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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

O MUNDO DAS
REGRAS E DOS
PARADIGMAS

Rafael Machado

Mais um final de semana que nos chega, sendo isso sinónimo de
mais uma edição da NewSport, onde analisaremos os assuntos
que marcaram a semana, no que universo desportivo respeita.

Cá dentro, a criação, por parte da FPF, de uma plataforma digital,
onde será permitido denunciar qualquer ato discriminatório,
praticado contra agentes desportivos.

A nível internacional, o regresso dos adeptos aos estádios em
Inglaterra, regresso esse que será restrito e com a
implementação de regras.

No nosso artigo de opinião, será o analisado o paradigma da
desigualdade vivido no panorama desportivo, desigualdade essa
que, em muitas situações, se demonstram como verdadeiras
violações dos direitos humanos.

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

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Está ser criada uma
plataforma digital que irá
permitir a denúncia de
qualquer tipo de situações de
discriminação.

“FUTEBOL PARA TODAS” -
A NOVA PLATAFORMA
DIGITAL DA FPF PARA
DENUNCIAR
DISCRIMINAÇÕES
Andreia Belchior

A discriminação e a desigualdade no mundo do
futebol, como bem sabemos, são uma realidade por
todos conhecida, que felizmente, cada vez mais são
alvo de debate e de novas propostas e medidas
para combater este problema que afecta muitos e
muitas desportistas. 

Nesta senda, no passado dia 12 de abril, no
decorrer do webinar intitulado "Mulher, Desporto e
Igualdade”, o presidente da FPF, entidade que
organizou este evento, anunciou que está ser criada
uma plataforma digital que irá permitir a denúncia
de qualquer tipo de situações de discriminação,
quer seja de género, de raça, orientação sexual ou
de pessoas com deficiência.

Mais, os comportamentos que derem origem às
denúncias serão investigados e sancionados no
âmbito do quadro normativo da federação.

Quando cometidas por clubes, podem ser
condenados à realização de 2 a 5 jogos à
porta fechada e cumulativamente com
multa entre 10 e 30 UC, ou quando revelem
especial censurabilidade, estes limites das
sanções são elevados para o dobro (artigo
62º do Regulamento);

De referir que comportamentos
discriminatórios são classificados como
infração muito grave pelo Regulamento
Disciplinar da FPF e as sanções podem ser
aplicadas aos vários agentes e entidades
desportivas (falamos dos clubes, dos seus
dirigentes ou mesmo de jogadores). 

As sanções por comportamento
discriminatórios enquadram-se no âmbito da
proteção dos valores desportivos e prevê-se o
seguinte regime de punição: 
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Quando praticadas por dirigentes de clubes, as sanções passam por suspensão de 3 meses a
3 anos e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC, ou, quando a infração for cometida
em circunstâncias que revelem especial censurabilidade, estes limites são elevados para o
dobro (artigo 125º do Regulamento);

Se o comportamento discriminatório for atribuído a jogadores, as sanções podem passar
pela suspensão de 2 meses a 2 anos e, acessoriamente e se o jogador for profissional, com
multa entre 10 e 20 UC. Da mesma forma, se houver especial censurabilidade, os limites
destas sanções são elevados para o dobro (artigo 149º do Regulamento). 

Assim, com a criação desta plataforma, nas palavras de Fernando Gomes, “a Federação quer
assumir o papel de uma sociedade mais igualitária e justa”.

Como diz o filósofo português Manuel Sérgio, "não há desporto sem ética”, portanto parece-nos
pois que a criação desta plataforma é um passo determinante e um passar do falar ao agir
contra a discriminação nesta modalidade desportiva. Ficamos na expectativa de que seja
disponibilizada o quanto antes. 

"A Federação quer assumir o
papel de uma sociedade mais
igualitária e justa”.
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O REGRESSO DOS
ADEPTOS

Carla Beselga

O dia da liberdade em Portugal, o nosso 25 de
Abril, passa também a ser o dia em que se abrem
as portas aos adeptos britânicos no final da Taça da
Liga inglesa.

Naturalmente que irão continuar as inúmeras
restrições e o reduzido número de bilhetes para
venda é um deles.

Para além dos lugares limitados foram
estabelecidas mais algumas condições no acesso a
estes mesmos bilhetes, em concreto quanto à idade
dos adeptos, os quais terão de ser maiores de 18
anos para poderem adquirir bilhetes.

, 

Paralelamente com estas restrições está
também a proibição de venda de bilhetes a
grávidas e também a adeptos extremamente
vulneráveis.

Mas as restrições não ficam por aqui e os
adeptos titulares de bilhetes terão de
apresentar um teste negativo à Covid-19, nas
24 horas antes do início do jogo e deverão
ainda repetir este teste 5 dias após o jogo,
isto tendo em conta a incubação do vírus.

Já há algum tempo que os principais
campeonatos britânicos reivindicam um
certificado anti-covid, até denominando-o de
passaporte, surgindo agora algumas medidas
para o regresso dos adeptos aos estádios.

O objectivo, como sabemos, é não deixar
entrar pela porta este vírus que afastou das
bancadas os adeptos e a efectiva alegria do
futebol, que é só feita com a participação de
todos nas bancadas.

