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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AS DINÂMICAS
LEGISLATIVAS E A
RESTRIÇÕES DA
PANDEMIA

Carla Beselga

Nesta edição trazemos, como sempre, a atualidade desportiva.

A nível nacional trazemos um tema que é muito controverso e
que bastará ser pronunciado um nome - João Palhinha - mais uma
análise a não perder!

Na vertente internacional, mantém-se o tema do momento, 
 pandemia e as suas restrições no mundo do Futebol, neste caso
na Alemanha e o seu fecho de fronteiras.

Como artigo de opinião, analisamos as recentes alterações
realizadas e que já entraram em vigor nos Regulamentos da FIFA.

Votos de um bom fim de semana e assim está dado o mais um
pontapé de saída para mais uma Newsport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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UMA NOVELA SEM FIM À
VISTA

Soraia Quarenta

 A providência cautelar apresentada é um
expediente legal lícito;
 Tal providência foi apresentada com
fundamentos não desportivos, pelo que não foi 

Esta semana assistimos a novos desenvolvimentos
na saga "Palhinha" em que, após o decretamento
da providência cautelar decretada pelo Tribunal
Central Administrativo Sul, o Conselho de Disciplina
da FPF apresentou uma exposição ao Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
sobre a aceitação da providência cautelar em
causa.

Esta é uma novela que promete ainda ter muitas
reviravoltas nos seus próximos episódios, pois que,
em termos jurídicos, o terreno é fértil em
possibilidades e todos os cenários são possíveis,
dependendo do entendimento ou interpretação de
quem tiver de apreciar o caso.

Ainda assim, dos desenvolvimentos desta semana,
podem ser feitas as seguintes considerações:

1.

2.

apreciado o mérito da atribuição do cartão
amarelo dado;
 3. Não foi o SCP que apresentou a providência
cautelar mas sim o jogador, por violação das
suas garantias de defesa;
 4. O processo disciplinar desportivo segue a
estrutura da justiça penal que prevê garantias
de defesa dos arguidos;
 5. Um tribunal judicial não tem competência
para apreciar uma questão técnica desportiva,
nomeadamente a nível de atribuição ou
despenalização de cartões;
 6. O castigo foi suspenso enquanto não se
cumprisse com as garantias de defesa do
arguido, o que não quer dizer que o castigo
venha a ser levantado, mas sim que terá de ser
dada oportunidade de defesa ao jogador antes
de se decidir manter o castigo ou não.

Qualquer que seja o desfecho desta novela,
mais do que um precedente, fica claro que as
normas desportivas necessitam de uma
revisão e adequação para que situações como
estas não aconteçam em torno de um
ambiente de polémica.

A justiça disciplinar desportiva
necessita de uma revisão para
prevenir eventuais situações
como esta



F E V E R E I R O  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  5

PROIBIDA A ENTRADA!

Ana Salgado Pereira

Infelizmente, a pandemia mundial que a todos nos
assola parece não dar tréguas, nem mesmo no
mundo desportivo.

Por estes dias fomos confrontados com a notícia de
que a disputa entre o Liverpool e o RB Leipzig, a
contar para a primeira mão dos oitavos de final da
Liga dos Campeões, poderá estar em risco de não
se realizar. 

Tudo isto porque os órgãos de soberania alemã
proibiram a entrada no país da equipa visitante
após ter sido levado a cabo pedido, junto dos
alemães, para que existisse uma exceção à decisão,
por estes tomada, de encerramento até dia 17 de
Fevereiro das fronteiras terrestres, marítimas e
aéreas a viajantes oriundos do Reino Unido e não
só, estando aliás, Portugal incluído em tal
proibição.
 
O governo alemão referiu que não estava prevista 

qualquer exceção para o desporto
profissional, daí a decisão manter-se e não
existir qualquer abertura, neste momento,
para qualquer alteração.

Ora, de acordo com o Regulamento desta
competição, no anexo elaborado
especificamente para os jogos da fase de
qualificação e play-off que se realizem
durante esta pandemia, ficou estabelecido
que as restrições que sejam impostas pelas
autoridades nacionais/ locais do país do
clube de origem se aplicarem ao clube
visitante, o clube da casa deve propor um
local alternativo adequado, que pode ser
em um país neutro (dentro do território de
uma federação membro da UEFA) que
permita o jogo a decorrer sem quaisquer
restrições para ambos os clubes. 

RB Leipzig terá que arranjar
uma solução para a
realização do jogo.
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Se tal não existir e o clube da casa não propuser 
 um local alternativo adequado, o clube em questão
será considerado responsável pelo facto do jogo
não se realizar e o jogo será declarado pelo Órgão
de Controlo, Ética e Disciplinar da UEFA como uma
derrota pelo clube da casa, como tendo perdido por
3-0.

Assim, com este dispositivo o RB Leipzig precisa,
urgentemente, de encontrar uma solução ou irá,
mesmo sem disputar o jogo, sofrer uma derrota.

Esta decisão do governo alemão está a ser alvo de
grande mediatismo, pois é inédito que não existam
exceções para este tipo de eventos desportivos e
nós, em Portugal, vimos tal situação na época
passada, pois numa altura em que todos nos
encontrávamos confinados existiu a possibilidade
de realização desta competição.

Estamos em crer que a Alemanha tomou esta
decisão pensado na população em geral e no
respeito que quer incutir nos mesmos, não abrindo
exceções ao seu fecho de fronteiras. 

É uma decisão inédita no
mundo desportivo

É algo inédito sem dúvida, principalmente
no mundo desportivo que parece estar
sempre acima dos “comuns mortais”.



