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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

A ERA MODERNA:

DIGITAL

Carla Beselga

E continuamos com as muitas surpresas que anunciámos para
este ano de 2021. 

Nesta edição que é a última do mês temos mais um convidado
especial  ligado ao desporto e, porque o desporto não tem de ser
só físico, nesta segunda edição especial damos a conhecer a
Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos, na pessoa do
seu Presidente Tiago Fernandes, a não perder! 

E porque esta edição se trata de Ilustres, Soraia Quarenta dá o
seu inestimável contributo sobre os eSports, tendo sido a mesma
pioneira nos comentários e artigos sobre este tema.

Se não é uma verdadeira visionária, então não saberemos o que
é.  

Está dado o pontapé de saída para mais uma NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Federação
Portuguesa de
Desportos
Electrónicos

A Federação Portuguesa de Desportos
Electrónicos foi criada em 2016.

O seu Presidente da Direcção é,
actualmente, Tiago Fernandes.

Os desportos electrónicos são, cada
vez mais, uma realidade incontornável
que não se pode ignorar.

Os esports ou desportos
electrónicos são uma
realidade em rápido
crescimento

A FPDE foi constituída em 15/07/2016
e é uma proposta federativa
apresentada publicamente.

A FPDE é uma pessoa colectiva, sem
fins lucrativos.
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Principais objectivos:

A FPDE tem, como principais objectivos para
o desporto eletrónico, os seguintes:

- Educar a população em geral sobre o que é
o desporto eletrónico e promover a sua
prática de forma saudável, equilibrada e
sustentável, como meio de promoção da
integração e interação culturais entre os
praticantes e amantes do desporto
eletrónico;

- Assegurar o desenvolvimento do
ecossistema do Desporto Eletrónico em
Portugal, de acordo com o espírito
desportivo, valores educacionais e culturais,
e princípios associados a uma cidadania
ativa;

- Criar condições para que todos os atletas
possam criar o seu próprio percurso desde
os escalões amadores até atingirem a
profissionalização;

- Organizar um calendário competitivo
nacional que inclua as competições de
Desporto Eletrónico mais relevantes;

- Representar e apoiar os clubes e
jogadores a nível nacional e
internacional;

- Organizar os qualificadores nacionais
para mundiais e campeonatos
internacionais da modalidade;

- Organizar e gerir as seleções nacionais
das diferentes modalidades do Desporto
Eletrónico;

- Apoiar o desenvolvimento da
modalidade a nível internacional através
da Federação Internacional de Desportos
Eletrónicos (IeSF);

- Promover iniciativas conjuntas com
Federações e Associações de outros
países.
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Curiosdades

Já é possível apostar na Betclic em desportos electrónicos

Programa RTP Arena (em canal aberto e de serviço público) dedicado aos esports

Novo programa na SIC dedicado totalmente aos esports - Advnce

Vários clubes e associações desportivas já têm equipa de esports e já existem
competições organizadas neste sector

Os esports já começam a ter palco próprio no nosso país e, prova disso, são as seguintes
iniciativas:
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À CONVERSA COM...

Tiago Fernandes - FPDE

BQ: Como nasceu a Federação Portuguesa de
Desportos Electrónicos? E com que intuito?

Tiago Fernandes: A FPDE é um projeto que
remonta originalmente a 2012 e cuja
reformulação e renovação se deram em 2016.
Os principais objetivos do projeto federativo
são assegurar o desenvolvimento do
ecossistema do Desporto Eletrónico em
Portugal, de acordo com o espírito desportivo,
valores educacionais e culturais, além de educar
e consciencializar a população em geral sobre o
que são os Esports e promover a sua prática de
forma saudável, equilibrada e sustentável. Tem
também como missão potenciar a competição
internacional de todos os atletas nacionais e
agregar todos os agentes do mercado, como
atletas, árbitros, ligas e outras entidades sob
uma única entidade, de modo que a
representação de todos nas instâncias
superiores seja mais séria e eficiente.

BQ: Quais são as principais linhas de
actuação da FPDE no âmbito dos esports?

TF: No âmbito dos Esports, actuamos a
vários níveis. Na criação de condições para
que os atletas possam criar o seu próprio
percurso desde os escalões amadores até
atingirem a profissionalização. Na
organização de um calendário competitivo
nacional que inclua as competições de
Desporto Eletrónico mais relevantes. Na
representação e apoio dos clubes e
jogadores a nível nacional e internacional e
na promoção de iniciativas conjuntas com
Federações e Associações internacionais.

BQ: Quem pode ser associado da FPDE e
quais as vantagens?

