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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AQUILO QUE É E
AQUILO QUE
DEVERIA SER

Soraia Quarenta

Sexta-feira já não é a mesma sem NewSport e, como tal, vamos a ela!

Nesta edição vamos falar dos últimos desenvolvimentos no caso João
Mário e a sua transferência directa para o SLB e sobre se a mesma
poderá ser considerada um negócio simulado ou não.

Lá fora, vamos até Itália, não para festejar a conquista do Euro2020,
mas antes para dar conta dos castigos aplicados pela FIFA, em mais um
escândalo que envolve transferências irregulares de menores.

No artigo de opinião, fazemos a seguinte questão: pode o dinheiro
influenciar o talento de um jogador de futebol? Venha saber a
resposta!

Votos de uma boa semana e está dado o pontapé de saída para mais
uma NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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A transferência do Jogador
não decorreu de forma
pacífica!

SIMULAÇÃO OU NÃO?
Ana Salgado Pereira

No decorrer desta semana foi notícia a
transferência do jogador João Mário para o Benfica
contudo, a mesma não decorreu de forma pacífica
tendo existido bastantes tumultos, que parecem
que se irão protelar no tempo.

Ora, tal conturbação advém do comunicado
emanado pelo Sporting onde este acusa quer o
Benfica, quer o Inter de Milão do “negócio” da
transferência do jogador, já enquanto jogador livre,
ser um expediente para contornar a indemnização
que os Leões teriam direito se o jogador assinasse
com um Clube Português.

João Mário foi transferido para o Inter em 2016 e
no âmbito de tal transferência, quer o Clube
italiano, quer o jogador comprometeram-se a pagar
a quantia adicional de 30 milhões de euros se e
quando o jogador viesse a ser inscrito a favor de
Clubes Portugueses e agora o Inter e o Jogador
acabaram por acordar na cessação do contrato de

trabalho que os unia, permitindo ao jogador
assinar pelo Benfica, enquanto jogador livre e
deixando assim o Sporting sem a
possibilidade de receber qualquer
indemnização.

O comunicado dos Leões termina com a
menção de que não deixará de defender os
seus interesses em sede própria,
responsabilizando os intervenientes pelos
danos causados e pelo incumprimento das
obrigações assumidas, ou seja, o recurso ao
Tribunal fica explícito.

Estamos em crer que a simulação de negócio
que o Sporting alega será bastante difícil de
sustentar e provar em Tribunal, uma vez que,
tentar apoiar a sua tese com base naquilo
que não seria a vontade real das partes,
passando por fazer considerações abstratas
será parca a matéria jurídica a utilizar.

Esperamos os desenvolvimentos!
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O art. 19.º do Regulamento do
Estatuto e Transferência de
Jogadores da FIFA prevê os
requisitos que os clubes têm
de cumprir para transferir e
contratar um menor

AS REGRAS SÃO SÓ
PARA ALGUNS
Rafael Machado

O Spezia Calcio, emblema italiano que milita na
Série A - principal escalão do futebol profissional
italiano - foi sancionado pela Comité Disciplinar da
FIFA (FIFA Disciplinary Committee), suspendendo a
participação do clube da cidade de La Spezia, na
Ligúria, pelo período de 2 (dois) anos, nos
mercados de transferência que ocorrem durante a
época desportiva.

A investigação realizada pelo Comité Disciplinar da
FIFA determinou que o Clube italiano violou as
disposições do artigo 19.º do Regulamento do
Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA (FIFA
Regulations on the Status and Transfer of Players),
no que à transferência e contratação de jogadores
menores diz respeito

Em causa, o emblema que será treinado pelo ex-
jogador Thiago Motta na época desportiva
2021/2022, terá contratado vários jovens menores
de idade - ou seja, com idade inferior a 18 anos - da 

Nigéria, trazendo-os para Itália com um
esquema utilizado para contornar as regras
impostas pela FIFA, bem como a Lei de
Imigração Nacional Italiana.

Relembramos que a transferência e
contratação de jogadores menores deverá
cumprir com um conjunto de requisitos
previstos nas alíneas a) a e), do n.º 2 do art.
19.º do Regulamento do Estatuto e
Transferência de Jogadores da FIFA, sendo a
protecção dos menores um objectivo-chave
do quadro regulamentar que rege o sistema
de transferências de futebol.

Para além da suspensão da participação no
mercado de transferência, sanção prevista na
alínea a), do n.º 3 do art. 6.º do Regulamento
Disciplinar da FIFA (FIFA Disciplinary Code),
ao emblema foi ainda aplicada uma multa, no
valor de 500.000,00 (quinhentos mil) Francos
Suíços - aproximadamente 460.000,00 € 
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A questão da transferência e
contratação de menores
continua a ser recorrente no
futebol mundial

(quatrocentos e sessenta mil euros) - sanção que se
encontra prevista na alínea c), do n.º 1, do art. 6.º,
sanções estas que podem ser aplicadas
conjuntamente, nos termos do n.º 6, do art. 6.º
ambos do mesmo diploma regulamentar.

Face à aplicação das sanções acima enunciadas, o
Presidente do Spezia Calcio veio já demonstrar a
sua surpresa com a decisão do Comité Disciplinar
da FIFA, afirmando que o Clube irá recorrer da
decisão.

