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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

O PROGRESSO!

Ana Salgado Pereira

Trazemos, como sempre, a actualização desportiva da semana, com a
nossa NewSport.

A nível nacional, a alegada dívida do Cova da Piedade a jogadores do
seu plantel, que poderá colocar em risco a inscrição deste Clube na II
Liga.

Lá fora, em Espanha, a criação da Liga ELLAS, Liga Feminina
Profissional.

Esta semana, o nosso artigo de opinião, irá centrar-se na posição da
UEFA em relação a eventuais manifestações políticas em jogos de
futebol.

Votos de uma boa semana e damos início a mais uma NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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QUEM NÃO DEVE, NÃO
TEME!
Rafael Machado

Aproxima-se a passos largos o regresso das
competições nacionais, iniciando os clubes os
procedimentos necessários para a inscrição dos
emblemas, bem como de todos os agentes
desportivos envolvidos, nas respectivas entidades
competentes, nomeadamente, na Liga Portugal - no
que ao desporto profissional diz respeito.

Porém, prática comum no futebol nacional, os
emblemas, obrigados a cumprir com determinados
requisitos de participação nas competições
organizadas pela Liga Portugal, bem como as regras
relativas ao procedimento de candidatura e o prazo
de apresentação desta, parecem desafiar as
obrigações impostas, tentando contornar o
incontornável.

Desta forma, à semelhança do que aconteceu em
épocas anteriores, com outros clubes -
relembramos a situação do Vitória de Setúbal, que
milita no Campeonato de Portugal, que em 

Situações como esta
mostram-se recorrentes, de
ano para ano

várias situações viu a inscrição na I Liga
analisada ao pormenor, depois de alegada
existência de dívidas - o Clube Desportivo da
Cova da Piedade vê ser posta em causa a sua
inscrição na II Liga, onde irá actuar na época
2021/2022, por alegadas dívidas salariais
relativas à remuneração-base vencidas e não
pagas. 

Ora, nos termos do art. 10.º do Regulamento
Das Competições Organizadas Pela Liga
Portugal, com a epígrafe “Licenciamento para
participação nas competições organizadas
pela Liga Portugal”, mais concretamente no
seu n.º 2, na determinação dos requisitos de
participação devem, obrigatoriamente,
constar o cumprimento das obrigações
previstas nas alíneas a) a e) do artigo 12.º da
Portaria n.º 50/2013, de 5 de fevereiro.

O art. 12.º da Portaria n.º 50/2013, de 5 de
fevereiro, que prevê, entre outros requisitos,
os emblemas têm a obrigação de entregar  
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certidão comprovativa da regularidade da sua
situação perante a administração fiscal e a
segurança social, bem como declaração de
inexistência de dívidas salariais relativas à
remuneração-base vencidas e não pagas a
praticantes desportivos regularmente
inscritos.

Face a isto, a direcção do Clube do concelho
de Almada veio já prestar declarações,
afirmando que o mesmo não apresenta
quaisquer dívidas aos seus jogadores,
encontrando-se apenas a aguardar decisão
por parte da Liga Portugal, relativamente à
entrega da documentação para a inscrição na
II Liga, fora dos prazos previstos no Manual
de Licenciamento para as Competições -
Época 2021/2022.

Porém, alguns jogadores do Clube Desportivo
da Cova da Piedade afirmam que se
encontram efectivamente em dívida valores
referentes ao salário do mês de Maio de
2021, confrontando as palavras proferidas
pela Direcção.

O deferimento ou indeferimento
da inscrição encontra-se agora
nas mão da Liga Portugal

Face a tudo o exposto, cabe agora à Liga
Portugal analisar e decidir se efectivamente o
Clube cumpriu com os requisitos previstos
para a sua inscrição e se encontram ou não
salários ou valores em dívida aos jogadores.
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LIGA ELLAS
Andreia Belchior

O prometido era devido e esta semana finalmente
foi anunciada a criação da Liga Ellas, a primeira liga
profissional de futebol feminino em Espanha.

