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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

A CONFUSÃO ESTÁ
INSTAURADA

Ana Salgado Pereira

Esta semana trazemos vários temas, bastante diferentes entre si.

A nível nacional, a instauração, pelo Conselho de Disciplina, de
processo disciplinar ao Presidente do Boavista, por ofensas a
agentes de arbitragem e a polémica com as arbitragens.

Lá fora, um Clube italiano é acusado de não ter divulgado o
resultado de testes positivos à Covid-19, de alguns jogadores do
seu plantel.

Esta semana, o nosso artigo de opinião, irá centrar-se no facto de
Comité Olímpico de Portugal ter apontado o desprezo pelo
desporto e atividade física no Plano de Recuperação e Resiliência
colocado em consulta pública pelo Governo.

Assim, está dado o apito inicial a mais uma Newsport!

EDITORIAL
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Errar é humano e os árbitros
também têm direito a errar

ARBITRAGENS - O TEMA
DO MOMENTO

Rafael Machado

Temos assistido nas últimas semanas no desporto
nacional, principalmente no futebol, a várias
notícias de agentes desportivos - desde jogadores a
dirigentes desportivos - que expressaram as mais
variadas expressões e palavras sobre a “forma”
como os árbitros têm conduzido os jogos,
nomeadamente, no que aos jogos da Liga NOS (I
Liga Portuguesa) diz respeito, colocando as
arbitragens como o tema do momento.

Não podemos negar que quando o assunto se
centra na questão das arbitragens, Portugal
encontra-se nos lugares cimeiros dos países nos
quais a forma como os árbitros “guiam” os jogos
geram mais controvérsia, sobretudo, quando o
Clube, que maioria das vezes perde o jogo, se sente
“lesado” pela arbitragem da equipa de arbitragem.

À semelhança dos Juízes nos Tribunais, também os
árbitros têm de se apresentar imparciais em cada
partida que arbitram, quanto às equipas em campo,
tentando 

conduzir a partida da melhor forma possível,
para que o espectáculo possa ocorrer
conforme as regras de jogo e seja o melhor
para todos os seus intervenientes.

Porém, errar é humano e os árbitros também
têm o direito a errar (falamos aqui de erros
comuns, não daqueles que possam pôr em
causa a integridade e a vertente desportiva do
futebol).

Mas nem sempre os agentes desportivos
aceitam estes erros, principalmente, quando
sentem que o seu Clube foi prejudicado,
alegadamente, de forma intencional, acabando
por colocar em causa não só os árbitros, como
também o próprio Conselho de Arbitragem da
FPF, sendo sancionados por “ataques” a estas
entidades.

Como exemplo disso, o Conselho de Disciplina
da FPF decidiu instaurar um Processo
Disciplina ao Presidente do Boavista FC, pelo 
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mesmo ter alegado que o emblema axadrezado foi
“roubado e maltratado” na partida contra o Gil
Vicente, que terminou com a vitória do Clube de
Barcelos, por 2-1.

Em face de tais declarações, o Conselho de
Disciplina considerou que o Dirigente Desportivo
violou o regulado no art. 130.º do Regulamento
Disciplinar da FPF, com a epígrafe “Ameaças e
ofensas à honra, consideração ou dignidade”, por “(...)
através de qualquer meio de expressão, formular
juízo, praticar facto ou, ainda que sob a forma de
suspeita, imputar facto ofensivo da honra,
consideração ou dignidade (...) de árbitros (...) no
exercício das suas funções ou por virtude delas (...)”.

Tendo em conta o acima descrito e as palavras
proferidas pelo Presidente do Boavista FC, o
Conselho de Disciplina decidiu sancionar o
dirigente com uma sanção de suspensão de 15 dias,
cumulada com uma multa de 561,00 euros, aplicada
nos termos do n.º 2, do art. 130.º do Regulamento
Disciplinar.

As arbitragens são um dos
temas que mais discussão gera
no panorama desportivo

As polémicas em torno das arbitragens são
uma recorrente no mundo do futebol,
porém, é necessário que ambas as partes
entendam que uma sem a outra, o
desporto, mas sobretudo o futebol, não
pode ser praticado em toda a sua virtude,
logo, será necessário uma clara “comunhão”
entre ambos, ao ponto de as várias
polémicas em torno deste tema possam
terminar de uma vez.
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LAZIO ACUSADO POR
VIOLAÇÃO DE
PROTOCOLO ANTI-COVID

Andreia Belchior

O caso remonta ao ano passado e em causa está o
facto de o clube italiano não ter divulgado
corretamente os resultados de alguns testes ao
coronavírus feitos aos jogadores da equipa.