Porém, o Spezia não foi o único clube sancionado
pela violação do regulado no art. 19.º do
Regulamento do Estatuto e Transferência de
Jogadores da FIFA, tendo sido aplicada a mesma
sanção a mais dois clubes, que militam no 3º
escalão do futebol italiano, existindo apenas uma
redução no valor da multa aplicada.

Apesar da FIFA, regularmente, adoptar medidas
preventivas no que à transferência e contratação
de menores diz respeito, a verdade é que situações
como estas continuam a ocorrer muitas das vezes, 

envolvendo emblemas sonantes do futebol
mundial - relembramos o caso do Chelsea FC
que, em 2019 foi impedido de participar em
duas janelas de transferências, depois de
uma investigação determinar que emblema
londrino violou o art. 19.º do Regulamento do
Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA
em 29 casos.



Jogador Rico,
Jogador Pobre
Andreia Belchior

Costuma ser ao contrário em várias
profissões: pessoas com mais dinheiro,
regra geral, poderão ter acesso a uma
melhor educação e como tal, no mundo do
trabalho terão melhores oportunidades,
beneficiando em alguns casos de um certo
status associado ao dinheiro, nome e bens
que possuem.

Curiosamente no futebol, por regra, a maior
parte dos jogadores provêm de meios e
famílias mais pobres, sendo descobertos ou
recrutados por scouts e os poucos jogadores
que vêm de famílias mais ricas, ou que não
ficaram ricos devido a serem futebolistas,
são muitas vezes estereotipados quer pela
sociedade quer até mesmo pelos seus pares.

O juízo que costuma fazer-se é que estes
desportistas lograram ser jogadores graças
ao seu dinheiro que lhes permitiu aceder a
essa carreira e não devido ao seu talento,
independentemente de o terem ou não. 

Objectivamente, teremos de dizer que de
facto se trata de um estereótipo e de um
comportamento discriminatório que em
nada se coadunam com a ética desportiva e
com a inclusão que tanto se preconiza neste
meio.

Talento e dinheiro são duas coisas bem
distintas e a realidade tem mostrado que no
mundo do futebol não é um critério para
brilhar ou para ser bem sucedido nesta
carreira.  

BQ Advogadas



Temos aliás vários exemplos que provam isto
mesmo. O jogador mais rico do mundo, Faiq
Bolkiah, filho de Jefri Bolkiah, príncipe e ex-
ministro da Economia durante 12 anos no
Brunei, com 22 anos, joga no Marítimo B,
tendo sido transferido do Leicester para o
clube madeirense a custo zero.

Pese embora queira vir a ser conhecido pelo
seu jogo e não pelo seu património ou pelo
estilo de vida opulento, a verdade é que
nunca chegou  a jogar como titular em
nenhum dos clubes pelos quais passou, nem
sequer número de t-shirt tem. 

Em contraste, o  “nosso” Cristiano Ronaldo
que veio da Madeira de uma família pobre, 
 conseguiu chegar aos grandes clubes
nacionais e internacionais e alcançar os mais
altos troféus nesta categoria desportiva. 

Não se nega que jogadores com um berço
abastado poderão eventualmente ter acesso
a este mundo de uma forma diferente que
jogadores provenientes de meios mais
carenciados.

Terão outros meios para poder aceder a uma
escola, a treinos, a equipamentos,
patrocínios e mesmo em alguns casos a
clubes criados pelas próprias famílias.
Bolkiah, de quem falámos atrás,  é capitão
de equipa na seleção do seu país de origem,
o Brunei. 

Contudo nos palcos das grandes equipas  existe
uma “seleção natural” onde só  jogam os
melhores em talento e em jogo e não os que
poderiam pagar para ter uma posição de
estrelato. 

Voltamos assim à questão da inclusão no
desporto. Será o desporto de alto rendimento
um desporto inclusivo ou exclusivo? 

Apesar de questões deste género serem cada
vez mais faladas nos media gerando uma maior
sensibilidade para situações de estigma ou
discriminação no desporto, trazendo até em
alguns casos consequências para clubes,
árbitros, jogadores ou mesmo para dirigentes
desportivos,  algo que é muito positivo, a
verdade é que parece que há sempre algum
pretexto para bulling desportivo, nem que seja
por um jogador ser rico.

Por cá, a Federação Portuguesa de Futebol tem
como corolário a promoção da diversidade e da
inclusão social e defende que o futebol pode
ser um motor importante para o
desenvolvimento de uma sociedade mais
inclusiva, mas a realidade tem-nos dado  muitas
razões para pensarmos que inclusão e não
discriminação muitas vezes não passam do
papel, quer a nível nacional como a nível
internacional. 
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Cabe assim a cada um de nós pensar antes de julgar, e não colocar rótulos a torto e a
direito porque no futebol, felizmente, há espaço para todos, independentemente do nome,
da condição social, do dinheiro, da religião, do sexo, da nacionalidade, etc. 

Jogador rico, jogador pobre: O que conta é o mérito e o talento dos jogadores, algo que não
pode ser comprado. 
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