Apesar de ainda com muitas arestas por limar,
porque uma Liga não se cria do pé para a mão, o
projecto será uma realidade e nos próximos
tempos veremos como funcionará a sua
implementação.

Para já, segundo o que foi anunciado por Irene
Lozano, Presidente do Conselho Superior de
Desportos (CSD), a Liga Ellas será constituída por
dezasseis equipas, e será a CSD a entidade
responsável pela sua implementação e supervisão. 

Ao que tudo indica, começará já na época
2021/2022 e o modelo de competição desta Liga
estará baseado no das ligas de futebol masculino e
posteriormente, a ideia será estender também para
outras modalidades como o voleibol ou
basquetebol, dado que em Espanha até agora não 

Uma grande novidade e um 
 enorme passo para o futebol
feminino

havia nenhuma liga profissional feminina de
desportos, uma iniciativa de louvar.

Apostar-se-á numa transição de três
temporadas até estar concluso o processo de
profissionalização da Liga, que deverá
terminar em 2024, cujo organismo
responsável por esta profissionalização é o
CSD através da nomeação de uma Comissão
Directiva que deverá ser entretanto criada
para esta finalidade. 

Esta Comissão será composta por
representantes dos vários clubes e presidida
por alguém externo a um destes clubes, que
será eleito por todos. Para tanto, o CSD irá
criar uma comissão de acompanhamento que
ajudará nesta implementação.

No que respeita aos direitos de transmissão
das competições, a Presidente do CSD
adiantou que estão a considerar os vários
operadores neste âmbito, mas sobretudo a 



J U N H O  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  2 3

MediaPro que parece estar na disposição de
negociar novas condições para este projecto.

Não poderá ser deixada de parte a revisão do
Convenio Colectivo ou Acordo Colectivo, uma
vez que o atual foi denunciado pela
Associação de Futebolistas Espanhóis,
devendo assim ser renegociado e melhorado,
tentando que seja mais representativo de
todas as partes. 

Uma das questões a ser abordada nesta
revisão é a da retribuição que será paga às
jogadoras, tendo ficado a promessa de que
tentarão uma melhoria e subida progressiva,
dentro do que os clubes possam assumir. 

Uma outra novidade anunciada por Irene
Lozano será a criação da Fundação Liga Ellas,
cujo intuito é o de impulsionar o
desenvolvimento do futebol feminino e de
promover condições para mulheres ou
meninas que querem ser futebolistas
profissionais. 

A criação da Liga Profissional de
Futebol Feminino, terá como
efeito uma revisão, por exemplo,
da retribuição auferido pelas
atletas

Para tanto esta fundação apostará na recolha
de fundos para concretizar estes objectivos e
para apoiar a Liga Ellas.

Esta é mais uma prova gratificante de que
cada vez mais se investe no futebol
profissional feminino. Veremos os próximos
desenvolvimentos! 

 



A posição da UEFA
quanto a
manifestações de
natureza não
desportiva
Inês Godinho

Não são poucos os casos em que
intervenientes em competições
desportivas são sancionados por
manifestações de natureza não
desportiva e, por isso, assume relevância
perceber qual tem sido a posição da
UEFA nesta matéria. 

Desde há muito tempo que se defende que
a política e o desporto não se misturam,
sendo o desporto um terreno neutro em
matéria de política ou ideologias. Os
Estatutos da Union of European Football
Associations (UEFA) determinam no seu
artigo 1º/1 que a “UEFA shall be neutral,
politically and religiously.”. Mas a verdade é
que dificilmente se consegue atualmente
separar de forma clara estas duas
realidades. 

O que se pretende analisar é a seguinte
questão: afinal, que tipo de manifestação
política está proibida nos eventos
desportivos? 