O projecto tem como um dos
objectivos consciencializar a
população sobre o que são
os esports
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TF: Qualquer atleta ou agente (árbitro,
treinador, dirigente), profissional ou amador,
que exerça a sua actividade na indústria, pode
ser associado da FPDE. Numa fase em que a
FPDE procura o reconhecimento governamental,
como Federação de facto, pese embora esse
reconhecimento esteja ligado ao
reconhecimento dos Esports como um desporto,
os associados gozam numa primeira instância
da associação a uma rede extensa de contactos.
Além disso, ficam aptos a participar em
competições internacionais e representar a
seleção nacional das diferentes modalidades e
em condições de usufruir de melhores
condições e oportunidades que possam advir da
FPDE.

BQ: Qual o papel da FPDE na
profissionalização dos jogadores?

TF: O foco da FPDE de momento prende-se mais
com o desenvolvimento do ecossistema, com a
criação de mais oportunidades para mais
jogadores e dirigentes entrarem na indústria de
forma saudável, equilibrada e sustentável, do
que com a profissionalização dos jogadores.
Acreditamos que, dada a dimensão do nosso
mercado, os diferentes agentes com as várias
competições que desenvolvem anualmente já
respondem às necessidades do mercado ao
nível semiprofissional.

BQ: Em termos de eventos de gaming,
quais são os mais relevantes em
Portugal?  A FPDE tem parceiros para
ajudar na organização a nível nacional
e internacional?

TF: No mercado nacional temos a Liga
Portuguesa de League of Legends e a
Master League Portugal de Counter-Strike:
Global Offensive como as competições
mais relevantes no nosso país. Depois
temos várias activações em eventos de
gaming, como a Lisboa Games Week ou
Iberanime, que complementam estas duas
competições. A nível internacional, sendo
a FPDE membro da European Esports
Federation (EEF) e da International
Esports Federation (IESF), desenvolvemos
com parceiros nacionais e internacionais
os qualificadores nacionais para essas
competições internacionais. Contudo, só
estamos envolvidos operacionalmente nas
competições quando se trata de seleções
nacionais e competições internacionais de
seleções.

BQ: Cada vez mais se diz que os esports
são o desporto do futuro. Qual é o
potencial deste desporto em termos de
oportunidades quer para jogadores,
como para patrocinadores, investidores
e outras entidades que gravitam em
torno desta atividade?

"(...) os associados gozam da
associação a uma rede
extensa de contactos (...)"
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TF: Mais de 495 milhões de pessoas em todo o
Mundo consomem conteúdos de Esports, uma
indústria que valerá 1,5 mil milhões até 2023, de
acordo com a consultora Newzoo. Qualquer
desporto de massas atrai as maiores marcas e
patrocinadores e com os Esports não será
diferente. Se aliarmos ao facto de que o gaming
e os Esports serem o principal hobby das novas
gerações e que grandes eventos de Esports já
têm mais audiência que grandes eventos de
desportos tradicionais, podemos dizer com
confiança que sim, os Esports não são apenas o
desporto do futuro, mas o desporto com o
maior potencial de crescimento.

BQ: Na sua opinião, como é que Portugal se
posiciona neste mundo do desporto
electrónico, quando comparado por exemplo
com outros países europeus?

TF: O gaming em Portugal, no geral, tem
evoluído de forma francamente positiva,
sobretudo nos últimos cinco anos. Contudo,
ainda não estamos ao nível de outros países
quando falamos na profissionalização do setor e
é algo que na FPDE queremos ajudar a mudar
rapidamente para que num futuro próximo nos
aproximemos da realidade internacional. Entre
atletas portugueses a competir em equipas
internacionais e atletas residentes em Portugal
a competir em equipas nacionais, estimamos
que existam cerca de 20 a 30 atletas 100%
profissionais, com o restante a dividir-se entre
atletas semi-profissionais e amadores.

BQ: Apesar de ser muito semelhante a
vários desportos, os esports ainda não
são reconhecidos como desporto em
Portugal, ao contrário do que já sucede
em alguns países, como a França, a
Finlândia, o Cazaquistão,a China, o Sri
Lanka. O que está a ser feito no sentido
de legitimar esta modalidade como um
desporto no nosso país?

TF: Em termos internacionais, a Federação
Portuguesa de Desportos Eletrónicos é
membro tanto da Federação Europeia de
Esports como da Federação Internacional
dos Desportos Eletrónicos, vulgo a “UEFA”
e “FIFA” dos Desportos Eletrónicos. E
estamos a trabalhar a uma só voz para
termos os Desportos Eletrónicos como
Desporto e ajudar a dinamizar a indústria
a nível global. Em Portugal, estamos já a
trabalhar com várias secretarias de
Estado e instituições governamentais
como o Comité Olímpico Portugal e
Instituto Português do Desporto e
Juventude, no sentido de ter a FPDE
reconhecida como uma Federação de
pleno direito.

