
J U L H O  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  2 8

NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AS DESAVENÇAS
QUE O FAZEM
PRENDER AO
ECRÃ

Inês Fernandes

A sua semana já não é a mesma sem NewSport e, como tal, vamos a ela!

Nesta edição o SLB volta a ocupar lugar, após ter recusado receber John
Textor, o artigo "O que vem da América, não fica na América" tem tudo
para o prender ao ecrã.

Lá fora, vamos até à seleção feminina da Noruega, onde a discussão
sobre o equipamento ocupa de novo lugar. Será licito obrigar a equipa
feminina a jogar de biquíni?

No artigo de opinião, falamos sobre a seguinte questão: O Desporto e a
Tecnologia: uma relação cada vez mais estreita. Como é que isto se
concretiza? 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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O reino da águia continua a
dar que falar

O QUE VEM DA AMÉRICA
NÃO FICA NA AMÉRICA
Soraia Quarenta

Esta semana, novos desenvolvimentos na actual
situação do SLB, que, após ter recusado receber
John Textor, viu o empresário, ainda assim, chegar
a Portugal para tentar fazer o negócio.

Em que consiste então o negócio? Jonh Textor
tenciona(va) comprar 25% das acções da SAD do
SLB, adquirindo-as a José António dos Santos, o
maior accionista particular da sociedade
benfiquista.

Seria, então, um negócio entre dois particulares,
unicamente dependente da sua vontade em vender
e comprar as acções em causa. Só que não… Neste
caso, o SLB informou publicamente que, caso as
partes tencionassem prosseguir com o negócio,
seria intenção da SAD vetar tal transacção.

No futebol, ainda que os clubes tenham de
constituir sociedades desportivas para competir
profissionalmente e que estas sejam geridas como
qualquer sociedade normal, existe uma 

particularidade que não se não existe
normalmente, mas que é um mecanismo que
se encontra previsto em termos legais.

Ainda que o clube detenha uma participação
minoritária na sua sociedade, essa
participação é qualificada e dá-lhe sempre
poder de veto sobre situações que possam
mexer com o status quo da vida do clube
e/ou sociedade desportiva.

No caso do SLB, esta possibilidade encontra-
se prevista no artigo 13º nº 2 alínea a) dos
Estatutos da SAD, que determina que é
necessária unanimidade dos votos das acções
da categoria A para qualquer negócio que
envolva a aquisição, directa ou indirecta, de
mais de 2% do capital social por uma
entidade concorrente.

Este argumento foi refutado, por John Textor
não se considerar uma entidade concorrente,
no entanto, a SAD benfiquista ainda não
emitiu nenhuma posição que contrarie a
primeiramente assumida.
Esperam-se novos desenvolvimentos, uma
vez que, apesar de saber desta posição por
parte da administração benfiquista, John
Textor veio a Lisboa e não parece ter
desistido do negócio.
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As jogadoras da seleção
norueguesa foram multadas
por usarem calções

BIQUÍNI É OU NÃO
OBRIGATÓRIO?

Ana Salgado Pereira

O Esta semana foi notícia a seleção norueguesa
feminina de andebol de praia e o seu pedido junto
da Federação Europeia de Andebol (EHF) para que
pudessem jogar com calções em vez de biquíni, no
Campeonato Europeu de Andebol, que chegou ao
fim a semana passada com a vitória da Alemanha.

Ora, um pedido que em pleno século XXI pode
parecer estranho aos nossos leitores que ainda se
faça mas, infelizmente, foi o que aconteceu nesta
competição, desta  modalidade.

Para além deste pedido, a resposta foi ainda mais
inusitada, uma vez que, a EHF recusou o mesmo,
uma vez que, o regulamento desta competição era
claro na obrigação das jogadoras jogarem de
biquíni e foram avisadas de que qualquer quebra
das regras seria punida.

As jogadoras optaram por correr o risco - e
muito bem - tendo no jogo que defrontaram
contra a seleção Espanhola usado calções e
não o habitual biquíni obrigatório, acabando
por ser multadas por não terem jogado com
o equipamento definido.

A atitude da seleção norueguesa foi apoiada
pela sua Federação, fazendo aliás com que
outras vozes se insurgissem e com que fosse
possível tomarmos consciência e
conhecimento de algumas das dificuldades
sentidas dentro desta modalidade, tendo a
selecionadora francesa, Valérie Nicolas,
referido que algumas jogadoras ficam
desconfortáveis por terem de jogar em
biquíni e que a modalidade se encontra a
perder jogadoras por questões efetivamente
ligadas ao equipamento.

É de difícil compreensão o facto de se estar a
discutir, neste momento, o que pode ou não
ser usado pelas jogadoras e o que poderá ou
não ser desconfortável para as mesmas, uma
vez que, no final do dia e do jogo estamos a
falar do seu corpo.
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Comunicado da EHF explica o
sucedido e afirma que a
mudança terá que partir da
IHF.

