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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

ESTAMOS DE VOLTA

Carla Beselga

Fizemos uma pequena pausa para as férias da Páscoa, mas
estamos de volta e esta semana trazemos, como sempre, notícias
que marcam a actualidade desportiva.

Cá dentro, falaremos do caso de José Faria, o técnico da equipa
de Matosinhos e as suas declarações polémicas.

A nível internacional, é trazido um tema interessante e
actualmente debatido que se prende com os pagamentos por
bitcoins, modalidade que já está a pegar.

No nosso artigo de opinião, será analisada a comercialização
centralizada dos direitos televisivos de jogos de futebol, diploma
agora promulgado.

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

EDITORIAL
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José Faria está no centro das
atenções esta semana e não
pelos melhores motivos

OS FARIAS DESTA VIDA...
Soraia Quarenta

Esta semana a polémica instalou-se após o
treinador sub-23 do Leixões, José Faria, ter dado
uma conferência de imprensa pouco ortodoxa, após
a derrota da sua equipa frente ao Estoril (sub-23),
tendo-se este último sagrado campeão no escalão
em causa.

De facto, a vitória do Estoril acabou por ser
ofuscada pelas declarações proferidas, pois foram
por muitos vistas como não só um ataque directo a
uma comentadora do Canal 11 - Sofia Oliveira -
mas, mais grave ainda, um comentário machista,
que visava indicar que o futebol deveria continuar a
ser um desporto de “homens que percebem de
futebol”.

José Faria veio depois retratar-se, justificando que
não é nem nunca foi machista e que o erro estaria
na interpretação dada às suas palavras. 

Ainda que se perceba que a comentadora em
causa tem sido, ela própria, alvo de bastantes
polémicas, pois que ultrapassa em muito, o
papel e o dever jornalístico de transmitir
notícias, emitindo mesmo opiniões (e nem
sempre agradáveis) sobre clubes e que,
portanto, possa ela própria, nessa qualidade,
ser igualmente alvo de críticas (quem tem um
papel público e o assume, tem de estar
preparado para isso), a verdade é que José
Faria “pôs-se a jeito” (expressão muitas vezes
utilizada para condutas femininas) ao ligar
uma crítica a uma pessoa com o seu género
identitário.

Assim, ainda que tenha todas as justificações e
mais alguma, a verdade é que dizer que o
futebol tem de ser entregue aos homens que
sabem de futebol, quando estão a visar uma
mulher, terá sempre uma conotação machista.
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Contudo, José Faria já recebeu mais do que a sua conta de punição pelo comentário menos
feliz, pois acabou ele por ser vítima do politicamente correcto, sendo duramente atacado, o que
não teria mal algum pelas razões já acima apontadas (é uma figura com alguma visibilidade
pública, terá de aguentar a crítica de uma forma mais tolerante do que o normal cidadão
anónimo).

No entanto, não podemos deixar de lamentar que a maior punição não tenha sido para ele
diretamente, autor dos comentários, mas sim para as vítimas colaterais que nada têm culpa
neste mundo dos adultos, que são os seus filhos.

Nada justifica que uma criança venha para casa a chorar ou não queira ir à escola por um acto
irreflectido dos pais e, portanto, mesmo do lado da crítica, há que ter cuidado com o que se diz,
pois o politicamente correcto não confere uma free pass para actuar tão mal ou pior que os
antigos dogmas que se visam abolir.

Extremismo é perigoso, seja para que lado for e uma sociedade justa e igualitária (desiderato
que se pretende) não poderá nunca justificar a actuação de uns, com as condutas de outros. 

É necessário ter cuidado com
os extremismos, seja qual for o
lado da contenda que se
escolha
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BITCOIN EM TODO O
LADO!

Ana Salgado Pereira

Esta semana surgiu a notícia que já há muito era
expectável pelos amantes do avanço digital: os
salários dos jogadores de uma equipa de NBA
poderão começar a ser pagos através de bitcoins!

Parece inédito, mas o dono dos Sacramento Kings,
clube da liga profissional norte-americana de
basquetebol, Vivek Ranadivé, admitiu esta semana
que está a ponderar permitir que os jogadores e
até mesmo a equipa técnica recebam, se assim o
pretenderem, os seus salários em bitcoin.

Tal acontecendo será a primeira equipa
profissional, no mundo, a pagar salários através
desta criptomoeda. 

, 

Este clube é conhecido pela sua constante
modernização e evolução, aceitando, por
exemplo desde 2014 pagamentos em
bitcoins, nas suas lojas e na compra de
bilhetes.

Será o início de uma nova era quer no direito
do trabalho, quer no direito desportivo e no
mundo empresarial?

Talvez esteja na altura de pensarmos em toda
a evolução tecnológica que o nosso mundo
atravessa e na medida em que a mesma,
necessariamente irá afetar todas as áreas do
direito ditas tradicionais, a grande questão é
será que o legislador irá estar na vanguarda
de tais avanços? Será de prever no nosso
Código de Trabalho esta possibilidade de
pagamento?

Será a primeira equipa
profissional a pagar salários
através de criptomoeda!
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O pagamento de salários em bitcoin será provavelmente com valor da moeda na data e na
hora previamente acordadas. Contudo, alguns especialistas já vieram referir que o
pagamento de salários em criptomoeda estimula os indivíduos a correr riscos, tornando-se
aceitável, por exemplo, receber salário em bilhetes de lotaria. 

Ora, é este êxtase desmedido que poderá colocar em risco os colaboradores e as suas
famílias, pois é preciso não esquecer que as criptomoedas são um mercado desregulado.