Novas alterações
nos
Regulamentos da
FIFA
Rafael Machado

Desde o dia 1 de Janeiro do presente
ano, que assistimos à vigência das mais
recentes alterações ao Regulamento do
Estatuto e da Transferência de
Jogadores da FIFA (“Regulations on the
Status and Transfer of Players”), bem
como às Regras que regem os
Procedimentos do Comité do Estatuto
dos Jogadores e da Câmara de
Resolução de Litígios da FIFA (“Rules
Governing the Procedures of the
Players’ Status Committee and the
Dispute Resolution Chamber -
Procedural Rules”), aprovadas pelo
Conselho da FIFA a dia 04 de Dezembro
de 2020.

Assim, as mudanças levadas a cabo aos
regulamentos acima apresentados,
prendem-se com matérias como condições
de trabalho específicas para as jogadoras
profissionais, novas regras
regulamentares para treinadores, nova
excepção para a transferência
internacional de menores, bem como de
forma a melhorar a eficiência processual,
garantindo ao mesmo tempo o devido
processo às partes interessadas.

BQ Advogadas



Analisando agora algumas das alterações
ao pormenor, não podíamos deixar de  
 iniciar o nosso caminho através da
análise da alteração que introduziu no
Regulamento do Estatuto e da
Transferência de Jogadores da FIFA,
condições de trabalho específicas para
jogadoras profissionais de futebol, que
proporcionem condições mínimas a estas
atletas no a que à gravidez e maternidade
diz respeito.

Desde Janeiro, que o art. 18.º do
Regulamento do Estatuto e da
Transferência de Jogadores da FIFA, com a
epígrafe “Disposições especiais relativas a
contratos entre profissionais e clubes”,
nomeadamente com o seu novo 7º
parágrafo, passou a determinar que as
jogadoras profissionais de futebol têm o
direito a licença de maternidade durante a
vigência do seu contrato de trabalho
desportivo, paga no equivalente a dois
terços do salário contrato com o clube.

Porém, existindo legislação nacional, do
país onde o clube tenha o seu domicílio ou
convenção colectiva de trabalho que
preveja condições mais vantajosas para as
jogadoras, no que à matéria da gravidez e
maternidade diz respeito, estas
prevalecerão em relação ao agora 

regulado no parágrafo 7º do Regulamento
do Estatuto e da Transferência de
Jogadores da FIFA.

A aplicação destas alterações tem como
base de partida conceder uma maior
protecção às jogadores profissionais de
futebol, de forma a que não seja possível, a
título de exemplo, colocar em causa a
validade do contrato de trabalho
desportivo, pelo facto de a jogador ter
ficado grávida, estar grávida ou a exercer
os seus direitos de maternidade, bem
como colocar na esfera do clube a
obrigação de proporcionar instalações
adequadas para as atletas pós-
maternidade, possam alimentar os recém-
nascidos após o seu regresso da licença de
maternidade.

Chamamos, ainda, à atenção que a
alteração acima descrita é vinculativa a
nível nacional, devendo ser implementadas
a nível nacional no prazo de seis (6) meses
após a sua entrada em vigor, a menos que
estejam disponíveis condições mais
favoráveis nos termos da legislação
nacional.

Outra das alterações significantes ao
Regulamento do Estatuto e da
Transferência de Jogadores da FIFA, 
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prende-se com o aditamento do Anexo 8,
que prevê novas regras quanto aos
treinadores de futebol.

A aplicação de um quadro regulamentar
mínimo para os treinadores de futebol,
tem como fundamento a criação
segurança jurídica relativamente às suas
relações laborais com um clube ou
associação, ao mesmo tempo que facilita
o trabalho dos órgãos competentes da
FIFA para decidir sobre litígios
relacionados com o emprego.

Para além de se prever a aplicação destas
novas regras regulamentares à relação
entre treinadores e clubes profissionais
ou associações, as mesmas são
extensíveis a treinadores de futebol e de
futsal.

Por fim, quanto às alterações às Regras
que regem os Procedimentos do Comité
do Estatuto dos Jogadores e da Câmara de
Resolução de Litígios da FIFA, as mesmas
incidiram sobre os artigos 9º e 13º, de
forma a melhorar a eficiência
procedimental, garantindo, ao mesmo
tempo, um processo equitativo.

A título de exemplo, uma das alterações
em vigor desde Janeiro prende-se com o
facto de se a parte requerida desejar
apresentar um pedido reconvencional,  

deve apresentar o pedido reconvencional
dentro do mesmo prazo estabelecido para
a apresentação da sua resposta à
reclamação original, garantindo que o
pedido reconvencional preenche todos os
requisitos formais de uma reclamação.

Passou, ainda, a ser determinado que
numa situação em que a parte requerida
num assunto existente, apresente uma
nova reclamação que esteja relacionada
com o um assunto já na Câmara de
Resolução de Litígios da FIFA, a nova
reclamação deve ser junta ao assunto
existente e tratada como um pedido
reconvencional.

Nos casos em que a parte requerida já
tenha sido solicitada a responder ao
assunto existente, a nova reclamação deve
ser apresentada dentro do mesmo prazo
estabelecido para a apresentação da sua
resposta à reclamação original, a fim de ser
tida em conta e junta e tratada como um
pedido reconvencional.

Todas as alterações têm a sua importância,
porém, não podemos deixar de enaltecer a
implementação, por parte da FIFA, de
medidas de protecção dos atletas, em
concreto, das jogadoras profissionais, que
vêm os seus direitos, enquanto mães,
salvaguardados.
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