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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

OS CASTIGOS

Andreia Belchior

Mais uma semana volvida e com ela mais novidades desportivas
que trazemos a análise nesta décima sétima edição da nossa e
vossa Newsport.

A nível nacional vamos falar num assunto incontornável: o estado
da justiça desportiva, em jeito de balanço final do campeonato.

Lá fora, a saga da Superliga continua a dar que falar, pelo que
vamos perceber que tipo de sanções podem enfrentar os seus
fundadores.

Por último, no nosso artigo de opinião um tema muito
interessante: O boicote que alguns clubes, jogadores e outras
entidades ligadas ao desporto decidiram fazer às redes sociais
com o objetivo de combater a violência online no desporto.

Fazemos votos de boas leituras e de um bom fim de semana!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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VENCEDOR DO
CAMPEONATO

Soraia Quarenta

O campeonato está na recta final e, ainda que já se
fale num presumível ou expectável campeão, ainda
nada está determinado. No entanto, é seguro dizer
que o primeiro vencedor já está encontrado: o
direito do desporto.

Seja qual for a opinião que se possa ter sobre a
intervenção dos tribunais e advogados no decorrer
do campeonato, certo é que nunca houve uma
competição em que houvesse tantos casos, alguns
já bastante visados, outros totalmente inéditos e
que criaram cisões entre opiniões dos causídicos,
bem como uma nova forma de ver e encarar certos
procedimentos desportivos. 

Costuma dizer-se que, na vida, todas as
experiências, mesmo as menos boas, têm sempre
um aspecto positivo: no mínimo, são uma lição. É
seguro dizer que, neste campeonato, muitas lições
e ilações se poderão tirar.

Ora, os mesmos reconheceram que a criação da
SuperLiga Europeia foi um erro e que tal projeto 

Uma delas é que a justiça desportiva não se
compadece com os timings da justiça comum,
sob pena de perder o seu efeito útil e/ou
prático e que retirar um caso do âmbito
desportivo para o comum pode ter o efeito
nefasto do arrastamento em tribunal,
fazendo com que os efeitos possam ser
sentidos apenas épocas depois dos
acontecimentos, provocando um verdadeiro
tumulto em situações que se querem
consolidadas (como sejam retiradas de
pontos ou descidas de divisões, que mexem
não só com os visados, mas com todas as
tabelas classificativas e, mesmo, com os
vencedores ou vencidos).

Porém, a justiça desportiva também não
pode continuar alienada daquilo que são os
processos, procedimentos, direitos e
garantias previstos para o comum dos
cidadãos e das entidades.

É verdade que é um ramo específico e
especial, mas não está, nem se pode colocar,
acima dos outros, sob pena de se sentir
acima da lei ou com prerrogativas diferentes,
o que não é, de todo, compatível com uma
justiça que se quer equitativa.

A justiça desportiva não se
compadece com os timings
da justiça comum
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A justiça desportiva tem de ser repensada e
reformulada e se é tão fácil fazer tal afirmação,
colocá-la em prática e andamento é uma tarefa
hercúlea. Mas, tem de ser feita e é urgente.

Isto porque não é possível falar em verdade
desportiva, quando se atropela garantias basilares
constitucionalmente consagradas. Da mesma forma
que não pode existir uma revolta, por regras que
por todos foram aprovadas. 

A verdade e a integridades desportivas são as
pedras basilares do desporto, mas não podem ser
os guarda-chuvas ao abrigo dos quais se cometem
as maiores atrocidades quanto ao mais elementar
senso de justiça, pois a ser assim, teremos um
sistema jurídico-desportivo hipócrita.

Os tempos mudam, as vontades também e,
consequentemente, o conceito de justiça também
vai alterando, fruto das mentalidades da sociedade
que tem de acompanhar.

A justiça desportiva terá de ser profundamente
revista, de modo a harmonizar vários factores que,
no quadro presente, são disruptivos e acabam por
contribuir para o clima de instabilidade criado.

Ainda que para os juristas desportivos seja
apaixonante e vibrante vivenciar e seguir
todos estes casos, a verdade é que nunca
deveria ser estes os principais destaques dos
desportos e suas competições.