BQ: Qual é a dimensão desta indústria
em termos de números de praticantes,
adeptos e outras pessoas ligadas ao
ramo? E que benefícios traz a prática
amadora e profissional deste
profissional para a nossa sociedade?

"O gaming em Portugal (...) tem
evoluído de forma francamente
positiva (...)"
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TF: Não existem números oficiais no que se
refere ao número de praticantes ou pessoas
ligadas ao ramo. A consultora Newzoo aponta
que mais de 495 milhões de pessoas em todo o
Mundo consomem conteúdos de Esports. É um
número estratosférico que comprova o quão
explosiva é esta indústria. A prática de
videojogos no geral, e de Desportos Eletrónicos
em específico, traz vários benefícios para o seu
praticante que o mesmo consegue meter em
prática em várias vertentes da sua vida pessoal
e profissional, como a melhoria da coordenação
motora, o auxílio do raciocínio lógico, o
desenvolvimento da relação interpessoal e do
trabalho em equipa e a maior capacidade de
tolerância a frustrações. No entanto, quando
não existe acompanhamento, pode também ter
o efeito perverso criando desequilíbrios
pessoais. Um dos objetivos da FPDE é trabalhar
junto com pais para criar maior conscientização
sobre a prática de videojogos e sobre como
melhor acompanhar e interagir com os filhos
nesta matéria.

BQ: Quais os impactos que a pandemia Covid-
19 teve no mundo dos esports? Que medidas
foram tomadas neste âmbito para superar
esta dificuldade? Houve alguns efeitos
positivos para esta área ao contrário do que
se verificou noutras modalidades
desportivas?

TF: Tal como qualquer outra indústria no
Mundo atualmente, também a dos
Desportos Eletrónicos foi impactada pela
atual situação criada pelo surto
pandémico do Covid-19. Todos os eventos
presenciais foram cancelados ou adiados
para finais de 2021 ou 2022 e a retração
(ou impasse) no investimento das marcas,
que suportam uma esmagadora
percentagem da indústria, tem criado um
ambiente de grande incerteza em
competições, equipas e jogadores.
Contudo, como os Esports vivem na sua
essência no âmbito virtual, a indústria
rapidamente se adaptou e passámos a um
cenário competitivo 100% online, com
todas as competições a serem disputadas
através da Internet. Por outro lado, com
todas as competições do Desporto
Tradicional paradas, têm sido promovidas
várias iniciativas que têm permitido
cruzar desportistas reconhecidos de
vários desportos, como o futebol ou o
automobilismo, com profissionais de
Esports. Estas ativações têm ajudado a
promoção dos Desportos Eletrónicos
como complemento aos desportos
tradicionais e a torná-los mais
mainstream do que nunca.

"A prática de vídeojogos no
geral (...) traz vários
benefícios para o seu
praticante (...)"
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BQ: Por último, com a democratização dos
jogos electrónicos os números mostram que
há cada vez  mais praticantes e adeptos de
gaming. Considerando este aumento, quais
são as perspectivas da FPDE para os
desportos electrónicos nos próximos anos em
Portugal?

TF: Os Esports em Portugal seguem a tendência
mundial de crescimento em todas as vertentes:
no número de atletas, de clubes e de pessoas
que assistem a conteúdos de videojogos e
desportos eletrónicos. Embora não existam
números oficiais no que se refere ao número de
jogadores e clubes no nosso mercado, cremos
que o número de praticantes das diversas
modalidades dentro do Desporto Eletrónico
ultrapassará, em Portugal, um milhão de
praticantes, dos quais cerca de 10 mil são
atletas amadores que praticam regularmente e
que aspiram a serem profissionais. 

Queremos agradecer à FPDE, na pessoa do seu Presidente, terem aceite o convite para divulgar um
pouco mais o que tem sido feito no domínio dos esports no nosso país.

É um mundo não novo por esta altura, mas ainda pouco conhecido e explorado e que está em
franca expansão, especialmente com o boom digital que todos nós sofremos no último ano.

Da nossa parte, esperamos também que o leitor se sinta mais incentivado a saber um pouco mais
sobre este tema que, no mundo do desporto, ainda gera controvérsia. 

E é exactamente desta controvérsia que iremos falar sobre o artigo de opinião, que acompanha
esta edição especial, totalmente direccionada para os esports.

