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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

O RETROCESSO!

Ana Salgado Pereira

Neste edição trazemos, como sempre, a atualidade desportiva.

A nível nacional trazemos um tema que, infelizmente, tem sido
incontornável na vida de todos, a pandemia, que tem provocado
danos até nas principais equipas nacionais.

Lá fora, trazemos o caso de dois futebolistas espanhóis que
foram condenados pelo crime de descoberta e divulgação de
segredos que afetam dados pessoais que revelam a vida sexual.

Como artigo de opinião, analisamos a situação polémica
envolvendo o SCP, a DGS e a UNILABS, relativamente aos
resultados controversos dos testes à COVID-19.

Votos de um bom fim de semana e assim está dado o apito inicial
a mais uma Newsport!

EDITORIAL
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COVID-19 VOLTA A
ATACAR NO
DESPORTO NACIONAL

Rafael Machado

A pandemia mundial da COVID-19 continua a
assolar todo mundo, com o número de casos
positivos, conjugado com número de mortes, a
manterem-se ou a aumentarem drasticamente em
todos os países, sendo Portugal um dos territórios
mais afectados por esse aumento.

Mas o aumento destes números não se faz sentir
apenas na população em geral, dado que temos
assistido também a aumento de número de casos
positivos no desporto, sobretudo no Futebol
Profissional, como podemos ver, a título de
exemplo, no Sport Lisboa e Benfica, sendo o clube
português com mais casos positivos no momento.
Porém, não é só o SLB que está a ser aterrorizado
por esta nova vaga da pandemia COVID-19, tendo
também sido registado aumentado do número de
casos no Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube
do Porto, entre outros.

O número de infectados
aumenta a passos largos e
nem os jogadores escapam

Face ao aumento de casos de jogadores
infectados com o coronavírus, tem sido
posta em causa uma nova suspensão dos
jogos das equipas profissionais,
nomeadamente, com o pedido realizado
pelo SLB à DGS de não competir num
período de 14 dias, mesmo após a entrada
em vigor do Decreto nº 3-A/2021, de 14 de
Janeiro, que Regulamenta o Estado de
Emergência decretado pelo Presidente da
República, que permitiu que competições
profissionais e equiparadas continuassem a
decorrer, conforme já analisado na Edição
n.º 2 de 2021 da Newsport.

Face a tal pedido, a DGS emitiu um
comunicado, no qual refere que compete à
Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) decidir sobre os
adiamentos dos jogos, tendo em conta os
jogadores que ficam em isolamento, por
motivo de doença e os jogadores que ficam
em isolamento profilático, por serem
considerados contactos de risco, decisão
que deverá ser conjugada com a decisão 
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da Liga Portugal, que avalia a capacidade que um
Clube, no caso concreto, o SLB, tem ou não
capacidade para se apresentar nos respectivos
jogos.

Portugal encontra-se efectivamente a atravessar
pela pior situação, até ao momento, desde que a
pandemia mundial da COVID-19 chegou a terras
lusas, momento esse ao qual nem os próprios
jogadores conseguem fugir, mesmo tratando-se de
sujeitos em que o controlo do vírus é mais
acentuado - relembramos que os jogadores,
durante as competições, estão sujeitos à realização,
para todos os jogos, de dois testes laboratoriais
para SARS-CoV-2 por semana, um 48 horas antes do
jogo e outro o mais próximo possível da hora do
jogo.

Muitas entidades afirmam que um novo
encerramento das competições desportivas é
sentenciar o futebol nacional a uma morte certa,
porém, não podemos colocar, como já referido
muitas vezes, os interesses económicos dos Clubes
e das SAD’s acima dos próprios jogadores, da sua
segurança e da saúde pessoal e geral.

A última decisão é sempre da
Liga Portugal

A precaução deve ser cada vez mais
acrescida e os números são cada vez mais
alarmantes, sendo necessário um maior
controlo e reforço das medidas já em
vigor, o que se efectivou com a entrada em
vigor do Decreto nº 3-B/2021, de 19 de
Janeiro, pois acima de qualquer Clube,
acima de qualquer SAD’s, está a saúde do
atleta e a saúde da população em geral.
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FUTEBOLISTAS
ESPANHÓIS
CONDENADOS A PENA
DE PRISÃO

Andreia Belchior

Não é algo inédito vermos alguns desportistas
envolvidos em escândalos de cariz sexual e o caso
que vos trazemos esta semana é mais um deles
infelizmente.

Desta feita, temos dois futebolistas espanhóis
envolvidos, Sergi Enrich e Antonio Luna,
condenados pelo crime de descoberta e divulgação
de segredos que afetam dados pessoais que
revelam a vida sexual.

Em causa está um vídeo de carácter sexual de 2016
dos jogadores Enrich e Luna, com uma jovem, que
foi gravado e divulgado sem o consentimento da
vítima, que os acabou por denunciar.