O foco nas incidências é desprestigiante
tanto para o desporto, como para os atletas e
o próprio mérito desportivo, únicos factores
que deveriam relevar durante uma
competição.

Assim, o caminho é longo e feito de pedras,
mas tem de ser trilhado, sob pena do
desporto acabar por ser o grande perdedor,
se se mantiver o status quo.

Se não existirem alterações
de fundo à justiça
desportiva, o desporto será
o grande perdedor
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OS NOVOS EPISÓDIOS!

Ana Salgado Pereira

Apesar da SuperLiga Europeia ter sido a competição
mais efémera da história do futebol, as
repercussões para os Clubes fundadores parecem
não ter chegado ao fim.

Ao longo da presente semana várias tinham sido as
notícias que davam conta que a UEFA estaria a
preparar uma pesada punição para os 12 Clubes
fundadores da prova e ainda que estaria a ser
equacionada, em caso extremo, a hipótese de uma
proibição de dois anos na participação das provas
europeias. 

E, nesta sexta-feira ficamos a saber que tal
organismo decidiu aplicar um conjunto de sanções
de nível financeiro contra 9 dos 12 Clubes, após ter
existido um acordo com os mesmos e ter sido
demonstrado um sincero arrependimento de tais
Clubes.

Ora, os mesmos reconheceram que a criação da
SuperLiga Europeia foi um erro e que tal projeto 

não estaria de acordo com os Estatutos e
Regulamentos da UEFA, nunca podendo por
isso realizar-se nos moldes apresentados.

Assim, pelo facto de ter existido esta
demonstração de arrependimento e acordo
com a UEFA os Clubes aceitaram uma série
de medidas, ditas de reintegração, que
incluem renunciar a 5% do rendimento
proveniente de uma época nas competições
europeias, bem como doar, em conjunto, um
total de 15 milhões de euros a comunidades
locais do futebol europeu.

Os mesmos comprometeram-se ainda a
pagar uma multa de 100 milhões de euros se,
no futuro, pretenderem participar numa
prova não autorizada.

Ora, poderá discutir-se o efeito prático e
sancionatório de tais medidas, uma vez que,
as mesmas são apenas a nível financeiro - e
como sabemos para estes Clubes não será
um problema -, bem como o facto de
claramente se vislumbrar, pelo menos na

A UEFA aplicou um conjunto
de sanções financeiras aos
9 Clubes fundadores
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Será necessária uma
alteração da legislação

nossa ótica, que a UEFA apenas parece estar
preocupada em demonstrar a sua grandiosidade
e hierarquia no mundo desportivo e, por isso, o
Presidente de tal organismo referir inúmeras
vezes que os Clubes pediram desculpa e têm
vontade de reparar as perturbações que
causaram. 

Como sabemos, a criação desta SuperLiga
colocou a autoridade da UEFA em risco e agora, a
mesma, está a tentar correr atrás do prejuízo.

Denota-se, também, tal necessidade de
demonstração de poderio, no facto de o
Presidente da UEFA referir que 3 dos 12 Clubes
não demonstraram qualquer remorso e que
continuam ainda envolvidos na concretização de
tal competição e, por isso, arriscam sanções mais
pesadas, estando a sua situação a ser analisada
pelos órgãos disciplinares da UEFA.

Posto estes últimos desenvolvimentos, será que
ficamos por aqui? Ou perante represálias que
poderão afastar Real Madrid, FC Barcelona e
Juventus da Liga dos Campeões, estes irão
recuar? 

Como certeza temos apenas que só a sombra de
criação deste projeto terá abalado vários
organismos do futebol, sendo a altura de
federações, UEFA e FIFA pensarem numa
alteração dos seus estatutos e regulamentos,
para prevenir que no futuro tal não aconteça e
para que possam de forma automática
sancionar os Clubes.



#StopOnlineAbuse

Rafael Machado

O Desporto em geral, mas sobretudo, o
Futebol, há muito que se apresenta como
um fenómeno que movimenta não só
valores monetários, muitas vezes,
“astronómicos”, tendo-se tornado uma
verdadeira indústria (salvo melhor
opinião), mas também milhares de
pessoas, adeptos, apoiantes e/ou
simpatizantes que, em determinadas
ocasiões, fazem “das tripas, coração” e
acabam por levar o seu amor por um
clube aos extremos, chegando mesmo a
serem praticados actos de violência, que
mancham a verdade desportiva que está
na base de todo o Desporto.

