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Prefácio 

Teve lugar no ano letivo de 2014/2015 a segunda edição do curso de pós-graduação de 

Direito e Finanças do Desporto, organizado conjuntamente pelo Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas (ICJP) e pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF). 

Renovando a iniciativa já promovida aquando da primeira edição do curso, são agora 

dados à estampa os melhores trabalhos apresentados pelos formandos, assim se 

aproveitando para divulgar estudos de excelente nível académico que podem ser úteis 

para os interessados nas matérias de Direito do Desporto. 

Na realidade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não podia ficar 

indiferente à crescente relevância jurídica do fenómeno desportivo, bem patente na 

intensificação da regulação normativa dos diferentes setores do desporto, na importância 

das organizações internacionais ligadas a estas matérias e também no incremento da 

colocação perante instâncias jurisdicionais de litígios envolvendo entidades desportivas. 

À semelhança do que acontecera com o I Volume, reunindo os melhores trabalhos da 

primeira edição do curso de pós-graduação, o presente volume está organizando com base 

na sequência das matérias lecionadas durante as sessões do curso, desdobrando-se em 

três capítulos fundamentais: i) agentes desportivos; ii) fiscalidade do desporto; iii) justiça 

desportiva. 

Os textos ora publicados constituem trabalhos originais, que versam sobre temáticas da 

maior atualidade, desde assuntos mais clássicos, como são os casos da liberdade de 

circulação de agentes desportivos no quadro da União Europeia e do contrato de trabalho 

desportivo, até outros cujos objetos têm sido menos desbravados no plano doutrinário, de 

que são exemplos a propriedade de jogadores por terceiros (Third party ownership), a 

mediação desportiva efetuada pelos intermediários, bem como a tensão entre proteção da 

intimidade da vida privada e combate à dopagem no desporto. A temática da fiscalidade 

desportiva também surge abordada mercê de um estudo sobre a tributação internacional 

dos desportistas. Naturalmente, o início do funcionamento do Tribunal Arbitral do 

Desporto em 2015 também justifica um redobrado interesse, ao qual se procura dar 

resposta através de um trabalho sobre uma das valências fundamentais desta instância 

jurisdicional: a mediação desportiva. 
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A publicação deste II volume do e-book de Direito e Finanças do Desporto pretende 

responder à procura de trabalhos científicos pela comunidade jurídica, abrindo novas 

pistas de investigação e auspiciando a continuação da associação frutuosa entre o ICJP e o 

IDEFF nestes domínios. 

 

Lisboa, 3 de dezembro de 2015 

 

 

João Miranda 

Nuno Cunha Rodrigues 

Voltar ao índice     ► 

Voltar ao ínicio do texto     ► 
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Third Party Ownership: “Do artigo 18bis ao artigo 18ter do  

Regulations on the Status and Transfer of Players FIFA”  

 

João Tiago Rôlo Maurício Marques 

 

 

Introdução: entre a integridade e a competividade do futebol  

O futebol profissional é hoje uma indústria e um negócio. Termos como direitos 

económicos, patrocínios, naming rights, cláusulas de rescisão e direitos de 

transmissão audiovisual colocam este desporto na esfera do sports business. O 

futebol-indústria (patrocínios, bilhetes e outras receitas que não transferências) 

movimenta milhões de euros a cada época desportiva1. O valor das transferências 

(em 2015, atingiram um recorde de 4.1 mil milhões de dólares2), comissões e 

massa salarial dos jogadores não pára de crescer.  

Os Third Party Onwereship (doravante TPO)3, tema que nos propomos abordar, 

consiste na compra de direitos económicos de um jogador por terceiros. A prática, 

                                                           

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/ 

regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf 

1http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulations

onthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf 

1 http://www2.deloitte.com/na/en/pages/audit/articles/deloitte-football-money-league.html 

2 http://www.fifatms.com/Global/Testimonials/Gtm/Preview-GTM15.pdf 

3 Sobre a definição de TPO veja-se o estudo da consultora KPMG, Project TPO, 

agosto 2013: “Third party ownership is usually and commonly defined as the 

Agreement between a Club and a Third Party, such as investment funds, 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://www2.deloitte.com/na/en/pages/audit/articles/deloitte-football-money-league.html
http://www.fifatms.com/Global/Testimonials/Gtm/Preview-GTM15.pdf
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até então comum na América do Sul, salta para a ribalta do futebol europeu com o 

caso “Tevez/Mascherano”4. A discussão entra, a partir de então, em definitivo na 

agenda da UEFA (que a liderou), e da FIFA (que a globalizou para a eternidade), 

que legislou, primeiro, através do artigo 18bis do Regulations on The Transfers and 

Status Players da FIFA5 (RTSP FIFA), proibindo a “influência de terceiros” e depois, 

com a “proibição” total (Art. 18ter). 

As vantagens e riscos da partilha de direitos económicos será abordada a partir 

de dois pontos de vista distintos: quem defende que só com o investimento direto 

(na contabilidade) ou indireto (partilha de direitos económicos), se consegue dotar 

os clubes mais fracos com “jovens talentos” e injetar competitividade nas 

competições desportivas dominadas por uma oligarquia clubísticas;  e de quem 

aponta a este doping financeiro questões éticas e morais de “modern slavery”, em 

especial de jovens, instabilidade contratual, atentados à equidade e integridade do 

desporto, conflito de interesses, match fixing, opacidade e falta de transparência, 

além de questões financeiras e governance, de fuga de capitais do futebol, “lavagem 

de dinheiro” e “violações” do Financial Fair Play (FFP)6.  

                                                                                                                                                     

companies, sports agencies, agents and/or private investors, in accordance to 

which, a Third Party, whether or not in relation with an actual payment in favour 

of a club, acquires an economic participation or a future credit related to the 

eventual transfer of a certain football player.” 

4 http://www.skysports.com/football/news/11096/5058227/tevez-saga-timeline 

5http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulations

onthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf 

6 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/28/41/2262841

_DOWNLOAD.pdf  

http://www.skysports.com/football/news/11096/5058227/tevez-saga-timeline
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/28/41/2262841_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/28/41/2262841_DOWNLOAD.pdf
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Como veremos infra, entre apelos à regulação, a períodos transitórios (à 

semelhança do sucedido com o Regulamento de Agentes7 e FFP) ou proibição, 

analisaremos as posições de diversos stakeholders - UEFA, FIFA, FIFPro, Comissão 

Europeia ou Associação de Advogados Europeus -, bem como abordaremos 

sumariamente conclusões de estudos (KEA-CDES8, KPMG9), jurisprudência 

europeia e do Tribunal Arbitral du Sport (TAS/CAS).  

A decisão da FIFA impacta do ponto de vista financeiro, desportivo e jurídico, na 

Europa e no mundo. Na parte final do trabalho veremos os argumentos travados 

pelas Ligas de Futebol (Portugal e Espanha) e Fundos de Investimento (Doyen) nas 

instâncias europeias, aferindo da compatibilidade da decisão com o Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE): Concorrência, Liberdade de 

Circulação de Capitais, Serviços e Pessoas. Analisaremos a Especificidade do 

Desporto, o abuso de posição dominante e, em especial, o princípio da 

Proporcionalidade, isto é, se o objectivo legitimo e de interesse geral a atingir 

poderia ser alcançado com outras medidas menos restritivas.   

 

As definições de Third Party Ownership 10 

                                                           

7http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/02/36/77/63/Regulationso

nWorkingwithIntermediariesII_Neutral.pdf 

8 http://www.keanet.eu/docs/full_study_transferofplayers.pdf?4f4eb7 

9http://www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO

%20Report.pdf 

10 Também denominado por TPI (Third-party investment), cfr. PURDON, Jane, 

“Third Party Investment”, in EPFL Sports Law Bulletin, nº 10/2012, pp. 38 e ss.. 

Outras definições: “O direito de reivindicar uma percentagem acordada de uma 

taxa de transferência de jogadores (que é incerta e indeterminada) que podem 

http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/02/36/77/63/RegulationsonWorkingwithIntermediariesII_Neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/02/36/77/63/RegulationsonWorkingwithIntermediariesII_Neutral.pdf
http://www.keanet.eu/docs/full_study_transferofplayers.pdf?4f4eb7
http://www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Report.pdf
http://www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Report.pdf
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Em termos gerais, Third Party Ownership (TPO) pode ser definida como a 

propriedade parcial ou total dos “direitos económicos” de um jogador por um 

terceiro (uma entidade que não um clube), que, no caso de futura transferência, 

receberá parte do valor de transferência previamente contratualizado11.  

                                                                                                                                                     

derivar de uma futura transferência dos direitos federativos de jogadores (seja por 

empréstimo ou a título permanente) de um clube para outro”, PEREIRA, Daniel 

Lorenz, Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes (ECA), Doha / Qatar, 

2013/05/02, não 

publicado; ou “O direito de todas as outras partes que não os dois clubes que 

transferem os direitos do jogador – com a exclusão de clubes formadores do 

jogador, em conformidade com o mecanismo de solidariedade prevista no 

regulamento do estatuto e transferência dos jogadores – tem a uma indeminzação 

de futura transferência”. É uma interpretação larga na qual cabe todas as formas de 

TPO (agentes, jogadores, donos de clubes, investidores privados, fundos, bancos, 

ex-clubes, etc), in Estudo realizado pelo CIES-CDES; ou “Na indústria do futebol (...) 

Existem inúmeros modelos, mas a premissa básica é que as empresas e/ou 

indivíduos fornecem dinheiro aos clubes de futebol ou jogadores em troca de uma 

percentagem do valor de uma futura transferência de um jogador. Este valor de 

transferência também é comumente referido como Direitos Económicos. Há casos 

em que as entidades atuarão como especuladores através da compra uma 

participação percentual num jogador diretamente num clube em troca de uma 

quantia que o clube pode, então, usar como quiser”,  GEEY, Daniel - Third Party 

Player Ownership: a UK Perspective, EPFL Sports Law Bulletin, n.º10/2012; ver 

infra artigo 18ter RSP FIFA. 

11 Ver ABATAN, Ezechiel, EPFL Report on Third Party Ownership in European 

Football, ibid, p. 22.  
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O TPO tem origem na expansão do mercado de transferências ocorrido no início 

do século, como resultado da “Lei Bosman” e das crescentes receitas dos clubes 

(merchadising, bilhetes, patrocínios e TV). A fim de compreender o seu 

funcionamento, é importante examinar, sucintamente, a distinção entre "Direitos 

Federativos" e "Direitos Económicos".  

 

Direitos Federativos e Direitos Económicos 

O conceito de Direitos Federativos está profundamente enraizado na prática 

do desporto organizado, sendo que no desporto profissional, o registo pela 

federação ou o órgão competente é a condição prévia para um jogador assinar 

contrato de trabalho12. Os Direitos Económicos, por outro lado, são peculiares aos 

desportos de equipa que contam com um sistema de regras de transferência que 

regulam as relações de trabalho entre empregadores (clubes) e trabalhadores 

(jogadores) no caso de mobilidade deste últimos. 

Direitos Federativos são o“direito de um clube registar, em virtude de um 

contrato de trabalho, um jogador numa federação nacional ou Liga profissional, 

com vista a permiti-lo participar nas competições oficiais organizadas por essas 

                                                           

13 De acordo com o art. 5 de FIFA RSTP, “um jogador deve ser registrado numa 

associação para jogar por um clube ou como profissional ou amador em 

conformidade com as disposições do artigo 2. Somente jogadores registrados são 

elegíveis para participar no futebol federado. Pelo ato de registar, o jogador aceita 

respeitar os estatutos e regulamentos da FIFA, das confederações e das 

associações”. Tal registo no clube cria vários deveres e direitos, entre os quais o 

principal é o direito de ser compensado por quebra de contrato sem justa causa. Os 

Direitos Federativos, portanto, constituem a base jurídica para a transferência de 

atletas entre clubes. 
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organizações desportivas”13. O registo, só pode ser detido por um clube, isto é, o 

jogador só pode jogar por um clube de cada vez14. E só os clubes podem ser 

detentores dos Direitos Federativos, não podendo estes, ao contrário dos Direitos 

Económicos, serem fraccionados por terceiros15. Os Direitos Económicos, por sua 

vez, são “os direitos pecuniários da cessão do Direito Federativo de um jogador de 

um clube para outro”16. Na prática, são gerados pela transferência do jogador e 

dependem dos Direitos Federativos. Para que possamos estar na presença de 

Direitos Económicos é condição necessária que, por um lado, apenas e só um clube 

detenha os Direitos Federativos e, por outro, que o jogador esteja de acordo em 

relação à divisão dos Direitos Económicos17. Assim, conceitualmente, dependem 

                                                           

13 MELETO, Victoriano e SOIRON, Romain, “The dilemma of third-party ownership 

of football players”, in EPFL Sports Law Bulletin, n.º10/2012, p. 41 

14 A este propósito vide nomeadamente o Acórdão do CAS 2004/A/662 RCD 

Mallorca vs Club Atletico Lanus, o Acórdão CAS 2004/A/781 Tacuary FBC vs Club 

Atlético Cerro & Jorge Cyterszpiler & FIFA e o Acórda o CAS 2004/A/701 Sport 

Club Internacional vs Galatasaray Spor Kulubu Dernegi 

15 Art.5 e 18.2 Regulamento de Transferências da FIFA 

16 MELETO, Victoriano e SOIRON, Romain, EPFL Sports Law Bulletin, n.º10/2012 

17 A este propósito vide RECK, Ariel, “Third party player ownership: current trends 

in South America and Europe”, in EPFL Sports Law Bulletin, n.º10/2012, p. 50, que 

refere que a distinção entre direitos federativos e direitos económicos é 

confirmada pela jurisprude ncia no Acórda o do CAS 2004/A/635, RCD Espanyol de 

Barcelona SAD vs Club Atlético Velez Sarsfield, no qual é referido, a propósito da 

venda dos direitos económicos, que “[e]sta transaça o comercial é juridicamente 

possível apenas em relação aos jogadores que estão ligados contratualmente a um 

clube, uma vez que os jogadores que estão livres de compromissos contratuais - os 
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dos Direitos Federativos para existir18 e podem ser transferidos para terceiros 

mediante um contrato particular entre o clube e esse terceiro (denominado 

contrato de investimento). 

 

 

O sistema de transferências no futebol profissional 

Dado que os Direitos Económicos dependem estritamente do sistema de 

transferência existente no futebol profissional, os aspectos económicos e jurídicos 

das transferências de jogadores, são analisados em detalhe pelo estudo realizado 

pela KEA e CDES “Economic and Legal Aspects of Transfer of Players”, publicado, em 

2013, pela Comissão Europeia19. A regulamentação das transferências de jogadores 

profissionais de futebol de um clube para outro através de um sistema de regras 

que limitam a mobilidade dos jogadores é motivada pelo objectivo de garantir a 

integridade das competições e reduzir os desequilíbrios competitivos entre os 

clubes. O sistema em vigor até a década de 90 do século passado foi considerado 

incompatível com as regras da União Europeia em matéria de Livre Circulação dos 

                                                                                                                                                     

chamados agentes livres - podem ser contratados por qualquer clube livremente, 

sem direitos económicos envolvidos” e acrescenta, ainda, que os “direitos 

económicos, sendo os direitos contratuais comuns, podem ser parcialmente 

transmitidos e, assim, partilhados entre diferentes detentores”. 

18 CARLEZZO, Eduardo, “Investments in Economic Rights of Football Players: a 

Brazilian and international overview”, in EPFL Sports Law Bulletin, n. 10/2012, 

ibid 

19 http://ec.europa.eu/sport/library/documents/cons-study-transfers-final-

rpt.pdf 
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Trabalhadores pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão Bosman20 e, 

em 2001, um novo sistema foi estabelecido pela FIFA com base no seu 

Regulamento Transferências de Jogadores21. Esse regulamento que visava 

promover a estabilidade contratual22, solidariedade financeira, competitive 

balance, integridade e promoção de jovens jogadores, servindo os interesses do 

futebol e do público, é, hoje, no entanto, questionado pela FIFPro, alegando que a 

Especificidade do Desporto não mais se justifica23. 

 

A origem: O Caso Tevez/Mascherano 

A mencionada prática de partilha de direitos económicos entre clubes e 

investidores, hoje bastante usual no mundo futebolístico, nasceu na América do 

Sul, numa altura em que as dificuldades financeiras ameaçavam a subsistência dos 

clubes locais. Mecanismo praticamente desconhecido na Europa “explode” com o 

caso “Tévez/Mascherano”24, levando a Federação Inglesa a intervir. Proibir a 

                                                           

20 Case C-415/93 - Union royale belge des sociétés de football association and 

Others v Bosman and Others, [1995] ECR I-4921  

21 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/

/regulationsstatusandtransfer_e.pdf 

22 Um dos problemas levantados pelo Observatório do Futebol/CIES, no estudo 

demográfico 2014 (http://www.football-observatory.com) é precisamente a 

instabilidade contratual, patente no aumento do número de transferências no 

futebol mundial. Os investigadores associam esse aumento da mobilidade a outro 

fenómeno crescente: a chamada “Third-Party Ownership”  

23 http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-takes-legal-action-against-fifa-transfer-system 

24 http://www.skysports.com/football/news/11096/5058227/tevez-saga-timeline 

http://www.football-observatory.com/
http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-takes-legal-action-against-fifa-transfer-system
http://www.skysports.com/football/news/11096/5058227/tevez-saga-timeline
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“influência” não é tido como suficiente para atingir o objectivo, pelo que opta pela 

proibição25 26 27. Hoje, clubes ingleses podem estar envolvidos em TPO’s em relação 

a jogadores inscritos por clubes fora da Inglaterra. Não é uma violação dos 

regulamentos, mas levanta questões sobre as razões por detrás de tal 

envolvimento28. França (art. 221)29 e Polónia (art. 33.4)30 adotaram igualmente a 

proibição.  

 

O Artigo 18bis da FIFA 

É no seguimento do caso “Tevez/Mascherano” que a FIFA desperta para o 

fenómeno, tendo como ponto de partida a legislação inglesa já existente. No FIFA 

Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP)31 o conceito de TPO é 

explanado no Artigo 18bis: “No club shall enter into a contract which enables any 

other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in 

                                                           

25 Para maior detalhe sobre as regras TPO no Futebol inglês, ver GEEY, Daniel, 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume7/number2/geey/ 

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Third- party_ownership_in_association_football 

27 http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site- 

content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2013-14.pdf. 

28 COON, David, “Questions for Chelsea over links to third-party ownership of 

players”, http://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/chelsea-links-

third-party-ownership. 

29 http://www.lfp.fr/reglements/reglements/2013_2014/reglement_integral.pdf 

30www.pzpn.pl. Sobre as regras francesas e polacas ver mais em EPFL Sports Law 

Bulletin n. 10/2012, p. 26 

31http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations_on_the_status_an

d_transfer_of_players_en_33410.pdf 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume7/number2/geey/
http://en.wikipedia.org/wiki/Third-%20party_ownership_in_association_football
http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-%20content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2013-14.pdf.
http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-%20content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2013-14.pdf.
http://www.lfp.fr/reglements/reglements/2013_2014/reglement_integral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations_on_the_status_and_transfer_of_players_en_33410.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations_on_the_status_and_transfer_of_players_en_33410.pdf
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employment and transfer-related matters its independence, its policies or the 

performance of its teams”. No n.º2 do mesmo artigo, a Comissão Disciplinar da FIFA 

tem o poder de impor medidas disciplinares aos clubes (fê-lo com Tampere 

United32 e muito recentemente com o FC Seraing33). A sua aplicação é obrigatória a 

nível doméstico34.  Em conformidade com a disposição mencionada, “third party 

influence”, o Regulamento da FIFA não proíbe os investidores externos de compra 

de participações em jogadores, impede sim, de exercerem qualquer controlo sobre 

quando, onde e como os jogadores podem jogar ou serem vendidos. A diferença 

filosófica entre essas abordagens resume-se à interpretação de "influência" dentro 

                                                           

32In 2011, the Finnish Football Federation surprised the football world with a 

decision that banned Tampere United (champions in 2007) from all competitions, 

for allowing a third party to influence its transfer policies. In fact, and in the lack of 

a specific regulation regarding TPPO, the Finnish football association became the 

first national association to directly apply FIFA’s Article 18bis. The forbidden 

clause stated that investment in Tampere United would only be made provided the 

Coach chooses and makes play the players “owned” by the Investor. According to 

the Finnish Football Federation’s decision: “no Club shall add to a certain TPPO 

Agreement clauses allowing the parties or any third party to influence the sporting 

performance of its team, or its policies regarding the independence of the 

employment relations or transfer related matters” (VEIGA GOMES, Fernando, 

Third Party Ownership, Again!, in EPFL Sports Law Bulletin, n. 10/2012 

33http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=9/news=belgian-club-fc-seraing-sanctioned-

under-third-party-influence-and-thi-2678395.html 

34 “The following provisions are binding at national level and must be included 

without modification in the association’s regulations: articles 2-8, 10, 11, 18, 18bis, 

19 and 19bis”. FIFA, op. cit 

http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=9/news=belgian-club-fc-seraing-sanctioned-under-third-party-influence-and-thi-2678395.html
http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=9/news=belgian-club-fc-seraing-sanctioned-under-third-party-influence-and-thi-2678395.html
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dos regulamentos da FIFA35 36. Alguns órgãos dirigentes optaram por ir mais longe 

do articulado, regulando não só influência de terceiros, mas também a posse por 

parte de terceiras entidades (ou de investimento - o que na prática significa o 

mesmo)37. Na transposição para nível doméstico, a legislação brasileira espelha 

uma postura próxima do Artigo 18bis do FIFA RSTP. Nos termos do artigo 27- B da 

Lei n. 9615/199838, a chamada "Lei Pelé", qualquer cláusula onde há uma 

influência de terceiros sobre questões relacionados com transferência ou 

                                                           

35 “A partir de uma perspectiva externa independente, é quase impossível de ver 

como influência não seria exercida, directa ou indirectamente, pelo proprietário (s) 

dos direitos de um jogador. Se não há realmente influência em tudo, teríamos que 

acreditar que um investidor, tendo adquirido os direitos económicos de um 

jogador com um custo, não gostaria de ter uma palavra a dizer quando esse 

jogador é vendido, a quem e por quanto. (…) pode FIFA realisticamente defender a 

ideia de que um investidor, cujo dinheiro está em jogo, permitir que um clube 

deixe o contrato do jogador expirar (limpando assim o seu valor de transferência) 

ou retê-lo indefinidamente sem exercer alguma influência, contratual ou não, no 

desfecho” in ANDREWS, Richards, “Third Party Ownership - Risk or Reward”, in 

EPFL Sports Law Bulletin, n. 10/2012. 

36 “One can see that these provisions do not forbid third party investment however; 

they prohibit the third party that is making the investment from having any 

influence in the decision making of the football club”, PÉREZ Juan de Dios Crespo e 

WHYTE, Adam in EPFL Sports Law Bulletin n. 10/2012. 

37 ABATAN, Ezechiel, Overview of Third party onwership in European Professional 

Football , EPFL Sports Law Bulletin, n. 10/2012. 

38 Lei 9615/98, de 24 de Março de 1998, retirada de www.planalto.gov.br 
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desempenho de um jogador é “null e void”39. No entanto, a noção de "influência" 

não está definida. 

 

O TPO como “arma”  

Nos últimos anos o desejo de “alimentar” o futebol com “novos talentos” 

resultou numa imperiosa necessidade financeira, incluindo as “empresas 

futebolísticas”, em diversificarem fontes de financiamento. Neste novo modelo de 

financiamento reside a origem de alguns dos problemas que caracterizam o 

presente cenário do futebol profissional. Os clubes ricos conseguem comprar os 

jogadores mais talentosos e promissores, reservando, em teoria, para si, o domínio 

das competições europeias de futebol. Consequentemente esta crescente 

preocupação aparentemente pode representar o fato do equilíbrio competitivo 

poder ser influenciado pela dinâmica de uma natureza financeira e não por uma 

natureza desportiva. E neste contexto, a televisão (direitos televisivos) pode 

desempenhar um importante papel (desequilíbrio) na indústria do futebol. Não 

devemos esquecer que é exatamente através do “peso” da venda desses direitos 

que uma elite de clubes consegue contratar os tais “talentos”, causando, ao mesmo 

tempo, um aumento generalizado dos salários dos jogadores profissionais40. Este 

modus operandi poderá implicar numa progressiva crise económica-financeira cujo 

efeito colateral poderá comprometer, em alguns casos, o regular desenvolvimento 

das competições. O recurso ao TPO, a esta forma de financiamento, é, pois, 

                                                           

39 “The clauses of the contracts between sport entities and third parties, or 

between these and athletes, able to intervene or influence in the transfer of 

athletes or even to interfere in the performance of the athlete or the sport entity 

are automatically null and void, except those in accordance with a collective work 

agreement" (tradução livre retirada KPMG, Report on Third Party Ownership)   



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

19 

utilizado, por muitos clubes, como uma “arma”. Só assim conseguem, por um lado, 

reforçar os plantéis, e, por outro, equilibrar contas, fato que lhes permite, gerar 

receitas e tentar lutar de igual para igual a nível competitivo com a tal elite que tem 

dominado, e dividido entre si, as competições internacionais.  

