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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

OS MEANDROS DO
FUTEBOL E... O
COVID

Carla Beselga

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

A nível nacional, Ruben Amorim é o tema incontornável e será
analisado.

Internacionalmente falando, analisaremos algumas das alterações
pensadas para o futebol a partir de 2024, as quais poderão
passar pela remodelação da Liga dos Campeões e do mercado de
transferências. 

Esta semana, no nosso artigo de opinião, faremos a
restrospectiva do que foi o último ano para o desporto, em
termos de pandemia.

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

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Contorno à lei da inscrição de
treinadores de futebol é mais
frequente do que se julga

O DIREITO DO DESPORTO
ESTÁ AO RUBRO NO FUTEBOL

Soraia Quarenta

Com a falta de adeptos nos estádios, as atenções
voltaram-se para os casos do futebol. Esta semana,
Rúben Amorim e o Sporting foram acusados pelo
Conselho Disciplinar da FPF de falsas declarações e
fraude.

Em causa, estará o contrato de trabalho do
treinador, que terá sido celebrado pela categoria de
treinador adjunto, sendo registado como tal e
inscrito em todas as fichas de jogo de acordo com a
mesma categoria para, no entanto, ser apresentado
e actuar como treinador principal.

Efectivamente, segundo a Lei nº 40/2012, de 28/08,
com as alterações introduzidas pela Lei nº
106/2019, de 06/09, apenas os treinadores
detentores do Grau IV poderão ser treinadores
principais, contudo, tal prática tem vindo a ser
consistentemente afastada, ao longo do tempo.

De facto, desde 2005, com Paulo Bento,
também no Sporting e, mais frequentemente,
desde 2017, que tem sido prática frequente de
vários clubes de primeira linha apresentarem
como treinadores principais técnicos que ainda
não detêm a certificação e habilitação
necessária para tal, contornando a norma
através da inscrição dos mesmos em outras
categorias profissionais, sendo a de treinador
adjunto a mais comummente utilizada.

Daí que o caso tenha gerado polémica, uma
vez que, todas as instituições envolvidas, bem
como o público em geral, tenham
conhecimento das funções que o treinador ia
exercer de facto, para que agora esteja (tal
como o clube) a ser acusado de fraude,
entendida no sentido de logro, engano ou com
intuito de enganar terceiros.
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Ora, tendo a apresentação do treinador sido pública, existindo referência às funções que o mesmo
iria desempenhar, tendo, de uma forma geral, sido apreendidas pela comunidade como de
treinador principal e mais tendo em conta que o contrato de trabalho na categoria profissional
visada (treinador adjunto) foi aceite nas condições apresentadas, quando sujeito a registo na FPF,
LPFP e ANTF (Associação Nacional de Treinadores de Futebol), não sabemos como poderá a tese de
fraude vingar.

No entanto, cremos que este tipo de desvio ou contorno às normas gerais deverá ser acautelado
de outra forma, para que não sejam subvertidos os princípios da igualdade e não discriminação,
através da revisão das normas em vigor ou, em alternativa, através de uma declaração cabal das
instituições que ponha fim à prática, sem penalizar a aceitação que a mesma sempre teve, nos
últimos 16 anos.

Aguardaremos pelos próximos desenvolvimentos do caso cuja tramitação se encontra suspensa,
devido à suspensão geral dos prazos processuais, decretada ao abrigo do estado de emergência.

Uniformização do
entendimento sobre esta
questão daqui em diante é
urgente
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SERÁ PROIBIDO,
PROIBIR?

Ana Salgado Pereira

Na última semana, muito se tem discutido sobre as
ideias da Associação de Clubes Europeus, que
prepara imensas alterações ao futebol a partir de
2024, sendo que as mais polémicas passam por
uma remodelação da Liga dos Campeões e do
mercado de transferências.

O presidente de tal Associação e também da
Juventus explicou que estão a ser discutidas
mudanças no sistema de transferências para que os
clubes da Liga dos Campeões não possam comprar
ou vender jogadores entre si, mas que apenas
possam negociar atletas com os clubes de menor
ranking. O objetivo será evitar-se os gastos
astronómicos, que temos assistido nos últimos
anos, o que cria consequentemente, uma inflação
no mercado e no preço dos jogadores, bem como
prevenir-se que umas equipas fiquem em grande
desvantagem relativamente a outras.