Mais concretamente, verificou-se uma
incongruência nos resultados dos testes que
tinham sido realizados dado que vários jogadores
testaram positivo no dia anterior aos jogos da Liga
dos Campeões, mas testavam negativo em jogos da
Série A. 

Ou seja, houve jogadores que testaram positivo à
Covid-19 contudo não cumpriram o período de
quarentena obrigatório à data e efectivamente
integraram vários jogos. 

Foi o caso de Ciro Immobile, com teste positivo, que
no dia 1 de novembro jogou o Torino-Lazio e logo
no dia 8 jogou o Lazio-Juventus quando deveria ter
cumprido quarentena de 10 dias.

Foi aberta uma investigação no fim de
Outubro de 2020 e o clube em causa
desculpou esta contradição atribuindo a
responsabilidade dos testes ao laboratório
que os fazia. 

No entanto, finda a investigação, não se
corroboraram essas afirmações e a
Federação Italiana de Futebol decidiu esta
semana acusar formalmente a Lazio, na
pessoa do presidente do clube e ainda
membros da equipa médica, que foram
considerados culpados por violação dos
protocolos da Covid-19 impostos pela
federação.

As consequências que o clube pode vir a
enfrentar são graves e contemplam a
possibilidade de aplicação de multa, perda
de pontos ou ainda uma descida de
divisão.

As regras dos protocolos são para todos e
são para respeitar, portanto provando-se
os factos estes devem ter as legais
consequências.

Houve jogadores que
testaram positivo à Covid
contudo não cumpriram o
período de quarentena.



Comité Olímpico
Português e PRR:
o hábito de
desprezar o
desporto
Carina Silva

O desporto enquanto componente da
Saúde ganha cada vez mais importância
a nível internacional, mas e a nível
nacional? 

O Comité Olímpico Português (COP)
manifestou a sua posição quanto ao Plano
de Resiliência e Recuperação (PRR), esta
terça passada.

Tratando-se, o PRR, de um documento que
contém a estratégia nacional para as
reformas estruturais consideradas como
fundamentais para sairmos da crise
pandémica e garantir o futuro de Portugal
enquadrado pela Comissão Europeia.

Através do Mecanismo da Recuperação e
Resiliência adequados a Portugal e a toda
a União Europeia, o objetivo do PRR passa
por garantir que todos os Estados-
Membros tenham acesso aos apoios e
estratégias de recuperação económica e
colocar a Europa na vanguarda da
sustentabilidade e da inovação
tecnológica.
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Estes apoios a que se refere o PRR
constam de um total de 16 643 milhões de
euros, dos quais 13 944 milhões de euros
em subvenções e 2 699 milhões de euros
em empréstimos, a ser investidos em três
grandes áreas temáticas: resiliência,
transição climática e transição digital.

Neste artigo, foca-se no âmbito que a
resiliência abrange pelo seu caráter
transversal, capaz de concentrar várias
matérias de interesse à vida quotidiana de
cada um e no coletivo enquanto
população da nação portuguesa e
consequentemente Portugal. 

A área da resiliência é relativa às metas de
investimento propostas pela Comissão
Europeia nos Pilares Relevantes de Política
da UE: transição verde; transformação
digital, crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo; coesão social e
territorial; saúde e  resiliência económica,
social e institucional, e políticas para a
próxima geração.

O PRR foi colocado em consulta pública
pelo Governo a fim de que a sociedade
portuguesa o possa consultar tratando-se
de um Plano para todos os portugueses
pois devido à importância que representa
na vida das pessoas, pode ser dito que
participar nesta discussão é participar na
construção do futuro de Portugal.

Nesta nota, vem o Comité Olímpico Português
participar na discussão e mostrar a sua
posição, por um Portugal com um futuro
resiliente. Importa, ainda, para que se
entenda a posição do COP referir que o PRR
se insere no âmbito da Estratégia Portugal
2030 e que tem por base a visão estratégica
para o plano de recuperação económica de
Portugal 2020-2030, antes de se passar à
posição do COP quanto ao mesmo.

Portanto, após o PRR ter sido publicado, a
síntese atualizada a 15 de Fevereiro de 2021,
vem o COP a 17 de Fevereiro de 2021
expressar uma posição negativa em relação
ao mesmo, pois mais uma vez o desporto
enquanto componente económica e
instrumento fundamental da saúde foi,
segundo o COP, não apenas deixado para
último na tabela das prioridades, mas antes
desprezado. 