 

A UEFA e o impacto do TPO no Financial Fair Play Rules41 

A 27 de maio de 2010, a UEFA decide criar o Club Licensing and Financial Fair 

Play Regulations. O objectivo é claro. Uma maior disciplina e racionalidade na 

gestão financeira dos clubes através de: redução da pressão nos custos salariais e 

de transferências; promoção de investimentos a longo prazo em novos talentos e 

desenvolvimento de infraestruturas; não gastar mais do que se tem e viver dentro 

das suas capacidades; proteção da sustentabilidade a longo prazo do futebol 

europeu; o pagamento das dividas em observância com os prazos de pagamento. É 

de realçar a regra do Break Even Rule aplicável ao período de 3 anos.  

Tendo por base a utilização do esquema utilizado pelo Sport Lisboa e Benfica 

que da transferência de uma quota variável de 10% a 20 % dos direitos 

económicos de 5 jogadores para um Fundo criado (Benfica Star Funds) obtinha, 

não só liquidez, como contornava o estipulado do FFP, em consideração dos efeitos 

que este comportamento, se generalizado, teria na estrutura económica-financeira 

dos clubes, e tendo em conta a descriminação em relação aos clubes ingleses, 

franceses e polacos, a UEFA, na edição de 2012, alterou, pela primeira vez, os seus 

critérios de concessão de licenças em relação a TPO42: só os ganhos derivados da 

                                                                                                                                                     

40 http://www.bbc.com/sport/0/football/30915985 

41http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/ e 

http://www.financialfairplay.co.uk/financial-fair-play-explained.php 

42 Ver: E.1.m.ii, Annex VI and Article C.5.b, Annex 7 of UEFA's Club Licensing and 

http://www.bbc.com/sport/0/football/30915985
http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/
http://www.financialfairplay.co.uk/financial-fair-play-explained.php
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transferência de um jogador deveriam ser considerados efetivos para efeitos da 

break even rule43. Neste sentido, a UEFA encontra forma de adquirir mais 

informações sobre TPO e cria uma regra que irá proteger a equidade financeira do 

TPO. Note-se que o novo Financial Fair Play Rules (FFPRs) referem-se apenas à 

participação na Liga dos Campeões e na Liga Europa, e não a campeonatos 

nacionais.  

 

O Peso dos TPO 

                                                                                                                                                     

Financial Fair Play 

Regulations,2012:http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01

/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf 

43 Há duas alterações específicas aos requisitos de licenciamento da UEFA 2012: (i) 

O Anexo VI (E) (m) (ii) ("Requisitos mínimos"), incluindo agora um requisito de 

divulgação no que respeita a TPO; e (ii) o Anexo VII (C) (5) (b) ("Base para a 

elaboração de demonstrações financeiras"), incluindo agora uma exigência de 

contabilidade mínima em relação a uma cessão de direitos a um TPO. 

“Curiosamente o Anexo VII, (C) (5) (b) parece excluir um clube de vender parte dos 

direitos económicos atuais um dos jogadores usando tal como receita adicional ao 

break-even. Essas receitas só pode ser contabilizada uma vez que a transferência 

total e permanente de o jogador tenha ocorrido. Parece que a única via disponível 

TPO é quando se compra um jogador. Isso é porque não há nada no último 

conjunto de disposições de licenciamento que afirme que um terceiro não pode 

comprar, por exemplo, 99% dos direitos económicos de um jogador com o clube 

contribuindo 1%. Isto levaria a que clube só ter de explicar o valor de 1% da 

despesa na sua submissão à FFPR” - GEEY, Daniel, Fair Play Financeiro e TPO: 

Atualizado Regulamento do Licenciamento da UEFA, www.lawinsport.com 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf
http://www.lawinsport.com/
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O tamanho do “mercado” TPO não é facilmente mensurável. A principal razão é 

que, ao contrário das transferências internacionais de jogadores profissionais de 

futebol que são registados no Transfer Matching System gerido pela FIFA44, o TPO 

não era uma prática ativamente monitorizada pelas autoridades do futebol. A 

pesquisa realizada pela Associação das Ligas Europeias de profissionais (EPFL) 

entre os seus membros, em 201245, revela que nenhuma das ligas foi capaz de 

“fornecer uma lista de terceiros”, porque “não há obrigações regulamentares” e 

reconhece ser “impossível controlar todas as entidades que atuam como investidores 

de terceiros no futebol europeu”, situação agravada por estes basearem-se “em 

territórios off shores fora do controle das autoridades desportivas e públicas”, sendo 

que nos paraísos fiscais “pouco escrutínio é exercido em termos de corporate 

governance e fiscal”. Embora “alguns clubes” sejam “obrigados a divulgar 

participações detidas por terceiros devido a obrigações de transparência aplicáveis 

às sociedades cotadas na bolsa de valores46”, essa divulgação “não permite 

identificar os terceiros”. Isto é, sabe-se o nome, mas não se lhes conhece o rosto.  

Raffaele Poli, do Observatório Futebol CIES, em 2010, apontou “uma estimativa 

de cerca de 1000 jogadores, ou 15% de todas as equipas na Europa, sendo de 

propriedade, total ou parcialmente, por terceiros47. Em março de 2013 o 

International Centre for Sports Studies (CIES)48 num relatório para a FIFA sobre 

Third-Party Ownership of Players Economics Rights, escreve que “a informação fiável 

                                                           

44 http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/transfermatchingsystem.html   

45 EPFL Sports Law Bulletin n.º10, 2012, p. 29 

46 por exemplo: 

www.fcporto.pt/Relatrios%20de%20Contas/RelatorioContas1S14CONSOLIDADO.pdf 

47 http://www.football-observatory.com/IMG/pdf/report agents 201 2-2.pdf 

48https://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Medzinarodne_institucie/2014051

2_Third-party_Ownership_of_Players_Economic_Rights_01.pdf 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/transfermatchingsystem.html
www.fcporto.pt/Relatrios%20de%20Contas/RelatorioContas1S14CONSOLIDADO.pdf
http://www.football-observatory.com/IMG/pdf/report%20agents%20201%202-2.pdf
https://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Medzinarodne_institucie/20140512_Third-party_Ownership_of_Players_Economic_Rights_01.pdf
https://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Medzinarodne_institucie/20140512_Third-party_Ownership_of_Players_Economic_Rights_01.pdf
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sobre a escala do fenómeno é rara” e por esse fato “impossível” de “estimar o seu 

significado global”. No relatório em causa, ao mesmo tempo que conclui que a 

“grande maioria das associações” reconhece que a prática de TPO “não os afeta” e 

que aplicaram diretamente e sem modificações o artigo 18bis da FIFA, no mesmo 

documento, ficou escrito que somente a “Inglaterra, França, Bulgária e Sérvia” 

recomendaram que o “TPO fosse proibido no território da FIFA”.  

O mercado representa 3 mil milhões de euros por ano, revelou o Observatório 

do Futebol CIES. Um estudo, realizado pela KPMG Espanha para a Associação 

Europeia de Clubes (ECA), publicado em agosto 201349, revela que a percentagem 

de direitos económicos propriedade de terceiros na Europa situa-se entre 10% e 

50%, enquanto na América do Sul a percentagem é geralmente mais elevada (no 

Brasil, quase 90%). Em termos de distribuição geográfica, mostra que é uma 

prática comum em Portugal (valor dos jogadores sob TPO entre 27% e 36%) e na 

Europa de Leste, e está a crescer em Espanha, nomeadamente em clubes que 

viveram situações financeiras difíceis. Esses dados são relevantes pois apontam 

para a dimensão transnacional e pan-europeia do TPO. Em termos monetários, o 

estudo chega à conclusão de que o valor, na Europa, situa-se entre os 723 milhões 

e 1107 milhões de euros de euros. Em relação aos jogadores pertença 100% dos 

clubes o estudo identifica que demoravam 3 a 5 anos a serem transferidos, 

enquanto os jogadores cujos direitos económicos eram partilhados demoravam 1 a 

3 anos. Outro dado interessante é revelado pela tendência de cláusulas que 

garantem uma “rentabilidade mínima” do investimento e/ou cláusulas que 

                                                           

49www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Re

port.pdf 

 

  

 

www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Report.pdf
www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Report.pdf


DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

23 

prevejam o “pagamento de juros pelo clube”, nos casos em que os direitos 

económicos dos jogadores não possam ser explorados porque o jogador não é 

transferido ou porque o contrato chega ao seu termo. O TPO é descrito como uma 

“oportunidade de investimento muito rentável para terceiros”, e no qual os clubes 

normalmente “perdem dinheiro”, sendo que o único risco real para os investidores 

é a “insolvência do clube”. 

Conduzido pela KEA e pelo Centre for Law and Economics of Sports (CDES), em 

201350, O estudo “The Economic and Legal Aspects of Transfer of Players”, no caso 

da “third party ownership” é defendido que deve ser abordado através da adopção 

de regras desportivas que visem “proteger a integridade e liberdade dos jogadores, 

assim como a equidade da competição desportiva” mas que “não devem, de forma 

desproporcional, prejudicar o investimento financeiro no desporto e devem ser 

compatíveis com as regras da União Europeia de livre circulação de capitais”. 

 

Os modelos de TPO  

Existem vários tipos de TPO51. Analisaremos dois, considerados padrão52: i) 

quando o terceiro disponibiliza uma determinada verba ao clube para a compra de 

um ou mais jogadores obtendo, assim, uma percentagem dos seus direitos 

económicos – TPO de Investimento; ii) quando, numa situação de necessidade de 

financiamento do clube, seja para reforço do plantel ou cumprir necessidades de 

                                                           

50 ec.europa.eu/sports/libary/documents/f-studies/study-transfer-final-rtp.pdf 

51 Para mais desenvolvimento ver Estudo realizado pela KPMG, Project TPO, agosto 

2013, p.13 e ss 

52 AMADO, Joa o Leal in “Desporto & Direito – Revista Jurídica do Desporto”, Ano X, 

no29, 2013 

ec.europa.eu/sports/libary/documents/f-studies/study-transfer-final-rtp.pdf
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tesouraria ou outras obrigações, vende uma percentagem de um ou mais jogadores 

– TPO de Financiamento.  

Estes são os esquemas standard, contudo, existem outros (alguns deles que nem 

são considerados propriamente TPO’s) nos quais os clubes, numa eventual 

transferência, não são os únicos beneficiários53. Geralmente aparecem acordos 

entre clubes e agentes através de empresas pertencentes ao agente, mesmo que 

esta prática fosse proibida pelo artigo 29 do Estatuto do Agente da FIFA. O jogador 

também pode ter uma participação no fee de transferência, como sucede em 

Espanha que em cada transferência dos direitos federativos de um jogador que 

gere um ganho financeiro para o clube vendedor, o jogador transferido, em caráter 

definitivo ou temporário, tem direito a receber uma percentagem da taxa de 

transferência. Em Espanha, esse direito está previsto no artigo 13.a) do Real 

Decreto n. 1006/198554, que regula a situação de trabalho especial de atletas 

profissionais.  

 

Uma leitura sobre a posição dos stakeholders do futebol  

Vamos agora analisar brevemente as posições dos principais stakeholders do 

mundo do futebol. Em relação ao TPO uns defenderem ad initium a regulação. 

Outros alegam que a partilha de direitos económicos injeta competitividade nos 

clubes, reequilibrando as competições. Visão oposta tem, no entanto, quem 

                                                           

53 FERRARI, Luca, “Some thoughts on Third Party Ownership”, EPFL Sports Law 

Bulletin, n. 10/2012, ibid 

54 Se não for alcançado um acordo entre o clube e o jogador, relativa à 

compensação económica a ser recebida pelo jogador, o atleta terá direito a uma 

percentagem bruta mínima de 15% da taxa de transferência. Normalmente, esta 

percentagem é entendida como parte do novo salário do jogador. 
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defenda uma proibição da partilha de direitos económicos por terceiros. Como se 

verá infra, sublinharemos cronologicamente alguns momentos chave que provam 

que a UEFA, que liderou o dossier, desde cedo, procurou que a FIFA legislasse e 

proibisse (o que veio a fazer com o art. 18ter).   

A 22 de abril de 2013, clubes brasileiros escreveram uma carta aberta à FIFA 

afirmando que a proibição de TPO “poderia impactar as finanças dos clubes 

brasileiros e sul-americanos negativamente” e que iriam “mais uma vez ser afetados 

por uma mudança repentina e unilateral das regras, aplicadas sem a sua 

participação, promovida exclusivamente pela UEFA55”. A razão era simples: o peso 

dos TPO no Brasil56, um país tendencialmente exportador57 e o presumível impacto 

que uma proibição58 teria nos clubes.  

Para além das razões económicas, Patrícia Moyersoen, presidente da 

Associação Internacional dos Advogados de Futebol59 coloca a discussão em 

termos jurídicos alertando que a proibição do TPO “seria contrária ao Direito 

Europeu”60.  

                                                           

55 Open Letter, Ref: Ban I Regulation of Economic Rights in Football I “TPO”, 22 

abril de 2013, retirado de http://twitdoc.com 

 

56 Brazilian clubs fight back in third-party ownership debate, 26 abril, reterido de 

www.soccerex.com 

57 Foreign clubs show insatiable appetite for Brazilians, 29 janeiro de 2014, 

retirado de http://uk.reuters.com 

58 www.theguardian.com/football/2014/oct/21/neymar-barcelona-fifa-third-party-ownership-

brazil 

59 http://www.aiaf-law.com 

60Foot: la tierce propriété, financement de demain ? 

http://twitdoc.com/
www.soccerex.com
http://uk.reuters.com/
www.theguardian.com/football/2014/oct/21/neymar-barcelona-fifa-third-party-ownership-brazil
www.theguardian.com/football/2014/oct/21/neymar-barcelona-fifa-third-party-ownership-brazil
http://www.aiaf-law.com/
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A Comissão Europeia61 e a UEFA através de um acordo de cooperação 

procuraram intervir na questão da third party ownership, no sentido de evitar que 

acordos envolvendo jogadores ameaçassem a integridade da competição 

desportiva ou prejudicassem a relação de confiança e respeito mútuo que deverá 

existir entre clubes e jogadores. A Comissária Europeia com a pasta do Desporto, 

Androulla Vassiliou, avisou, então, ser “hora de reavaliar e reformar o sistema de 

transferências”62 realçando que “as novas formas de investimento em jogadores, 

como o TPO, podem minar a capacidade dos organismos desportivos para regular as 

suas atividades”, acrescentando que “as regras devem ser repensadas para melhor 

garantir a concorrência justa e equilibrada”.          

A FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol), em 

2012, a Divisão Europeia, reunida em Praga, apoiou a intenção da UEFA de abolir o 

TPO, ressalvando a necessidade de “um período de transição” e uma redução que 

“deve ser lenta e gradual, em especial agora, quando o futebol mundial enfrenta uma 

grande crise financeira”63. Recentemente, reiterou apelos à proibição mundial do 

TPO64. 

                                                                                                                                                     

www.lepoint.fr/sport/foot-la-tierce-propriete-financement-de-demain-12-06-2013-

1680002_26.php 

61 A propósito do papel e preocupações da CE sobre o futebol e o valor das 

transferências ver: Comunicado à Imprensa de Comissão Europeia de 14 de 

outubro 2012 – IP/14/1134; Comunicado à Imprensa de 7 de fevereiro de 2103; e 

“UEFA e Comissão Europeia: um futebol comum?” FARIA, Felipe in “A Bola”, 

http://abola.pt/nnh/ver.aspx?id=511670 

62 Entrevista in Diário de Notícias – “O lado oculto das transferências”, 20 de julho 

de 2014 

63 http://www.fifpro.org/en/news/study-into-third-parties-and-foreign-academies 

64 As palavras do Secretário-Geral, no regresso de Astana, Congresso da UEFA, 

www.lepoint.fr/sport/foot-la-tierce-propriete-financement-de-demain-12-06-2013-1680002_26.php
www.lepoint.fr/sport/foot-la-tierce-propriete-financement-de-demain-12-06-2013-1680002_26.php
http://abola.pt/nnh/ver.aspx?id=511670
http://www.fifpro.org/en/news/study-into-third-parties-and-foreign-academies
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O Comité Executivo da UEFA tomou uma posição firme sobre o assunto em 

dezembro de 2012, com o “Convite à Proibição de Propriedade de Terceiros”. Além 

de abordar os efeitos de potencial distorção de TPO na aplicação das suas regras 

do FFPR, a UEFA discutiu as implicações mais amplas para o futebol 

nomeadamente com as partes interessadas que fazem parte do seu Conselho 

Estratégico Para o Futebol Profissional (PFSC): ECA, EPFL e FIFPro. Como já foi 

sublinhado ECA e EPFL não manifestaram uma posição política clara a este 

respeito, muito provavelmente porque os pontos de vista dos clubes e Ligas são 

alinhados com o peso dessa prática e com o seu tratamento jurídico a nível 

nacional. Num primeiro momento, o PFSC considerou a proibição de inscrição de 

jogadores debaixo de um regime TPO nas competições por si organizadas65, 

posição que denota uma influência política forte da UEFA, a maior e mais rica das 

Federações, organizando as competições internacionais de clubes melhor 

sucedidas (Liga dos Campeões e Liga Europa). Uma declaração mais clara e forte 

surge na reunião do Comité Executivo da UEFA, a 6 de dezembro de 2012, em 

Lausanne, em que se decidiu que a TPO deve ser proibida por uma questão de 

princípio66. A FIFA seria solicitada “para emitir regulamentos em todo o mundo 

que proíbem a posse de terceiros”. A UEFA estaria pronta para adoptar 

                                                                                                                                                     

realizada em 31 de março de 2014, são bastante claras e inequívocas: "Não são 

apenas os direitos dos jogadores que representamos que estão sob ataque, mas o 

TPO está a causar sérios danos à integridade do futebol mundial. Esta é apenas 

uma questão ligada às falhas do sistema de transferência, o que enfraquece a 

estrutura económica do jogo e incentiva práticas abusivas, tais como TPO: 

http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-versus-third-party-ownership 

65http://www.uefa.org/stakeholders/professionalfootballstrategycouncil/news/newsid=1798900.

html 

66http://www.uefa.org/aboutuefa/organisation/executivecommittee/news/newsid=1906435.html 

http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-versus-third-party-ownership
http://www.uefa.org/stakeholders/professionalfootballstrategycouncil/news/newsid=1798900.html
http://www.uefa.org/stakeholders/professionalfootballstrategycouncil/news/newsid=1798900.html
http://www.uefa.org/aboutuefa/organisation/executivecommittee/news/newsid=1906435.html
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regulamentos que proibissem TPO nas competições da UEFA, caso FIFA decidisse 

não seguir o pedido, observando que um período transitório de 3-4 temporadas 

seria aplicável. O TPO foi tema de agenda no encontro de  Michele Platini com o 

Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, em Bruxelas, em 

abril de 201367 e mais importante, foi a principal questão abordada por Gianni 

Infantino na coluna UEFA-direct, em  março 201368, e um ano depois em 

entrevista69 na qual o Secretário-Geral enuncia os principais riscos associados ao 

TPO: questões morais e éticas, necessidade de proteção da integridade das 

competições, conflito de interesses, instabilidade contratual e contrário às regras 

de Fair Play Financeiro. Face a estes riscos “não deve ter lugar” no futebol e foi 

mencionado como “uma bomba-relógio do futebol moderno” por Platini na 

mensagem de fim de ano lançado em 27 de dezembro de 201370. Todos estes 

desenvolvimentos indiciavam que a UEFA tinha intenção de proibir o TPO - a nível 

mundial, com o auxílio de FIFA - ou a nível europeu, nas suas próprias 

competições. Pela voz do seu presidente recomenda mesmo a FIFA a proibir e 

banir os TPO71. O lobby e a pressão da UEFA sobre a FIFA atingirá, como se verá 

infra, os resultados pretendidos.  

Com o cenário de proibição, surge de Espanha e Portugal, pela voz dos 

presidentes das respectivas Ligas de Futebol (Mário Figueiredo72 e Javier Tebas73) 

                                                           

67 http://www.uefa.org/aboutuefa/organisation/president/news/newsid=1938690.html  

68 http:fr.uefa.org/about-uefa/news/newsid=1931987.html 

69 http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-

play/news/newsid=2067210.html 

70 http://www.zerozero.pt/noticia.php?id=130615 e http://www.uefa.org/about-

uefa/president/news/newsid=2040758.html 

71 Reuters.com/article/2014/03/27/us-soccer-uefa-congress-platini-idUSBREA2Q0AX20140327 

72 “Proibição total dos fundos de investimento será uma tragédia”, Lusa, 23-11-

http://www.uefa.org/aboutuefa/organisation/president/news/newsid=1938690.html
http://fr.uefa.org/about-uefa/news/newsid=1931987.html
http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/news/newsid=2067210.html
http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/news/newsid=2067210.html
http://www.zerozero.pt/noticia.php?id=130615
http://www.uefa.org/about-uefa/president/news/newsid=2040758.html
http://www.uefa.org/about-uefa/president/news/newsid=2040758.html
Reuters.com/article/2014/03/27/us-soccer-uefa-congress-platini-idUSBREA2Q0AX20140327
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a defesa da existência de TPO como fator de promoção da competitividade 

desportiva, apelando, em simultâneo, à regulação e transparência destes 

instrumentos financeiros.   

A Federação Internacional de Futebol lançou duas cartas circulares em 201374 

sobre propriedade de direitos económicos dos jogadores por terceiros, uma 

prática que se tornou “generalizada no futebol em diferentes regiões do mundo, 

levantando uma série de questões que precisam ser abordadas”. O objetivo passou 

por analisar os “impactos económicos e financeiros da prática de TPO, bem como 

assuntos relativos à integridade que afetam clubes, jogadores e futebol”75. Dois 

estudos independentes – Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES) e do 

Centro de Direito e Economia do Desporto (CEDS) – encomendados pela FIFA, 

embora descrevam “a vicious cycle of debt and dependency”, continham elementos 

que conduziam a favor de uma regulação mais que uma proibição. Em setembro de 

2014, o Comité Executivo da FIFA discutiu três abordagens possíveis: (1) a plena 

transparência envolvendo upload de todos os documentos por meio de Transfer 

Matching System da FIFA, (2) a transparência completa, mas envolvendo 

regulamentações restritivas, ou (3) uma proibição total. A fim de proteger a 

integridade do jogo e jogadores, tomou uma decisão, de em princípio, proibir a 

prática de Third Party Ownership of Players Economic Rights (TPPO) no futebol, 

                                                                                                                                                     

2012 

73 http://futbol.as.com/futbol/2013/09/20/primera/1379674942_389386.html 

74 FIFA Circular Letters n. 1335/2013 and n. 1373/2013, www.fifa.com 

75http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.

1373-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros(segunda 

parte)_spanish.pdf 

 

http://futbol.as.com/futbol/2013/09/20/primera/1379674942_389386.html
http://www.fifa.com/
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.1373-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros(segunda%20parte)_spanish.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.1373-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros(segunda%20parte)_spanish.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.1373-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros(segunda%20parte)_spanish.pdf
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com um período de transição76. O assunto regressou, então, às mãos do grupo de 

trabalho sob a presidência de Geoff Thompson77. Em dezembro de 2014, a FIFA 

introduziu o artigo 18ter, proibindo o TPO. Entra em vigor a 1 de maio de 2015, 

data que é no mínimo curiosa, uma vez que não respeita o período normal de 

inscrições e transferências no espaço europeu. Mas antes de analisarmos o 

art.18ter, e compatibilidade com as leis Europeias, debrucemo-nos sobre os riscos 

e vantagens dos TPO.  