Posto isto, somos da opinião que as criptomoedas são um investimento perigoso e bastante
volátil para que algo tão precioso  e necessário, como o salário de um colaborador, possa ser
pago através de tal forma, podendo trazer adições e riscos desproporcionais aos ganhos.

Ademais, a nosso ver, para ser bem sucedido terá o colaborador que conhecer o mercado e
não ser apenas um espectador sem experiência, capaz de arruinar o seu orçamento familiar.

É sem dúvida uma área a explorar antes de avançar!

Especialistas argumentam
que o pagamento de salários
em criptomoeda estimula os
indivíduos a correr riscos



A Centralização
dos Direitos
Televisivos

Andreia Belchior

Esta semana trazemos a análise o
Decreto-Lei 22-B/2021 publicado no DRE
a 22/03/2021 que determina a
titularidade de direitos de transmissão
dos campeonatos de futebol das I e II
Ligas e estabelece regras relativas à sua
comercialização. Entrou em vigor no dia
23/03/2021.

Este diploma vem trazer mudanças
bastante significativas no modelo de
transmissão televisiva dos jogos de futebol,
sendo que as medidas propostas serão
implementadas até à época desportiva
2028/2029, no intuito de salvaguardar os
efeitos dos contratos em vigor.

Para esclarecer, no modelo individualizado
os  clubes comercializam individualmente
os direitos de que são titulares e por isso
beneficiam exclusivamente das receitas
televisivas e multimédia que geram dos
espetáculos desportivos que se realizam  no
seu estádio.
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Posto isto, esta alteração trazida por este
decreto começou com uma recomendação
da Autoridade da Concorrência que pediu
ao Governo uma intervenção legislativa
neste âmbito dada a necessidade de
promover a concorrência neste sector e
ainda pelo peso que esta modalidade
desportiva tem na sociedade. 

Foram consultadas diferentes entidades,
entre as quais várias ligadas ligadas ao
sector do desporto, como o Conselho
Nacional do Desporto, a Federação
Portuguesa de Futebol, a Associação
Portuguesa de Direito Desportivo, o
Instituto Português da Juventude e
chegou-se à conclusão de que em Portugal  
vigora um modelo em desuso, ou seja, a
comercialização destes direitos de
transmissão televisiva e multimédia é feita
de forma individualizada, ao contrário do
que se verifica na maior parte dos países
da Europa onde esta comercialização é
centralizada. 

Concluiu-se ainda que este modelo
individualizado fomenta uma significativa
diferença na distribuição de receitas entre
as várias sociedades desportivas, e que,
dado o atual contexto pandémico que veio
evidenciar ainda mais estas discrepâncias
no âmbito do futebol profissional.

Para termos uma noção destas diferenças, no
nosso país a sociedade desportiva que mais
recebe e a que menos recebe é de
aproximadamente 15 vezes, ao contrário do
que se verifica noutros países com o modelo
centralizado. Falamos a título de exemplo de
Espanha e de Itália onde a diferença é de 3
vezes mais ou na Alemanha onde difere em 
 2,5 vezes mais. 

Portanto a individualização da
comercialização leva a uma menor
competitividade dos campeonatos, limitando
também a concorrência no sector.  

Face a tais factos,  entenderam que se torna
necessária a adoção de medidas que
contribuam para o esbater destas diferenças,
permitindo-se um maior equilíbrio na
distribuição de receitas neste sector. 

Posto isto, este diploma veio determinar a
opção deste modelo centralizado, mas só a
partir da época 2028/2029, data em que
deixará de vigorar o atual sistema de
comercialização individualizado dos direitos
dos respetivos jogos.

Caberá à Federação Portuguesa de Futebol e à
Liga Portuguesa de Futebol Profissional
apresentar até ao fim da época desportiva de
2025/2026 uma proposta deste novo modelo
centralizado e à Autoridade da Concorrência 
 a aprovação desse modelo. 
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Determina-se ainda que organizadores
das competições desportivas, clubes ou 
 sociedades desportivas podem antecipar
a implementação deste novo modelo,
estando contudo sujeito à aprovação da
Autoridade da Concorrência. 

Duas notas quanto ao âmbito de
aplicação:

A primeira é que estes direitos de
transmissão que estamos a falar referem-
se apenas, conforme refere o artigo 2º, nº
1 do DL 22-B/2021, “a espetáculos
desportivos relativos aos campeonatos
masculinos de futebol das I e II Ligas,
desde o minuto anterior ao início de cada
espetáculo desportivo até ao minuto
seguinte ao da sua conclusão, incluindo os
direitos de transmissão em direto e em
diferido, na íntegra ou resumidos, e a sua
exploração nos mercados nacional e
internacional.”

A segunda é que este diploma não se
aplica  aos direitos de transmissão
radiofónica dos espetáculos desportivos
aqui mencionados.

No que se refere à titularidade dos direitos de
transmissão, o artigo 3º do Diploma em
análise prevê que a titularidade dos direitos
de transmissão pertencem aos clubes ou às
sociedades desportivas participantes nas
respetivas competições, que poderão, salvo as
excepções legalmente previstas no mesmo
diploma, comercializar livremente os direitos
de transmissão dos quais são titulares.

No entanto, o clube ou sociedade desportiva
que celebre qualquer contrato relativo a estes
direitos fica com o dever de dar conhecimento
desse facto ao organizador da competição em
causa no prazo de 10 dias.

Tem havido vozes a favor e vozes contra esta
alteração. A nós parece-nos que é uma
medida que visa promover uma maior
concorrência e igualdade neste sector,
portanto será algo francamente positivo,
contudo, o futuro o dirá!
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