Tal posição do COP é credível, pois a tradição
em Portugal é olhar para o desporto como um
mundo à parte reservado para os tempos
livres e não um tema prioritário, até quando
observamos os desportistas profissionais
quanto aos seus direitos enquanto
trabalhadores, pois pode observar-se que não
houve seriedade o suficiente na análise de
uma matéria rica que toca em várias áreas da
vida não só dos desportistas profissionais,
digamos, do direito como a questão do
trabalho, direito 
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contratual, direitos dos trabalhadores, a
segurança no trabalho, a saúde, direito
comercial e outras possibilidades.

Observando-se a síntese atualizada do PRR,
pode constatar-se que o desporto aparece,
apenas, enquanto importante componente
para a saúde, no ponto referente à Estratégia
Nacional para a Inclusão das Pessoa com
Deficiência 2021-2025, alínea i): Dinamizar a
inclusão através do desporto, cultura e lazer.

Nesta nota, o COP acusa o Governo de
desprezo por esta área afirmando que 
 muitas das preocupações previstas na
Estratégia Portugal 2030 no domínio da
atividade física e desportiva das populações,
não constam do PRR atual.

O COP defende ainda que as entidades que
promovem o desporto são promotoras de
saúde pública, estando o Governo a diminuir
a sua importância nesta área e está, então, a
negar apoios a estas entidades que
empregam outros tantos portugueses, não
colocando as pessoas em primeiro lugar.

Afirma ainda o COP que existem
incongruências com este PRR atualizado
quando comparado com a Estratégia Portugal
2030, documento de enquadramento
estratégico de Novembro de 2020, pois neste,
o desporto, constava como parte de um
envelhecimento ativo, da promoção da
prevenção de doenças e 

estilos de vida saudáveis complementado por
uma sensibilização para uma alimentação
saudável e a proteção da saúde dos que
estão saudáveis a fim de reduzir os riscos de
saúde e com isto, tinha-se como objetivo
reduzir os impactos sociais e económicos
causados por doenças através do
autocuidado que o desporto pode trazer
enquanto parte de um estilo de vida
saudável.

Outro ponto referido incidia sobre o turismo
de desportos náuticos e o investimento que
pode trazer a Portugal, como o surf. Hoje
temos a pandemia COVID-19, mas e em 2030,
a ameaça será a mesma? É que segundo o
Público, no artigo cujo título é “Como está a
correr a vacinação da covid-19? Compare
Portugal com os outros países”, a este ritmo,
teremos 70% dos adultos vacinados a 23 de
Novembro de 2022.

Devido ao plano de vacinação e passado este
tempo de crise sem igual na história mundial,
as nossas fronteiras, tal como as dos
restantes Estados-Membros serão apenas
marcadas por linhas em papel e poderemos
viajar dentro da União Europeia com a
facilidade com a qual o fazíamos
anteriormente, na qualidade de cidadãos da
UE, com menos controlo e mais segurança.
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Portanto, dizer que houve uma fraca
aposta na promoção da saúde e na
prevenção da doença, como pode ser lido
na posição do COP, não é de todo
descabido em tempo de pandemia COVID-
19, quando estamos confinados em
teletrabalho e cada vez mais inteirados
numa verdadeira “era digital” aplicada ao
meio laboral, o que é positivo no sentido
de ser um meio que possibilita obter
rendimentos  nestes tempos em que se
nos exige por Decreto o cumprimento do
dever de permanecer nas nossas casas e
de regime de teletrabalho, para quem o
consegue exercer. 

Porém, a não aposta no desporto como
componente da saúde possibilita uma
outra despesa para o sistema de saúde
pública por doenças ligadas ao
sedentarismo.

Ainda se consegue entender que, para
além dos referidos apoios não irem para as
entidades promotoras de desporto, as
entidades promotoras de desporto não
irão ver, até 2030, apoio na política pública
para que se reconheça a importância desta
área, nem para a saúde enquanto tema
mais debatido em 2020 e continuará a ser
neste 2021. 

Por fim e tendo em conta estes
desenvolvimentos, resta comentar que
Portugal, como é costume, é um país de
reação e não de prevenção, continuando a
reagir quando os problemas aparecem,
sem planos devidamente pensados para o
futuro.

Não somos videntes, mas caso seja
possível prever uma situação com os
conhecimentos à data adquiridos, se não o
fizermos então seremos negligentes com a
saúde e com a economia. 
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