Não podemos negar que o tema da violência
no desporto é já um tema muito escrutinado,
no que à sua análise e aprofundamento diz
respeito, tendo já sido por nós, em outras
edições da NewSport, observadas e
comentadas situações de todo inaceitáveis
no panorama desportivo, bem como as
várias tentativas e formas que as entidades
responsáveis pela futebol praticam para
colocar um ponto final na prática de actos de
cariz violento.

BQ Advogadas



Porém, nem sempre é fácil às entidades e
organismos nacionais e internacionais
responsáveis pelo futebol, em conjunção
com os Governos de cada País, controlar
os fenómenos violentos a que muitas
vezes assistimos.

Esta falta de controlo, encontra-se
também associada ao desenvolvimento
tecnológico vivido nos últimos anos,
sobretudo com a origem das redes sociais,
acessível a qualquer cidadão através de
um simples clique.

Como é do conhecimento geral, muitos
emblemas, jogadores e/ou outros agentes
desportivos acabam por utilizar as redes
sociais como uma verdadeira ferramenta
de trabalho, através das quais, a título de
exemplo, promovem produtos de
empresas com as quais tenham acordos
publicitários, promovem os seus
emblemas ou, pura e simplesmente,
pretendem utilizar as mesmas como uma
simples rede social, como qualquer
cidadão comum o faz.

Mas, sendo estes figuras conhecidas a
nível mundial, no que aos jogadores diz
respeito ou sendo emblemas seguidos por
milhares de adeptos,

muitas das vezes, aquando de um mau
resultado, as redes sociais destes agentes
desportivos acabam por ser “invadidas” por
sujeitos que têm como único objectivo
ofender, através das mais variadas
expressões ou palavras, aqueles que até uns
minutos antes, eram adorados por todos,
levando a violência para um outro patamar.

Em face destas situações, cada vez mais
recorrentes, foi criada a iniciativa
#StopOlineAbuse, que teve origem em
Inglaterra, que tem como principal objectivo
denunciar os abusos discriminatórios e
ofensivos a que todos os agentes desportivos
se encontram sujeitos nas redes sociais.

Como seria de esperar, rapidamente a
presente iniciativa foi apoiada por vários
Clubes, jogadores e pela própria FIFA e UEFA,
afirmando que as autoridades e as empresas
que gerem as redes sociais devem tomar
medidas reais e efetivas para pôr fim a estas
práticas.

Como forma de protesto contra o abuso da
violência “online”, várias instituições
desportivas e agentes desportivos
procederam a um boicote das principais redes
sociais, entre o dia 30 de abril e o dia 03 de
maio,
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período no qual afirmaram que não iriam
utilizar as respectivas redes sociais para
qualquer publicação.

Todo o adepto, apoiante ou simpatizante
tem direito a mostrar o seu
descontentamento perante um resultado
menos positivo do seu clube ou pelo facto
de um atleta ter realizado uma partida
num rendimento inferior, porém, não
podemos esquecer que os agentes
desportivos também são pessoas físicas,
“de carne e osso e com sentimentos” e
não máquinas ou objectos, que têm todo
o direito a não ser ofendidos, seja pelos
mais variados motivos.

As formas de violência foram evoluindo ao
longo do anos, não existindo actualmente
apenas a violência física, porém, é
necessário que para estas novas formas
de violência sejam também criadas novas
formas de as combater, de maneira a ser
possível colocar um ponto final nos
comportamentos hostis de que os agentes
desportivos são alvo.

O Futebol em específico e o Desporto no
geral, encontram-se em constante
desenvolvimento, porém, este não pode
ocorrer apenas no que ao jogo em concreto
diz respeito, sendo necessário o
desenvolvimento conjunto de medidas que
protejam todos os agentes desportivos das
mais variadas formas de violência e abusos a
que estejam sujeitos no seu dia a dia, em
função do trabalho que praticam.

#StopOlineAbuse
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