Agradecimento final

Este valor justifica-se com vários indicadores,
especialmente os cerca de 3 milhões de pessoas
de nacionalidade Portuguesa ou atualmente a
residir em Portugal que têm como principal
hobby jogar videojogos. Além disso, temos o
crescente interesse do público e dos media que
ajudam a aumentar o alcance da indústria e a
torna-la cada vez mais mainstream. Neste
cenário, antevemos a continuação do
crescimento que se tem assistido nos últimos
anos. Com o contributo de todos os agentes do
mercado, acreditamos que de temos condições
para estar a um patamar similar a outros
mercados internacionais.



Realidade
virtual: o
próximo nível de
eSports?
Soraia Quarenta

Em 2016 escrevi pela primeira vez
sobre eSports. Um assunto inédito,
pouco falado ou discutido, até
desvalorizado, pelo menos na vertente
desportiva. Mas isso, era no nosso país,
onde existe uma resistência natural à
mudança e a tudo o que é novo.

No entanto, há realidades inexoráveis, ainda
que possam demorar a acontecer e esse é o
caso dos eSports. Como se costuma dizer, com
este fenómeno foi um caso de primeiro
estranha-se, depois entranha-se.

Passados quase 5 anos depois do meu
primeiro artigo sobre este verdadeiro universo
paralelo do desporto, os eSports, vieram para
ficar e, agora, sempre em ascensão,
impulsionados até pela pandemia e pelo
impacto negativo que os chamados desportos
tradicionais sofreram com a pandemia.

Mas, para perceber onde estamos e para onde
vamos, é necessário saber de onde viemos. E é
por aí que iremos começar, definindo o que
são esports.
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Os eSports consistem numa estrutura de
competições online em que múltiplos jogadores
se defrontam em jogos de vídeo, utilizando,
para o efeito, plataformas online. A estrutura
básica gira à volta de equipas de gaming,
publicações, eventos e ligas, sendo que a
emissão das competições é o centro da
revolução dos eSports, com o Youtube como um
dos principais motores, onde milhões de
pessoas pelo mundo fora assistem aos eventos.

Os eSports são hoje uma indústria em pleno
crescimento, organizada em ligas profissionais e
amadoras com audiência de centenas de
milhões de pessoas e uma projecção de lucro
de ainda mais centenas de milhões de dólares.

Dados os números, as maiores marcas
mundiais como, a título de exemplo, a Red Bull,
a Intel e a Samsung, viram o potencial de
mercado que este sector apresenta e
começaram a patrocinar também esta
modalidade. Hoje em dia, todas as marcas de
renome e/ou ligadas à tecnologia de alguma
forma querem marcar passo neste universo.

Em vários países pelo mundo fora, os eSports já
são considerados uma verdadeira modalidade
desportiva, sendo, em minha opinião, uma
questão de tempo até ao reconhecimento
mundial e olímpico como verdadeiro desporto.

Para o direito e no plano da regulação, em
certa medida os eSports já são comparados
ao desporto tradicional pois têm mais
semelhanças do que diferenças, uma vez
que, tal como em qualquer outra
modalidade desportiva, é necessário
elaborar contratos com os jogadores -
gamers -, bem como os contratos de
patrocínio e direitos de emissão televisiva
e, como em tudo, a devida regulamentação
do meio.

 
E essa aproximação entre desporto
tradicional e electrónico é ainda maior
quando falamos de eSports a nível
profissional pois que, tal como em
qualquer modalidade desportiva como
futebol, basquetebol, futebol americano ou
outra, os direitos comerciais, de imagem e
televisivos têm de ser regulados da mesma
forma.

E conforme vai crescendo a indústria,
assim vai aumentando o número e
complexidade de questões regulatórias e
comerciais como as relativas aos direitos
dos gamers, apostas desportivas,
matchfixing e fugas de informação, 
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questões salariais e de transparência e controle
de custos, distribuição de lucros provenientes
dos direitos televisivos pelas equipas, matérias
disciplinares, federativas e associativas,
estabilidade contratual para os jogadores e
equipas, idoneidade para desempenho de
cargos em equipas ou ligas e, mesmo, doping
(tanto mecânico como dos jogadores, com a
toma de substâncias que lhes permitam estar
despertos e alerta por maiores períodos).

Em tudo isto se revêem os eSports no desporto
tradicional e do mesmo têm adoptado o
modelo para resolução das questões que vão
surgindo. Em Portugal é já uma modalidade
com algum impacto, existindo várias
organizações e, inclusive, clubes de desporto
tradicional, com forte pendor no futebol, que
entraram neste universo, à semelhança do que
já acontecia há muito tempo com clubes
alemães, ingleses e espanhóis (a título de
exemplo, o Manchester City, West Ham,
Schalke 04 e Valência).