Podemos nomear, por mera curiosidade,
uma tendência não assim tão distante, de
utilizar o desporto, em especial os jogos
olímpicos, como um meio de propaganda
política, utilizada, nomeadamente por Hitler
e Mussolini, no século XX. 
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A verdade é que, hoje em dia, tal
fenómeno parece impensável, na medida
em que existem estruturas independentes
responsáveis pelos eventos desportivos,
que permitem que se faça uma separação,
pelo menos teórica, entre o desporto e a
política. 

Tendo em conta a dimensão deste tema,
vamos concentrar-nos na questão de
saber qual a postura assumida pela UEFA
nos últimos tempos, e nomeadamente se
esta postura é ou não coerente e qual o
critério para considerar algo como
“político” e, portanto, alheio ao futebol. 

 
Mas, esta norma tem alguns problemas de
interpretação, visto que a UEFA não pune
e, por vezes, até permite, manifestações
não desportivas em eventos desportivos.

O artigo do Regulamento Disciplinar da
UEFA mais relevante nesta sede é o artigo
11º que consagra os princípios gerais de
conduta que se aplicam aos membros de
associações, aos clubes, jogadores,
oficiais, membros e todas as pessoas que
sejam designadas pela UEFA para exercer
uma certa função. O número 2 do artigo
determina que “a breach of these
principles is committed by anyone: (...)
c. who uses sporting events for
manifestations of a non-sporting
nature”.

Da interpretação deste artigo podemos
concluir que, o dever que cabe a todos os
sujeitos já identificados pressupõe,
nomeadamente, não se manifestarem
sobre algo não desportivo em eventos
desportivos, o que inclui as manifestações
políticas. Parece bastante claro o sentido
desta disposição, na medida em que se
pretende que os eventos desportivos,
organizados pela UEFA, não sejam palco
de manifestações alheias ao desporto.

Em 2017, a UEFA puniu o clube Legia
Varsóvia da Polónia, pelo facto de os
adeptos terem exposto, no jogo contra
Astana, um mosaico com um soldado nazi
a ameaçar uma criança com uma arma,
como forma de se manifestarem,
alegadamente, contra as mortes causadas
pela Alemanha Nazi, comemorando o 73º
aniversário da Revolta de Varsóvia. O
argumento apresentado pela UEFA para a
punição foi o artigo 16º/2 do Regulamento
(“2 -However, all associations and clubs are
liable for the following inappropriate
behaviour on the part of their supporters
and may be subject to disciplinary
measures and directives even if they can
prove the absence of any negligence in
relation to the organisation of the match:
(...) e) the use of gestures, words, objects
or any other means to transmit a
provocative message that is not fit for a
sports event, particularly provocative
messages that are of a political,
ideological, religious or offensive nature;”),
considerando que se tratava de uma
manifestação política, que não é permitida
em eventos desportivos. 
Em 2018, fez furor o facto de Pep
Guardiola, treinador do Manchester City,
utilizar um pin com um laço amarelo em
diversos jogos da Premier League, sendo
que esse laço simbolizava, segundo o
treinador, uma manifestação contra a
prisão de dois líderes separatistas
catalães. Guardiola foi multado pela
Football Association (FA) por tal ato, por
esta considerar que o laço simboliza uma
mensagem política, sendo contra o kit da
FA e contra regulamentações de
publicidade. 

A ideia nesta exposição é tentar entender
qual o critério utilizado pela UEFA para proibir
ou não certas manifestações não desportivas,
nomeadamente as políticas. 

Para melhor perceção do tema, podemos
indicar alguns exemplos em que a UEFA se
manifestou quanto a expressões não
desportivas: 
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O contexto político em relação à Catalunha
estava complicado, culminando na prisão
dos líderes do movimento independentista
catalão, tendo, portanto, impacto a utilização
do laço em eventos desportivos, como a
Premier League, que tem um número
considerável de espectadores. No entanto, a
UEFA não condenou a atitude do treinador,
ao contrário da FA, sendo afirmado por
várias fontes que a UEFA não se opunha a tal
atuação e, nesse seguimento, o treinador
utilizou o laço nos quartos de final da Liga
dos Campeões e não foi punido. 

