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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

POLÉMICAS

Andreia Belchior

Sejam bem vindos à nossa nossa 25ª edição da NewSport! Esta semana,
o mote para o nosso artigo nacional é a eleição do presidente do SLB e
a forma como poderá ser impugnada a votação, tendo em conta que a
AG foi feita num período de pandemia e tem sido alvo de indignação e
até mais, por alguns sócios.

Como tema internacional, o Euro 2020 é incontornável. Trazemos a
análise da polémica gerada pelo golo de Kylian Mbappé no jogo
França-Suíça. 

Por último, no nosso artigo de opinião vamos falar da decisão do
Comité Olímpico Internacional (COI) que autorizou as atletas que têm
filhos ainda em idade de amamentação a levar consigo as crianças nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Fazemos votos de boas leituras e um ótimo fim de semana para os
nossos prezados leitores!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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IMPUGNAÇÃO DE ELEIÇÃO
EM TEMPO DE COVID 

Inês Pestana Fernandes - Summer Intern

No passado dia 29 de Outubro de 2020 foram
dadas a conhecer os resultados das eleições com
mais participantes na história do Benfica. Foi então
reeleito para presidente do SLB, Luís Filipe Vieira. 

Segundo o artigo 9º dos estatutos do Benfica, têm
direito a participar nas deliberações os
representantes titulares de ações de sociedade.
Ora por via da pandemia Covid-19 e por conta de
existirem sócios espalhados por todo o mundo,
ditam os estatutos no artigo já elencado que existe
a possibilidade que os votos sejam realizados por
via de meios eletrónicos. 

Acontece que para ser feita a contagem dos votos,
sendo que é necessário estarem preenchidas
condições de segurança e fiabilidade, o objetivo
seria a confirmação dos votos em papel com os
votos eletrónicos. O problema surge neste
momento.

O Benfica aparece no seio de várias
polémicas, em primeiro lugar por conta do
sistema adotado para os votos eletrónicos,
que parece não ter sido aprovado pelas
entidades competentes para o efeito. Por
outro lado, consta que os votos em papel
foram transportados por veículos não
creditados, para local desconhecido.

As situações elencadas, entre outras tantas
que ocorreram, fazem duvidar da viabilidade
dos resultados inquiridos. Por este motivo, o
advogado Jorge Mattamouros intentou uma
ação tendo em vista a impugnação das
eleições, alegando que “pretende destituir Luís
Filipe Vieira, por considerar que o presidente do
SAD instrumentaliza o Benfica em proveito
próprio.”.

O Benfica reage à ação alegando um conflito
de interesses uma vez que o autor da ação é
cunhado do oponente de Vieira, João
Noronha Lopes, argumento que por si só
parece pouco fiável.

As eleições no SL Benfica
ainda fazem correr muita
tinta...
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Tendo em vista o enunciado, é questionável a
veracidade dos resultados conseguidos pelo
SLB, parecendo totalmente legítimo a ação
levada a cabo pelo advogado que reside nos
EUA. Todavia, surge um problema no que
toca aos prazos a que se tem de atender para
impugnar as eleições.

Por via do Código das Sociedades Comerciais,
elenca o artigo 58º/1/b que são anuláveis as
deliberações que “Sejam apropriadas para
satisfazer o propósito de um dos sócios de
conseguir, através do exercício do direito de
voto, vantagens especiais para si ou para
terceiros(...)”, ditando o artigo 177º do Código
Civil que qualquer deliberação “contrárias à
lei ou aos estatutos, seja pelo seu objecto,
seja por virtude de irregularidades havidas na
convocação dos associados ou no
funcionamento da assembleia, são anuláveis”,
sendo o prazo para a propositura desta ação
elencado no artigo 178º do mesmo diploma,
onde é estabelecido uma janela temporal de
seis meses para o efeito. 
 
É de destacar que o facto de uma deliberação
ser anulável significa que quando essa
anulabilidade não é invocada no prazo
estabelecido, ganha força obrigatória, como
se de um caso julgado se tratasse. 

Pelo que, à partida a ação teria de ser
intentada até Abril de 2021, sob pena de não
poder ser invocada posteriormente e por
essa via produzir os efeitos, mesmo que
podendo existir alguma irregularidade.

Todavia e como estamos a falar de uma
deliberação feita em tempo de pandemia,
consta da Lei n.º 4-B/2021, de 1 de Fevereiro
de 2021, artigo 6º B/1, a interrupção dos
prazos no que consta “prática de atos
processuais, procedimentais e
administrativos que devam ser praticados no
âmbito dos processos e procedimentos”. Ou
seja, a questão surge em saber se o prazo
supra mencionado cai no âmbito de aplicação
desta norma. Ora como estamos perante uma
situação procedimental e a impugnação das
eleições tem de ser feita via a propositura de
uma ação, faz todo o sentido que seja
abrangida por esta norma. 