A proibição da compra e
venda de jogadores entre
Clubes da Liga dos
Campeões, poderá ser uma
realidade a partir de 2024 

À partida parece ser uma ideia bastante
sensata e que pretende evitar as práticas
abusivas que têm vindo a ser cometidas na
compra e venda de jogadores, fomentar a
igualdade entre clubes e a competitividade
entre si. Contudo, a mesma poderá
levantar várias questões a nível jurídico,
principalmente ao nível do Direito da União
Europeia e, estamos em crer, dos Direitos
Humanos e Laborais dos próprios
jogadores.

Ao nível do Direito da União Europeia, será
difícil harmonizar esta ideia sem que haja a
violação do princípio da livre circulação de
trabalhadores, uma vez que se iria
restringir a mobilidade dos mesmos com
esta norma. 
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Ao nível dos Direitos Humanos e Laborais, os
jogadores mais uma vez iriam sair prejudicados,
pois iriam ver a sua liberdade de escolha ainda
mais reduzida, ficando mais uma vez à mercê da
especificidade desportiva e de interesses
económicos e desportivos. Existindo claramente
uma limitação que seria impensável para outros
tipos de trabalhadores.

Ora, como será de fácil perceção ir-se-ia
restringir o acesso dos jogadores a vários tipos
de clubes e deverão existir outras formas de
prosseguir os objetivos que agora se pretendem
levar a cabo, sem adoção desta medida ou, pelo
menos, nos termos idealizados até agora.

Também iria existir uma restrição do direito da
concorrência, neste caso entre os clubes no seu
mercado de compra e venda de jogadores.

Será que a especificidade do desporto poderá ser
aqui um argumento invocado?

Será que a especificidade do
direito do desporto poderá
ser invocada?

Poderá ser a única opção para tais iniciativas
irem a avante, contudo não nos parece de todo
ser a solução mais correta e legalmente
aceitável - para todos os intervenientes- a
adotar.

Aguardamos, assim, os desenvolvimentos!



Desporto e a
Covid-19... 1 Ano
Depois
Rafael Machado

O ano de 2020 ficará para sempre
gravado na história mundial, com a
chegada da pandemia da Covid-19, que
abalou todas as economias nacionais,
ao afectar vários sectores de actividade,
bem como criou várias dificuldades a
toda a população mundial.

Assim como outros sectores de actividade,
também o desporto se viu afectado pelo
vírus pandémico, obrigando este sector a
adaptar-se das mais diversas formas,
perante um “inimigo comum e invisível” do
qual muito pouco se conhecia na altura e
que, ainda hoje, gera muitas questões
naqueles que o combatem na linha da
frente.

Agora, passado um ano desde que a
pandemia de Covid-19 afectou este ramo
da actividade, nada melhor que recordar
algumas medidas levadas a cabo pelas
entidades e organismos nacionais e
internacionais que gerem o desporto,
profissional e não profissional, medidas
essas que ainda hoje se fazem sentir.

As competições europeias - Liga do
Campeões e Liga Europa - foram as
primeiras competições afetadas e nas
quais foram tomadas as primeiras 
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medidas restritivas, por parte das
entidades desportivas, de forma a
prevenir potenciais contágios entre
agentes desportivos, tendo sido tomada a
decisão de, em cada uma das competições
referidas, ser realizada uma partida à
porta fechada, ou seja, sem a presença de
público (na Liga de Campeões, na partida
entre Valência CF - Atalanta BC e, na Liga
Europa, na partida entre FC Inter de Milão
- Getafe CF).

Quanto ao futebol nacional, a primeira
competição a sentir a intervenção
provocada pela pandemia mundial da
Covid-19, foi a divisão de elite da
Associação de Futebol do Porto,
relativamente à partida entre Barrosas e
Freamunde, que acabou por ser adiada
para uma nova data, mas que, dado o
agravamento do número de infectados
que se fez sentir, nunca se veio a realizar.