Será de as federações pensarem numa alternativa
que consiga deixar todos os intervenientes
confortáveis, não é aceitável que mulheres ou
homens se vejam obrigados a abandonar
modalidades que gostam ou que antes praticavam
porque o seu equipamento, in casu, é
desconfortável ou reduzido e tudo isto não se
poderá dizer que é em prol do desporto, mas sim
em prol de audiências e de atratividade de
espectadores. Ou seja, o corpo passa a ser um
elemento importante e não a modalidade ou os
seus agentes.

Apesar de toda esta polémica envolvente ao uso de
calções, é de ressalvar que apesar de nesta
competição em específico não se prever os
mesmos, em outras competições já tinham sido
autorizados e contudo não existiu adesão das
jogadoras, o que também é aceitável.

Vejamos que o que interessa é cada uma/ um se
sentir confortável com o que usa e não sentir que o
seu corpo é instrumentalizado.

A EHF emitiu um comunicado onde pretendeu
clarificar que não existiu qualquer ameaça -
ao contrário do veiculado pela comunicação
social e pelas jogadoras da Noruega - de
desqualificação da equipa, bem como referiu
que se limitou a cumprir os regulamentos da
Federação Internacional de Andebol (IHF) ao
multar as jogadoras por ter usado os calções
e não o biquíni designado para tal
competição.

Admite, contudo, que esforços significativos
serão feitos para promover ainda mais o
andebol da melhor forma possível para
todos, independentemente do género.
Contudo, reitera que a mudança só pode
acontecer no nível da IHF, apesar de tal
organização estar empenhada em fazer tudo
o que puder para influenciar isso.

Esperamos que no futuro os esforços e as
atualizações de regulamentos sejam
efetivamente levados a cabo para que
situações como as vividas esta semana não
se repitam.



O Desporto e a
Tecnologia: Uma
relação cada vez
mais estreita

Rafael Machado

Qual amante de desporto, sobretudo do
desporto-rei, percebe que a relação entre
este e a tecnologia é cada vez mais
próxima, aproximação essa que se tem
intensificado nos últimos anos e,
sobretudo, a partir do momento em que o
desporto, seja profissional ou não, passou
a ser visto como uma verdadeira indústria,
que gera e movimenta valores monetários
nunca antes vistos.

Assim, com o desenvolvimento que se faz
sentir no desporto, as entidades
responsáveis pelo mesmo, nas mais diversas
modalidades, passou também a olhar com
outros olhos para o desporto, adoptando
medidas, muitas vezes com recurso a
tecnologias - como o Vídeo-Árbitro (VAR) -
que permitam que o tempo de jogo seja mais
produtivo, existindo menos erros e menos
paragens, muitas das vezes, em detrimento
de um jogo mais intenso e apaixonante, que,
salvo melhor opinião, atraia um maior leque
de apoiantes das mais diversas modalidades
desportivas.
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Mas os desenvolvimentos tecnológicos que
se fazem sentir, não são única e
exclusivamente no que ao jogo jogado diz
respeito.

As transmissões televisivas, ou mais
concretamente, o direito que os clubes têm
relativamente às transmissões dos seus
jogos, são uma das principais fontes de
rendimento actuais dos clubes e, gerando
receitas de milhões para os clubes - muitas
das vezes, receitas essas não distribuídas de
forma igual.

Como será de esperar de qualquer clube,
aqui visto como uma “empresa”, o seu
principal objectivo, juntamente com a
entidade responsável pelo campeonato onde
esse clube actue, é obter o máximo de
receitas possíveis com as transmissões dos
jogos, porém, um dos grandes obstáculos
encontrado passa pelos streamings e pelas
transmissões ilegais das partidas.

Como exemplo, podemos falar da Premier
League, que, juntamente com outros órgãos
reguladores do desporto-rei, intentou
diversas acções em tribunal, desde o ínicio
de 2010, relativamente à questão dos
streamings.

Em face disto, diversos ordenamento
jurídicos têm adoptado normas que
combatam a pirataria online de jogos, 

porém, nunca foi possível alcançar uma solução
prática que impedisse a transmissão das
partidas de forma ilegal.

Numa tentativa de dar mais um passo no
combate às transmissões ilegais, a SERIE A
(principal escalão do futebol italiano) afirmou
ter celebrado um acordo com a Google.

Desse acordo, é possível verificar que a
empresa americana acordou em retirar da sua
Play Store - aplicação que permite comprar
e/ou transferir várias aplicações para o
computador e ou telefone - .qualquer aplicação
que permita transmissões ao vivo de jogos de
forma ilegal.

Para além do exposto no parágrafo anterior, a
Google irá também ajudar na detecção e
prevenção de infrações, através de uma base
contínua, de forma a combater o streaming e as
transmissões ilegais.

Como podemos ver, o desporto na sua
generalidade mas, sobretudo, o futebol, tem-se
aproximado cada vez mais da tecnologia,
“aproveitando-se” desta de forma a melhor
lacunas que possam existir, numa clara
tentativa de proporcionar aos seus adeptos o
melhor espectáculo possível, ao mesmo tempo
que protegem os seus direitos.
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