplinar.
Não só não se entende o motivo para tal,
visto que o treinador apenas se limitou a
responder a uma questão, mas também
porque em nenhum momento tal resposta
contém algum cariz ofensivo, polémico ou
incitador de qualquer tipo de hostilidade
para com qualquer das instituições que
tutela o futebol.
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Fair play, correcção e urbanidade, são essenciais ao
desporto e ao futebol, no entanto convém também
ter presente que, ainda que o desporto-rei seja uma
parte muito importante da vida da nossa sociedade,
não é superior ou está acima da lei e, mais
especificamente, da Constituição e liberdade de
expressão, desde que dentro dos limites da
educação e do bom senso, ainda é um direito
constitucionalmente consagrado e inerente a todos
os cidadãos, até aos treinadores e demais agentes
desportivos.

Assim sendo, esperamos que as mais recentes
notícias não se venham a verificar e, ao contrário do
que o Sporting espera, esperamos nós que tal
atentado constitucional não venha a acontecer.
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"APOSTA NO ATLÉTICO!"

Ana Salgado Pereira

Esta semana foi marcada pelo caso do futebolista
Kieran Trippier, versando sobre o desrespeito das
regras sobre as apostas desportivas.

Tudo começou quando o futebolista através de
mensagens via Whatsapp, que foram divulgadas pela 
 Federação Inglesa de Futebol (FA), revelou a
possibilidade da sua transferência do Tottenham para
o Atlético de Madrid, sendo que estes foram fazendo
várias apostas ao longo desses dias.

Ora, tal consubstancia informação privilegiada que
podia e foi usada para levar a cabo apostas
desportivas, violando assim as regras da FA para
proteger a integridade do jogo.

Todos os agentes desportivos tem a perfeita noção e
são sensibilizados para este novo fenómeno do século
XXI que, infelizmente, mina a verdade desportiva. Estes
sabem que não podem participar, de forma nenhuma,
em qualquer aposta desportiva, sendo que Trippier
com a sua atuação tinha a perfeita noção que incorria
num ilícito disciplinar.

Trippier desrespeitou as
regras atinentes às apostas
desportivas.

A FA acabou por punir o jogador com 10
semanas de suspensão e aplicar-lhe uma
multa de 70.000 libras, pois entendeu
que existiu uma má conduta da sua
parte. 

Tal punição foi aplicada a nível
internacional, contudo o jogador foi
efetivamente transferido e o Atlético de
Madrid, perante esta impossibilidade do
jogador prestar a sua função,
apresentou recurso e providência
cautelar ao Comité de Apelo da FIFA, que
veio efetivamente a ser aceite no
decorrer desta semana.

Assim, veio tal Comité esclarecer que
tendo em conta o recurso apresentado e
as medidas cautelares peticionadas pelo
atual Clube do Jogador, foi aceite a
suspensão do cumprimento da sanção
até à conclusão do procedimento
perante o Comité de Apelo da FIFA.
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Mostra-se a especificidade
do mundo desportivo, no que
diz respeito aos DLG's dos
Jogadores!

Por um lado concorda-se com a punição aplicada
ao jogador, uma vez que, este sabe que não pode
ter a conduta que levou a cabo e que acabou por
influenciar diretamente nas apostas dos seus
amigos - podendo discutir-se a hipocrisia ou a
dualidade de critérios, uma vez que apesar destas
regras tão restritivas, existem clubes que têm como
patrocinadores dos seus equipamentos,
plataformas de apostas desportivas - . 

Contudo, também se entende a posição do Atlético
de Madrid, uma vez que, vê o seu jogador ser
impedido de prestar a atividade para a qual foi
contratado, por uma punição na qual não teve
qualquer participação.

Assim se mostra, novamente, a especificidade do
mundo desportivo, no que diz respeito aos direitos,
liberdades e garantias laborais dos jogadores!



Incentivo para o
regresso
Rafael Machado

Foram várias as notícias no desporto
nacional que retrataram um possível
regresso do jogador Givanildo Vieira de
Souza, mais conhecido por Hulk, ao FC
Porto, clube que representou durante
2008 e 2012, antes de ser transferido
para o Zenit (emblema russo),
representando, actualmente, o clube
chinês Shanghai SIPG.