As situações acima descritas foram apenas
a ponta do iceberg, chamado Coronavírus,
pois com o passar do tempo, mais
medidas restritivas, para a prática de
desporto profissional ou não profissional
foram sendo adoptadas, medidas estas
criticadas por muitos e muitas vezes
difíceis de cumprir por todos.

Relembramos que, a nível nacional, no que ao
futebol diz respeito, primeiro, os apertos de
mão entre agentes desportivos,
nomeadamente entre atletas e equipa de
arbitragem (prática habitual, antes do início
de cada partida) foram suspensos, de seguida,
a I e II Liga passaram a ter partidas à porta
fechada e, por fim, os principais escalões do
desporto nacional, acabaram mesmo por ser
suspensos, sem data definida para o seu
regresso.

Quanto ao futebol internacional, também as
principais ligas europeias se depararam com a
ameaça da Covid-19, com a escalada de
número de casos entre os próprios jogadores
das equipas, com emblemas a terem
praticamente todos os seus jogadores e
equipas técnicas infectados, o que levou à
necessidade da suspensão dessas ligas, à
semelhança do que aconteceu em Portugal.

Porém, as suspensões das principais
competições/ligas nacionais de futebol,
levaram a um resultado, que de todo já
parecia inevitável, mais concretamente, o
adiamento do Euro 2020 para 2021.

Apesar da relevância do futebol, que de todo
não a podemos negar e dos prejuízos que as
suspensões e adiamentos das partidas e 
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competições nacionais e internacionais
causou nos clubes, bem como nas
entidades e organismos reguladores dos
futebol, também todos os outros
desportos, relembramos que também os
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram
adiados para 2021, sobretudo os
colectivos, se viram afectados pela
pandemia da Covid-19 e das medidas e
restrições, que todas as semanas eram
emanadas por parte dos Governos e
entidades responsáveis e que, até hoje,
ainda nos acompanham.

Não podemos também deixar de referir
que, não foram apenas os clubes e
entidades nacionais e internacionais a
sofrer com as consequências de uma
interrupção abrupta do desporto mundial,
mas também os seus atletas sentiram na
pele essas dificuldades, que, na maioria
dos casos, se viram obrigados a reduzir
uma percentagem dos seus salários em
prol do clube, a título de exemplo, a
situação ocorrida no FC Barcelona, no qual
os seus atletas chegaram a um acordo
com os dirigentes do clube para a redução
em 30% dos seus salários.

Com os números a baixarem, em
praticamente todos os países, surgiu, como
que uma luz ao fundo do túnel, a notícia que
o desporto, nomeadamente, o futebol
profissional, estava de regresso, com as
principais ligas europeias a determinar datas
para o retorno das competições nacionais e
internacionais.

Contudo, o futebol regressou, não como o
conheciamos, mas com algumas medidas
preventivas e restritivas, que criaram o “novo
normal” que actualmente se assiste em todos
os estádios: bancada vazias, aconselhado a
celebração de festejos à distância (sem
abraços), bancos de suplentes com o devido
distanciamento entre agentes desportivos e
jogadores e equipas técnicas com testes à
Covid-19 realizados semanalmente, antes de
cada partida.

Iniciaram-se também alguns testes, em
determinadas partidas, de regresso de
público aos estádios, porém, dado o agravar
do número de casos, sobretudo em Portugal,
acabaram por ser novamente suspensos, o
que colocou novamente alguma incerteza no
regresso do público aos estádios e a todos os
eventos desportivos.

BQ Advogadas



Com altos e baixos, com modalidades suspensas ou adiadas, com jogos sem público,
vemo-nos agora, passado um ano, novamente com uma luz ao fundo túnel,
sobretudo no que ao regresso do público aos estádios diz respeito, tendo em conta
o número diário de infectados pela Covid-19, que dado o novo ccnfinamento vivido
desde Janeiro de 2021, foi reduzido drasticamente.

Todo o desporto sofreu com uma pandemia para a qual ninguém se encontrava
preparado, porém, é agora altura de reerguer este sector, com a dedicação de
todos. 

Mas não nos podemos esquecer... proteja-se, use máscara!
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