 

Riscos e Vantagens do TPO 

Do lado dos opositores do TPO, os objectivos prosseguidos para a sua proibição 

são: garantir a integridade desportiva das competições, partindo da premissa que 

o público tem a percepção que assiste a um “jogo limpo”, evitar os conflitos de 

interesses e risco de influência sobre resultados desportivos (match-fixing), 

impedir que a injeção de dinheiro num clube dê a falsa ideia de equidade 

desportiva e que posso levantar questões de conflitos de interesse, garantir a 

saúde financeira dos clubes, questionam a opacidade e a falta de transparência dos 

investidores e dos investimentos feitos (dinheiro proveniente de offshores) e dos 

perigos daí decorrentes, evitar a fuga de capitais para fora da pirâmide do futebol 

e, por fim, garantir a estabilidade contratual, evitando que os jogadores (em 

especial jovens) vejam a sua liberdade de escolha de carreira limitada ou impedida 

(TPO vistos como promotores de uma instabilidade sistémica contratual). Em 

suma, para além da equidade financeira e saúde económica dos clubes, pretende-se 

                                                           

76 www.fifa.com/about-fifa/news/y=2014/m=9/news=executive-committee-says-stop-to-third-

party-ownership-of-players-econ-2444471.html 

77 www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=9/news=working-group-on-third-party-

ownership-holds-first-meeting-2435566.html 

www.fifa.com/about-fifa/news/y=2014/m=9/news=executive-committee-says-stop-to-third-party-ownership-of-players-econ-2444471.html
www.fifa.com/about-fifa/news/y=2014/m=9/news=executive-committee-says-stop-to-third-party-ownership-of-players-econ-2444471.html
www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=9/news=working-group-on-third-party-ownership-holds-first-meeting-2435566.html
www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=9/news=working-group-on-third-party-ownership-holds-first-meeting-2435566.html
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garantir a integridade do desporto, promoção e defesa da honestidade da 

competição e a estabilidade contratual do jogador. 

Analisaremos com mais detalhe os seguintes pontos: em relação à integridade 

das competições desportivas, a “legalidade e seriedade da competição78 

juntamente com a dedicação pela vitória, são a regra e espírito do desporto em 

geral”. Sem este pressuposto, a integridade do desporto seria numa performance 

teatral. É importante para os clubes, atletas, treinadores, diretores e outros 

entrarem numa competição com o único desejo de ganhar, sem manipulação 

externa. Oponentes do TPO têm comparado a viciação de resultados (match-

fixing) tendo por base eventual a falta de transparência, como ilustrado no 

exemplo: “se alguém ou empresa tem uma participação acionista no clube A e 

direitos económicos num jogador competindo contra clube A, ou se o Jogador D, 

que é detido a 100% pelo Presidente X, joga contra Clube A, que é detida a 100% 

pelo Presidente X? Em ambos os cenários, é evidente que o “conflito de interesse 

pode surgir quando um proprietário de terceiros atua sem escrúpulos”79. É 

importante, no entanto, ressalvar, que há outros cenários que podem apontar para 

conflito de interesses ainda maiores do que representados pelos TPO, como seja, 

a título exemplificativo: o patrocínio da Gazprom, patrocinador da UEFA, a clubes 

envolvidos nas competições europeias, as ligações do empresário Jorge Mendes e 

da sua empresa Gestifute, a jogadores e a empresas de Fundos, ou ainda pelo fato 

de um proprietário (Peter Lim) de um clube (Valência FC) deter uma percentagem 

                                                           

78 CAS 98/200 AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA, "[...] among the 'myriad of 

rules' needed in order to organize a football competition, rules bound to protect 

public confidence in the authenticity of results appear to be of the utmost 

importance": www.tas-cas.org 

79 GEEY, Daniel, “Third Party Player Ownership: a UK Perspective”, EPFL Sports 

Law Bulletin, n. 10/2012 

www.tas-cas.org
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de direitos de imagem de um jogador (Ronaldo) que joga numa equipa concorrente 

(Real Madrid).  

O branqueamento de capitais, a opacidade e falta de transparência é outra 

critica apontada. O principal argumento incide na estrutura jurídica adotada pelos 

veículos TPO, recorrendo a empresas offshore com pouca transparência80. É 

discutível se em vez da proibição TPO, seria mais útil acabar com a dependência de 

off shores81. Interrogamo-nos se, não deverá ser esta uma preocupação abordada a 

nível governamental e não pelas organizações desportivas? Alguns argumentam 

que o TPO promove fuga de capital para fora da pirâmide da família dos clubes de 

futebol “de modo que o rendimento relacionado com as transferências de atletas 

acabam nas mãos de terceiros”82. Tal argumento pode ser considerado parcial e 

incompleto: parcial porque não considera a injeção de capital que acontece quando 

um investidor compra uma percentagem dos direitos económicos do atleta (os 

montantes estão à disposição do clube); incompleto porque só avalia as operações 

rentáveis, esquecendo os investimentos não lucrativos. Ora sem um saldo sobre as 

operações globais dos TPO (já aqui escrevemos ser difícil quantificar) é difícil 

avaliar qualquer fuga de capitais. Acresce que não há razão para afirmar que, após 

o “lucro”, o dinheiro não seja reinvestido no circuito. Com a proibição do TPO, os 

investidores optam pela compra de clubes. Ora, é legitimo questionar qual a 

                                                           

80  “Esta falta de transparência pode aumentar outros riscos, tais como o uso 

potencial do futebol como um canal para a lavagem de dinheiro, e a capacidade de 

influenciar os jogadores”, PURDON, Jane, “Third Party Investment”, ibid. 

81 ROBALINHO, Marcelo, ibid., p. 34 

82 MELERO, Victoriano e SOIRON, Romain, “The dilemma of third party ownership 

of football players”, EPFL Sports Law Bulletin, n. 10/2012, ibid. 
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diferença no lucro de quem detém um clube ou quem investe em TPO – em ambos 

os casos o dinheiro flui do futebol para o acionista – pelo que os argumentos de 

tratamento desigual em relação aos TPO podem ganhar força. 

Outro risco levantado relaciona-se com as carreiras e possível exploração de 

jogadores de futebol, nomeadamente os mais jovens. Por norma, a única maneira 

dos investidores recuperaram o seu investimento é através da mobilidade do seu 

“ativo”. Mesmo quando os terceiros beneficiam de cláusulas que estabelecem 

retornos mínimos em caso de não transferência, o clube poderá sentir-se numa 

“pressão” vendedora de forma a compensar o tal terceiro. É, assim, legítimo 

afirmar que o TPO tem, portanto, um efeito desestabilizador sistémico nas relações 

de trabalho e pode colocar sob tensão todo o sistema de transferências de 

jogadores profissionais no futebol83. Recorde-se, que a estabilidade do contrato é 

um dos principais pilares do Regulamento da FIFA relativo ao Estatuto e 

Transferências de Jogadores negociados com a Comissão Europeia em 2001. 

Se por um lado já aqui vimos que os acordos TPO podem ser instrumentos 

lucrativos para os investidores (sejam eles Fundos de Investimentos, empresas ou 

indivíduos)84, apresentam-se aos clubes como uma nova forma de financiamento e 

investimento. Oferecem aos clubes um meio pelo qual conseguem melhorar a sua 

liquidez de curto prazo, respondendo a necessidades de tesouraria ou permitindo 

investimento em infraestruturas, por exemplo. E, ao compartilharem o risco na 

aquisição ou no desenvolvimento de “novos talentos” (um ativo escasso e bastante 

disputado nos dias de hoje), fazem, com que em teoria, esse reforço dos respetivos 

plantéis, poderá traduzir-se em melhores resultados desportivos, e maior 

competividade e melhores performances desportivas, por sua vez são 

                                                           

83 Diário de Notícias, “O lado oculto das transferências”, 20/07/ 2014 

84 KPMG, Report on Third Party Ownership, retirado de www.ecaeurope.com 

www.ecaeurope.com
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potenciadores de mais receitas (bilheteira, merchandising, direitos de transmissão 

e patrocínios).   

Após esta exposição sobre os Prós e Contras de utilização da prática de partilha 

de dinheiros económicos dos jogadores por terceiros, desenvolveremos de seguida 

a análise ao artigo 18ter (que impõe a proibição) e veremos se essa decisão fere, ou 

não, o Direito Europeu. 

 

O Artigo 18ter85 e a sua compatibilidade com o Direito Europeu 

Recordamos que a FIFA anunciou em setembro 2014 que iria trabalhar na 

redação de uma regulamentação que visava interditar totalmente a TPO “allowing 

a transitional period for clubs (...) to adapt to the new situation”. Surpresa surge 

quando a 22 de dezembro enviou a circular 146486 que, em substância, introduz o 

art. 18ter87 e altera, reforçando o termo “influência”, o artigo 18bis do 

Regulamento de Transferências de Jogadores da FIFA.  

A circular 1464, desde logo, faz uma definição de “terceiro”: “a parte que não os 

dois clubes entre os quais um jogador é transferido, ou qualquer um dos clubes 

anteriores, em que o jogador foi registado anteriormente”. Isto é, engloba-se no 

conceito de terceiro: a) qualquer pessoa ou outros clubes envolvidos na 

transferência; b) os próprios jogadores; c) incluído aqueles clubes que não o clube 

                                                           

85http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulation

sonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf 

86http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular146

4_en_neutral.pdf 

87http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulation

sonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/55/56/41/regulationsonthestatusandtransferofplayersapril2015e_neutral.pdf


DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

35 

de origem e de destino, ou qualquer outro anterior clube onde o jogador tinha sido 

previamente registado88”.    

A interdição entra em vigor a 1 de maio de 2015, sendo que até lá, os contratos 

anteriores a dezembro de 2015 permanecem até ao fim dos mesmos (não podendo 

ser renovados), enquanto os contratos feitos entre 1 de janeiro e 30 de abril de 

2015 só poderiam ter a duração de um ano.  Ateste-se que esse calendário em nada 

respeitou o normal período de transferências no futebol europeu. E todos os 

contratos são registados no TMS.    

A proibição do TPO é, hoje, questionada, em sede de compatibilidade com as 

Leis Europeias por dois stakeholders do futebol, a saber: Ligas Profissionais 

(Espanha e Portugal)89 e um TPO, neste caso, um Fundo de Investimento (Doyen)90 

e cuja leitura e análise é feita nesta parte final do trabalho.  

Numa declaração conjunta, as Ligas Ibéricas apresentaram uma queixa junto da 

Comissão Europeia (Direção-geral da Concorrência) sustentando que a proibição 

decretada pela FIFA viola as regras da concorrência do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), além das liberdades fundamentais de 

Estabelecimento, Prestação de Serviços, de Trabalho e Circulação de capitais”.  

Em relação às questões da violação das normas da Concorrência, para sustentar 

a sua defesa, as Ligas socorrem-se de Jurisprudência do Tribunal Geral da União 

Europeia que considera a FIFA (e UEFA) como “operadores económicos para 

efeitos da aplicação das regras da Concorrência, e como tal, os seus acordos e 

                                                           

88 http://sennferrero.com/attachments/article/173/circular-1464.pdf 

89 http://www.ligaportugal.pt/noticias/as-ligas-portuguesa-e-espanhola-apresentam-denuncia-

perante-a-comissao-europeia-relativa-a-proibicao-das-tpo-pela-fifa/ 

90http://www.insticom.be/static/upload/1/1/150713_DOYEN_SPORTS_hearing_in_Brussels_Court.

pdf 

http://sennferrero.com/attachments/article/173/circular-1464.pdf
http://www.ligaportugal.pt/noticias/as-ligas-portuguesa-e-espanhola-apresentam-denuncia-perante-a-comissao-europeia-relativa-a-proibicao-das-tpo-pela-fifa/
http://www.ligaportugal.pt/noticias/as-ligas-portuguesa-e-espanhola-apresentam-denuncia-perante-a-comissao-europeia-relativa-a-proibicao-das-tpo-pela-fifa/
http://www.insticom.be/static/upload/1/1/150713_DOYEN_SPORTS_hearing_in_Brussels_Court.pdf
http://www.insticom.be/static/upload/1/1/150713_DOYEN_SPORTS_hearing_in_Brussels_Court.pdf
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normas internas devem cumprir essas regras”. Isto é, a entidade FIFA (e UEFA), no 

exercício da sua atividade económica, “são empresas” ou “associações de 

empresas” na acepção do TFUE, sujeitos, por esse fato, ao crivo do Direito da 

Concorrência da UE, devendo as suas decisões respeitar tanto o artigo 101 

(restrição da concorrência ) como o artigo 102 (abuso de posição dominante) do 

TFUE.  

Ressalvamos, que conforme resulta da sentença Meca-Medina (teste da 

Proporcionalidade), de modo a que as restrições de concorrência resultantes de 

acordos FIFA sejam considerados compatíveis com os artigos 101 e 102 do TFUE 

devem prosseguir objectivo legitimo de interesse geral e devem ser 

proporcionadas e necessários para alcançá-lo. Ora, as Ligas Ibéricas, consideraram 

que a “proibição dos TPO constitui um acordo económico que restringe a liberdade 

económica dos clubes, jogadores e terceiros sem qualquer justificação ou 

proporcionalidade”. Isto é, consideram que a circular da FIFA constitui “uma 

decisão de empresa” que produz efeitos restritivos para a concorrência, de forma 

desproporcionada, e, por consequência, sem justificação objetiva para o efeito.     

E que efeitos restritivos são esses? De acordo com as Ligas de Portugal e 

Espanha a proibição da FIFA “(...) prejudica os clubes, principalmente aqueles com 

menos recursos económicos, impedindo-os de partilhar as receitas obtidas com os 

direitos económicos resultantes das transferências dos jogadores profissionais que 

são da titularidade dos clubes, e gerir, assim, da forma mais prudente as suas 

obrigações financeiras.” A proibição também “prejudica a formação de dezenas de 

jogadores, cujas carreiras profissionais se apoiaram nos recursos humanos, 

técnicos e económicos de terceiros” e “afasta a possibilidade das Ligas 

Profissionais, como a portuguesa, de terem jogadores que no futuro passam a ser 

reconhecidos como os melhores jogadores do mundo, diminuindo assim o valor 

competitivo e financeiro das próprias Ligas.”  

Ora, é legitimo afirmar que, por detrás da denúncia conjunta, a lógica que lhe 

subjaz sustenta-se no seguinte: Consequência imediata da proibição dos TPO é a 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

37 

diminuição de transferências de jogadores, uma vez que, nos últimos anos, o 

mercado de aquisição de jogadores depende dessa tal fonte de financiamento 

externa aos clubes (terceiros). Restringe-se assim a liberdade de circulação de 

trabalhadores (jogadores) e a concorrência – o artigo 101 TFUE. Se há menos 

transferências, o fluxo de transações financeiras diminui, isto é, está a limitar-se o 

movimento e livre circulação de capitais, numa clara violação do previsto no TFUE. 

Consequentemente, como menos transferências em resultados da proibição 

imposta, essa proibição acarreta uma diminuição dos Serviços prestados por 

terceiros, seja eles fundos de investimento, empresários, advogados, gestores de 

carreiras, entidades bancárias, entre outros participantes (que prestam um 

serviço) no âmbito das transferências, indo em sentido contrário ao estipulado 

pelo TFUE que proíbe restrições à Prestação de Serviços. Igualmente, esta 

proibição contraria o principio da Liberdade de Estabelecimento, ou seja, com o 

fim dos TPO deixarão de ser instalar e ser constituídos novos fundos de 

investimento vocacionados para a partilha de direitos económicos de jogadores e, 

os já existentes, verão, total ou parcialmente, limitados o seu leque de atividades. 

Acrescenta-se ainda, que face ao que foi enunciado anteriormente, uma das 

características dos TPO era a sua natureza transfronteiriça, isto é, para além as 

fronteiras do espaço europeu. Ora, a amplitude do termo Liberdade de 

Estabelecimento é entendida, igualmente, como se alargando para além das 

fronteiras do espaço europeu. Por último, com base no estipulado pela decisão 

Piau, que determinou que a FIFA detém uma posição dominante “num ou mais 

mercados revelantes”, a sua posição monopolista na regulamentação e regulação, 

de acordo com a denúncia das Ligas Ibéricas, constitui um abuso da sua posição 

dominante, constituindo, assim, uma infração ao artigo 102 do TFUE. Ou seja, a 

proibição contribui para uma desvantagem competitiva de clubes com menores 

recursos financeiros face à tal elite europeia.   

Em relação à queixa apresentada pelo Fundo de Investimento Doyen, para além 

das violações das Liberdades Fundamentais da UE que as Ligas portuguesa e 

espanhola também enunciam, argumentam, a seu favor, que para além dos 
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argumentos legais, recordam que a decisão da FIFA não acatou a opinião da 

maioria dos stakeholders e que o modelo por si prosseguido proporcionou a 

injeção de competitividade no futebol europeu. Paralelamente afirmam que o 

modelo usado - Third Party Investment91 – em nada viola a independência do clube 

e a decisão do jogador.   

Para além dos argumentos morais elencados pela FIFA, já aqui se escreveu que a 

proibição terá que prosseguir um objetivo legítimo, devem existir razões 

imperiosas de interesse geral e que deve atender à proporcionalidade. A proteção 

e integridade do desporto e dos jogadores, assim como a reputação do desporto 

(percepção do público) e o cumprimento do Fair-Play Financeiro seguramente 

constam entre os argumentos que a FIFA apresentará, reforçados com dados 

estatísticos e informação fidedigna que servirá de prova.  

As razões imperiosas de interesse geral têm sua origem na famosa decisão 

Cassis de Dijon92. Para o nosso trabalho, poderemos enunciar sumariamente, alguns 

acórdãos e jurisprudência do Tribunal de Justiça (que muitas das vezes tem 

demonstrado um elevado grau de flexibilidade em compreender as razões 

invocadas pelas organizações desportivas para justificar restrições às liberdades 

fundamentais da UE). Os acórdãos Dona e Lehtonen constituem um exemplo disso 

mesmo. Além disso, o Tribunal pode desenvolver requisitos ainda mais 

                                                           

91 “The Third Party Investment model ensures that the club is entirely independent 

in its decisions on whether to transfer players, and that players themselves have 

the last say on where they want to play. We have no contractual relation with the 

players, all we do is provided loans, like banks do, to football clubs. This is why we 

call our model TPI, and not TPO: In no case do we ever own football players or 

their economic rights” lê-se no comunicado de imprensa (ver anexo).   

92 Case C-120/78 (1979) ECR 649 
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imperativos numa base “caso-a-caso”. Atualmente, se olharmos para o artigo 165 

do Tratado, este inclui uma lista de objectivos para a ação da UE no domínio do 

desporto (promoção da equidade das competições desportivas; promoção da 

cooperação entre os organismos responsáveis pelo desporto; e proteção da 

integridade física e moral dos desportistas, em especial os mais jovens), devendo 

examinar-se se a proibição dos TPO pode invocar uma ou mais exigências 

imperativas que o Tribunal reconhecerá como objetivos legítimo susceptível de 

justificar restrições ao exercício das liberdades fundamentais da UE. Identificar 

esses objectivos prosseguidos e verificar que esses constituem princípios e fins de 

interesse geral, de natureza não económica, cuja importância para a sociedade seja 

de molde a permitir a restrição às regras do mercado interno. Acresce a esse fato a 

verificação da proporcionalidade da medida – proibição dos TPO – em relação aos 

objectivos prosseguidos. A FIFA deverá invocar as características especificas do 

desporto representado pelo conceito “integridade das competições”. Em paralelo, a 

“equidade das competições” (que incorpora a necessidade de respeito pelas regras 

do jogo e, como tal, também inclui uma referência à organização e bom desenrolar 

da competição desportiva) é listada nos objectivos que a própria UE tem de 

prosseguir como parte do desenvolvimento da dimensão europeia do desporto. Em 

relação ao Financial Fair Play poderá ser apresentado como uma medida destinada 

a promover a integridade do futebol profissional, pelo que a utilização do TPO 

prejudica a aplicação dessa medida, colocando, assim, em risco, a organização das 

competições. Outros objectivos que são invocados pela FIFA diz respeito à 

proteção da integridade física e moral dos jogadores, em especial dos mais jovens, 

que é explicitamente mencionado no Tratado como um dos objectivos da UE no 

domínio do Desporto.    

Em relação à Proporcionalidade, esta deve obedecer a três etapas: a medida 

deve ser adequada para atingir os objectivos; deve ser necessária para a sua 

finalidade; e não deve ir além do necessário para o atingir. Dois casos servem como 

exemplo do que acabámos de escrever: Liga Portuguesa de Futebol vs Bwin 
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Internacional (C-42/07 – 2009) e o caso Alpine Investments vs Minister van 

Financien (C-384/93 – 1995).   

 

O Caso ENIC 

Se olharmos para a Jurisprudência constamos uma decisão sobre um caso em 

tudo semelhante à partilha de direitos económicos. Falamos do Caso ENIC93 e que 

deriva do fato de um só dono (Sociedade inglesa ENIC) deter vários clubes que 

disputavam competições entre si. A UEFA apresentou a regra como uma medida 

desportiva destinada a preservar a integridade das competições, observando que 

essa regra era necessária para garantir a crença pública que os clubes que 

participam nas competições jogam para vencer e que não há influência indevida 

sobre o seu comportamento desportivo. O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS 

98/200) deu razão à UEFA no processo movido pelo Sparta de Praga e AEK Atenas 

e estatui que “quando clubes controlados por um mesmo dono participam na 

mesma competição, o público pode achar que há ali conflito de interesses capaz de 

afetar a autenticidade dos resultados”, lê-se no acórdão.     

Investimento de capital e integridade do desporto aproximam o caso ENIC da 

questão dos TPO. O que os distingue reside na permissão, no caso ENIC, dos 

investidores terem participações minoritárias noutros clubes e, no que se refere ao 

TPO, estes são proibidos totalmente de deter os direitos económicos (o tal 

investimento de capital). Em relação a este caso ENIC, a Comissão, em 1999, não 

impede a participação minoritária. O foco é sobre a prevenção do risco de conflito 

de interesses e na salvaguarda da autenticidade do jogo, e na percepção do público. 

Não considera que medidas menos restritivas propostas sejam tão eficazes para 

                                                           

93 ENIC/UEFA 

hhp://ec.europa.eu/competion/antitruste/cases/dec_docs/37806/37806_7_3.pdf 
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alcançar o objectivo, descartando a análise caso a caso (fator que poderia 

perturbar a organização da competição). Concluindo, a Comissão entende que as 

restrições são necessárias e proporcionadas ao objectivo principal e rejeitou as 

acusações contra o alegado abuso de posição dominante da UEFA.  

Este raciocínio poderá ser aplicado, mutatis mutantis, à proibição dos TPO. 

Finalmente, em relação à participação de terceiros, a Comissão assumiu junto 

com a UEFA  (Acordo de Cooperação assinado entre Comissão e UEFA) no ponto 

2.8 “A saúde e dignidade humana dos atletas devem ser protegidas de praticas 

abusivas e sem ética, de natureza comercial ou outra. É importante que acordos 

relativos a jogadores, tais como os chamados TPO de “direitos económicos” de 

jogadores, não violem a integridade da competição desportiva ou ponham em 

causa a relação de confiança e respeito mútuo que existe numa relação de 

emprego”94. Esse fato, é revelador que “parece senão inclinada para proibir os TPO, 

pelo menos parece pender para que se regulamentem os mesmos, em nome, 

designadamente, do mesmo propósito avançado pela FIFA: a salvaguarda da 

“integridade da competição desportiva”. E quando se refere à “saúde e dignidade 

dos atletas”, está, tacitamente, a amparar-se no artigo 165.º TFUE, que defende a 

necessidade de proteça o da “integridade física e moral dos atletas” e de ter em 

conta as “especificidades do desporto”95. 

 

Conclusão 

Em relação à legalidade da interdição do Third-Party Ownership podemos 

concluir que: 

                                                           

94 www.abreuadvogados.com  

95http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/Publicacoes/Artigos_e_Publica

coes/Analysis_APCRUE_APDD_Fevereiro_2015.pdf 

http://www.abreuadvogados.com/
http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/Publicacoes/Artigos_e_Publicacoes/Analysis_APCRUE_APDD_Fevereiro_2015.pdf
http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/Publicacoes/Artigos_e_Publicacoes/Analysis_APCRUE_APDD_Fevereiro_2015.pdf
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. Os TPO podem, eventualmente ser considerados um instrumento 

potenciador da mobilidade do trabalhador (jogador), originando, por isso, 

agitação no mercado de transferências;  

. Tendo por base o sistema em que se viveu os anos mais recentes, podemos 

admitir que existia um excesso “liberal” de utilização dessa forma de 

financiamento dos clubes;  

. Foi através dessa forma de financiamento que alguns clubes (Sevilha, 

Atlético de Madrid ou Porto) conseguiram bater-se de igual, para igual, com a 

poderosa elite futebolística e financeira que domina as competições de clubes 

(os dinheiros que advém dos direitos de transmissão ajudam a desequilibrar a 

competição em seu favor).   

