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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

OS
INCUMPRIMENTOS

Ana Salgado Pereira

Esta semana trazemos, como sempre, notícias que marcam a
atualidade desportiva.

A nível nacional, a alegada violação do Regulamento de
Intermediários, por parte do Portimonense, por falha no registo
dos valores das comissões pagas aos intermediários.

Lá fora, o processo 'Barçagate', onde terá sido apurado que o FC
Barcelona simulou despesas com a academia de futebol, para
financiar uma alegada campanha difamatória contra adversários
do ex-presidente Josep Maria Bartomeu,

Esta semana, o nosso artigo de opinião, irá centrar-se na análise
da Recomendação da Assembleia da República que propõe ao
Governo a criação de um fundo de apoio ao desporto.

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

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Os Intermediários são sempre
um tema mediático do futebol

ONDE ESTÃO AS
COMISSÕES?

Rafael Machado

O papel dos Intermediários, bem como a sua
intervenção nas transferências de jogadores, é um
dos temas mais discutidos no panorama
desportivo, sobretudo no universo futebolístico,
existindo as mais diversas opiniões sobre a
“importância” deste agente desportivo nas relações
entre jogador e Clube, bem quanto aos valores que
estes recebem, aquando da sua envolvência nas
negociações que possa implicar a ida de um atleta
para um determinado clube.

Porém, nem sempre podemos falar que são os
próprios Intermediários a “manchar” a sua imagem,
contribuindo muitas vezes também os próprios
clubes e/ou jogadores para aqueles andarem nas
“bocas do mundo” e, nem sempre, pelos melhores
motivos.

Notícias recentes têm mostrado que o
Portimonense SC, emblema algarvio que milita no
principal escalão do futebol profissional em
Portugal, tem alegadamente incumprido com o 

Regulamento de Intermediários da FPF, pela
falta de comunicação à FPF, de valores pagos
em comissões a intermediários, apresentando
perante a FPF valores de comissões abaixo dos
valores efectivamente pagos.

O Regulamento de Intermediários da FPF
prevê, no seu art. 10.º, com a epígrafe
“Divulgação e publicação”, nomeadamente, no
seu n.º 1, que “o jogador e o clube comunicam à
FPF as informações completas sobre todas e
quaisquer remunerações ou pagamentos
acordados, sejam de que natureza forem, que
tenham efetuado ou venham a efetuar a favor de
um Intermediário”.

Confirmando-se a alegada violação do clube de
Portimão, o regime sancionatório previsto no
art. 13.º do Regulamento de Intermediários,
vaticina, no seu n.º 1, que a FPF é responsável
pela imposição de sanções a qualquer das
partes que viole as disposições do
Regulamento identificado.
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Perante o descrito no parágrafo anterior, é
necessário realizarmos uma remissão, ainda que
tácita, para o Regulamento Disciplinar da FPF.

Para a situação em análise, será necessário atender
ao regulado no art. 107.º do Regulamento
Disciplinar da FPF, com a epígrafe “Violação de
dever referente a intermediário”, mais
concretamente, no seu n.º 2, que antevê que “(...) o
clube que não comunique à FPF as informações
completas sobre todas e quaisquer remunerações ou
pagamentos efetuados a um intermediário.” é
sancionado com multa entre as 10 Unidades de
Conta, o correspondente a mil e vinte euros e as 20
Unidades de Conta, o correspondente a dois mil e
quarenta euros.

Assim, caso se venha a confirmar a alegada
violação por parte do Portimonense SC do dever de
comunicação à FPF, previsto no Regulamento de
Intermediários, poderá o mesmo vir a ser
sancionado nos termos acima expostos.

A sanção pela falta de
comunicação à FPF é multa,
entre 10 UC a 20UC

Os Regulamentos são para todos os agentes
desportivos, desde intermediários a clubes,
criando não só direitos, mas também
deveres para todos os intervenientes do
panorama desportivo, criando assim
integridade no desporto, que há muito
parece andar “adormecida”.
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BARÇAGATE - O
ESCÂNDALO DAS REDES
SOCIAIS
Andreia Belchior

Indubitavelmente, estamos perante um dos casos
do momento, que partiu de uma denúncia de um
grupo de adeptos do FC Barcelona.

Este clube está na mira da investigação da polícia
catalã dado que há fortes suspeitas de que houve
simulações de despesas com o fim de financiar uma
campanha difamatória contra alguns adversários
do ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

Ao que tudo indica, o clube contratou uma empresa
do grupo I3 Ventures, para monitorizar as redes
sociais de jogadores, ex-jogadores entre outros que
seriam considerados opositores do antigo
presidente e o intuito seria o de denegrir
publicamente a imagem destes indivíduos. 

Para ocultar esta campanha, o Barcelona
terá simulado o pagamento 192.000€,
pagos em prestações mensais à referida
empresa, valor que justificaram falsamente
como sendo gastos do clube.