Porém, apesar de toda a evolução, o centro da
controvérsia mantém-se: podem considerar-se
os eSports como verdadeiro desporto? Em bom
rigor, essa discussão já existe e ainda antes da
criação do conceito de eGames e com uma
modalidade milenar: o xadrez.

Para muitos é um mero jogo de tabuleiro, certo
é que se encontra organizado em federações,
tem árbitros, obedece a conceitos de ética
desportiva e já foi, inclusive, proposto para
modalidade olímpica e é reconhecido pelo
Comité Olímpico Internacional como desporto
olímpico, pelo que pode ser incluído no
programa olímpico, se assim for entendido.

Desta feita, será só uma questão de tempo
até os eSports também obterem o mesmo
reconhecimento, virando uma nova página na
história desportiva. E esse reconhecimento
pode estar mesmo já ao virar da esquina,
dado o impulso que esta pandemia trouxe,
que, ao confinar as pessoas em casa e ao
inibir a prática desportiva a nível amador,
acabou por empurrar vários atletas para o
desporto virtual, virando o foco para o
desporto electrónico.

Assim, sendo, para mim, pacífica a adopção
dos eSports como modalidade desportiva há
bastante tempo, com a progressão da mesma
novas questões se me colocam, sendo que a
mais premente é sobre o que é que o futuro
dos desportos electrónicos nos reserva.

E aí teima em não sair da minha cabeça o
conceito de realidade virtual que todos
vemos nos filmes e que, em certa medida, já
existe em vários simuladores e que, em certa
medida, já foi implementado nos eSports,
ainda que tenha ainda um longo caminho
para percorrer não só a nível de
aperfeiçoamento da tecnologia, mas também
da aceitação por parte dos gamers e, mesmo,
da adaptação que pode vir a ser feita nas
modalidades mais populares de eGames em
competição.

Contudo, aplicar a realidade virtual aos
eSports, aboliria o último grande argumento
contra a aceitação dos mesmos como
desporto: o facto de não promoverem a
actividade física.
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Um dispositivo de realidade virtual que
permitisse ao gamer tornar-se um autêntico
jogador de futebol no FIFA ou um soldado de
elite no Counter Strike ou Fortnite, em que o
mesmo teria de executar todas as manobras
físicas que agora ordena remotamente através
de um comando, deitaria por terra os
defensores da actividade física como
pressuposto para o reconhecimento de uma
modalidade como desportiva.

São já vários os exemplos de jogos de vídeo que
nos permitem, em certa medida, praticar
desporto, de forma interactiva, porém, o
desenvolvimento da realidade virtual, faria com
que a própria pessoa fosse o interveniente
directo na modalidade desportiva e essa é uma
realidade que nada tem de virtual.

Também ao nível económico a realidade virtual
iria causar um boom naquilo que já são os
milhares de milhões gerados pelos eSports, pois
em vez de serem meros espectadores em frente
de um ecrã a ver o jogo que os gamers estariam
a praticar, poderiam ser projectados para o
próprio terreno de jogo, como se num estádio
estivessem ou mesmo para uma grande arena
no outro lado do mundo, sem que tenham os
custos de deslocação.

Os próprios hábitos de consumo do desporto
tradicional por parte da nova geração nos
mostram que o mesmo tem de mudar pois os
jovens preferem conteúdos mais pequenos, 

imediatos e de forma interactiva e, se o
desporto tradicional não estiver aberto e
preparado para mudar a oferta no que à
experiência do seu
consumidor/espectador/adepto/fã concerne,
poderá vir a perder espaço de manobra, dada
a propagação do mundo eletrónico e a
visibilidade que está a alcançar.

 
Dadas todas as possibilidades que a realidade
virtual acarreta, não tenho a mínima dúvida
de que estamos perante o desporto do futuro
e, se o mesmo for regulamentado e
controlado devidamente, não será preciso
encará-lo com receio ou como um malefício
para a saúde.

É bom relembrar que num passado recente
não muito distante, já no século XX, o
desporto não era encarado com bons olhos,
sendo que, no nosso país, nos tempos do
Estado Novo, chegou a ser mesmo proibido
por decreto, sendo apenas aceitável a
ginástica respiratória e, a nível mundial, a
prática desportiva mais intensiva era vista
como algo que era prejudicial para a saúde,
pois causa uma condição chamada “coração
de atleta”.

Assim, tal como Darwin sempre disse, a
adaptação à mudança é sempre a chave para
a sobrevivência. Negar os eSports como
desporto é entrar em negação sobre o
caminho que o desporto e o modo como as
gerações futuras se irão relacionar com ele.
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