. Dos vários estudos levados a cabo e escutados os diversos stakeholders, o 

caminho apontava no sentido mais de uma “regulação” ou de uma período de 

transição (tal como sucedido com o FFP) e não da proibição total e imediata. Os 

próprios “terceiros” pedem essa regulação. Acresce que tal como escrito atrás, o 

estudo levado a cabo pela Comissão Europeia deixou claro que “the rules should 

not disproporcionaily hinder financial investiments in football and should be 

compatible with EU rules on free movement of capital.”; 

. Houve lobby das Ligas Inglesas e Francesas (que desde cedo proibiram em 

seu território os TPO) no sentido dessa proibição universalizar-se debaixo do 

pretexto da desvantagem competitiva no cumprimento do Financial Fair Play;    

. Os tribunais de há muito resolveram a questão de propriedade – direitos 

económicos vs direitos federativos -, e independência na tomada de decisão. Em 

relação à questão dos menores também o tribunal já fez questão de marcar uma 

posição (vide caso Barcelona e inscrição de jogadores menores); 

. Em relação ao conflito de interesses, este poderá existir quando se fala de 

patrocinadores, empresários ou donos de clubes. A FIFA tem, inclusive, 

incentivado “à compra” de clubes por parte de grandes investidores. O que pode 
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abrir espaço aos chamados “clubes barriga de aluguer”, nos quais os Fundos 

depositam os direitos federativos dos seus jogadores;  

. Nenhum dos objectivos legítimos invocados pela FIFA para a defesa da 

proibição de TPO justificam a indispensabilidade e da proporcionalidade da 

proibição; 

. Além disso, esses objectivos podem como adianta Alfredo Garzon96 “ser 

protegidos por medidas adequadas e proporcionais como sejam: Limitar o 

percentagem dos direitos económicos de terceiros; A proibição da propriedade 

económica em menores e/ou amadores; Limitação do número de jogadores do 

mesmo clube em que um terceiro detém direitos económicos; Registo e 

publicidade das operações nas ligas profissionais e no sistema FIFA TMS; ou a 

existência das cláusulas de “saída” que permitem que o terceiro, ou clube, 

desfazer a sua posição (convertendo o terceiro esse investimento em direitos 

económicos em financiamento liquido).  
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Ana Margarida dos Santos Marques 

 

 

1. Considerações de caráter geral 

Pensar o desporto é deveras aliciante, na medida em que são poucas as áreas da 

vida social que, suscitam, simultaneamente, tanta paixão e tanta controvérsia. Nos 

últimos anos, assistiu-se a um verdadeiro processo de desportivização (1), pelo que 

atualmente a profissionalização do desporto é uma realidade indesmentível. 

Segundo, o entendimento dominante trata-se de um instituto de inegável 

densidade juscientífica, onde se entrecruzam o aspeto lúdico e laboral.  

Pela sua importância jurídico-prática, pretendemos com o presente estudo 

investigar o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo contribuindo, 

assim, para a concretização e harmonização dos diferentes entendimentos que se 

levantam a este propósito. É, neste contexto, que a presente investigação encontra 

a sua origem, cuja finalidade pretende, brevitatis causa, evidenciar a órbita de 

interrogações que se levantam em torno desta species contratual.  

 Naturalmente que, atendendo à multiplicidade de enfoques que podem 

presidir a um estudo deste teor, a abordagem desta temática implica 

necessariamente uma reflexão - numa perspetiva funcional e crítica – sobre a 

alquimia que faz irromper o contrato de trabalho desportivo e a delimitação do seu 

perímetro no domínio das relações laborais. Porquanto, a assunção como tema 

                                                           

1 A expressão é de MICHEL CAILLET, Sport et Civilization: histoire et critique d´un 

phénomène social de masse, L´Harmattan, Paris, 1996.  
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central de um qualquer trabalho, não se deve compadecer com a mera sugestão 

das grandes linhas de política laboral que hão-de presidir-lhe, tendo 

necessariamente de descer à analítica dos mais concretos pontos que integram as 

fontes que modelam, na prática, o contrato de trabalho desportivo. Só aí seremos 

confrontados com o caráter especial do regime contratual desportivo, na 

peculiaridade dos problemas que encerra.  

 

2. Reflexão crítica 

2.1. Processo de laborização das relações desportivas 

Atualmente, a laborização da atividade desportiva é inequívoca, não existindo 

qualquer antagonismo insuperável entre desporto e profissão (2). Mas nem sempre 

a convivência entre esta dupla realidade foi fácil. A tese de que um desportista 

podia ser um trabalhador por conta de outrem nem sempre foi pacífica (3). 

Malogrado tudo isto, traçaram-se perspetivas, desbravaram-se novos horizontes, e 

passamos, indiscutivelmente, da era do desporto – antítese do trabalho para o 

desporto – espécie de trabalho (4).  

                                                           

2 Cfr. ALONSO OLEA, Introducción al Derecho del Trabajo, 5. ª ed., Civitas, Madrid, 

1994, pp. 41 e ss.  

3 No plano dogmático, já em 1950, PEREIRA BASTOS (Desporto Profissional, 

Ministério da Educação e da Cultura, Direção-Geral de Impostos, col. Desporto e 

Sociedade, n.º 4, 1987, p. 140), defendia a tese de que o desportista pode ser 

sujeito de um contrato de trabalho desportivo. Em sentido contrário veja-se, a tese 

defendida por CONSTANTINO FERNANDES, O Direito e os Desportos, Procural 

Editora, Lisboa, 1946, p. 134, na qual o autor rejeita a eventual existência de um 

contrato de trabalho entre um desportista e o clube.  

4 A expressão pertence a ROGER CAILLOIS, Os Jogos e os Homens. A máscara e a 
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É na Antiguidade Clássica que encontramos as suas raízes históricas mais 

profundas, podendo mesmo afirmar-se que a atividade desenvolvida pelos 

desportistas de elite, remonta à figura da locatio conductio operarum (5). 

Inicialmente, a atividade desportiva estava no centro de grandes discussões 

doutrinais, o que dificultou o surgimento dos contratos de trabalho no mundo 

desportivo (6). Consistindo a atividade desportiva num dispêndio de energias 

humanas útil à satisfação de necessidades humanas, tornava-se inevitável 

ultrapassar a visão estreita de que o trabalho apenas releva quando dirigido à 

produção de bens ou serviços necessários, assegurando a proteção do profissional 

desportivo e acabando com o desprezo pela sua atividade (7).  

                                                                                                                                                     

vertigem, Edições Cotovia, Coleção Ensaio, Lisboa, 1999, p. 67.  

5 Para maiores desenvolvimentos sobre a figura da locatio conductio, v. JUAN 

RÁMON ROBLES REYES, Resurgimiento de la locatio conductio en los contratos de 

los jugadores de fútbol profesional, RJD, n.º 5, 2001-1, Aranzadi, pp. 47-51. Entre 

nós, v. MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Da Autonomia Dogmática do 

Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 3 e 204.  

6 Veja-se, a este propósito, a tese defendida por RENATO BORRUSO, Lineamenti del 

contrato di lavoro sportivo, RDS, ano XIV, n.º 1-2, p. 52 e ss, segundo a qual em 

Itália a atividade desenvolvida pelos praticantes a favor dos Clubesera passível de 

três tipos de enquadramento. Em Espanha, chegou mesmo a considerar-se o 

contrato de trabalho desportivo, como um contrato misto, cfr. MAJADA 

PLANELLES, Naturaleza jurídica del contrato de trabajo deportivo, Bosch, 

Barcelona, 1948, p. 56.  

7 De entre a quantidade de decisões que poderiam ser, aqui e agora, citadas veja-se 

o célebre Acórdão do STA, de 20 de Julho de 1954 (Coleção de Acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo, Vol. XVI, 1954, pp. 264-266), onde se 
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Em Portugal, os antecedentes da relação laboral desportiva têm origem na 

necessidade que o legislador sentiu de impor regras ao sistema desportivo. Em 

1960, na sequência da Lei 2104, de 30 de Maio, que vem regular a atividade 

desportiva profissional nas modalidades do futebol, ciclismo e pugilismo, o sistema 

desportivo português começa a ganhar contornos que permitem, oficialmente, a 

prática profissional do desporto. Em 1965, no que respeita especificamente ao 

futebol, entra em vigor o Regulamento das relações entre Clubes e jogadores de 

futebol (8), no entanto, os interesses dos sujeitos da relação desportivo-laboral, 

apenas são deveras tutelados em 9 de Julho de 1975, através da Portaria de 

Regulamentação do Trabalho para os Futebolistas Profissionais (9). Mais tarde, a 

promulgação do Decreto Regulamentar n.º 57/83, de 24 de Junho, veio finalmente 

consagrar o reconhecimento da atividade desportiva como profissão (10).  

                                                                                                                                                     

considerou que contrato celebrado entre o Sport Clube da Régua e o 

praticante/treinador José das Dores, era um contrato de trabalho para os devidos 

efeitos.  

8 Este Regulamento foi aprovado pela Portaria de 22 de Junho de 1965, e objeto de 

alterações introduzidas pela Portaria de 22 de Novembro de 1967, e pelos 

Despachos de 3 de Agosto de 1970 e 24 de Maio de 1973, todos emanados de 

entidades integradas no ex-Ministério da Educação Nacional.  

9 Portaria de Regulamentação de Trabalho (PRT) de 9 de Julho de 1975, BMT, n.º 

26, de 15 de Julho de 1975.  

10 Em Espanha, o Tribunal Central de Trabajo (Sentença de 24 de Junho de 1971), 

seguindo as orientações da doutrina científica, veio reconhecer, o caráter laboral 

das relações entre os desportistas e os clubes. Face a esta tendência 

jurisprudencial e, à legislação então vigente, reconhecer-se-ia pela primeira vez, 

que a atividade dos desportistas profissionais se insere no quadro das relações 
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A relação laboral desportiva é, na verdade, uma relação laboral na vertente 

desportiva, potenciadora de efeitos e consequências jurídicas, maioritariamente no 

domínio dos direitos e deveres das partes intervenientes, sendo pautada por uma 

dualidade normativa: laboral e desportiva. Esta relação tem uma tripla vertente, 

ora vejamos: é, em primeiro lugar, uma relação jurídica, uma vez que existe no 

mundo do direito, sendo tipificada como contrato; em segundo lugar, é uma 

relação laboral, na medida em que se baseia num contrato de trabalho; por último, 

é uma relação desportiva, dado que se baseia na prática de atos desportivos e 

enquadrados em competições profissionais de cariz desportivo. 

No plano estritamente laboral, denotavam-se algumas contradições entre o 

regime geral do trabalho e as especificidades do futebol. Relativamente ao plano 

legal, verificava-se a existência de uma lacuna de estatuição em relação à regulação 

da situação laboral dos futebolistas, ciclistas e pugilistas e, uma lacuna de previsão 

em relação a todos aqueles que, exercendo a sua atividade desportiva com 

heteroconformação, o faziam em modalidades cuja profissionalização se 

encontrava vedada pela Lei n.º 2104. 

                                                                                                                                                     

laborais especiais e, que por sua vez, estes são trabalhadores por conta de outrem. 

Para maiores desenvolvimentos sobre esta questão, vide BUJ ROQUETA, Las 

relaciones laborales en el deporte – Derecho del Deporte, dir. Alberto Palomar 

Olmeda, Aranzadi, 2013, p. 524.  
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A Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro (LBSD) (11), pretendendo romper com o quadro 

normativo até então vigente, veio marcar uma viragem decisiva no panorama 

desportivo em Portugal. No seu artigo 14.º, n.º 4 referia que o regime jurídico 

contratual dos praticantes desportivos profissionais é definido por diploma 

próprio, ouvidas as entidades representativas dos interessados e as federações 

desportivas, tendo em conta a sua especificidade em relação ao regime geral do 

contrato de trabalho. Reconheceu-se, pela primeira vez, no plano legal, a 

especialidade da relação laboral desportiva e, alertou-se para a necessidade de 

uma regulação laboral específica. Em 1991, na sequência da LBDS surge a 

Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre a LPFP e o Sindicato dos 

Jogadores Profissionais de Futebol, no entanto, apesar de a doutrina e da 

jurisprudência terem procurado estabelecer critérios que permitam clarificar o 

estatuto jurídico-laboral do praticante desportivo, constatámos que existia, ainda, 

um grande vazio legal.  

Em 1995, na sequência da disciplina desenhada noutros países (12), surge em 

Portugal o DL n.º 305/95, de 18 de Novembro, que veio estabelecer, pela primeira 

                                                           

11 A Lei nº 1/90, de 13 de Janeiro, que aprovou a Lei de Bases do Sistema 

Desportivo (LBSD), foi revogada pela Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho, que aprovou 

a Lei de Bases do Desporto (LBD), a qual, por sua vez, foi revogada pela Lei n.º 

5/2007, de 16 de Janeiro, que aprovou a Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto (LBAFD). 

12 Quanto aos países onde existe legislação específica, merecem particular 

referência os seguintes casos: na Bélgica, a Lei de 24 de Fevereiro de 1978 veio 

estabelecer o regime jurídico do contrato de trabalho do desportista profissional, 

vide ROEMEN, Loi du 24 février 19878 relative au contrat de travail du sportif 

rémunéré, RT, 1978, n.º 10-11, pp. 651 e ss. Em Itália, desde início da década de 80, 

através da Lei 91/81, de 23 de Março, passou a reconhecer-se que a prestação a 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Lei_1_1990.pdf
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titulo oneroso do atleta constituía objeto de um contrato de trabalho subordinado, 

vide LENER, MAZZOTTA, VOLPE PUTZOLU & GAGLIARDI, Una legge per lo sport?, 

FI, 1981, V, pp. 297 e ss. Em Espanha o RD 1006/85, de 26 de Junho, veio regular a 

relação laboral dos desportistas profissionais, pese embora a Lei n.º 8/1980, de 10 

de Março, que estabelece o Estatuto dos Trabalhadores já reconhecesse 

normativamente a natureza laboral das relações desportiva, vide CABRERA 

BAZÁN, El contrato de Trabajo Deportivo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 

1961, e SAGARDOY BENGOECHEA, La condición jurídico-laboral de los jugadores 

profesionales de fútbol, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, 1973, pp. 521 

e ss. Na Grécia, a Lei n.º 1958/1991 veio disciplinar o contrato de trabalho dos 

praticantes profissionais de futebol, basquetebol, andebol e atletismo, WISE & 

BRUCE MEYER, International Sports Law and Business, 3 vols., Kluwer Law 

International, Londres-Haia-Boston, 1997. No Brasil, a Lei n.º 6354, de 2 de 

Setembro de 1976, entretanto revogada pela Lei n.º 9615, de 24 de Março de 1998 

– a chamada “Lei Pelé” – veio regular as relações de trabalho do atleta profissional 

de futebol, cfr. MELO FILHO, Lei Pelé – Comentários à Lei n.º 9.615/98, Brasília 

Jurídica, Brasília, 1998. No México, a Ley Federal del Trabajo, de 1970 contém um 

capítulo especificamente dirigido aos desportistas profissionais, WISE & BRUCE 

MEYER, International Sports Law and Business, ob. cit., p.p. 916 e ss. Em sentido 

contrário, países como a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha e, sobretudo, os 

E.U.A., não dispõem de um diploma próprio que regule as relações laborais 

desportivas, no entanto, há quem defenda no caso Francês a necessidade de se 

elaborar legislação própria nesta matéria, vide FRANÇOIS ALAPHILIPPE, Le métier 

d’athlète: aspects juridiques, Le Spectacle Sportif, p. 305. Para uma análise mais 

detalhada sobre o estatuto do praticante desportivo britânico, v. por todos, 

GARDINER, Sports Law, Cavendish Publishing Limited, Londres-Sydney, 1998. No 

ordenamento jurídico Alemão, também não existe uma lei estadual destinada a 

regular a relação laboral do praticante desportivo, mas a doutrina maioritária não 
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vez, o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do 

contrato de formação desportiva (13). No entanto, pouco tempo após a entrada em 

vigor do normativo em apreço, o TJCE proferiu o célebre Acórdão Bosman (14) e, em 

virtude disso o mesmo é revogado pela Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, que veio 

estabelecer o novo regime jurídico do contrato de trabalho do praticante 

desportivo (15).  

Na doutrina a questão foi e é debatida, considerando-se, sem grandes celeumas, 

que o Desporto pode ser praticado ao abrigo de um contrato de trabalho (16), e que 

                                                                                                                                                     

tem dúvidas quanto à submissão desta relação ao Direito do Trabalho, para 

maiores desenvolvimentos sobre a questão, veja-se RYBAK, Das Rechtsverhaltnis 

zwischen dem LizenfuBballspieler und seinem Verein, Peter Lang, Frankfurt am 

Main, 1999, pp. 46-68. Para uma exemplificação mais desenvolvida sobre a 

temática das relações laborais no sistema jurídico norte-americano, v. ROBERT 

BERRY, Labour Relations in Professional Sports, Auburn House, Dover, 

Massachusetts, 1986. 

13 Para uma leitura aprofundada do DL 305/95, de 18 de Novembro, v. JOÃO LEAL 

AMADO, Contrato de Trabalho Desportivo: Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 

1995.  

14 Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 15 de Dezembro 

de 1995, Proc. C-415/93, que foi publicado na íntegra na RDES n.º XXXVIII, n.º 1-4, 

pp. 203 e ss. Sobre esta matéria, v. JOÃO LEAL AMADO, O caso Bosman e a 

indemnização de promoção ou valorização, QL, 7, Ano III, 1996, pp. 3 e ss.  

15 A Lei 28/98, de 26 de Junho, apenas procedeu a alguns ajustes relativamente ao 

DL 305/95, de 18 de Novembro, não consagrando uma rutura com o modelo 

regulativo anterior.   

16 Segundo ao art.º 1152.º do CC e o art.º 11.º do CT, contrato de trabalho é aquele 
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a relação existente entre o praticante desportivo e a entidade empregadora 

desportiva é uma relação de caráter laboral (17). A afirmação do carácter laboral 

desta relação foi, invariavelmente, acompanhada da proclamação da sua natureza 

especial (18), pelo que não nos restam quaisquer dúvidas quanto ao caráter único 

da relação laboral desportiva, no domínio do Direito do Trabalho (19). 

                                                                                                                                                     

contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua 

atividade a outra ou outras pessoas, sob a autoridade e direção destas. 

17 A este propósito, LÚCIO CORREIA (Limitações à Liberdade Contratual do 

Praticante Desportivo, ob. cit., p. 24), sustenta que atualmente “(…) o Desporto 

pode ser praticado ao abrigo de um contrato, e que a relação existente entre o 

desportista assalariado e o clube é uma relação jurídica de caráter laboral”. 

Também a jurisprudência, ao arrepio da doutrina maioritária, tem sido consensual 

ao qualificar esta relação como laboral. Veja-se, neste sentido a decisão do STJ, de 

09-10-1996, na qual se afirma o seguinte: “É contrato de trabalho, e não contrato 

de prestação de serviços, aquele que surge entre um clube desportivo e um 

praticante de voleibol, ficando este obrigado, mediante o pagamento da 

remuneração acordada, à prestação de uma atividade continuada e desenvolvida 

em conjunto com outros atletas sob as ordens e instruções do clube”. Note-se, 

ainda, que já em 1974, no Acórdão Walrave, a Jurisprudência Comunitária 

reconhecia o caráter laboral do vínculo entre os praticantes desportivos e os 

respetivos clubes. Ver, a este propósito, EUGÉNIA PERALTA FONSECA, Trabalho 

Desportivo e Livre Circulação de Trabalhadores, ob. cit. p. 9.  

18 Defendendo o caráter único da relação laboral desportiva, JOÃO LEAL AMADO, 

Vinculação vs. Liberdade – Processo de constituição e extinção da relação laboral 

do praticante desportivo, ob. cit., p. 65.  

19 No sentido, desta última razão apresentada manifesta-se JOÃO LEAL AMADO, ao 
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2.2. Contrato de trabalho desportivo: roteiro sobre o seu regime 

2.2.1. Breve enquadramento jurídico 

Como já foi referido, no plano dogmático, é inequívoco que o desporto pode ser 

praticado ao abrigo de um contrato de trabalho. No plano normativo, também não 

se levantam quaisquer dúvidas, constituindo a especialização dos regimes laborais 

um verdadeiro paradigma. Ao longo do tempo, os entendimentos adotados foram 

                                                                                                                                                     

sublinhar que o contrato de trabalho regulado pela Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, é 

“(…) um contrato bidimensional, ou, se preferir, um contrato bifronte: estamos é 

certo, perante um contrato de trabalho (desportivo), mas estamos outrossim 

perante um contrato de desporto (trabalhado)”. O seu objeto consiste na atividade 

laboral que se carateriza por ser desportiva, mas também numa atividade 

desportiva que se contradistingue por ser laboral. Não se trata, apenas, de 

qualificar desportivamente o substantivo trabalho; trata-se, bem assim, de 

qualificar laboralmente o substantivo desporto, cfr. Vinculação vs. Liberdade – 

Processo de constituição e extinção da relação laboral do praticante desportivo, ob. 

cit., p. 79. Em Espanha, é evidente a especificidade da atividade dos praticantes 

desportivos, e a sua inclusão no âmbito do Direito do Trabalho comporta uma série 

de particularidades. Segundo o Tribunal Constitucional Espanhol (STC 56/1988, de 

24 de Marzo), a especialidade de uma relação laboral deriva da própria natureza 

do trabalho a prestar. As diferentes relações laborais especiais devem estar 

justificadas, para serem válidas, pelas características especiais de cada tipo de 

trabalho, por outras palavras, as diferenças de regime jurídico devem 

compreender una diferencia material o substancial previa. Este criterio pode ser 

muito ambiguo, por isso o TC espanhol justificou que as diferenças de regime 

jurídico se devem: “a las especiales características del trabajo que cada norma 

viene a regular, bien por la cualidad de las personas que lo prestan, bien por la 

sede donde se realiza el trabajo, bien por el tipo de funciones que se realizan”.  
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moldando a interpretação do legislador e, assim, se refletiram nas atualizações 

legislativas. O legislador, em sede preambular, na esteira do disposto no art.º 14.º, 

n.º 4 da LBSD, contemplava a necessidade de criar um regime jurídico contratual 

dos praticantes desportivos, que atendesse às especificidades da atividade. Como 

constatamos, esse diploma, surge, apenas, em 1995, na figura do DL 305/95, de 18 

de Novembro, que foi posteriormente revogado e substituído pela Lei n.º 28/98, de 

26 de Junho, atualmente em vigor. Ora, estabelece o art.º 2, aliena a) da Lei 28/98, 

de 26 de Junho, que o contrato de trabalho desportivo é: “aquele pelo qual o 

praticante desportivo se obriga, mediante retribuição, a prestar atividade desportiva 

a uma pessoa singular ou coletiva que promova ou participe em atividades 

desportiva, sob autoridade e a direção desta” (20). Esta definição retoma, com as 

especificidades inerentes, a definição presente nos artigos 1152.º do CC e 10.º CT, 

evidenciando todos os elementos estruturantes da relação laboral desportiva.  

 Em suma, no quadro do referido diploma legal, o contrato de trabalho assume 

uma dupla função: é fonte constitutiva da relação laboral desportiva e regula as 

condições em que essa relação se desenvolve.    

 

2.2.2. Aplicação subsidiária do regime laboral comum 

Depois de constatarmos que a relação mantida entre um atleta e o seu clube 

                                                           

20 Sobre a teoria do contrato de trabalho desportivo como fundamento da relação 

jurídica, v. MENEZES CORDEIRO, Da situação jurídica laboral: perspetivas 

dogmáticas dos Direito do Trabalho, ROA, 1982, pp. 121-122. Note-se que a Lei 

28/98, exprime uma visão contratual da relação laboral desportiva, na medida em 

que o contrato de trabalho desportivo é fonte constitutiva da relação ao contrário 

do ordenamento jurídico Espanhol (RD 1006/1985), que estabelece uma previsão 

normativa recortada a partir do conceito de praticante desportivo. 
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constitui uma verdadeira relação laboral, concluímos que o contrato de trabalho 

desportivo está sujeito a um regime jurídico que, em muitos pontos se afasta do 

regime laboral comum, em virtude das especificidades da visada relação. Não nos 

restam quaisquer dúvidas quanto ao fato de a relação laboral desportiva ser uma 

relação atípica, que apresenta especificidades relativamente à relação laboral 

comum (21).  