Estes jogadores alegaram que enviaram a gravação
via Watsapp a Eddy Silvestre e teria sido este a 

divulgar o vídeo. 

Contudo, não ficou provado em juízo que
foi  Eddy a fazer a divulgação nas redes
sociais e foi por isso absolvido. Para este
crime estava prevista uma pena de prisão
até três anos.

Luna e Enrich encaravam a possibilidade
de ser aplicada uma pena que podia ir até
cinco anos  de prisão. No entanto, o
tribunal entendeu aplicar apenas uma
pena suspensa de dois anos,
considerando para tal algumas
atenuantes.

Porquanto, os dois jogadores não tinham
antecedentes criminais, assumiram a sua
culpa neste crime, mostraram-se
arrependidos e pediram desculpas à
vítima e ao tribunal pelos seus atos e
além disso mostram disponibilidade para
indemnizar a jovem vítima do crime.

Muitas vezes, os jogadores
são associados aos mais
variados escândalos
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As penas aplicadas aos
jogadores vão desde pena de
multa até à proibição de
exercer o direito de voto

Com vista à reparação dos danos
causados, vão pagar à vítima 55 mil euros,
cada um, tendo também de pagar uma
multa no valor de 100 mil euros cada um
e ficando, ainda, inibidos de exercer o seu  
direito de voto em eleições.

Oferece-nos assim dizer que este caso
possa servir de exemplo para quem não
entende que a nossa liberdade termina
onde começa a do outro.



O aparato dos
falsos positivos
de COVID-19, no
futebol
profissional
Carina Silva

O COVID-19 e o SARS-CoV-2 afetaram
todo o território nacional, todas as
pessoas e todos os empregos. Para além
das restrições que observamos de
proibição de jogos de futebol não
profissionais, da proibição de público a
assistir aos jogos sejam estes
profissionais ou não, da
obrigatoriedade de testar negativo ao
COVID-19 sendo que esse teste tem de
ter sido feito, no máximo, 48 horas
antes do respetivo jogo, surge ainda a
problemática gerada a volta dos falsos
positivos.

No passado dia 19 de Janeiro de 2021, na
conferência de imprensa após a vitória
dos leões na meia-final da Taça da Liga,
Frederico Varandas veio expressar as suas
preocupações sobre o caso de Nuno
Mendes e Sporar acerca dos falsos
positivos que impediram a presença
destes dois jogadores no jogo contra o Rio
Ave. por o comunicado da Unilabs não ter
sido feito em tempo útil à Direção-Geral
da Saúde (DGS) sendo que a 
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responsabilidade de avaliar o risco no que
respeita a clubes de futebol é da
Autoridade de Saúde territorialmente
competente, sendo esta a que tem a
responsabilidade de determinar as
medidas.

Não tendo a DGS resposta em tempo útil
que o caso positivo afinal tratava-se de
um caso de falso positivo, o resultado foi
que dois jogadores não puderam
desempenhar o seu trabalho. Seria de
esperar que após um ano a lidar com a
pandemia já se conseguisse assegurar
respostas aos testes em tempo útil para
que os portugueses conseguissem
comparecer no seu local de trabalho e
exercerem as suas funções.

Seria de esperar que tivéssemos de facto
alguma evolução, incluindo digital e
tecnológica que impedisse situações como
estas que o futebol profissional veio
revelar à sociedade.

O que aqui se retira que não houve
fiscalização suficiente para garantir que
dentro dos meios existentes, humanos ou
técnicos, se conseguiria impedir situações
destas.

O confinamento só é viável se as
condições permitirem um teletrabalho
eficaz.

Isto implica uma aposta nos meios
trabalhos digitais, uma fiscalização por
parte dos responsáveis pelo país para
garantir que houve uma aposta nestes
meios, o que claramente não foi cumprido
como se pode comprovar pelo Conselho de
Ministros extraordinário de dia 18/12/2021,
quando o Primeiro Ministro António Costa
afirmou que apenas se diminuam as
deslocações em 30% e teríamos de
diminuir ainda mais para uma prevenção
eficaz no combate ao COVID-19. Não ter
havido um planeamento adequado para
lidar com a segunda vaga deste vírus levou
a um novo confinamento e a uma nova
situação de maior atraso em todos os
serviços prestados e por conseguinte
prejudica o Direito ao Trabalho de todos os
cidadãos.

O que é que isto tem a ver com futebol
profissional e Direito do Desporto?
Tudo, visto que o impedimento de levar a
cabo o trabalho dos jogadores
profissionais, que é jogar futebol,
independentemente de haver pessoas no
banco, ou não, para garantir o jogo, estas
não sendo a primeira escolha podem ter
algum impacto no resultado do jogo e o
resultado é importante agora mais do que
nunca pelos prémios atribuídos em forma
de receita que neste momento, além dos
direitos televisivos, é das poucas que
recebem, apesar do volume desse prémio.
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