Cumpre então afirmar que, por via desta
suspensão, o facto de as eleições terem sido
realizadas em Outubro e a propositura da
ação só ter tomado lugar em Junho, ou seja
passado oito meses, não tem qualquer
problema uma vez que respeita a norma
supra identificada. Intentada a ação, cumpre
agora ao Tribunal formular um juízo sobre os
factos destacados na petição inicial.  
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EURO SEM REGRAS

Carla Beselga

Onde há jogo, há polémica, desta vez foi em pleno
Euro, no jogo entre França e a Suíça, em que esta
última eliminou a França do Euro 2020. Quem
assistiu viu que a França foi eliminada nas grandes
penalidades e a questão prende-se com o facto de
muitos adepto defenderem a repetição deste jogo,
por alegadamente o Guarda Redes - Yann Sommer -
não estar na linha de golo quando o penálti foi
marcado por Kylina Mbappé.

Entretanto foi criada uma petição on-line, levado a
cabo pela página Les Lignes Bougnet , no entanto, a
campeão do Mundo não deverá ter grande sorte
com esta petição, pois é opinião da UEFA, e bem,
que não se deverá repetir o jogo.

Denote-se que todas as grandes penalidades foram
analisadas através de vídeo árbitro e assim sendo
validadas, não tendo havido nenhum apontamento
sobre este “tiro” à baliza.

Saber perder também é
uma virtude

Em sofrimento conjunto estamos também
todos nós que teríamos gostado que a nossa
história também tivesse sido diferente. Em
suma, não deverá ter qualquer relevância
esta petição para repetição deste jogo, aliás,
recordando, já em 2016, a França também
lançou uma petição para a repetição do Euro
2016, na qual reuniram 95 mil assinaturas.
 
Esta petição não teve qualquer efeito e
continuámos campeões de pleno direito.
Nessa altura, também Portugal criou uma
contra-petição on-line, ou melhor uma
mulher que se identificou como “Une
portugaise tres chateada” criou esta petição
intitulando-a de “Que os franceses ganhem
juízo”.

Denota-se assim que a posição dos franceses
quando perdem é sempre a mesma, no
entanto estando tudo regulamentado e
devidamente analisado não há petição que
produza efeitos, no entanto a mediatização
do futebol origina este tipo de manifestações,
pois infelizmente não podemos passar todos
e no fim só ganha um. 



Novos tempos ou
fogo de vista?
Soraia Quarenta

Esta semana recebemos uma notícia com
uma agradável surpresa: o Comité
Olímpico Internacional (COI) autorizou
que atletas que também são mães que
têm filhos ainda em idade de
amamentação, seriam autorizadas a
fazer-se acompanhar pelas crianças, nos
Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Tal medida foi acolhida com um sentimento
agridoce por parte das atletas pois foi um
“sim” com muitos “mas” envolvidos. Nesta
edição dos Jogos Olímpicos, os atletas não se
podem fazer acompanhar de família, dadas
as restrições impostas pela pandemia Covid-
19, contudo, várias foram as vozes femininas
que se levantaram, pois tal determinação
implicava que as atletas fossem forçadas a
fazer uma escolha cruel e, a nosso ver,
completamente desnecessária: deixar os
filhos durante 28 dias ou abandonar o sonho
olímpico.

Contudo, a essas vozes não foram dadas
quaisquer respostas, pelo menos,
inicialmente, mas o poder das redes sociais
falou mais alto e foram as próprias atletas,
que, acima de tudo, são mães, que acabaram
por ser determinantes para a posição agora
anunciada.

BQ Advogadas



Através de várias publicações em diferentes
redes sociais, onde as atletas davam conta
do seu dilema e do facto de não obterem
respostas e a consciencialização do público e
seus seguidores do que se estava a passar,
criou-se a pressão social necessária para que
o COI tivesse de se pronunciar, o que acabou
por acontecer então esta semana.

No entanto, não há bela sem senão… O COI
veio então dizer que as atletas que fossem
mães em período de amamentação,
poderiam então levar os seus filhos na
jornada olímpica, desde que os mesmos não
fossem com as mães para a Aldeia Olímpica,
onde se mantêm a proibição de entrada de
acompanhantes de atletas, ficando alojados
em hotéis preparados para a situação e,
desde que tal se verificasse necessário.

Ora, não é difícil perceber que esta condição
de que as crianças poderão acompanhar as
mães “desde que necessário” é um conceito
bastante indeterminado que o COI ainda não
fez questão de esclarecer (pelo menos, até
ao momento em que escrevemos) e que
continua a causar angústia a várias mães
atletas que não sabem bem que
condicionantes poderão ser impostas ou
determinadas, a uma semana da partida
para a jornada olímpica.

 

Outra questão que se impõe é quem determina
o que é necessário? Será o COI, um corpo
médico…? Será determinado um conjunto de
critérios, como a idade da criança a amamentar
ou a frequência com que o faz?

Amamentar é um dos actos mais intimistas e
mais primitivos que pode ser experienciado e
ninguém deveria ter o poder de determinar
quando, como e durante quanto tempo ocorre,
sem ser a própria mãe.

Pensar que uma entidade poderá ter algo a
dizer sobre este tema e impor as suas
determinações sobre uma mãe é extremamente
desconcertante e - declarada e orgulhosamente
falando como mãe -, perturbante e intrusivo.