Em primeiro lugar, porque a atividade, per si, assenta numa premissa distinta. Em 

segundo lugar, porque o objeto da prestação consubstancia uma prestação sui 

generis. Em terceiro lugar, os sujeitos também podem assumir características que, 

per si, originam uma situação diferencial em relação ao regime laboral comum. E, 

por último, a subordinação jurídica a que o praticante desportivo está sujeito, 

assume contornos intensos relativamente ao regime laboral comum. Estas são 

características diferenciadoras, que ditarão a especificidade deste tipo legal (22).  

                                                           

21 Sobre a autonomização do contrato de trabalho desportivo perante o contrato de 

trabalho comum, v. JEAN PÉLESSIER, La relation de travail atypique, ob. cit., pp. 

531 e ss. No mesmo sentido, o Acórdão do STJ de 9 de Outubro de 1996 (MANUEL 

PEREIRA), processo n.º 4319 (www.dgsi.pt), onde se pode ler que “estamos 

perante vínculos relativamente aos quais há certos princípios de direito laboral 

que não têm aplicabilidade (…)”. No entanto, por muito especial que se apresente 

uma relação face ao direito laboral comum, é inevitável que a colmatação de 

lacunas se faça com recurso ao direito laboral geral aplicável, cfr. CORDERO 

SAAVEDRA, El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova, 

Madrid, 2001, p. 59.  

22 Enfocando, particularmente, estas características diferenciadoras, v. BUJ 

ROQUETA, El Trabajo de los Deportistas Profesionales, Tirant lo Blanch, Valência, 

1996, p. 145. 
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Na esteira de PEDRO PAIS DE VASCONCELOS (23), entendemos que o contrato de 

trabalho desportivo constitui uma verdadeira species contratual, com um modelo 

particular. Trata-se de uma questão de especificidades do regime, e não apenas de 

uma questão de diferença qualitativa perante a estrutura de um outro modelo (24). 

Já a Lei 85/95, de 31 de Agosto, ressalvava a necessidade de a legislação a aprovar 

contemplar essas mesmas       especificidades (25). Mais tarde, a Lei 28/98, de 26 de 

Junho, no seu artigo 3.º, veio estabelecer que “às relações emergentes do contrato 

de trabalho desportivo aplicam-se, subsidiariamente, as regras aplicáveis ao 

                                                           

23 Segundo este Autor, “a nominação é referida aos casos em que o contrato tem um 

nomen júris na lei e a tipicidade aos casos em que tem nela uma regulação 

própria”, cfr. Contratos Atípicos, Almedina, Coimbra, 1995, pp. 207 e ss. Em sentido 

diferente, MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol. I, Almedina, Coimbra, 

2000, pp. 183-184.   

24 Sobre esta matéria, v. JOÃO LEAL AMADO, O contrato de trabalho do praticante 

desportivo, Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, vol. I, Almedina, Coimbra, 

2001, p. 472. 

25 Da leitura do preâmbulo do referido diploma legal, o propósito do legislador (a 

nosso ver criticável) parece ter sido o de estabelecer o conjunto de “especialidades 

inerentes à natureza e fisionomia próprias deste vínculo, permanecendo o regime 

legal do contrato de trabalho como subsidiário”. Para uma leitura mais 

aprofundada sobre esta questão, v. JOÃO LEAL AMADO, O DL 305/95, A relação 

laboral desportiva e a relação laboral comum, p. 187. A doutrina espanhola ao 

arrepio da jurisprudência, reconhece expressamente a imperatividade de desvios 

ao regime geral do contrato de trabalho. Remete-se, a título meramente ilustrativo 

para, GASPAR BAYÓN CHACÓN, Catorce lecciones sobre contratos especiales de 

trabajo. Madrid Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de 

Publicaciones e Intercambio 1965, p. 10.  
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contrato de trabalho” (26). Ou seja, sempre que não houvesse disposição específica 

no referido normativo, sobre uma qualquer questão com reflexos no vínculo 

juslaboral, o interprete-aplicador teria de recorrer, de forma automática, ao 

disposto na legislação laboral comum e na restante legislação genérica que em 

torno desta gravita (27).  

É, inequívoco, que a existência de quadros normativos distintos foi motivada 

pela diferença de princípios que presidem a ambos os regimes (28). Recorde-se, 

porém, que o contrato de trabalho comum e o contrato de trabalho desportivo 

entroncam em raiz idêntica. Ou não se tratasse, em todo o caso, de contratos de 

trabalho. Mas o conceito de proximidade traz intrínseca a existência de duas 

realidades diferenciadas. 

Esta remissão do art.º 3.º traz consigo uma conceção unitária deste tipo legal, 

                                                           

26 Segundo OLIVEIRA ASCENSÃO a analogia enquanto posteriorus da deteção da 

lacuna, não é mecânica, nem nada tem que ver com uma descrição exterior da 

situação, cfr. Interpretação das leis. Integração das lacunas. Aplicação do principio 

da analogia, cfr. ROA, Ano 57, III, 1997, p. 923. 

27 Em Espanha, o legislador estabeleceu no art.º 21.º do RD, que o Estatuto de los 

Trabajadores e os demais diplomas genéricos terão aplicação subsidiária, sempre 

que não sejam incompatíveis com a natureza especial da relação laboral dos 

praticantes desportivos profissionais. A este propósito, MIGUEL CARDENAL 

CARRO, Derecho y Deporte: las relaciones laborales en el deporte profesional, 

Universidad de Murcia, 1996, p. 106, vem criticar a determinação de aplicação 

subsidiária da legislação geral.  

28 Para melhor compreensão do que sustentámos, v. JOÃO ZENHA MARTINS, O 

novo Código do Trabalho e os Contratos de Trabalho em Regime Especial: pistas 

para o enquadramento jurídico do contrato de trabalho desportivo, ob. cit., p. 54.  
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destinada à absorção deste por outros contratos de trabalho, legal ou socialmente 

tipificados (29). Uma interpretação literal do referido artigo pode comportar um 

certo risco de conflito entre os princípios que enformam o regime laboral comum e 

o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, pelo que postulamos uma 

análise crítica do mesmo (30). A subsidiariedade prevista no preceituado art.º 3.º só 

será viável quando não se vislumbrar uma solução no âmbito do regime do 

                                                           

29 Com base neste apriorismo, consideramos que existe uma relação básica, de 

caráter modelar, que se ergue independentemente dos quadros normativos 

específicos e que se impõe caso não haja ordenação especial expressamente 

determinada. Para melhor compreensão daquilo que sustentamos, v. MENZES 

CORDEIRO, Contrato de Trabalho a Bordo e da Responsabilidade dele Emergente, 

RDES XXIX, II da 2.ª série, p. 175.  

30 Não acompanhamos, por isso, JOÃO LEAL AMADO, Contrato de Trabalho 

Desportivo – Decreto-Lei n.º 30595, de 18 de Novembro – Anotado, Coimbra 

Editora, Coimbra, 1995, p.21, quando refere que “a não inclusão de certas matérias 

neste diploma será portanto sinónimo de que, relativamente a elas, não há 

particularidades relevantes, sendo aplicável o regime geral do contrato de 

trabalho”. Veja-se, a este propósito, o caso Italiano em que o art.º 2239.º do Codice 

Civile em conjugação com a Lei n.º 91 de 1981, apenas permite a aplicação parcial 

do quadro regulativo genérico quando compatível com a especialidade do vínculo. 

Em sentido idêntico, na Argentina o art.º 1.º da Lei 20160, apenas prevê a 

aplicação subsidiária da legislação laboral vigente quando aquela resulte 

compatível com as características da atividade desportiva. Esta formulação assume 

particular importância no ordenamento jurídico português, através do art.º 9.º do 

CT, que dispõe que “aos contratos de trabalhos com regime especial aplicam-se as 

regras deste Código que não sejam incompatíveis com a especificidade desses 

contratos”.  
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contrato de trabalho desportivo, valendo o princípio do nemo jus ignorare censetur 

para o legislador.  

 

2.2.3. Contrato de trabalho desportivo: roteiro sobre o seu regime 

O regime laboral comum assenta na regra da contratação por tempo 

indeterminado, nos termos do art.º 129.º do CT, conferindo ao trabalhador uma 

maior estabilidade no emprego. Entendemos, no entanto, que as recentes 

mutações socioeconómicas, têm contribuído para que a ratio dessas normas, de 

raiz constitucional (31), se converta numa quimera. Atentos à realidade desportiva, 

facilmente verificamos que o trabalho desportivo é uma profissão de desgaste 

rápido, na qual as particulares exigências da competição desportiva profissional 

implicam que o praticante tenha de abandonar esta atividade precocemente. Um 

vez constatada esta efemeridade, a nosso ver não restam dúvidas quanto ao facto 

de os contratos de trabalho desportivos tenderem para uma curta duração, sendo 

absolutamente incompatíveis com a noção de vitalidade. Note-se, contudo, que 

curta duração não é sinónimo de mera passagem (32). O contrato de trabalho 

desportivo foi, assim, configurando-se como um contrato a termo, sendo nas 

palavras de JOÃO LEAL AMADO a “única categoria contratual admitida na relação 

laboral do praticante desportivo” (33). O STJ fez uso deste ensinamento, 

                                                           

31 Remete-se, por todos, para GOMES CANOTILHO, VITAL MOREIRA, Constituição 

da República Portuguesa, Anotada, pp. 248 e ss. 

32 Neste ponto, discordamos humildemente, de J. BOBET, Justificações e Limites do 

Desporto Profissional, Lisboa, 1975, p. 16, que considera o trabalho desportivo não 

é mais do que uma mera passagem. 

33 Cfr. JOÃO LEAL AMADO, Vinculação versus Liberdade (…), ob. cit., p. 99. No 

mesmo sentido, PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho, 3.ª ed. Coimbra, 
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considerando que o contrato de trabalho desportivo é obrigatoriamente um 

contrato a termo (34). Também no direito comparado é consensualmente aceite a 

duração determinada que preside à relação laboral desportiva (35).  

As considerações entretecidas, mostram-nos que, na base da opção legislativa, 

não foram contemplados os interesses do praticante desportivo profissional (36). Se 

                                                                                                                                                     

Almedina, 2006, p. 665, afirma que “o contrato de trabalho desportivo é celebrado 

necessariamente a termo certo” . A este respeito, veja-se ainda, BUJ ROQUETA que 

afirma que “el contrato de los deportistas profesionales ha de ser siempre de 

duración determinada (…)”, cfr. El trabajo de los deportistas profesionales: 

Fundación del Fútbol Profesional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 145 

34 Acórdão do STJ, de 7 de Março de 2007, Processo n.º 06S1541, nota 5, disponível 

em (www.dgsi.pt).  

35 Vejamos o caso Espanhol, no qual MARTÍNEZ GIRÓN destaca esta duração 

determinada como “a nota que mais radicalmente carateriza a referida relação 

laboral”, cfr. Actividades professonales y organizaciones deportivas y jurisdicción: 

puntos críticos. A mesma preferência pela contratação por tempo determinado 

verifica-se no ordenamento jurídico Alemão, Francês, Brasileiro e Americano. Veja-

se, ainda, o caso Italiano e Belga, onde se admite, a título excecional, a coexistência 

das duas modalidades. Para uma análise pormenorizada desta temática ao nível do 

direito comparado, v. JOÃO LEAL AMADO, Vinculação versus Liberdade (…), ob. cit., 

pp. 101 e ss.  

36 Perspetivando a obrigatoriedade do termo certo num contrato de trabalho 

desportivo, como meio de proteger e servir os interesses do praticante desportivo 

profissional, v. DURÁN LÓPEZ, La relación laboral especial de los deportistas 

profesionales, e entre nós, ALBINO MENDES BAPTISTA, A compensação de 

antiguidade a que se refere o art.º 46.º, n.º 3 da LCCT, é aplicável ao Contrato de 

www.dgsi.pt
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o termo não visa proteger os interesses dos praticantes, então qual é a sua função? 

Tem-se entendido que esta species contratual desempenha uma função 

estabilizadora importantíssima, visando, sobretudo, a salvaguarda do fenómeno 

desportivo. Parafraseando JOÃO LEAL AMADO “a figura do termo estabilizador 

impõe-se enquanto expediente destinado a restringir a concorrência entre os 

clubes/empregadores no domínio da contratação de praticantes, enquanto forma de 

disciplinar e ordenar o mercado do trabalho desportivo, evitando uma situação de 

concorrência permanente, sem tréguas, neste setor de atividade” (37). O termo 

aponta, essencialmente, para a obrigação de o praticante cumprir o prazo 

estipulado, não podendo romper o contrato ante tempus, sem justa causa, em 

observância ao princípio do pacta sunt servanda (38).  

 

 

 

                                                                                                                                                     

Trabalho Desportivo?, RMP, n.º 85, Lisboa, Coimbra Editora, 2001, pp. 145-146. Em 

sentido contrário, veja-se a tese defendida por JEAN-BERNARD PAILLISSER, para o 

qual a figura do contrato a termo representa uma verdadeira medida de proteção 

dos praticantes desportivos, quando não uma conquista sócia, vide Le Droit Social 

du Sport, Paris, 1988, p. 85. Entendemos que se assim fosse, o praticante deveria 

beneficiar de maior estabilidade e liberdade, assistindo-lhe a faculdade de livre 

desvinculação. 

37 Cfr. JOÃO LEAL AMADO, Vinculação versus Liberdade (…), ob. cit., p. 109.  

38 No ordenamento jurídico português, este princípio encontra-se plasmado no 

art.º 406.º, n.º 1 do CC. Para uma melhor compreensão do sentido e alcance deste 

princípio, v. PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol. I, 4.ª ed., 

Coimbra Editora, Coimbra, 1987, p. 373.  
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2.3. Do conteúdo do contrato de trabalho do praticante desportivo: elementos 

estruturantes 

2.3.1. Objeto 

O objeto da relação jurídica é aquilo sobre que incidem os poderes do titular 

ativo da relação. É o objeto do direito subjetivo propriamente dito, e não o próprio 

direito subjetivo, nem tão pouco os poderes que integram esse mesmo direito (39). 

A obrigação de prestação duma atividade desportiva mediante retribuição, 

consiste no objeto do contrato de trabalho desportivo. A ideia de obrigação 

pessoalmente assumida de praticar desporto, exprime-se na celebração do 

contrato de trabalho desportivo e concretiza-se em sucessivos atos voluntários (40). 

Segundo MONTEIRO FERNANDES, o objeto de uma relação laboral “é a prestação 

de atividade, que se concretiza, pois em fazer algo que é justamente a aplicação ou 

                                                           

39 Adotando a orientação, geralmente, seguida na Escola de Lisboa, optamos por 

distinguir entre objeto imediato e objeto mediato. Objeto imediato é o conjunto de 

direito-dever; objeto mediato é o bem que a relação jurídica garante ao sujeito 

ativo. No presente estudo, o objeto imediato corresponde aos conjunto de direitos-

deveres que impendem sobre a entidade empregadora desportiva e sobre os 

praticantes desportivos profissionais, ao passo que o objeto mediato corresponde 

a prestação da atividade física do praticante. Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Teoria 

Geral da Relação Jurídica, Vol. I, 1997, pp. 20-21.  

40 Sobre a assunção livre da obrigação referente ao exercício de uma atividade 

desportiva, v. BUJ ROQUETA que defende que a atividade desportiva que não seja 

prestada em tais circunstâncias, se encontra excluída do Direito do Trabalho, vide 

El Trabajo de los deportistas profesionales, ob. cit., p. 68. Entre nós, JORGE LEITE, 

Direito do Trabalho, Coimbra, vol. I, 1998, reimpressão 2001, vol. II, 1999, p. 74.  
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exteriorização da força de trabalho tornada disponível, para a outra parte, por este 

negócio” (41).  

A geometria variável do contrato de trabalho desportivo implica que a prestação 

do praticante não esteja claramente definida. A sua convocatória e participação nos 

jogos, resulta da permanente redefinição do conteúdo da prestação que se espera 

do trabalhador. Não obstante, o desempenho dos atletas em competições constituir 

um corolário da atividade despendida, a maior parte do tempo é gasta na 

preparação que é programada pelos técnicos (42).  

Atenta a especialidade da relação laboral desportiva, constatamos que os 

elementos clássicos não são suficientes, o que justifica a existência de 

peculiaridades na relação entre praticante e entidade empregadora desportiva (43). 

Por exemplo, no âmbito da relação laboral desportiva a entidade empregadora 

espera que o praticante adote, na sua vida pessoal, um comportamento idóneo, por 

forma a preservar as suas condições físicas, o que na maior parte das vezes 

constitui uma intromissão na vida privada do atleta. Seguimos, neste domínio, o 

entendimento de TERESA COELHO MOREIRA, segundo o qual “o praticante 

desportivo tem o dever de preservar as condições físicas que lhe permitam participar 

na competição desportiva objeto do contrato, mas não pode com base nesta ideia, 

                                                           

41 Cfr. ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, Almedina, 2012, 

16.ª edição, pp. 121-122.   

42 O Acórdão do STJ de 9 de Outubro de 1996 (MANUEL PEREIRA), processo n.º 

4319, p. 3, disponível em (www.dgsi.pt), vem esclarecer esta questão.  

43 Como afirma TOMÁS SALA FRANCO, “la especialidad de la actividad laboral 

deportiva consiste precisamente en una peculiar distribución de la jornada laboral 

entre los entrenamientos y los partidos (…)”, cfr. El Trabajo de los Deportistas 

Profesionales, Madrid, Mezquita, 1983, p. 57. 
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perder o direito constitucionalmente garantido à intimidade e liberdade da vida 

privada” (44).  

É cada vez mais frequente verificar, que as entidades empregadoras desportivas 

confundem os deveres do praticante desportivo com as liberdades inerentes à sua 

vida privada (45). Na doutrina, há mesmo vozes que se levantam no sentido de 

defender que as condutas extralaborais do praticante desportivo poderão ser alvo 

de sanção disciplinar, caso comprometam as condições físicas e psicológicas do 

praticante desportivo, devendo analisar-se a situação de acordo com o objeto do 

contrato de trabalho desportivo, e sem esquecer, as regras da proporcionalidade 

previstas no art.º 13.º, alínea c) e no art.º 17.º, n.º 5 . Tudo o que afete a integridade 

física e a saúde dos praticantes, não pode ser exigível, assim como não poderá 

existir intromissão na esfera privada do praticante, sob pena de se violarem 

direitos fundamentais do trabalhador. Na nossa opinião, a vida extraprofissional 

do trabalhador não tem relevo autónomo na relação entre o trabalhador e o 

empregador, pelo que o princípio geral não poderá deixar de ser o da irrelevância 

disciplinar do comportamento extraprofissional do trabalhador, salvo se os 

                                                           

44 Cfr. TERESA MOREIRA, Da esfera privada do trabalhador e o controlo do 

empregador, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, n.º 78, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2004, p. 436. Veja-se, neste domínio, a interessante posição da 

Autora relativamente à proibição das saídas noturnas dos praticantes, em que a 

mesma defende a sua inconstitucionalidade, por violação do direito à reserva 

sobre a intimidade da vida privada.  

45 A este propósito, JOÃO LEAL AMADO defende que “algumas das exigências por 

vezes feitas pelos Clubesaos praticantes (…) revelam-se, a este propósito, 

seguramente desproporcionadas, traduzindo uma inadmissível militarização (para 

não lhe chamar presidiarização) da relação laboral do praticante desportivo”, cfr. 

Vinculação versus Liberdade (…), ob. cit., p. 49. 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

75 

excessos cometidos se repercutirem manifestamente na prestação da sua atividade 

desportiva (46). No entanto, se esses excessos não causarem efeitos negativos, 

entendemos que a entidade empregadora desportiva não tem legitimidade para 

aplicar ao atleta qualquer sanção, uma vez que não se verificou um 

comportamento culposo que justifique um procedimento disciplinar.  

 

2.3.2. “Os protagonistas principais” 

2.3.2.1. O praticante desportivo profissional 

O regime jurídico constante na Lei 28/98, de 26 de Junho, é extremamente 

circunscrito e limita-se exclusivamente aos praticantes desportivos profissionais 

(47), deixando de fora do seu âmbito de aplicação os técnicos, treinadores, 

dirigentes, entre outros agentes desportivos (48). Em nosso entender, o legislador 

                                                           

46 Defendeu esta solução, JORGE LEITE, Direito do Trabalho, vol. II, Serviço de 

Textos da Universidade de Coimbra, 1999, pp. 137-138. De igual modo, LÚCIO 

CORREIA, Limitações à Liberdade Contratual do Praticante Desportivo, ob. cit., pp. 

77-79. Em sentido diverso, v. JOÃO LEAL AMADO advoga que “(…) no domínio do 

contrato de trabalho desportivo a vida extralaboral parece ter relevo autónomo na 

relação laboral (…)”, cfr. Temas Laborais, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 178.   

47 De sublinhar as peculiaridades do praticante desportivo profissional, que nas 

palavras de FRANÇOIS MANDIN “(…) n’est pas un travailleur ordinaire”, cfr. Les 

contrats des sportifs – L’exemple du football professionnel, Presses Universitaires 

de France, p. 164.  

48 Segundo PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, nos termos do art.º 34.º da LBAFD – onde 

é visível a delimitação estatutária dos agentes desportivos – é evidente a não 

submissão da situação laboral dos treinadores de equipas profissionais de futebol 

ao RJCTD, e apesar de não existir neste domínio um quadro legal específico, existe 
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uma Convenção Coletiva (BTE, 1.ª série, n.º 27, de 22 de Julho de 1997, pp. 1219 e 

ss), que se afasta do regime laboral comum, cfr. Direito do Trabalho, ob. cit., pp. 

664-645. Em sentido diverso, parte da doutrina espanhola ao arrepio de alguma 

jurisprudência, tem considerado que a prática desportiva a que se refere o art.º 1.º 

do RD 1006/85 incluí os treinadores, vide, BUJ ROQUETA, Deportistas, 

entrenadores y técnicos deportivos: régimen jurídico aplicable, REDD, n.º 9, 1998, 

pp. 46-52. Também na Bélgica, à semelhança do que acontece em Espanha, o 

regime plasmado na Lei de 24 de Fevereiro de 1978, abrange os treinadores 

desportivos, vide., LUC SILANCE, Les Sports et le Droit, De Boek Université, Paris-

Bruxelas, 1998, p. 305. Em Portugal, sendo clara a não submissão da situação 

laboral dos treinadores desportivos ao RJCTD, e na falta de uma disciplina legal, 

parece-nos que não deveria existir uma recondução automática ao do regime 

laboral comum. Inicialmente, a jurisprudência portuguesa entendia que um 

treinador, não sendo um agente desportivo praticante, se encontrava sujeito à 

aplicação do regime laboral comum, vide Acd. do STJ de 7 de Outubro de 1998, 

(JOSÉ MESQUITA), in ADSTA, n.º 447, 1999, pp. 402-410 e o Acd. do TRP de 27 de 

Março de 2000, “(…) um treinador de futebol, apesar de ser agente desportivo não 

lhe pode ser aplicado o regime jurídico do praticante desportivo”. No entanto, uma 

década depois, o STJ (Acórdão STJ, Proc. 08S3445, Relator SOUSA GRANDÃO, de 

20-05-2009, disponível em www.dgsi.pt) numa louvável sentença veio defender que  

a falta de regulação própria para os contratos de trabalho de outros agentes 

desportivos, que não se encontram regulados naquele diploma, designadamente 

dos treinadores, não determina, sem mais, a aplicação da lei geral do trabalho, 

antes impõe, face a uma reconhecida lacuna de previsão, o recurso aos 

instrumentos de integração previstos no artigo 10.º do Código Civil e, por via deles, 

a aplicação, a tais agentes, do regime vertido na Lei 28/98. Daí que, por via da 

referida integração de lacuna, a um contrato de trabalho celebrado com um 

treinador de futebol seja de aplicar aquela lei, e não o Código do Trabalho.Existem, 

http://www.dgsi.pt/
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no entanto, no ordenamento jurídico espanhol, atividades que continuam a 

suscitar grandes dúvidas quanto ao seu enquadramento, nomeadamente o caso 

dos “olheiros”. A este respeito, a doutrina espanhola divide-se, havendo vozes que 

se levantam no sentido de defender que nos casos em que o “olheiro” faculta 

informações sobre a equipa rival ao treinador caímos no âmbito da relação laboral 

especial dos praticantes desportivos (SSTSJ, Sala de lo Social, Cantabria, 2 de Julio, 

1997, rec. 733/1997; Murcia, 5 de Deciembre, 2005, rec. 1260/2005). Se, 

porventura, as funções do “olheiro” consistem apenas em assistir a jogos e, por 

conseguinte, informar o clube sobre a potencialidade de futuros jogadores, optou-

se por aplicar o regime laboral comum (STSJ, Sala de lo Social, Madrid 30 de 

Septiembre, 2009, rec. 3544/2009). Na doutrina espanhola, é ainda discutida uma 

outra questão, relativa ao enquadramento da atividade dos árbitros, sendo que 

alguns autores integram a atividade dos árbitros dentro da relação laboral especial 

dos praticantes desportivos, outros entendem que a mesma se enquadra na relação 

laboral especial de artista de espetáculos públicos, e por último, existe, ainda, 

quem considere que esta atividade deve ser analisada no âmbito da relação laboral 

comum. Em todo o caso, a jurisprudência tem negado a existência de um contrato 

de trabalho: sirva de exemplo a Sentença do Tribunal Superior de Justiça de 

Galicia, de 4 de Fevereiro de 1999 – caso Hernanz Angulo. Para maiores 

desenvolvimentos sobre esta matéria, v. L. CORDERO SAAVEDRA, El deportista 

profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova, Valladolid, 2001, p. 41; 

MIGUEL CARDENAL CARRO, ob. cit., p. 172; F.J. TOROLLO  

, Las relaciones laborales especiales de los deportistas y artistas en espectáculos 

públicos (En torno al articulo 2.1.d), Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 

100 (2000), p. 186-187, e EMILIO GARCÍA SILVERO, La Extinción de La Relación 

Laboral de los Deportistas Profesionales, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 

49-61. Em países como Inglaterra e Holanda, o modelo de profissionalização da 
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teve um pensamento redutor no que concerne ao perímetro aplicativo do RJCTD, 

quando poderia claramente ter seguido o exemplo de outros países (49).  

