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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AS INVESTIGAÇÕES
CRIMINAIS E
CONTINUIDADE DOS
JOGOS FUTEBOL 

Carla Beselga

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, o anseio pelo regresso aos estádios e o volte-face
dado pela Liga.

A nível internacional, as boas notícias sobre as investigações
criminais por insultos através das redes sociais.

No nosso artigo de opinião, poderá ler sobre o novo formato que
a Champions League terá, a partir da época 2024/2025.

Assim, está dado o apito inicial a mais uma NewSport. Um bom
fim de semana!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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FUMO SEM FOGO

Soraia Quarenta

Após os festejos da consagração do mais recente
campeão nacional, ainda que envoltos em
polémica, foi avançado que o Governo e as
autoridades de saúde teriam dado luz verde ao
retorno dos adeptos aos estádios, para a despedida
do campeonato, edição 2020/21.

A decisão foi saudada por muitos, ainda que a
lotação dos estádios se resumisse a 10% da sua
capacidade e apenas para adeptos da equipa da
casa. Contudo (e, especialmente neste país), não se
consegue agradar a todos e, mais uma vez, vozes
de protesto se ergueram, relativamente ao facto de
não estar garantida a equidade entre equipas, uma
vez que a visitada iria ter um factor positivo a seu
favor, com a sua torcida na bancada.

E, assim, 5 dias depois do anúncio, a própria Liga
volta atrás, reconhecendo que a equidade não está
garantida, especialmente nos casos das equipas
que ainda teriam objectivos a alcançar (como a 

permanência na principal divisão nacional ou
um lugar na Europa).

Concordamos, na íntegra, com o facto de ser
extremamente injusto que apenas uma
equipa pudesse ter público no estádio e que
isso seria uma vantagem adicional, ainda
antes de entrar em campo.

Mas, não podemos deixar de pensar que,
mais uma vez, foi escolhida a opção mais
fácil, em vez de uma outra que se perfilaria
igualmente salomónica e que ainda serviria
como teste para o próximo campeonato e em
que a presença de público nos estádios não
mais poderá ser contida: porque não permitir
os 10% de lotação dos estádios, cedendo 5%
da mesma aos adeptos de cada equipa,
visitada e visitante?

Bem sabemos que, tradicionalmente, a
lotação dos estádios não pode ser igualitária,
exactamente para fazer vincar o factor casa.
Porém, vivemos tempos atípicos, em que a
tradição ou normalidade não são
propriamente a prioridade e tudo pode ser
excepcionado.

Equidade entre clubes: o
critério do passo atrás na
decisão da Liga
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Teria sido uma boa forma de testar o regresso do
público, sem as pressões e contingências que
sempre aparecem no início de qualquer evento e
também seria uma óptima oportunidade para ver o
que corria bem, o que poderia correr mal e
aproveitar para corrigir o que fosse negativo, antes
sequer de tomar algum tipo de proporção menos
desejada.

Contudo, não foi esse o caminho escolhido e
esperamos que as primeira jornadas do próximo
campeonato não sejam utilizadas para testes que
podiam ter sido, desde já, realizados, sem
discriminar nenhuma das equipas que estiveram
em jogo nesta última jornada.

Uma última reflexão se nos impõe: não podemos
deixar de pensar que a opção de não ter público
nos estádios por questões de equidade não está
relacionada igualmente com o cartão do adepto,
uma vez que, apesar de já estar em plena aplicação,
ainda não se viram os seus resultados práticos,
tendo em conta que a sua obrigatoriedade iniciou
vigência exactamente quando não existia público
nos estádios.

Cremos que os adeptos ainda não se terão
apercebido integralmente da logística que
implica o cartão em causa e, quando se
aperceberem, aquilo que agora é tido como
pacífico, irá ter repercussões e não
estimamos que sejam as melhores.

Para nós, seria mais uma razão para ter feito,
desde já, o teste e ver qual seria a reacção do
público, de forma a que, nesta paragem de
campeonato, pudessem ser estudadas as
melhores estratégias para o que há-de vir.