A ligação do jogador brasileiro ao emblema
chinês terminou, vendo o clube azul e branco o
regresso do atleta à cidade invicta com “bons
olhos”, porém, o elevado valor monetário que
o mesmo aufere a nível de retribuição poderá
tornar-se um entrave ao seu regresso,
conjugado com os elevados encargos fiscais
que teria de suportar em Portugal.

Para fazer face ao a tais encargos e com forma
de incentivo ao regresso do jogador, os
dragões tinham ao seu dispor um trunfo, que
poderia levar o jogador a aceitar o regresso a
Portugal, trunfo esse que prende com um
benefício fiscal para o atleta.

BQ Advogadas



Tornar-se residente fiscal em Portugal em
2019 ou 2020, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do
art. 16.º do CIRS;
Não ter sido considerado residente em
território português em qualquer dos três
anos anteriores (tornando-se, de novo,
residente em Portugal em 2019, o sujeito 

O “Programa Regressar”, enquanto programa
estratégico de apoio ao regresso para Portugal
de trabalhadores que tenham emigrado,
promovido pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 60/2019, de 28 de Março,
conjugado com o previsto nos arts. 258.º e
259.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro,
que regula o Orçamento de Estado para 2019,
originaram uma medida de apoio fiscal,
medida essa de benefícios fiscais para ex-
residentes em no território nacional, previsto
no ordenamento jurídico português no art. 12-
A do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (CIRS), sob a epígrafe
“Regime fiscal aplicável a ex-residentes”.

Mas no que consiste este benefício fiscal?

Segundo o art. 12-A do CIRS, são excluídos de
tributação 50% dos rendimentos do trabalho
dependente e dos rendimentos empresarias e
profissionais dos sujeitos passivos que reunam
cumulativamente as seguintes condições:

1.

2.

passivo não pode ter sido residente em
território nacional em 2016, 2017 e
2018; e, tornando-se, de novo, residente
em Portugal em 2020, não pode ter sido
residente em 2017, 2018 e 2019);
3.Ter sido residente em território
português antes de 31 de dezembro de
2015;
4. Ter a situação tributária regularizada;
5. Não ter solicitado a inscrição como
residente não habitual.
 

Este benefício tem, ainda, a duração de 5
anos, sendo aplicável aos rendimentos
auferidos a partir do ano em que o sujeito
passivo se torne, de novo, residente em
Portugal e preencha todos os outros
requisitos acima previstos, bem como nos
4 anos seguintes.

Não podemos negar que estamos perante
um grande vantagem para ambos os
interessados, clube e jogador, porém, não
podemos deixar de referir que para que o
atleta brasileiro pudesse beneficiar do
regime fiscal acima descrito, seria
necessário que o mesmo se tivesse inscrito
como residente fiscal até 31 de Dezembro
de 2020, o que efectivamente não se
verificou.
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Face ao interesse e à procura que o “Programa
Regressar” apresentou no ano de 2019 e de
2020, nas mais diversas áreas, o Governo
português decidiu não só reforçar o referido
programa, como promover iniciativas legislativas
adequadas à prorrogação, até 2023, do referido
regime fiscal, conforme o previsto no Resolução
do Conselho de Ministros  n.º 124/2020, de 31
de dezembro.

Relembramos que Hulk não seria o primeiro
atleta a regressar a Portugal por meio do
“Programa Regressar”, uma vez que já outro
atleta a actuar no emblema azul e branco, mais
concretamente, Képler Laveran de Lima Ferreira,
mais conhecido por Pepe, regressou a terras
lusas, em 2019, tendo beneficiado do regime
fiscal associado ao programa.

Quanto a Hulk, poderá não ser para já o
regresso do jogador a Portugal, uma vez que o
FC Porto perdeu o seu maior trunfo para
convencer o atleta, porém, nada garante que
numa próxima janela de transferências, a sua
contratação seja possível com recurso a esta
medida ou semelhante.

Por fim, não poderiamos terminar o presente
artigo, sem demonstrar a importância que
medidas como o “Programa Regressar”
apresentam para todos os emigrantes que
pretendam regressar a Portugal, não apenas
sujeitos ligados ao Desporto, mas das mais
diversas àreas, promovendo e facilitando o
retorno de emigrantes e lusodescendentes a
Portugal e valorizando as comunidades
portuguesas e as suas ligações com o País.
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