Além disso, do relatório policial resulta
ainda que algum responsável do clube terá
cedido dados pessoais de sócios, com o
mesmo intuito de serem utilizados para
fins de propaganda, contra quem criticava
a direção. 

Esta manipulação das redes sociais acabou
por levar à saída do dirigente, a várias
demissões dentro do clube e ainda veio
agravar as relações com Messi e outros
jogadores. 

Em causa estará a
contratação de uma empresa
com o fim de defender
Bartomeu e criticar atletas
como Lionel Messi, Gerard
Piqué e Xavi nas redes
sociais. 
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Com base nisto, esta segunda-feira foram feitas
várias buscas, desde as empresas alegadamente
contratadas, às instalações do clube, tendo o FC
Barcelona declarado, através de nota à
comunicação social, que irá colaborar de forma
plena com todas as entidades envolvidas nesta
investigação.

Foram ainda detidos neste mesmo dia o ex-
presidente Josep Maria Bartomeu e o seu
assessor, Jaume Masferrer, que pernoitaram na
cadeia e foram presentes no dia seguinte ao
Tribunal de Instrução encarregue deste caso.

Nenhum dos dois prestou declarações,
remetendo-se ao silêncio, tendo sido postos em
liberdade provisória.

Da mesma forma, foram detidos o actual CEO do
clube, Óscar Grau e Román Gómez Punti,
responsável do departamento jurídico, e à
semelhança de Bartomeu e Masferrer recusaram
prestar declarações, tendo sido libertados logo
na segunda-feira.

Ainda muita tinta irá correr
sobre todo este caso

Este processo está em segredo de justiça até ao
próximo dia 10 deste mês. 

Veremos quais serão os próximos
desenvolvimentos deste caso.



Resolução da
Assembleia da
República n.º
29/2021

Carina Silva

Apoios financeiros em tempos de
pandemia no sector do desporto.

Na edição desta semana trazemos uma análise
da Resolução da Assembleia da República n.º
29/2021 que consiste numa recomendação ao
Governo para a criação de um fundo de apoio ao
desporto. 

Nos tempos que correm com a implementação
de uma paragem laboral que parece nunca mais
ter fim, já estamos habituados às respostas do
Governo a esta pandemia com apoios financeiros
a fim de garantir alguma ajuda económica nos
vários sectores afectados pela pandemia e, como
temos vindo a defender, o sector do desporto é
um deles. 

E, à semelhança de outros apoios financeiros,
este está condicionado às “dificuldades
financeiras devido ao impacto da pandemia da
doença COVID-19”, sendo esta uma condição
bastante abrangente pois foram raros os
prestadores destas actividades que não sentiram
na pele, tal como os desportistas profissionais,
os efeitos de uma pandemia que leva ao
distanciamento e isolamento em casa. 
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Tendo isto em conta, a Resolução n.º
29/2001 que consiste na recomendação da
Assembleia da República ao actual Governo
para a criação de um fundo de apoio ao
desporto foi aprovada a 4 de Dezembro de
2020 e traduz-se num apoio ao desporto,
para os clubes e associações desportivas
que é possível através de uma percentagem
das receitas de plataformas de apostas
desportivas, nomeadamente o Placard,
gerido pelos Jogos da Santa Casa e através
do Instituto Português do Desporto e
Juventude, I. P. e do seu financiamento
para o sector do desporto. 

O financiamento referido veio a
disponibilizar apoios no valor de 3 milhões
de euros a clubes desportivos e
associações promotoras do desporto, no
âmbito do Programa de Reabilitação de
Instalações Desportivas (PRID) e do
Programa Nacional de Desporto para Todos
(PNDpT).

O PRID é um programa destinado a clubes ou
associações desportivas em Portugal
continental para requalificação de instalações, a
fim de melhorar as condições para a prática do
desporto. Dirigia-se a clubes e associações que
se candidatassem até dia 22 de Fevereiro
passado. 

Já o PNDpT, ainda se encontra com as
candidaturas abertas até 15 de Março para
clubes desportivos, associações promotoras de
desporto e entidades cujo fim seja a
compreensão e capacitação do desporto em
Portugal, sendo um programa com a finalidade
de apoiar a prática desportiva regular e com a
finalidade de adoptar um estilo de vida mais
saudável, em todos os segmentos da
população. 

Sobre esta recomendação da Assembleia ao
Governo resta ainda dizer que foi publicada no
Diário da República a 02/02/2021 e no dia
22.01.2021, no site da Sic Notícias, com o título
“Covid-19. Governo prepara fundo de apoio
extraordinário para o desporto”, onde se
reconhece a importância deste sector na saúde
e na economia sendo este apoio ao sector do
desporto algo inovador em Portugal. 
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