Desde logo, o art.º 34.º da LBAFD define praticantes desportivos, como aqueles 

que exercem a sua atividade desportiva como profissão exclusiva ou principal. Por 

seu turno, o art.º 2.º, alínea b) da Lei 28/98, vem dispor que praticante desportivo 

profissional será “aquele que, através de contrato de trabalho desportivo e após a 

necessária formação técnico-profissional, pratica uma modalidade desportiva como 

profissão exclusiva ou principal, auferindo por via dela uma retribuição” (50) (51). De 

                                                                                                                                                     

arbitragem está muito avançado, aí se reconhecendo pacificamente a existência de 

verdadeiros contratos de trabalho. Em França com a aprovação da Lei n.º 2006-

1294, de 23 de Outubro de 2006, temos um modelo distinto, entendendo-se que os 

árbitros e os juízes não podem ser considerados, no cumprimento da sua missão, 

como estando ligados à federação por um vínculo de subordinação característico 

de um contrato de trabalho. Em Portugal, foi constituído um Grupo de Trabalho 

com o objetivo de se pronunciar sobre a avaliação da atividade dos árbitros e a sua 

eventual profissionalização, sendo que na esteira as conclusões alcançadas, a 

atividade dos árbitros foi, muito recentemente, considerada profissional, tendo-se 

avançado com um projeto piloto que engloba alguns árbitros, que passam a prestar 

serviços à Federação. No entanto, tem-se considerado que a publicação de um 

diploma próprio e autónomo que, dedicado ao contrato especial de trabalho 

especial de trabalho dos árbitros desportivos, se afigura uma solução prematura, 

uma vez que muito mais premente se revela, por exemplo, a regulamentação legal 

do contrato de trabalho dos treinadores desportivos.  

49 Veja-se, por exemplo, o caso da Itália em que a Lei n.º 91, de 23 de Março de 

1981, no seu art.º 2.º, abrange não só os praticantes desportivos como também 

“(…) gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici (…)”.  

50 Da leitura deste artigo somos levados a pensar que também um formando não 
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deve ser considerado um praticante próprio sensu, uma vez que não existindo uma 

retribuição enquanto elemento essencial para a qualificação de um praticante 

desportivo não podendo considerar-se o contrato de formação desportiva como 

um contrato de trabalho especial. Neste sentido, RUI PINTO DUARTE escreve que 

“à face do Código Civil, um contrato pelo qual uma pessoa se obriga, sem 

retribuição, a prestar a sua atividade para outra pessoa, sob a autoridade e direção 

desta, nem é um contrato de trabalho (falta a retribuição), nem um contrato de 

prestação de serviços”, cfr. Tipicidade e Atipicidade dos Contratos, ob. cit., p. 30. 

Em discordância, v. LEAL AMADO, Contrato de Trabalho Desportivo, ob. cit., p. 96. 

Em países como a Espanha (vide, a titulo meramente exemplificativo, GONZALO 

DIEGUEZ, Lecciones de Derecho del Trabajo, 4.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 1995, 

pp. 205 e ss), Itália (vide, FERNANDO DI CERBO, I Rapporti Speciali di Lavoro, pp. 5 

e ss) ou França (vide, CATHERINE PUIGELIER, Droit du Travail. Les relations 

individuelles, 2. Ed., Dalloz, Paris, 2000, p. 20), o contrato de aprendizagem é 

enquadrável no âmbito dos contratos de trabalho especiais.  

51 Em Espanha, segundo o art.º 1.2 do RD 1006/1985, são considerados praticantes 

desportivos profissionais “quienes, en virtud de una relación establecida con 

carácter regular: se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta 

y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a 

cambio de una retribución”. O RD 1006/1985 exige a dedicação à “práctica del 

deporte” no ámbito de “un club o entidad deportiva”. Na realidade, a única 

particularidade desta relação laboral reside na especificidade do serviço prestado 

pelo praticante desportivo, uma vez que os demais pressupostos são típicos da 

relação laboral comum (STS de 2 de abril de 2009, Recud. 4391/2007). Desta 

forma, ficam excluídos do âmbito de aplicação deste diploma aqueles 

trabalhadores que pese embora estejam ao serviço dos Clubesou entidades 

desportivas, não prestam atividades desportivas – pessoal da limpeza, 
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sublinhar que a atividade desportiva pode ser exercida a três níveis: nível amador 

(52), semiprofissional (53) e profissional (54). No entanto, no presente estudo, apenas 

iremos analisar a figura do praticante desportivo profissional (55).   

                                                                                                                                                     

administrativos, vigilantes, médicos, fisioterapuetas, etc. – sendo neste caso 

aplicável o regime laboral comum. Sobre esta última questão, veja-se a decisão do 

STS de 2 de abril de 2009 (Recud. N.º 4391/2007). Nesta linha, ainda as decisões 

do SSTS de 3 de noviernbre de 1972 (RJ 1972, 5435) y 27 de mayo de 1973 (RJ 

1973, 1270) y la STCT de 20 de diciembre de 1983. No caso espanhol, o RD 

1006/1985 não é necessário para efeitos de qualificação do praticante desportivo 

profissional uma licença federativa. O contrato de natureza laboral basta-se com a 

existência dos pressupostos supra referidos, sendo a licença federativa uma 

questão de cariz exclusivamente desportivo e não laboral. Neste sentido, v. a 

decisão do TS de 2 Abril de 2009 (Recud. N.º 4391/2007) e as STSJ de la 

Comunidad Valenciana de 23 de Mayo de 1995 (Recud. N.º 2069/1993) y de 

Aragón de 19 Marzo de 2012 (Recud. N.º 108/2012). Na Áustria não há uma 

definição clara e inequívoca de praticante desportivo profissional, tal como sucede 

na Alemanha, no entanto atendendo ao fato de a sua relação com a sociedade se 

basear num contrato de trabalho, na terminologia austríaca os mesmo classificam-

se como empregados, sendo-lhe aplicável as normas sobre descanso laboral, sobre 

as férias ou sobre a Segurança Social, para uma leitura mais aprofundada sobre 

esta matéria, v. MANUEL GÁMEZ, El deportista en el mundo: su régimen jurídico en 

las reglamentaciones de los estados y de las federaciones internacionales - El 

deportista en Austria, dir. Alberto Palomar Olmeda, Dykinson, 2006, pp. 105 e ss.  

52 Segundo JOÃO LEAL AMADO, praticante amador é “aquele que nada aufere em 

virtude da sua prestação desportiva, ou que aufere apenas rendimentos que 

constituam mera compensação dos encargos resultantes dessa atividade”, cfr. 

Contrato de Trabalho Desportivo e pacto de opção. B VNO OMNES – 75 anos da 
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Coimbra Editora, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp. 17-18. BUJ ROQUETA, 

propõe uma distinção entre praticante desportivo profissional e amador, 

sugerindo que para o devido efeito se tenha atenção ao fato de o atleta receber do 

clube apenas as despesas efetuadas com a prática desportiva. Em caso afirmativo, 

estamos perante um atleta amador, caso contrário estamos em face de um 

praticante desportivo profissional. O autor acrescenta, ainda, que esta distinção 

tem importantes consequências práticas para os praticantes desportivos, na 

medida em que os amadores têm menos direitos face aos profissionais, cfr. 

Entrenadores y técnicos deportivos: régimen jurídico aplicable, REDD, Madrid, 

Civitas, 1998, pp. 43 e ss, e El Trabajo de los Deportistas Profesionales, Fundación 

del Fútbol Professional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 74 e ss.  

53 O praticante desportivo semiprofissional exerce a atividade desportiva a titulo 

secundário. Exerce uma outra atividade a título principal, sendo que o desporto 

assume um caráter complementar.  

54 Sobres esta matéria, JOÃO LEAL AMADO, defende a existência de duas aceções de 

praticante desportivo profissional, a aceção stricto e lato sensu. A aceção stricto 

sensu, segundo a qual o praticante desportivo será aquele que exerce a atividade 

desportiva como profissão exclusiva ou principal, isto é, aquele que depende 

economicamente da atividade desportiva por si prestada e em que a retribuição 

auferida é meio de sustento e não um mero complemento. Por sua vez, na aceção 

lato sensu, a qualidade de praticante desportivo resulta da celebração de contrato 

de trabalho desportivo, independentemente da configuração federativa da 

modalidade em causa, ou seja, independentemente de a respetiva federação lhe 

conferir ou não um caráter profissional. No sentido, desta última aceção referida, 

afigura-se de difícil aplicabilidade o fato de a qualidade de praticante desportivo 

profissional resultar unicamente da celebração de contrato de trabalho desportivo, 

cfr. Contrato de Trabalho Desportivo, ob. cit., p. 19. Veja-se, ainda, a este propósito 
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o caso Italiano, onde a doutrina é consensual ao considerar que “o atleta 

profissional é aquele que consegue da atividade desportiva o se meio de sustento, 

desenvolvendo prestações agonísticas com direito a retribuição”, vide MARIO 

SANINO, Diritto Sportivo, Padova, CEDAM, 2002, p. 46.  

55 A delimitação do conceito de praticante desportivo profissional, no domínio 

especifico do futebol, chama necessariamente uma questão que, tem sido debatia 

no seio da doutrina e da jurisprudência, nomeadamente a de saber se os jogadores 

de futebol podem ser considerados activos intangíveis dos clubes. Constatamos 

que é intuitiva a equiparação de um jogador de futebol a um ativo. Aliás, na maior 

parte das vezes, os passes dos jogadores constituem o principal património de 

determinada Sociedade Anónima Desportiva, leia-se SAD, senão mesmo o seu 

único ativo. Atentos aos requisitos do conceito de ativo intangível, constantes da 

definição adotada pela Norma Internacional de Contabilidade (NIC), concluímos 

que os direitos desportivos sobre os jogadores de futebol preenchem esses 

mesmos requisitos. Não existe, no entanto, uma única definição de ativo totalmente 

aceite. O IASB (International Accounting Standards Board) define ativo como 

“recurso controlado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e 

do qual se espera que fluam para a empresa benefícios económicos futuros”. Na 

opinião de SALDANHA SANCHES um ativo é um bem que: i) tem aptidão para 

proporcionar um ganho futuro; ii) está na posse ou sob o domínio da empresa; iii) 

resultou de um negócio ou de outro facto já verificado, cfr. O ativo imobilizado: a 

jurisdição de um conceito económico, Estudos em homenagem ao Professor 

Doutor Pedro Soares Martínez, Coimbra, 2000, pp. 156-157. O conceito de 

intangíveis é igualmente difícil de definir, mas tem-se entendido que estamos 

perante um ativo intangível sempre que o ativo cumpra os critérios de 

identificabilidade, controlo e que gere benefícios económicos futuros. Neste 

cenário a questão de fundo reside em saber se a jurisprudência nacional entende 
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Numa interpretação literal do referido art.º 2.º da Lei 28/98, depreendemos que 

um atleta que não pratique uma modalidade desportiva a título exclusivo, não será 

qualificado como praticante desportivo profissional e, consequentemente, não lhe 

será aplicável o referido diploma legal. Contudo, consideramos que esta noção não 

é a mais adequada, na medida em que a liberdade de trabalho do desportista 

profissional não pode ser afetada pelo exercício de uma outra atividade laboral, 

salvo se esta afetar os seus deveres legal e contratualmente assumidos (56). 

Discordamos, por isso, da redação constante da CCT para os futebolistas 

profissionais (57), por esta estabelecer a impossibilidade do exercício de uma outra 

atividade, quando esta for incompatível com a pratica desportiva determinada pelo 

contrato de trabalho desportivo. Note-se, no entanto, que não estamos aqui 

                                                                                                                                                     

que os direitos de contratação de jogadores profissionais de futebol são 

considerados ativos e, por conseguinte, penhoráveis para garantia dos credores da 

SAD. O STJ foi chamado a intervir nesta questão, tendo-se pronunciado no Acórdão 

STJ (22 de Novembro de 2000, Agravo n.º 2518/00, CJ, Acórdãos do STJ, 2000, 

Tomo 3, p. 130), no sentido de considerar que são penhoráveis todos os bens 

alienáveis, salvo se a lei expressamente o excluir. Ora, não se encontrando o direito 

em causa expressamente excluído, o mesmo pode ser objeto de penhora e arresto. 

Também o TRP, no Acórdão de 23 de Outubro de 2006 se pronunciou sobre a 

suscetibilidade do direito de cedência/transferência de jogadores ser penhorado 

(cfr. Acórdão do TRP, de 23 de Outubro de 2006, Processo n.º 0612882, disponível 

em (www.dgsi.pt). 

56 Acompanhamos, assim, LÚCIO CORREIA, Limitações à Liberdade Contratual do 

Praticante Desportivo, ob. cit., p. 54.  

57 Publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, 1.ª Série, n.º 33, de 8 de Setembro 

de 1999.  



Contrato de trabalho desportivo: roteiro sobre o seu regime 

 

 

84 

perante uma proibição generalizada de pluriemprego (58), salvo quando essa outra 

atividade comprometa a execução da prestação a que o praticante se obriga no 

âmbito do contrato de trabalho desportivo.  

JOÃO LEAL AMADO (59), justificou esta opção do legislador afirmando que: “A lei 

terá, porventura, sido sensível à circunstância de, atendendo ao volume da atividade 

em causa, apenas estes fazerem da atividade desportiva meio de vida (…)”, o que nos 

parece algo redutor face à ampla letra da lei. 

 

2.3.2.2. A entidade empregadora desportiva 

Cumpre-nos, antes de mais, tecer algumas notas relativamente à redação do art.º 

2.ºda Lei 28/98, de 26 de Junho, na qual o legislador teve o ensejo de definir 

rigorosamente os vários sujeitos da relação laboral desportiva, nomeadamente, o 

praticante desportivo profissional, o empresário desportivo, entre outros, 

olvidando-se no entanto de definir aquilo que entender ser uma entidade 

empregadora desportiva. Entendemos, in casu, que o legislador temendo 

apresentar uma definição incompleta, optou por deixar ao critério do interprete-

aplicador essa função definitória.  

O conceito de entidade empregadora desportiva, sendo toda a pessoa juslaboral sob 

cuja direção e autoridade deve atuar o trabalhador, reconduz-se ao conceito geral 

                                                           

58 Defendendo a existência de uma proibição de pluriemprego no âmbito do art.º 

13.º, alínea c) da Lei 28/98, v. ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA, O pluriemprego no 

Direito do Trabalho, in II Congresso Nacional de Direito do Trabalho, Memórias, 

coordenação de ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 

199-200.  

59 Cfr. Vinculação versus Liberdade, ob. cit., p. 49.  
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de empregador (60). Atenta a fluidez definitória deste conceito, concluímos que não 

é possível tipificar o leque de pessoas que podem assumir essa qualidade. Na 

verdade, não existindo uma definição fechada de entidade empregadora desportiva 

(61) no plano formal, esta buscar-se-á através dos elementos presentes na Lei 

28/98, de 26 de Junho, pelo que “qualquer pessoa singular ou coletiva pode ser 

parte num contrato de trabalho desportivo, contanto que promova ou participe em 

atividades desportivas”. Na realidade, e sobretudo no âmbito do futebol, a 

qualidade empregatícia é exercida por Clubes que, numa aceção mais lata, incluem 

também as sociedades anónimas desportivas. 

Até então, era no artigo 26º nº 1 da LBAFD, que encontrávamos a definição de 

clube desportivo (62). No entanto, com a entrada em vigor o DL nº 10/2013, de 25 

                                                           

60 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, Edições 

Almedina, 1999, p. 115. Note-se, a este propósito que em Itália, contrariamente ao 

que acontece no ordenamento jurídico português, o conceito de entidade 

empregadora desportiva corresponde a um numerus apertus. 

61 Na senda de PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho, ob. cit., p. 123, 

adotamos, aqui, a locução empregador, ao invés de credor de trabalho como 

sucede na terminologia alemã ou italiana. 

62 Art.º 26.º, n.º1 da LBAFD: “São Clubes desportivos as pessoas coletivas de direito 

privado, constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, que tenham 

como escopo o fomento e a prática direta de modalidades desportivas.” No número 

seguinte do mesmo artigo (26.º, n.º 2 LBAFD) fazia-se distinção entre aquelas 

entidade empregadora desportivas que adotavam a forma de sociedade desportiva 

e aquelas que, não o fazendo, ficavam obrigatoriamente sujeitas a um regime 

especial de gestão, se pretendessem participar em competições profissionais 
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de Janeiro (63), os Clubes deixaram de ter a opção que, até agora, a LBAFD lhes 

conferia. Este diploma impôs que a participação em competições desportivas 

profissionais (64) se concretize sob a forma jurídica societária, extinguindo-se assim 

o regime especial de gestão a que alude o n.º 2 do artigo 26.º da LBAFD. Pode ler-se 

no preâmbulo do Decreto-Lei a seguinte justificação para esta medida – “Os 

interesses, designadamente de natureza económica, que, na atualidade, gravitam em 

torno do desporto de alto rendimento aconselham a criar novas formas jurídicas que 

esbatam a apontada desigualdade e coloquem todos os participantes nessas 

competições no mesmo patamar, com obrigações e deveres análogos.”. 

O diploma deixa na esfera da entidade desportiva a opção por duas formas 

jurídicas de sociedades: a sociedade anónima desportiva (SAD) e a sociedade 

desportiva unipessoal por quotas (SDUQ, Lda.) (65). Posto isto, a forma societária 

passou a ser exigida a partir da época desportiva 2013/2014, inclusive, pelo que 

hoje em dia já não podemos referir-nos somente a Clubes desportivos. A sociedade 

desportiva pode ser constituída: (i) ex novo, ou seja, de raiz (66); (ii) por 

                                                           

63 O Decreto-Lei n.º 10/2013. D.R. n.º 18, Série I de 2013-01-25, da Presidência do 

Conselho de Ministros, estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas a 

que ficam sujeitos os clubes desportivos que pretendem participar em competições 

desportivas profissionais 

64 Nos termos dos artigos 1.º, nº.2 e 30.º do DL 10/2013, são competições 

desportivas profissionais as competições organizadas pela Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional (LPFP).  

65 As sociedades desportivas são subsidiariamente regidas pelas regras gerais 

aplicáveis às sociedades comerciais, anónimas e por quotas, apesar das suas 

especificidades decorrentes das especiais exigências da atividade desportiva. 

66 Esta é a única forma de constituição de sociedade desportiva admitida em França 
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transformação de um clube desportivo; (iii) ou pela personalização jurídica de uma 

equipa que participe ou pretenda participar, em competições desportivas (cfr. art.º 

3.º do DL 10/2013). Pelo exposto se infere que, a tradicional figura do clube 

desportivo pode manter-se, ao lado da sociedade desportiva, a não ser que, se opte 

pela via da transformação.  

Por último, uma última nota deve ser dispensada no sentido de se aludir para o 

facto de a entidade empregadora desportiva ser, obrigatoriamente, a sociedade 

desportiva e não o clube, por imposição do preceituado no art.º 24.º do DL 

10/2013 (67). 

 

2.3.3. Retribuição 

A onerosidade do contrato de trabalho, baseada no elemento retributivo, 

assume um plano de destaque no estudo do contrato de trabalho desportivo (68). 

Apesar das dificuldades de uma definição apriorística de retribuição, em virtude 

das numerosas atribuições complementares, o legislador, no art.º 14.º da Lei 

28/98, definiu retribuição como: “(…) todas as prestações patrimoniais que, nos 

                                                                                                                                                     

e, entre nós, J.M.MEIRIM defende que esta será a modalidade mais correta – 

“Regime Jurídico das Sociedades Desportivas – Anotado, Coimbra, Coimbra 

Editora, 1999, p. 19.  

67 Art.º 24.º do DL 10/2013, de 25 de Janeiro: “São obrigatória e automaticamente 

transferidos para a sociedade desportiva (…) os contratos de trabalho desportivos 

e os contratos de formação desportiva relativos a praticantes da modalidade ou 

modalidades que constitui ou constituem objeto da sociedade.” 

68 Assinalando esta importância, vide BERNARDO LOBO XAVIER, Introdução ao 

estudo da retribuição no direito do trabalho português, RDES, 2.ª série, n.º 1, 1986, 

p. 66.  
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termos das regras aplicáveis ao contrato de trabalho, a entidade empregadora 

realize a favor do praticante desportivo profissional pelo exercício da sua atividade 

ou com fundamento nos resultados nela obtidos”.  

Atenta, a especialidade da relação laboral desportiva, constatamos, desde logo, 

que os salários não se enquadram na estrutura salarial típica de um trabalhador 

comum (69). Da leitura do n.º 2 do artigo 14.º do referido diploma legal, inferimos 

que a modalidade prevista equivale a uma retribuição mista, ou seja, uma 

retribuição certa e uma retribuição variável – condicionada ao rendimento e 

sucesso desportivo (70). Não obstante os referidos complementos retributivos, 

aquando da celebração do contrato pode estabelecer-se o pagamento de quantias 

                                                           

69 Sobre a retribuição no desporto profissional, v. LUCIANO CORDERO SAAVEDRA, 

El Deportista Profesional. Aspectos Laborales y Fiscales, Lex Nova, Valladolid, 

2001, pp. 53 e ss. Ainda, no domínio das especificidades da retribuição na relação 

laboral desportiva, JOÃO LEAL AMADO entende que a remuneração dos 

desportistas, não é sucetível de uma conceptualização do salário como um meio 

mínimo de subsistência, cfr. A Proteção do Salário, Separata do volume XXXIX do 

Suplemento ao BFDVC, Coimbra, 1993, p. 21.   

70 Alertamos, no entanto, para o fato de este elemento não constituir uma 

especificidade da relação laboral desportiva, uma vez que este quadro é também 

adotável na relação laboral comum. Note-se, ainda, que este quadro já se encontra 

fortemente implementado em outros países, constituindo uma fator altamente 

relevante de motivação dos trabalhadores. Assim se compreende, por exemplo, os 

Employ Benefits, como os planos poupança reforma, os seguros de saúde e de vida, 

a distribuição de lucros, etc. Neste sentido, LUÍS BRITO CORREIA, Direito do 

Trabalho, vol. I, Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa, 

Lisboa, 1982, pp. 17-18.    
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adicionais por cada época desportiva ou de “prémios de jogo” em função da vitória 

em determinado jogo (71). 

É a partir da retribuição que se recorta o carater sinalagmático da situação 

laboral (72). De acordo disposto no art.º 5.º, n.º2, alínea c) da Lei 28/98, o legislador 

quis que a inscrição do montante da retribuição constasse do contrato por escrito, 

constituindo assim uma formalidade ad probationem (73). Entendemos, porém, que 

                                                           

71 Sobre os denominados “prémios de jogo”, entenda-se a passagem do Acórdão do 

STJ, de 10 de Janeiro de 1996 (LOUREIRO PIPA), na qual se considerou que “o 

prémio de jogo pode ser entendido como retribuição determinável segundo uma 

tabela ou usos do clube, ou como eventuais liberalidade, nos termos da matéria de 

fato apurada”.  