Uma pergunta surge imediatamente: porque
a UEFA não proíbe a utilização deste laço, o
qual tem uma mensagem política associada
(sendo que foi o próprio treinador que lhe
atribuiu significado), mas pune o Legia
Varsóvia pelo facto de os adeptos exporem
um mosaico contra a opressão? 

Intuitivamente percebemos que é diferente
em termos de impacto um pequeno pin em
forma de laço e um mosaico que ocupa um
espaço considerável da bancada de um
estágio, mas no Regulamento da UEFA não
há, associado à proibição das manifestações
políticas em eventos desportivos, um critério
de “impacto”.

O Conselho de Ética e Disciplina da UEFA
puniu diversos jogadores e elementos
técnicos do Qarabağ FK por considerar que
o gesto em questão, uma saudação militar,
tendo em conta o contexto político existente
naquela época foi inapropriada e
consubstanciava um caso em que se usou
um jogo da Liga Europa da UEFA para
manifestações de uma natureza não
desportiva. A sanção baseou-se assim no
artigo 11º/2 alínea c) do Regulamento
Disciplinar da UEFA. 

A questão do que é uma manifestação política
assume relevância no período atual,
principalmente com o início do Euro 2020, na
medida em que se tem assistido, à semelhança
do que já tinha ocorrido em outras
competições, a manifestações por parte dos
jogadores contra o racismo, apoiando o
movimento “Black Lives Matter” (BLM). O
gesto de se ajoelhar em protesto contra os
abusos ocorridos pela discriminação foi
iniciado por Colin Kaepernick em 2016 e
ganhou ainda mais significado após o caso de
George Floyd. 
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Desde o início dos jogos do Euro 2020
diversas seleções seguiram esta
tendência, mas outras não. Podemos
destacar o caso da Seleção Hungria que
afirmou que não iria fazer tal gesto pelo
facto de esta violar as regras da UEFA,
nomeadamente, a proibição de qualquer
manifestação política em eventos
desportivos presente no artigo 11º/2
alínea c) do Regulamento Disciplinar. 

A UEFA não se manifestou contra estes
gestos, afirmando apenas que a “UEFA has
zero-tolerance against racism and any
player who wants to demand equality
amongst human beings by taking the knee
will be allowed to do so”. Nesse sentido,
parece que tal movimento, na visão da
UEFA, não é de “non-sporting nature”, na
medida em que se fosse teria de ser
proibido. Ou será que, como está de
acordo com a visão da UEFA, é
considerado válido? 

A questão que surge é exatamente essa: o
critério é o facto de ser uma manifestação
não-desportiva (como está no
regulamento) ou pressupõe um juízo de
valor por parte da UEFA?

Ora, uma das bandeiras da UEFA é a da
não discriminação. Importa referir o artigo
14º do Regulamento Disciplinar da UEFA
que determina “1 - Any person under the
scope of Article 3 who insults the human
dignity of a person or group of persons on
whatever grounds, including skin, colour,
race, religion, ethnic origin, gender or
sexual orientation, incurs a suspension
lasting at least ten matches or a specified
period of time, or any other appropriate
sanction. 2 - If one or more of a member
association or club’s supporters engage in
the behaviour described in paragraph 1,
the member association or club
responsible is punished with a minimum
of a partial stadium closure”.

Este artigo expressa assim a visão anti-
discriminatória e, por isso, anti-racista da
UEFA, determinando por isso sanções
quando tal princípio é violado. 

Por outro lado, em 2016 a UEFA lançou uma
campanha de “Não ao Racismo”, para
combater o racismo e promover a aceitação
da diversidade. 