Mas, obviamente, isso contraria a nossa
maneira tão portuguesa de tratar das coisas
em cima do joelho, o que não poderia
acontecer. A ver vamos como vai correr o
início da próxima época, uma vez que, ainda
que para a UEFA se abra a excepção e os
adeptos possam ir ao estádio, para o público
nacional não existe a mesma prerrogativa,
nem sequer na Taça de Portugal, prova
rainha do futebol português.

A possibilidade de adeptos,
ainda que de forma
limitada, seria a melhor
forma de testagem, para a
próxima época
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AS BOAS NOTÍCIAS!

Ana Salgado Pereira

Em Abril, após a derrota do Tottenham, em casa,
diante do Manchester United, existiram
comentários racistas, na rede social Twitter,
dirigidos ao sul-coreano Heung-min Son e hoje
tivemos a notícia que foi desencadeada uma
investigação da polícia londrina, relativamente a
tais acontecimentos e que culminou na detenção de
oito pessoas.

Ora, finalmente uma notícia boa e que irá
certamente fazer com que várias pessoas parem de
ter a crença que a internet "é terra de ninguém"  e
que podem se escudar atrás de computadores,
para levarem a cabo os comentários mais
insultuosos e inconvenientes, de forma
completamente gratuita e degradante.

Os insultos de teor racista foram publicados no
Twitter, numa página dedicada ao Manchester
United, que foi quem encaminhou tal informação
para a polícia.

Também é de parabenizar, não só o trabalho
minucioso da polícia, que comprovou que
não iria compactuar com comentários de
pessoas anónimas, em redes sociais, mas
também pelo facto de o Manchester United
ter contactado os órgãos de polícia criminal,
informando de tal situação.

Está na altura de serem punidos os autores
de “desabafos” inconvenientes e que
promovem a discriminação, seja ela a que
título for! 

O desporto não pode ser palco para tais
comportamentos e é ótimo assistir que quer
os Clubes, quer as autoridades locais têm
perceção de tal e tentam evitar que tais
comportamentos se perpetuem.

Com certeza que a detenção destes 8
indivíduos irá fazer com que muitos “heróis”
que rondam na internet se abstenham ou,
que pelo menos, pensem duas vezes antes de
proferirem barbaridades. 

A internet já não é "terra de
ninguém"!
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Que o exemplo seja seguido
por outras Federações.

É interessante assistir o caminho que o futebol britânico e suas entidades estão a elaborar contra
os abusos on-line, tendo mesmo promovido paralisações de publicações nas páginas das redes
sociais em protesto contra a disseminação nas plataformas de clubes e jogadores de discursos de
ódio e discriminação, principalmente racial e de género.

Esperemos que o exemplo seja seguido por outras federações!



O novo formato da
UEFA Champions
League

Rafael Machado

Sim, a UEFA Champions League terá, a
partir da época 2024/2025, um novo
formato, conforme anunciado pela UEFA
(organismo que rege o futebol a nível
europeu), no passado mês de Abril,
porém, convém recordar que o anúncio
do novo formato ficou “ofuscado” pela
notícia da criação da Superliga Europeia,
por parte de alguns Clubes das principais
ligas europeias e que, até aos dias de
hoje, tem, ainda, gerado algum
desconforto no seio do futebol europeu.

O Presidente da UEFA, Aleksander Čeferin,
afirmou que o novo formato desta
competição tem como objectivo “(...) manter
vivo o sonho de qualquer equipa europeia de
participar na UEFA Champions League graças
aos resultados obtidos em campo e vai permitir
a viabilidade, prosperidade e crescimento a
longo prazo de todos no futebol europeu (...)”.

Mas que alterações serão realizadas ao
formato da UEFA Champions League?

BQ Advogadas



A grande mudança anunciada, prende-se
com o fim do actual formato de fase de
grupos, onde participam 32 equipas, que
se encontram divididas em oito grupos de
quatro.