72 Note-se, que a sinalagmaticidade do contrato não é, todavia, confundível com a 

sua onerosidade, pois existem contratos onerosos que não são sinalagmáticos, 

como por exemplo, o contrato de empréstimo. Referindo-se às obrigações 

reciprocas contraídas pelas partes, v. G.H. CAMERLYNK, Droit du Travail. Le 

contrat de travail, Revue Internationale de droit comparé, Année 1966, Volume 18, 

n.º 1, p. 77.  

73 Relativamente às divergências entre o montante da retribuição inscrito no 

contrato de trabalho desportivo e o efetivamente pago, o STJ seguindo a orientação 

da doutrina (v.g. MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, ob. cit., pp. 

631-633 e PEDRO ROMANO MARTíNEZ, Direito do Trabalho, ob. cit., pp. 622-624), 

entendeu que “é admissível o recurso a prova testemunhal para demonstração de 

que a retribuição efetivamente acordada não coincide com a mencionada no 

contrato escrito”, cfr. Acórdão de 18 de Novembro de 1999, CJ, Ano VII, 1999, 

Tomo III, p. 278 (VICTOR DEVESA) e de 25 de Junho de 2002 (MÁRIO TORRES), 

ambos disponíveis em (www.dgsi.pt). No entanto, se seguirmos a linha de 

raciocínio expendida no Ac. STJ de 26 de Outubro de 1994 (FERNANDO DIAS 
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as reconhecidas especificidades da relação laboral desportiva, apenas permitem a 

produção de uma tal prova na demonstração de que o valor que ficou consignado 

não corresponde ao que efetivamente a entidade empregadora acordou pagar 

como retribuição, e já não sempre que se verifique uma omissão relativamente à 

retribuição devida ao atleta (74). 

 

2.3.4. Subordinação jurídica 

Constatamos que é quase impossível elaborar uma construção de subordinação 

universalmente válida. Conforme se pode ler no Parecer da PGR de 23/03/1990 

(75), “a subordinação jurídica tem de entender-se com bastante latitude e 

flexibilidade, de modo a abranger as variadíssimas gradações de que é suscetível 

(…)”. Aliás, como bem referia RAÚL VENTURA (76), a medida dos poderes e deveres 

que traduzem o estado jurídico do sujeito passivo da relação de trabalho só pode ser 

concretizado casuisticamente.   

                                                                                                                                                     

SIMÃO), ADSTA, Ano XXXIV, n.º 399, p. 350, concluímos que a qualificação desta 

formalidade como ad probationem, para além de potenciar situações de fraude, 

pode eventualmente traduzir-se numa desconsideração das preocupações com a 

forma contratual e os seus elementos.  

74 Neste domínio, fazemos uso do louvável ensinamento de VAZ SERRA, Anotação 

do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 4 de Dezembro de 1973, RLJ, ano 

107, p. 311.  

75 Parecer da PGR de 23/03/1990 , DR, II, de 7/08/1990, p. 882.  

76 Cfr. RAÚL VENTURA, Teoria da Relação Jurídica de Trabalho: estudo de direito 

privado, Porto, 1944, p. 79. 
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Vejamos, no entanto, algumas tentativas de aproximação ao conceito de 

subordinação jurídica. Segundo RUI ASSIS “a subordinação jurídica surge-nos como 

característica chave na posição que assume o trabalhador, como a outra face da 

posição de supremacia do empregador e mesmo como uma das características 

definidoras do próprio contrato de trabalho, sendo até, num plano anterior, um 

conceito delimitador do objeto e do âmbito do próprio direito do trabalho” (77). 

Independentemente da natureza da atividade exercida, é considerado trabalhador 

quem se encontra numa posição pessoal de sujeição às diretrizes emanadas de 

outrem, em cuja esfera de domínio se entrega. Sabendo que é do contrato de 

trabalho desportivo que emerge a qualificação como praticante desportivo, 

importa fazer a distinção entre contrato de trabalho e contrato de prestação de 

serviços (78). É a partir da existência de uma atividade heteroconformada que se 

                                                           

77 Cfr. RUI ASSIS, O Poder de Direção do Empregador. Configuração geral e 

problemas atuais, Coimbra Editora, 2005, p. 37. Segundo PEDRO ROMANO 

MARTÍNEZ, Direito do Trabalho. ob. cit., p. 146, “a subordinação técnico-juridica 

tem de ser entendida num sentido amplo, abrangendo três realidades: a 

alienabilidade; o dever de obediência; e a sujeição ao poder disciplinar do 

empregador”. Por sua vez, MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, ob. cit., 

entende que a subordinação jurídica “(…) consiste numa relação de dependência 

necessária da conduta pessoal do trabalhador na execução do contrato face às 

ordens, regras ou orientações ditadas pelo empregador, dentro dos limites do 

mesmo contrato e das normas que o regem”.  

78 O contrato de prestação de serviços encontra tratamento legal nos artigos 1152.º 

e 1154.º do CC. Em relação a esta questão, vejam-se o Acórdão do STJ de 26 de 

Maio de 1998 (FERNANDO FABIÃO), proc. 5039, disponível em (www.dgsi.pt) e 

Acórdão TRL, de 3 de Dezembro de 1996, CJ, 1996, V, pp. 120 e ss. Entre nós, 

relativamente a esta distinção, v. PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Os Novos 
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descortinam os traços da situação laboral, o que se verifica quando a obrigação do 

praticante se traduz na sua disponibilidade a favor da entidade empregadora 

desportiva, independentemente do resultado alcançável com essa atividade.   

Na atividade desportiva, em particular no futebol, a distinção entre dependência 

jurídica e dependência técnica, assume uma grande importância. Segundo VALIÑO 

ARCOS (79) a conformação da atividade a exercer pela entidade empregadora 

desportiva apresenta limitações que decorrem da natureza da atividade acordada, 

e os praticantes desportivos são detentores de uma grande autonomia técnica. A 

este respeito, MONTEIRO FERNANDES, afirma que no caso do futebol, quando os 

atletas desenvolvem a sua atividade junto da entidade empregadora desportiva, 

sob a direção dos treinadores, observando as suas diretrizes, denotamos a 

existência de subordinação jurídica, existindo uma situação de trabalho 

desportivo. O praticante integra-se, assim, “numa organização de meios produtivos 

alheia, dirigida à obtenção de fins igualmente alheios, e que essa integração acarreta 

a submissão a regras que exprimem o poder de organização do empresário”. Note-se, 

no entanto, que esta afirmação constitui apenas um indício útil para a 

determinação da existência de subordinação jurídica, inerente a esta species 

contratual, e não traduz qualquer adesão à tese institucionalista relativa à origem 

do vínculo laboral (80). Assim sendo, o jogador de futebol, uma vez que exerce a sua 

                                                                                                                                                     

Horizontes do Direito do Trabalho, III, Congresso Nacional de Direito de Trabalho. 

Memórias, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 331 e ss.  

79 Cfr. VALIÑO ARCOS, En torno de la laboralidad de la relación jurídico-deportiva, 

REDD, n.º 7, 1997, pp. 42-49.  

80 Cfr. MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 1999, pp. 

134-135. Veja-se ainda que, o art.º 12.º do CT estabelece uma presunção quanto à 

celebração de um contrato de trabalho quando, entre outros requisitos 

cumulativos, se verifique uma inserção do prestador de trabalho na estrutura 
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atividade sob o comando e a direção de outrem, deve ser considerado trabalhador 

dependente (81).  

Concluímos, por tudo isto, que o praticante desportivo profissional se encontra 

espartilhado num estado de subordinação, particularmente, acentuado (82). Aliás, 

alguns autores falam mesmo em super-subordinação (83) ou em excesso de 

subordinação (84). Assim, para além da obrigação muito vincada da preservação das 

condições físicas que lhe permitam participar na competição desportiva, existe um 

ciclo quase ininterrupto associado ao cumprimento da prestação devida (elevado 

números de treinos ou de competições efetuadas, sem um adequado período de 

descanso, bem como a recuperação de lesões contraídas sem o devido período de 

convalescença). O praticante desportivo é colocado numa situação de quase plena 

                                                                                                                                                     

organizativa do beneficiário da atividade.  

81 Para melhor compreensão do que sustentamos, veja-se a passagem do Acórdão 

do TRL de 3 de Dezembro de 1996, em que se afirma que o jogador de futebol está 

sujeito “aos ditames fornecidos pelo chefe da seção (…) e orientações, horários e 

planos de treinamento consignados pelos treinadores e com fiscalização do 

cumprimento escrupuloso do que for determinado à equipa e seus componentes”, 

vide Acórdão do TRL (LOPES BENTO), de 3 de Dezembro de 1996, CJ, 1996, V, p. 

122. 

82 Sobre esta questão, v. GUILLAUME HENRI CAMERLINCK, Droit du Travail. Le 

contrat de travail, Dalloz, 1968, pp. 70-71.  

83 Vide, MARIO LICCARDO, Il vincolo tra atleti e società. Secondo convegno 

giuridico nazionale promosso dal Panathlon Club de Milano, RDS, Ano XVII, 

números 1-2, 1966, p. 102 

84 Cfr. HÉCTOR LUIS ODRIOZOLA, Natura giuridica del contrato relativo al 

profissionalismo sportivo, RDS, n.º 1, 1964, pp. 35-36.  
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disponibilidade, pois esta, enquanto traço típico da subordinação jurídica, existe 

sempre que a entidade empregadora “(…) tenha o direito de lhe dar ordens ou de 

dirigir ou fiscalizar o seu serviço (…)” (85). Ou seja, para além das instruções do 

clube, o praticante desportivo por ser um sujeito federativo, está obrigado a 

respeitar as regras de jogo, que operam hoc sensu como instruções específicas do 

modus execuntandi da sua prestação (86). 

                                                           

85 Assim se entende a passagem do Acórdão do STA de 5 de Abril de 1949 (in J.F. 

ALMEIDA POLICARPO/A. MONTEIRO FERNANDES, Lei do Contrato de Trabalho 

Anotada, Almedina, Coimbra, 1970, pp. 29-30). Nesta senda, cumpre-nos dispensar 

uma nota relativamente à controversa relação entre os árbitros e as Federações 

Nacionais, no ordenamento jurídico espanhol. As sentenças proferidas, têm vindo a 

negar a laboralidade deste vínculo, precisamente por reconhecerem que não se 

encontra preenchido o requisito da dependência. Contrariamente, a generalidade 

da doutrina espanhola considera que in casu se encontram reunidos todos os 

pressupostos necessários para a existência de um vinculo laboral com a Federação 

incluindo a dependência (SSTS, Sala de lo Social, Madrid 25 Febrero, 1998, rec. 

2153/1997; Galicia 4 Febrero, 1999, rec. 5239/1998; C. Valenciana 9 Marzo, 2000, 

rec. 106/2000).  

86 Vejamos, a título meramente exemplificativo, o que sucede com a 

obrigatoriedade de utilização de um equipamento específico. O incumprimento das 

regras de jogo, para além da responsabilidade desportiva pode, ainda, dar origem a 

sanções disciplinares por parte da entidade patronal. Não existindo uma relação 

direta entre a responsabilidade desportiva e a responsabilidade laboral, o jogador 

está obrigado ao cumprimento de deveres específicos de conduta, pelo que quando 

o praticante tem uma conduta antidesportiva durante um jogo ao serviço da 

seleção nacional, este pode ser alvo de sanções de caráter desportivo, que se 

projetam negativamente na esfera de terceiros, afetando nomeadamente a 
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Por último, há um outro aspeto que importar abordar no domínio da 

subordinação jurídica, que é o de saber se os comportamentos extralaborais do 

praticante desportivo são objeto de direção e poder da entidade empregadora 

desportiva? (87). Numa primeira aproximação, entendemos que não. No entanto, o 

disposto no art.º 13.º, alínea c) da Lei 28/98, poderá abrir caminho para algum tipo 

de controlo por parte dos clubes, desde que não sejam violados quaisquer direitos 

fundamentais e se mostre estritamente necessário ao cumprimento da atividade 

desportiva. Relativamente ao dever de obediência, este representa a 

obrigatoriedade de o praticante acatar as ordens, instruções e diretrizes emanadas 

pela entidade empregadora desportiva, salvo nos casos em que essas mesmas 

ordens se mostrem manifestamente “contrárias aos seus direitos e garantias” (88).  

Por último, a subordinação jurídica é também aferida pelo poder disciplinar, 

que no caso do futebol, é muitas vezes exercido de uma forma invasiva. Esta 

faculdade de punir disciplinarmente os atletas, é uma consequência natural do seu 

poder de autoridade e direção, que tem como objetivo fazer cumprir as suas 

                                                                                                                                                     

entidade empregadora desportiva, que fica privada de utilizar os seus serviços. 

Aludindo a esta questão das regras de jogo, v. JOSÉ MANUEL MEIRIM, A Federação 

Portuguesa como Sujeito Público do Sistema Desportivo, ob. cit., p. 62. 

87 Confronte-se aqui a posição de TERESA MOREIRA que considera que “esfera 

privada neste sentido será aquela zona em que não existe qualquer vinculo de 

subordinação jurídica do trabalhador e em que, em principio, aquele é livre para se 

autodeterminar”, cfr. Da esfera privada do trabalhador e o controlo do 

empregador, ob. cit., p. 420. 

88 Para uma leitura mais aprofundada sobre esta questão, v. JÚLIO GOMES, Deve o 

trabalhador obediência a ordens ilegais?, AAVV, Trabalho e Relações Laborais, 

Cadernos Sociedade e Trabalho, n.º 1, Celta Editora, Oeiras, 2001, pp. 179 e ss.  
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ordens e instruções. O poder disciplinar pune, assim, para além do desrespeito das 

ordens emanadas pela entidade patronal, mas também as ordens emanadas por 

superiores hierárquicos (89) (90).    

 

3. Considerações finais: “Entre as questões incontornáveis e as soluções 

almejáveis” 

Chegados ao fim do percurso que nos propusemos a percorrer, e renovadas as 

memórias do leitor na rubrica que se conclui, temos reunidas as condições para 

“fechar a cortina” do nosso enredo com a reflexão final que se impõe e à qual 

dedicaremos a presente rubrica. Conforme resultou da agenda cumprida, é 

essencialmente no regime do contrato de trabalho desportivo que nos centramos.  

Na verdade, se a relação laboral comum não deixa, per se, de levantar problemas 

                                                           

89 Sobre o poder disciplinar, v. por todos, MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, 

Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, Coimbra Editora, 1993; Da 

Autonomia Dogmática do Trabalho, Coimbra Editora, 2001 e Poder disciplinar 

laboral e processo disciplinar para despedimento, Estudos de Direito de Trabalho, 

Vol. I, Almedina, 2001, pp. 399 e ss.  

90 A propósito da dependência laboral do praticante desportivo, FRANCISCO RUBIO 

SÁNCHEZ (El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, ob. cit., p. 78) 

critica os seus exageros, afirmando que “(…) En efecto, el deportista profesional, no 

sólo se encuentra bajo el ámbito de organización y dirección empresarial como 

cualquier otro trabajador, sino que hasta en los más mínimos detalles debe estar 

sujeto permanentemente a las órdenes e instrucciones de los técnicos y 

responsables del equipo, quienes, al amparo de los reglamentos del régimen 

interno de los equipos y llegando a transgredir algunas veces el marco 

constitucional (…)”. 
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oportunamente passados em revista, é a relação jurídico-laboral-desportiva que 

continua a merecer maiores reparos. Do que lográmos demonstrar, são várias as 

conclusões a retirar sobre o estado da arte desta relação, pautada por uma 

dualidade normativa (91). Ao vislumbrarmos o processo de laborização da atividade 

desportiva, constatamos, desde logo, que atualmente não existe qualquer 

antagonismo entre desporto e profissional. Um desportista profissional é, 

inequivocamente, um trabalhador, e por isso entendemos, sem grandes celeumas, 

que o Desporto pode ser praticado ao abrigo de um contrato de trabalho. 

Naturalmente, a afirmação do caráter laboral desta relação foi, invariavelmente, 

acompanhada da proclamação da sua natureza especial, relativamente ao regime 

comum, que origina a absoluta necessidade da existência de um regime próprio 

que regule este vínculo laboral. Com base neste apriorismo traçamos alguns 

quadros fundamentais relativamente aos pressupostos desta relação jurídica, o 

que nos conduziu ao estudo dos elementos estruturantes do contrato de trabalho 

desportivo, a saber: sujeitos, objeto, retribuição e subordinação jurídica. No que 

concerne aos “protagonistas”, cumpre tecer alguns reparos acerca das opções 

tomadas pelo legislador desportivo. Em primeiro lugar, afigura-se-nos que o RJCTD 

é demasiado redutor nesta matéria, ao abranger exclusivamente os praticantes 

desportivos profissionais (92). Neste particular, somos da opinião que, à semelhança 

do que sucede em outros ordenamentos jurídicos, este regime deveria ser 

                                                           

91 A juridificação do desporto profissional apresenta, tradicionalmente, a questão 

da “dualização” dos regimes aplicáveis: federativo (estritamente desportivo) e 

laboral.  

92 Note-se que, a relação laboral desportiva, pelo número de sujeitos que envolve, 

extrapola a clássica relação entre trabalhador e entidade patronal. Veja-se, por 

exemplo, o caso das federações desportivas, que poderão interferir fortemente na 

relação laboral entre praticante e entidade empregadora desportiva.  
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extensível aos demais sujeitos (v.g. preparadores físicos, etc.) cujos contratos de 

trabalho, em muito, se entrecruzam com o contrato de trabalho do praticante 

desportivo. Postulamos também uma análise crítica em relação à lacuna existente 

lei, quanto à definição de entidade empregadora, que não consta do elenco do art.º 

2.º do RJCTD. No plano estritamente jurídico-laboral foi também por nós vertida e 

analisada - ainda que de forma muito sucinta -, a questão do objeto, da retribuição 

e da subordinação jurídica. In casu, apenas nos limitamos a observar estes 

pressupostos na ótica dos limites inerentes à prestação da atividade desportiva, 

defendendo que, pese embora estejamos num domínio em que o trabalho - sob a 

direção e por conta de outrem-, por razões de ordem prática, assume, por vezes, 

contornos de excessiva subordinação, esta nunca pode pôr em causa de os direitos, 

liberdades e garantias fundamentais dos praticantes desportivos.   

Malogrado tudo isto, importa levantar questões, traçar perspetivas e se possível 

desbravar novos horizontes. Só assim o “problema deixa de ser a expressão 

interrogante da resposta-solução já disponível para ser uma pergunta que ainda não 

encontrou resposta” (93). Pois bem, se “o caminho faz-se caminhando”, há que 

começar por esgrimir que existem um conjunto de matérias que deveriam ser 

tratadas, o que só se poderá tornar exequível por virtude de reformas legislativas, 

se não globais, pelo menos estruturais, e por via de um estádio de reflexão 

precedente, que, até agora, se tem revelado precário. Pois bem, atendendo à 

necessidade de alterações estruturais, foi recentemente criada uma Comissão de 

Trabalho (94) para analisar e alterar a Lei 28/98.   

                                                           

93 Cfr., CASTANHEIRA NEVES, A Unidade do sistema jurídico: o seu problema e o 

seu sentido, BFDVC- Estudos em homenagem ao Prof. J. J. Teixeira Ribeiro, II, 

Coimbra, 1979, p.98.  

94 O Governo, por despacho n.º 3932/2015, criou uma Comissão de Trabalho para 

analisar e alterar a lei n.º 28/98, de 26 de Junho. A Comissão nomeada pelo 
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Por ora, e tomando em linha de conta o “estado da arte” doutrinário e do 

engenho legislativo, particularmente em sede de regulação, o horizonte de 

mudança – há tanto esperada - advinha-se cada vez mais perto, resta é saber se as 

alterações em curso irão dar uma cabal solução aos problemas que se têm vindo 

levantar em sede de aplicação deste regime jurídico tão especial. Na verdade, o 

momento que atravessamos – onde a realidade desportiva é um crescente espaço 

de aplicação do Direito - afigura-se mais fértil para alterações estruturais ou 

soluções que rompam com o passado. Não obstante, somos levados a crer que o 

horizonte futuro se encarregará de evidenciar as virtualidades desta regulação. Até 

lá, face ao compasso de espera sintomático da permeabilidade dos organismos 

competentes, e porque não podemos deixar de viver no presente e de nos colocar 

no futuro próximo, procuraremos a conciliação dentro do próprio sistema 

instituído.  

E assim temos por cumprida a imagem que serviu de mote à dissertação que ora 

concluímos, que teve como principal objetivo tentar abrir caminho para a 

implementação de soluções plausíveis.  

 

 

 

                                                                                                                                                     

Governo para avaliar e apresentar as conclusões da análise e as propostas de 

alteração da lei n.º 28/98 é constituída, entre outros, por representantes indicados 

pela Federação Portuguesa de Futebol; Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. 
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ABREVIATURAS 

Ac. - Acórdão 

Al. - Alínea 

Art.º- Artigo 

Arts. - Artigos 

BMJ - Boletim do Ministério da Justiça 

BTE - Boletim do Trabalho e Emprego 

CAP – Comissão Arbitral Paritária 

CC - Código Civil 

CCT - Contrato Coletivo de Trabalho 

Cfr. - Confirmar/confrontar  

Cit. - Citado (a) 

CJ - Coletânea de Jurisprudência 

CT - Contrato do Trabalho 

DL - Decreto-Lei 

Ed. - Edição 

LBAFD - Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto  
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LBD - Lei de Bases do Desporto+ 

LBSD - Lei de Bases do Sistema Desportivo  

N.º - Número 

PGR - Procuradoria Geral da República 

RDES - Revista de Direito e Estudos Sociais 

RDS - Rivista di Diritto Sportivo 

REDD - Revista Española de Derecho Deportivo 

RJCTD - Regime Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo 

SAD - Sociedade Anónima Desportiva 

SSTSJ - Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia  

STC - Sentencia del Tribunal Constitucional  

STJ – Supremo Tribunal de Justiça 

STS - Sentencia del Tribunal Supremo 

TJCE - Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia  

TRL - Tribunal da Relação de Lisboa 

TRP - Tribunal da Relação do Porto 
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MODOS DE CITAÇÃO E REFERÊNCIAS 

1. As referências a normas legais sem expressa menção da respetiva fonte, salvo 

disposição em contrário, reportam-se à Lei 28/1998, de 26 de Junho (alterada 

pela Lei n.º 114/99, de 3 de Agosto) que estabelece o novo regime jurídico do 

contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação 

desportiva e revoga o Decreto-Lei n.º 305/95, de 18 de Novembro.  

2. As referências ao Código do Trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro, contemplam as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: Lei 

n.º 28/2015, de 14 de Abril; Lei º 55/2014, de 25/08; Lei n.º 27/2014, de 08/05; 

Lei n.º 69/2013, de 30/08; Lei n.º 47/2012, de 29/08; Retificação n.º 38/2012, 

de 23/07; Lei n.º 23/2012, de 25/06; Lei n.º 53/2011, de 14/10; Lei n.º 

105/2009, de 14/09.  

3. Na Bibliografia, os Autores são enunciados por ordem alfabética do último nome, 

a exceção dos Autores espanhóis, que serão considerados por ordem alfabética 

do seu penúltimo nome, e a alusão a respetiva fonte faz-se por ordem cronológica 

ascendente de publicação. 

4. A citação de Autores em notas de rodapé faz-se por ordem alfabética do primeiro 

nome, exceto se resultar do próprio texto diferente critério, e por referencia ao 

ano da data de publicação da respetiva fonte, cuja informação integral esta 

disponível na “lista de bibliografia” que compõe a nossa dissertação. 

5. A menção de Jurisprudência em notas de rodapé faz-se por ordem cronológica 

ascendente, salvo se resultar do respetivo escrito diferente propósito. As 

referências às decisões dos tribunais desconsideram a sua respetiva fonte por 

esta poder ser consultada no “índice de jurisprudência” que acompanha o 

presente trabalho.  

6. A Doutrina foi consultada até 2015 e a Jurisprudência analisada foi a proferida 

até 2015.  
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O desporto no Direito da União Europeia: Liberdade de circulação e 

não discriminação em razão da nacionalidade 

 

Eurico Ortiga 

 

 

I – Introdução  

A atividade desportiva, enquanto fenómeno milenário, surgiu com os 

primórdios das manifestações sociais humanas. Embora historicamente a prática 

do desporto aparecesse ligada a fins religiosos e à defesa pessoal1, atualmente, a 

vertente cultural e educacional do desporto é ofuscada pela sua importância no 

domínio do entretenimento, transportando uma relevante importância económica 

no mundo globalizado. 