Limitação da idade e da
condição no acesso aos
estádios
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De facto cada vez mais a testagem é a palavra de ordem, no entanto teremos também de
analisar os nossos mais elementares princípios, nomeadamente o princípio da igualdade e ao
excluirmos certas pessoas estamos a ir de encontro às liberdades constitucionalmente
garantidas.

No entanto, a saúde pública é aqui determinante e algumas exclusões poderão ser
realizadas, mas deverá ser dada uma justificação aos adeptos do porquê das restrições.

A menoridade, o risco associados à gravidez e àqueles que já de si são frágeis foram os
factores agora escolhidos na limitação de acesso, já para não falar da própria ocupação do
estádio que é bastante reduzida. 

Estamos todos sôfregos de bola e a corrida aos bilhetes será muita, portanto não me
admiraria da entrada de algumas acções em tribunal atendendo a estas limitações. Cá
estaremos para as trazer até si!

O Principio da Igualdade e as
liberdades de cada um



A hora da
mudança de
paradigma!

Ana Salgado Pereira

Esta semana trazemos uma análise sobre
as limitações dos direitos a que muitas
trabalhadoras estão adstritas, uma luta
no feminino que não pode perder! 

Tem sido notícia nos últimos anos as
inúmeras discriminações que várias
mulheres, no âmbito de diversas
modalidades têm sofrido, bem como
ataques que poderá discutir-se se foram de
forma gratuita ou não, a mulheres que
apesar de não praticarem nenhuma
modalidade estão de alguma forma ligadas
ao mundo desportivo.

A questão que talvez nos devesse assolar
em pleno século XXI, será o porquê de tal
discrepância de atitudes e de expectativas
relativamente a duas pessoas de sexos
diferentes?

A análise que pretendemos fazer em nada
roça um polo radical e que tende em não
aceitar as diferenças anatómicas óbvias
entre homens e mulheres, in casu trata-se
apenas de constatação de factos.

BQ Advogadas



Talvez o primeiro ponto passe por
perceber que inicialmente o mundo
desportivo, era de homens, onde as
mulheres raramente participavam e daí
muitos indivíduos acharem que tal terá
que se manter, contudo será a altura de
se avançar no tempo e nas mentalidades.
Sabemos que o ser humano é um animal
de hábitos, mas também é um ser
extremamente mutável, capaz de se
habituar a toda e qualquer situação.

Ademais, é um direito, de qualquer ser
humano, independentemente do sexo,
raça, religião ou crença ser tratado de
forma condigna e exercer a sua profissão
e não só.

No desporto não poderá ser diferente!

Aliás, muito sabemos que os direitos
humanos no mundo desportivo são
sempre lesados relativamente aos direitos
económicos, que prevalecem cobertos por
um manto de ingenuidade de que o direito
desportivo e o desporto são um mundo à
parte, bastante específico e daí tal
discrepância.

Temos a plena percepção que uma liga de
futebol feminina e uma liga de futebol
masculina, por exemplo, não têm - nem de

longe, nem de perto - o mesmo alcance e o
mesmo número de espectadores,
percebendo-se por exemplo que exista
diferenças de salários, uma vez que, o retorno
económico não é em todo igual.

Contudo, o que não se pode aceitar é que não
exista qualquer tipo de incentivo, ajuda ou até
mesmo visibilidade a estas modalidades
praticadas no feminino.

Poderia existir um trabalho de Federações,
quer nacionais, quer internacionais que
passasse pelo incremento destas modalidades
junto do público alvo e principalmente
educando-o, em todos os níveis.

Temos casos, por exemplo, como o de Caster
Semenya, onde existe uma discriminação em
razão da sua condição física, visto que se
proíbe uma atleta de exercer uma profissão
por produzir, normalmente, níveis de
testosterona acima do normal para uma
mulher e pior, a solução encontrada por
mentes brilhantes é que a mesma tem de
tomar medicação caso queira participar
livremente em competições femininas, sendo
que se não o fizer, poderá competir com os
homens.
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Uma violação clara do seu direito à saúde
e à sua integridade física, tudo tendo por
base o seu sexo.

Até enquanto espectadoras as mulheres
são discriminadas, sendo de difícil
compreensão casos como os que
assistimos, da jovem iraniana de 29 anos,
que no ano de 2019 se suicidou,
imolando-se em frente a um tribunal, após
ser condenada a seis meses de prisão por
ter tentado assistir a um jogo de futebol,
disfarçada de homem!

Hoje, temos mulheres que são proibidas
de entrar num estádio de futebol, por
simplesmente serem mulheres. 

Uma proibição claramente discriminatória
e sexista!

Não será de aceitar estas inúmeras
diferenças de tratamento, de apoio e de
atitudes que as mulheres têm sido
confrontadas ao longo da sua vida
profissional e pessoal.

Equidade é sem dúvida a palavra chave!

Estamos em crer, que não só no mundo
desportivo, mas na sociedade em geral ainda
existe um longo caminho a percorrer para que
os direitos dos seres humanos sejam
respeitados na sua totalidade. 

Esperemos que seja breve...
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