Com a entrada em vigor do novo formato,
a Champions League passará a ser
composta por uma única liga, onde
participarão 36 clubes europeus,
permitindo, assim, que mais 4 emblemas
tenham oportunidade de competir com os
melhores clubes da Europa.

Para além do mais, o novo formato prevê
que todas as equipas qualificadas
realizem mais quatro jogos que
actualmente, deixando de defrontar três
adversários por duas vezes – em casa e
fora – e passando a medir forças com 10
equipas diferentes, disputados em casa e
fora.

Do resultado dos jogos realizados
conforme acima descritos, as oito
melhores equipas classificadas na fase de
liga apuram-se directamente para a fase a
eliminar, enquanto as equipas que
terminarem entre o 9º e o 24º lugar irão
competir num "play-off" a duas mãos,
para garantirem a sua passagem aos
oitavos-de-final da competição.

Primeira vaga: atribuído ao clube
classificado em terceiro no campeonato
nacional da Federação que estiver na
quinta posição do "ranking" das
federações nacionais da UEFA;
Segunda vaga: atribuída ao campeão
nacional, aumentando de quatro para
cinco o número de clubes que se
qualificam através do "Caminho dos
Campeões";

Atendendo no exposto até ao momento,
poderá ser colocada outra questão: com a
presença de mais 4 clubes na UEFA
Champions League, como serão atribuídas
estes 4 lugares?

A qualificação para a UEFA Champions League
continuará a ser aberta e dependerá
classificação final do clube no campeonato
interno onde actue (relembramos que em
Portugal, qualificam-se directamente para a
ainda actual fase de grupos, as equipas que
terminem no primeiro e segundo lugar, tendo
o clube que termine o campeonato na terceira
posição de participar na 3ª pré-eliminatória
de acesso à Champions League).

Quanto às 4 vagas suplementares que
passarão a existir, as mesmas serão
atribuídas de acordo com três critérios
diferentes:

BQ Advogadas



Terceira e quarta vaga: atribuídas aos
clubes com o coeficiente mais alto que
não se qualificaram automaticamente
para a fase da liga da Champions
League, mas que se apuraram para a
fase de qualificação da Champions
League, da Europa League ou da
Europa Conference League (nova
competição criada pela UEFA e que
terá início na época de 2021/22).

Relativamente ao restante decorrer da
competição, desde os oitavos-de-final até
à final, esta manterá o formato actual,
contando com eliminatórias a duas mãos
até à final, que será disputada num campo
neutro escolhido pela UEFA.

Quanto à realização dos jogos deste novo
formato da Champions League, a UEFA
anunciou que os mesmos irão ocorrer a
meio da semana, determinando a
importância que o calendário das
competições internas apresentam.

Porém, muitos agentes desportivos têm
demonstrado algum descontentamento
com este neste novo formato, sobretudo
com o aumento do número de jogos
durante a época, uma vez que grande
maioria dos Clubes chegam a participar 

em 4 ou 5 competições diferentes (nacionais e
internacionais), o que resulta num claro
aumento das partidas disputadas e, por seu
turno, do desgaste físico que as mesmas
acarretam.

A UEFA apresentou, ainda, o seu forte
compromisso financeiro com todo o futebol
europeu, afirmando que este novo formato da
Champions League irá garantir que uma
maior solidariedade financeira chega a um
leque mais alargado de equipas que não
participam nas competições de clubes da
UEFA.

Como podemos concluir, face ao exposto,
grandes alterações serão aplicadas à principal
competição europeia de clubes a partir da
época 2024/2025, porém, trarão
efectivamente estas alterações uma maior
competitividade ao futebol europeu ou será
apenas uma alteração de formato, onde os
“clubes grandes” continuaram a ser grandes?

Muitas questões se podem levantar, mas
teremos que esperar até 2024 para termos
resposta a todas elas.
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