Atendendo ao exposto, somos levados a crer
que a inércia da UEFA quanto a este
movimento se deve ao facto de ela concordar
com ele, ou pelo menos, com o que ele
defende. Temos algumas dúvidas sobre o
facto de tal atuação ser considerada como
política, visto que o que se defende é o direito
à igualdade, algo defendido por todos os
países democráticos e expresso pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem,
que não pressupõe, pelo menos em regra,
uma posição política. Mais, será mesmo uma
atuação de natureza não-desportiva? Um dos
pilares do desporto é exatamente a não
discriminação, sendo complexo classificar um
ato contra a discriminação como “não
desportivo”. 

Por outro lado, fazendo referência ao
afirmado inicialmente nesta exposição, a
maior exposição da luta contra o racismo,
como é defendida pela UEFA, não prejudica
esta instituição, o que pode justificar que esta
não sancione esses comportamentos. 

É complexo fazer uma comparação entre os
vários casos em que se discutiu a existência
de uma manifestação não-desportiva, mas
iremos tentar relacionar o caso de Pep
Guardiola e esta situação do movimento BLM.
Em ambos os casos não houve uma resposta
sancionatória da UEFA, sendo que no primeiro
caso, foi alegado pelo treinador o uso do laço
como oposição à prisão injusta dos líderes
separatistas da Catalunha e, no segundo, o
movimento é realizado contra o racismo.
Parece que podemos perceber uma
semelhança: as duas manifestações
supostamente não desportivas prosseguem
direitos humanos (liberdade e igualdade), que
são defendidos pela UEFA. 
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Ora, surge, no entanto, um problema: no caso do mosaico dos adeptos do Legia Varsóvia foi
alegado pelos adeptos que tal ato era uma forma de comemorar os 73º anos do fim da Opressão
de Varsóvia e, portanto, era uma manifestação aparentemente a favor da liberdade dos povos.
No entanto, como já visto a UEFA puniu esta situação, mas não a situação de Pep Guardiola (a
defender a liberdade dos líderes de um movimento independentista). Aparentemente até
poderíamos falar em incoerência das decisões, mas houve um fator que parece decisivo: o
impacto da atuação, na medida em que a exposição de um pin com um laço não se pode
comparar à de um mosaico com uma imagem violenta que ocupa uma área considerável das
bancadas. A verdade é que o mosaico é apto a facilmente perturbar a finalidade do evento
desportivo - o jogo - e até o próprio público. 

É possível, assim, reunir alguns critérios que estão na base das decisões da UEFA. 

Em primeiro lugar, não haverá, em princípio, punição de atos que estejam de acordo com os
princípios defendidos pela UEFA, que acabam por ser os genericamente aceites pelos vários
sujeitos integrantes desta organização. 

Em segundo lugar, há que atender ao impacto que tal manifestação terá no evento desportivo,
na medida em que não poderá um ato de natureza não-desportiva destabilizar o evento. Isto
inclui diversas variantes, visto que não está em causa apenas o jogo em si ou o ambiente no
estádio, mas também todas as realidades alcançadas com a exposição deste evento, visto que
atualmente, estes têm bastante exposição. 

Refere-se, por fim, o caso recente do austríaco Marko Arnautovic, que foi castigado pela UEFA
com um jogo de suspensão por esta ter classificado a sua atitude (suposto gesto nacionalista),
no jogo do Euro2020 que opôs a Áustria à Macedónia do Norte, como um insulto a outro
jogador. Na prática, aqui a UEFA não se manifesta sobre o facto de ser (ou não) um movimento
associado a um pensamento nacionalista, e, portanto, político, punindo o jogador apenas por ter
insultado um outro jogador - recorreram assim ao artigo 15º/1 a), iv. do Regulamento
Disciplinar. Note-se que a investigação sobre se seria uma manifestação não-desportiva poderia
levar a uma sanção superior ao jogador, mas é necessário perceber a rapidez de decisão exigida
por competições que decorrem em curtos períodos de tempo como o Euro, que não se
compagina com uma investigação profunda. 
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