Assim, acolhemos com agrado este anúncio do
COI, mas “de pé atrás” após a euforia inicial,
pois muito ainda terá de ser clarificado.

Os direitos à parentalidade ainda têm um
estigma muito pesado associado, na sociedade
em geral, pelo que não é de causar espanto
que, no desporto, ainda seja pior, podendo
mesmo ser considerado tabu.
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Por um lado, para as mães trabalhadoras,
existem ainda diversos entraves à
harmonização entre a maternidade e o
trabalho, sabendo nós que desde cláusulas
laborais (proibidas, mas usadas) de proibição
de gravidez durante um certo período, à
diferenciação de ordenado ou mesmo de
acesso a promoções no trabalho,
relativamente a homens, pelo “tempo que se
perde” a parir (desculpem o grafismo e a
deselegância, mas cremos que se impõe cada
vez mais chamar as coisas como elas são) e a
cuidar de um novo ser humano que será o
futuro da humanidade, naquela coisa “fútil”
que se chama licença de maternidade, pois
implica muito tempo afastada de um
trabalho.

Por outro lado, cremos que a parentalidade é
mesmo um flagelo para o mundo laboral,
pois querendo-se avançar no progresso dos
direitos não só dos progenitores, mas das
próprias crianças, um pai que queira gozar
das prerrogativas maternas, ou seja, gozar
uma licença mais prolongada, em
substituição da mãe, também é discriminado
no trabalho, discriminação essa, muitas
vezes, associada à sua virilidade, por estar a
assumir o “papel que é da mulher”.

Para sociedades que se dizem tão avançadas e
protectoras do direito à família, à
parentalidade, da igualdade e ao futuro da
humanidade, não deixa de ser irónico que,
neste aspecto em concreto, homens e mulheres
sofram de tais preconceitos e entraves, ainda
que em planos diferentes.

Ora e se isto acontece, de uma forma
transversal, em diversos quadrantes da
sociedade laboral, o que dizer do desporto,
onde parentalidade não é sequer tema e, em
certa medida, acaba por ser um “estorvo”?

Quantas vezes não vemos notícias sobre pais,
jogadores de futebol, que são impedidos de
assistir ao nascimento dos seus filhos por
estarem em treinos, estágios ou competições
importantes ou, fazendo questão de participar
nesse momento único e irrepetível que é o
nascimento de um filho, sujeitam-se ao poder
disciplinar do clube, entidade empregadora,
desafiando as ordens e desobedecendo às
mesmas?

Pior ainda se for uma mulher atleta que tem o
“desplante” de querer ser mãe, pois isso implica
uma paragem no percurso desportivo que pode
dar azo a término de vínculos laborais (como
vimos no caso da Lara Lugli). 
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Uma atleta que esteja grávida tem limitações
a nível de treino (ainda que possam treinar)
e não podem competir e, assim, para as suas
entidades patronais, são apenas um “peso
morto” do qual é melhor descartarem-se o
quanto antes (mesmo que, como também já
referimos, uma gravidez, no limite, pudesse
ser comparada com uma lesão prolongada
com tempo de recuperação superior ao
normal, sendo que, regra geral, os clubes
não descartam os seus atletas sem mais, por
essa razão).

Devido a questões biológicas
inultrapassáveis (caberá, até ver, à mulher,
levar a cabo uma gravidez, acreditem que, de
bom grado, se passaria a bola de vez em
quando aos homens nesse campo), as
mulheres continuam a sofrer grandes
preconceitos no desporto, especialmente de
alto rendimento.

E, ainda que muito já tenha sido feito no
campo da igualdade desportiva, muito há
ainda a fazer e cremos mesmo que a
maternidade será o último obstáculo a ser
ultrapassado (o que demorará ainda
décadas).

Numa era do politicamente correcto, onde se
tem de promover a igualdade a todo o custo,
onde se dá tanta ênfase à protecção das
“minorias”, existir este tipo de discriminação
é deveras preocupante (e, porque não dizê-
lo, hipócrita).

Para terminar, esta semana, queremos lançar
um pequeno desafio aos nossos leitores: se
tiverem 5 minutos livres e um pouco de
interesse, experimentem pesquisar no Google
por direitos à parentalidade no desporto ou
direitos das mães e pais atletas ou qualquer
outro tipo de termos de pesquisa que
considerem adequados, relacionados com esta
temática.

Ficarão, no mínimo, tão espantados quanto
nós, por todas as notícias remeterem para pais
de atletas e seu comportamento (que, é certo,
nem sempre é o melhor e atravessa todos os
escalões, como vimos também esta semana
com a mãe do jogador da selecção francesa
Rabiot) e não existir qualquer informação sobre
quais são os direitos dos atletas que são pais e
mães.

Se encontrarem alguma coisa relevante, por
favor façam-nos chegar. Com agrado
analisaremos tudo o que conseguirem
encontrar e ficaremos satisfeitos se, pelo
menos, “uma alma” já se tiver preocupado com
este tema. 
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