No contexto do direito da União Europeia2, o desporto é hoje visto, mormente, 

como uma oferta de bens e serviços. Nesse âmbito redutor, as áreas em que o 

                                                           

1 Historicamente, o desporto surgiu também ligado à educação e à destreza física, 

sendo que por vezes era usado como forma de treino militar, tendo um claro 

intuito de demonstrar o potencial e a superioridade de um povo perante outro. 

Vide Lúcio Correia Limitações à Liberdade Contratual do Praticante Desportivo, p. 27, que nos 

diz ainda que o provável berço do desporto é a Grécia antiga, onde já na antiguidade se 

organizavam jogos, vulgo olímpicos, embora pelo nosso estudo concluímos que existem 

registros da prática do desporto desde 2.700 a. C. pelo povo egípcio. 

2 Doravante UE; alguma doutrina continua, ainda hoje, após o fim da estrutura de 

pilares da Comunidade Europeia (doravante CE) e o fim das comunidades 

europeias, a designar o direito da UE, como direito comunitário. Perante as 
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desporto aparenta mais regulação é no direito da concorrência e na liberdade de 

circulação (e na não discriminação em razão da nacionalidade). Assim será esta 

última aceção que nos propomos desenvolver no presente estudo, almejando 

definir direitos e deveres decorrentes tanto do direito originário, como da prática 

jurisprudencial, que afetam diretamente a livre circulação e a não discriminação 

em razão da nacionalidade dos desportistas. Nessa conformidade, analisaremos 

quais as entraves que foram colocadas a tais liberdades e à não discriminação, 

dissecando, respetivamente, as restrições e as violações que foram paulatinamente 

certadas pelo direito comunitário. 

Com vista alcançar o objetivo delimitado, iniciar-se-á o presente estudo com o 

enquadramento da atividade desportiva no âmbito do direito da União, expondo a 

normatividade que regula o contexto da liberdade de circulação dos trabalhadores, 

assim como analisando a prática jurisprudencial do Tribunal de Justiça que se 

revelou (e se revela) como uma fonte de direito por excelência neste domínio 

material.  

Contudo, a regulação da liberdade de circulação não se circunscreve ao direito 

da União, porquanto a definição de tal normatividade é muitas vezes emanada 

pelos próprios organismos federados que representam os atletas. Assim, iremos 

analisar como federações desportivas nacionais e internacionais, no passado 

recente, têm disposto sobre a liberdade de circulação de desportistas e sobre o 

princípio da não discriminação, assim como têm limitado a inscrição de jogadores 

em equipas, dando clara prevalência a um nacionalismo, em detrimento de outras 

axiologias tuteladas pela UE.  

                                                                                                                                                     

limitações óbvias a que nos obrigamos, não iremos aprofundar nem alimentar a 

dialética existente, fundindo o direito comunitário no direito da UE, sendo que 

poderemos designar de UE quando na verdade, historicamente, ainda estaríamos 

diante da CE ou até da CEE, e vice-versa. 
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Na ótica da liberdade de circulação dos trabalhadores e da não discriminação, 

surge no breve debate que almejamos desenvolver, a criação das “cláusulas de 

nacionalidade” e da regra dos homegrown players ou “jogadores formados 

localmente” aplicadas às competições de futebol na Europa e em Portugal. Nessa 

esteira, objetivamos explicitar de que modo aquelas cláusulas limitaram a 

liberdade de circulação dos desportistas, e como as regras dos jogadores formados 

localmente atentam a não discriminação em razão da nacionalidade. 

 

II - O desporto no direito da União Europeia 

Independentemente da evidente componente socioeducativa que o deporto 

profissional moderno carrega consigo, este é hoje visto com um importante 

carácter económico. Todavia, historicamente, tal entendimento nem sempre foi 

evidente. Analisando o longo percurso da integração europeia, constatamos que 

nos primórdios da Comunidade Econômica Europeia, nenhuma ação específica no 

âmbito do desporto tinha sido equacionada. Com a Cimeira de Fontainebleau de 

1984, a Comunidade tentou estender a integração europeia para além de um 

campo meramente econômico, almejando substituir paulatinamente o conceito 

tradicional de nacionalidade pelo conceito de “cidadão europeu”. E foi com o 

Relatório Adonnino de 1985, que se objetivou consciencializar os nacionais da sua 

cidadania europeia e da sua pertença à Comunidade através do desporto, 

introduzindo programas e manifestações internacionais de desporto europeu. Mas 

foi o progresso conjunto da Declaração de Amsterdão, do Relatório Helsínquia até 

à Declaração do Conselho Europeu de Nice3 que sublinharam de forma apodítica a 

                                                           

3 A nível do direito derivado, vide a título de exemplo a Declaração de Nice de 7, 8 e 

9 de dezembro de 2000, em que o Conselho Europeu regista a declaração adotada 

sobre a especificidade do desporto: “1. O Conselho tomou nota do relatório sobre o 

desporto apresentado pela Comissão Europeia ao Conselho Europeu de Helsínquia, 
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especificidade do deporto, atribuindo-lhe uma marcante função social e um papel 

como meio de aplicação prática de políticas comunitárias, contribuindo, assim, 

para uma mudança da conceção tradicional do desporto.  

Com o avançar da integração europeia, a comercialização excessiva do desporto, 

combinada com uma regulamentação cada vez maior, ameaçou deteriorar os 

objetivos políticos traçados pelo direito originário da Comunidade, o que implicou 

uma ação coordenada no domínio do desporto. Assim, a UE passou a aproveitar o 

desporto para implementar uma gama de objetivos de políticas sociais, culturais e 

educativas. 

Nessa esteira, apesar da ausência de uma base nos Tratados, verificou-se a 

emergência de uma política ativa, que revelava-se o produto da atividade efetuada 

no interior do domínio material do desporto da UE, um sistema formado 

mormente em resposta ao famoso acórdão Bosman. Previamente à existência de tal 

subsistema, operava na UE uma política desportiva polarizada e fragmentada, que 

se caracterizava por duas abordagens políticas conflituantes. Em primeiro lugar, a 

                                                                                                                                                     

em Dezembro de 1999, na perspectiva da salvaguarda das estruturas desportivas 

actuais e da manutenção da função social do desporto na União Europeia. As 

organizações desportivas e os Estados-Membros têm uma responsabilidade 

primordial na condução das questões desportivas. Na sua acção ao abrigo das 

diferentes disposições do Tratado, a Comunidade deve ter em conta, embora não 

disponha de competências directas neste domínio, as funções sociais, educativas e 

culturais do desporto, fundamento da sua especificidade, a fim de respeitar e de 

promover a ética e a solidariedade necessárias à preservação da sua função social. 

2. O Conselho Europeu deseja nomeadamente a preservação da coesão e dos laços 

de solidariedade que unem todos os níveis de prática desportiva, a imparcialidade 

das competições, os interesses morais e materiais, assim como a integridade física 

dos desportistas, em particular os dos jovens desportistas menores.” 
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UE tomou um interesse regulatório fugaz no desporto. O Tribunal de Justiça e a 

Direção-Geral da Concorrência intervieram no desporto com vista corrigir as 

restrições à livre circulação e à concorrência no mercado único. Em segundo lugar, 

o envolvimento da UE no desporto envolveu a prosseguição de um interesse 

político no desporto. Em particular, o desporto foi identificado como um 

instrumento através do qual a UE poderia reforçar a sua imagem de coesão na 

mentalidade dos cidadãos europeus. Porém, estas duas abordagens não se 

relacionavam entre si, sendo aliás deveras conflituantes, pelo que surgiu uma 

tensão política que acabou por caracterizar fortemente a política desportiva da 

UE.4 

Com a implementação do Tratado de Maastricht, as vertentes políticas 

regulamentares e as políticas de participação da CE no desporto principiaram um 

relacionamento mútuo mais coordenado. Por um lado, foi a criação de dois 

territórios separados5 que permitiu a ambas as vertentes políticas coexistirem no 

âmbito de uma política desportiva mais ordenada. Por outro lado, a crescente 

regulamentação do mercado único, tornou-se cada vez mais orientada para uma 

perspetiva sociocultural. Na verdade, a CE passou de um mercado de regulação 

tout court para um mercado mais ordenado no sentido do reconhecimento social e 

das características culturais do desporto na sua abordagem regulamentar.  

                                                           

4 Vide PARRISH, Richard, Sports law and policy in the European Union Published 

by Manchester University Press Oxford Road, 2003, p. 2-4. 

5 Segundo PARRISH, Richard, op. cit., p. 3, os territórios separados referem-se à 

definição de um território para a autonomia desportiva e um território de 

intervenção jurídica.  
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Independentemente da importância política que o Tratado de Maastricht6 teve 

no desenvolvimento da União, o desporto não foi considerado no então tratado 

constitutivo. De facto, ao observar a lista de iniciativas políticas contidas no 

primitivo artigo 3º do Tratado Maastricht constatamos que o desporto não tinha 

lugar no Tratado. Mesmo assim, o Artigo 3.º afirmava que a CE tinha que 

estabelecer uma área onde mercadorias, pessoas, serviços e capitais pudessem 

circular livremente e em que a concorrência não fosse colocada em causa7.  

A aplicação da lei ao sector do desporto está profundamente influenciada pelos 

valores políticos incutidos no âmbito da política desportiva. Tal desenvolvimento 

do mercado de regulação para uma perspetiva dualista de territórios separados 

marca o nascimento de Direito do Desporto na Comunidade Europeia.8 A falta de 

competência jurídica específica não impediu a Comissão de estabelecer as 

disposições gerais de uma política desportiva da CE, tal como descritas no Livro 

Branco de 2007 sobre o Desporto9, designadamente no plano de ação “Pierre de 

Coubertin”, que começou a ser executado em 200810.  

                                                           

6 Designado formalmente por Tratado da União Europeia e assinado em 7 de 

Fevereiro de 1992 em Maastricht. 

7 O que se retira de uma leitura conjunta das alíneas a) a d) do artigo 3.º e do artigo 

3-A, todos do Tratado da UE de 1992. 

8 Vide PARRISH, Richard, op. cit., p. 5-6. 

9 Foi com o Livro Branco que as questões relacionadas com o desporto a nível da 

UE foram abordadas de uma forma tão exaustiva pela primeira vez, conforme 

antevemos desde logo no seu prefácio, vide Livro branco sobre o desporto, 

COM/2007/0391 final, disponível para consulta em www.eur-lex.euorpa.eu. 

10 O Livro Branco de 2007 sobre o desporto continha uma série de ações a serem 

implementadas ou apoiadas pela Comissão. Estas ações foram reunidas no Plano 
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Contudo, foi com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em dezembro de 

2009, que a União adquiriu, pela primeira vez, uma competência específica no 

domínio do desporto. O artigo 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (doravante TFUE) estabelece os elementos particularizados em matéria 

de política desportiva da UE. Além disso, o desporto é mencionado no artigo 6.º do 

TFUE como sendo um dos domínios políticos em que a União possui competência 

para apoiar, coordenar ou completar as ações dos Estados-Membros, 

designadamente no domínio da educação, formação profissional, juventude e 

desporto. 

Atualmente, a aplicação do Direito da UE ao desporto deve apenas considerar-se 

na medida em que representa uma atividade económica, máxime uma oferta de 

bens ou serviços num determinado mercado. Consequentemente, a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça da União Europeia (doravante TJUE) relativa ao desporto 

está diretamente relacionada com o direito da concorrência e com a liberdade de 

circulação.11  Até então a UE atuava no âmbito do desporto por meio do exercício 

                                                                                                                                                     

de Acão “Pierre de Coubertin” que orientava a Comissão nas suas atividades 

relacionadas com o desporto, tendo principalmente em conta o princípio da 

subsidiariedade e da autonomia das organizações desportivas, delineando um 

plano de atividades sociais, económicas, de inclusão de social, proteção de menores 

ou ainda de anticorrupção  – vide Commission Staff Working Document - Action Plan "Pierre 

de Coubertin" - Accompanying document to the White Paper on Sport , COM(2007) 391 final, 

disponível em  www.eur-lex.euorpa.eu. 

11 Vide Declaração do Conselho Europeu de Nice sobre Desporto de 2000, ponto 52, 

que nos diz “O Conselho Europeu regista a declaração adoptada pelo Conselho (cf. 

Anexo) sobre a especificidade do desporto. Além disso, acolhe com satisfação as 

Conclusões do Conselho relativas à Agência Mundial Anti-Doping e acorda em 

intensificar a cooperação europeia neste domínio. Regista igualmente a Declaração 
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dos seus poderes não vinculativos em domínios materiais contíguos, tais como a 

educação, a saúde ou a inclusão social, através dos respetivos programas de 

financiamento. 

Com a nova configuração da UE perante o Tratado de Lisboa, o artigo 165.º do 

TFUE passou a prescrever que, em matéria desportiva, a UE deve apoiar, 

coordenar e completar as medidas no domínio da política desportiva 

implementada pelos Estados-Membros. Assim, tal política contribui para a 

promoção dos aspetos europeus do desporto, tendo simultaneamente em conta as 

suas especificidades, as suas estruturas baseadas no voluntariado e a sua função 

social e educativa. Destarte, a política desportiva passou a objetivar o 

desenvolvimento da “dimensão europeia do desporto”, que essencialmente 

promove, por um lado, a equidade e a abertura nas competições desportivas e a 

cooperação entre os organismos responsáveis pelo desporto, e, por outro lado, a 

proteção da integridade física e moral dos desportistas, nomeadamente dos mais 

jovens. 

Em consequência, a política do desporto dispõe atualmente de uma verdadeira 

base jurídica que permite desenvolver um programa específico na União, apoiado 

por um orçamento, e que promove igualmente o deporto noutros domínios de 

intervenção e programas da UE, tais como a saúde e a educação. Com efeito, com 

tal base jurídica, a UE pode agora manifestar-se de forma unitária nos diversos 

palcos internacionais, sendo que os diferentes ministros do desporto do Estados-

Membros, ou respetivos secretários que tutelam tal pasta, podem agora reunir-se 

em encontros do Conselho de Educação, Juventude, Cultura e Desporto.12 Perante a 

                                                                                                                                                     

do Milénio da ONU, relativa à promoção da paz e da compreensão mútua graças ao 

desporto e à Trégua Olímpica”; disponível em www.europarl.europa.eu. 

12 Inicialmente, tal Conselho designava-se por Conselho do Desporto da UE tendo 

reunido pela primeira vez em 10 de maio de 2010. Os domínios de ação abrangidos 
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nova delineação do direito do desporto no contexto da UE, deparamo-nos então 

com a existência de uma nova competência específica nesta matéria e que acaba 

por abrir novas possibilidades de ação e de regulação na UE neste, agora, domínio 

material especial, que até então não dispunha de qualquer previsão no direito 

originário.  

 

III - A livre circulação e a não discriminação na União Europeia 

A evolução do conceito ideal de “espaço comum europeu” progrediu sempre em 

direção de uma plena e irrestrita mobilidade de circulação dos nacionais dos 

Estados-Membros. Nessa conformidade, a necessidade de assegurar tais garantias 

implicou uma produção normativa e uma prática jurisprudencial que caucionasse a 

não imposição de entraves e discriminações de qualquer ordem, designadamente, 

de nacionalidade.13 Iniciemos então análise da liberdade de circulação e da não 

discriminação em razão da nacionalidade no âmbito do direito originário da União 

Europeia, isto é com as regras primárias que derivam diretamente dos Tratados 

constitutivos e têm vigência automática na ordem jurídica interna14. Num segundo 

                                                                                                                                                     

pelo Conselho são da responsabilidade dos Estados-Membros, tendo como objetivo 

fundamental proporcionar um quadro de cooperação entre os Estados-

Membros que permita o intercâmbio de informações e de experiências sobre áreas 

de interesse comum. 

13 Tal vale tanto para a mobilidade de turistas nacionais dos Estados-Membros, 

como para o estabelecimento de residência para efeitos laborais ou de estudos. 

14 Artigo 8.º n.º2 da CRP: “As normas constantes de convenções internacionais 

regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua 

publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português”. 
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ponto, passaremos para um estudo sumário da evolução jurisprudencial nesse 

contexto, sempre tendo como pano de fundo o desporto. 

 

a) Evolução do direito originário  

Com vista a estabelecer uma diversidade normativa no domínio material do 

desporto, afigurou-se como essencial a evolução da conceptualização da livre 

circulação de trabalhadores. De facto, ao analisar a evolução da produção 

normativa no domínio do desporto realizada pelas associações nacionais e 

internacionais, verifica-se que, ao criar regras que obstaculizavam a livre 

circulação de desportistas, aqueles acabaram por condicionar, contingentemente, a 

prática desportiva.15 Porém, o direito comunitário evoluiu sempre no sentido de 

limitar que tais regulações ofendessem os princípios norteadores da União. 

Durante décadas, os Tratados constitutivos da UE almejaram estabelecer um 

mercado interno comum, através da criação de um espaço sem fronteiras, no qual 

seria assegurada a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. O 

Regulamento n.º1612/1968 do Conselho Europeu teve um papel fulcral no 

estabelecimento da livre circulação dos trabalhadores, porquanto já então traçava-

se a liberdade de circulação dos trabalhadores como um dos direitos fundamentais 

da cidadania europeia, objetivando uma alteração no entendimento do conceito de 

nacionalidade. 

Tal consciencialização da cidadania europeia ganhou efetivação com o Tratado 

de Maastricht de 1992, que estabeleceu a liberdade de circulação e de residência 

das pessoas na União como uma pedra basilar nos objetivos da União. Ao basear-se 

                                                           

15 Sendo tal mais evidente em relação ao futebol, com as cláusulas de nacionalidade 

da UEFA, e com a questão dos jogadores formados loclamente, conforme veremos 

melhor infra. 
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na proibição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade16, o 

direito à livre circulação tornou-se um dos mais importantes direitos que a UE 

garantia – e garante -  aos seus cidadãos. Já com o Tratado de Amesterdão, a União 

passou a dispor de uma clara finalidade para suprimir os entraves à livre 

circulação, focando o emprego como ponto fulcral da comunidade, estabelecendo a 

liberdade de trabalho e de circulação como um dos seus fins primordiais. 

Perante a atual configuração da União, conferida pelo Tratado de Lisboa, foi 

reforçada a livre circulação dos trabalhadores na UE, o que implica a abolição de 

toda e qualquer discriminação.17 Tal proibição discriminatória repercuta-se no 

contexto laboral, porquanto o direito originário da UE assegura a livre prestação 

de serviços (artigo 56.º do TFUE) e sem qualquer discriminação em razão da 

nacionalidade entre os trabalhadores dos países da UE18, constituindo um dos 

princípios fundadores da UE.  

Nessa conformidade, o desportista profissional, enquanto trabalhador, não 

podia deixar de ser abrangido pela proteção jurídica que o direito da União veio 

paulatinamente estabelecendo. A questão de liberdade dos desportistas em 

território da UE é hoje um tema claro no contexto dos nacionais de um Estado-

Membro da UE. De facto, atualmente o artigo 21.º do TFUE garante a qualquer 

                                                           

16 Vide ex-artigo 12.º do TCE (atual artigo 18.º do TFUE) para a não discriminação 

em razão da nacionalidade e ex-artigo 18.º do TCE (atual artigo 21.º do TFUE) para 

a livre circulação. 

17 Vide artigo 45.º do TFUE que proíbe a discriminação em decorrência da 

nacionalidade, vide também o artigo 18.º. 

18 Tal princípio está atualmente estabelecido no artigo 45.º do TFUE e constitui um 

direito fundamental dos trabalhadores. Vide ainda artigos 49.º e 56.º do TFUE 

quanto à prestação de serviços. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l23013a


DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

121 

cidadão da União goza do direito de circular e permanecer livremente no território 

dos Estados-Membros, sem prejuízo das limitações e condições previstas nos 

Tratados. Veja-se ainda o n.º 2 do artigo 3.º que estabelece que a União 

proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem 

fronteiras internas, em que é assegurada a livre circulação de pessoas. 19 

Com efeito, facilmente se apura que tais disposições aplicam-se igualmente aos 

desportistas profissionais e semiprofissionais - enquanto trabalhadores-, e a 

outros profissionais do desporto como treinadores ou formadores que prestam 

serviços e ainda desportistas amadores - enquanto cidadãos da UE. No entanto, a 

União aceita restrições, limitadas e proporcionais, à livre circulação, 

designadamente em relação à seleção de atletas nacionais para as competições 

entre equipas nacionais, à limitação do número de participantes numa 

determinada competição e à fixação de prazos para as transferências de jogadores 

nos desportos de equipa. 

Quanto à não discriminação em razão da nacionalidade, esta é usualmente 

abordada no sentido da proteção dos direitos fundamentais pelo direito da UE. A 

importância atribuída aos direitos fundamentais no direito originário tem evoluído 

fortemente desde os primórdios da integração europeia. Inicialmente, os direitos 

fundamentais não estavam no centro das preocupações dos Tratados de Paris e 

Roma. Este facto explica-se, designadamente, pela abordagem sectorial e 

funcionalista que caracterizou os Tratados fundadores. Com a clara consagração do 

direito internacional da pessoa humana, a evolução dos tratados constitutivos 

caminharam no sentido de colocarem os direitos fundamentais em primeiro plano. 

Foi nessa esteira que o direito originário, desde Maastricht, foi prevendo um 

                                                           

19 Não deixando de frisar que tal liberdade tem de ser conjugada com medidas 

adequadas em matéria de controlo na fronteira externa, de asilo e imigração, bem 

como de prevenção e combate à criminalidade. 
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combate mais eficaz contra a discriminação, pioneiramente incluindo apenas a 

discriminação com base na nacionalidade, passando a alargar-se, a partir de 

Amsterdão, à discriminação com base no sexo, raça ou origem étnica, na religião ou 

nas crenças, na deficiência, na idade ou na orientação sexual.20 

Por outro lado, perante a atual concepção do direito originário da UE21, é 

evidente que a proteção da não discriminação em razão da nacionalidade, anda 

claramente de mãos dadas com a instituição da cidadania europeia. De facto, a 

instituição de tal cidadania é concedida a qualquer pessoa que tenha a 

nacionalidade de um Estado-Membro, sendo que a cidadania da União acresce-se à 

cidadania nacional, porém, não a substitui.22 Assim, a garantia da cidadania 

europeia é assegurada através de um direito de circular e permanecer livremente 

no território dos Estados-Membros, bem como de um direito a beneficiar da 

proteção das autoridades diplomáticas e consulares de qualquer Estado-Membro 

nas mesmas condições que os nacionais desse Estado.23 

Pelo exposto, é evidente que o direito originário da UE foi tutelando, ao longo do 

processo de integração europeia, de forma progressivamente mais intensa, o 

direito à livre circulação, concebendo-o como um dos mais importantes direitos 

garantidos pela UE aos seus cidadãos e, por isso, aplicável aos desportistas 

profissionais e amadores. Em consequência, toda e qualquer discriminação direta 

em razão da nacionalidade ou toda e qualquer discriminação indireta 

                                                           

20 Contido no antigo TCE no artigo 13.º, e hoje no artigo 19.º do TFEU. 

21 Artigo 18.º do TFEU (ex-artigo 12.º TCE), que nos diz que, “no âmbito de 

aplicação dos Tratados, e sem prejuízo das suas disposições especiais, é proibida 

toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade.” 

22 Vide artigo 20.º n.º 1 do TFEU. 

23 Vide artigo 20.º n.º 3 do TFEU. 
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desnecessária ou desproporcionada e outros obstáculos que limitam o direito à 

livre circulação de desportistas são, substantivamente, proibidos pela legislação da 

UE.24 

 

b) Enquadramento jurisprudencial  

Nem só o direito originário - e derivado diga-se – definiu a livre circulação de 

trabalhadores e a não discriminação em razão da nacionalidade, pois a própria 

prática jurisprudencial teve um papel fundamental na sua evolução. De facto, o 

Tribunal de Justiça25 desenvolveu ao longo dos anos uma jurisprudência 

importante que influenciou de forma notória o mundo do desporto. Verificou-se 

uma evolução constante no sentido de uma garantia gradualmente mais efetiva da 

liberdade de circulação na UE, desde Walavrave e Koch a Donà, até ao famoso 

Acórdão Bosman26, e depois Deliège ou ainda Meca Medina, entre outros. 

Genericamente, tal jurisprudência gerou-se por questões em que os atletas 

pugnaram contra as respetivas federações, ou clubes, a que estavam 

contratualmente vinculados, pelas entraves criadas à liberdade fundamental que é 

                                                           

24 Vide Summaries of EU legislation: Livre circulação de desportistas; Código do 

sumário: 15.06.02.00, disponível em www.eur-lex.europa.eu 

25 Designação em sentido lato: criado em 1952, como Tribunal de Justiça da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mais tarde em 1958 passou a designar-

se como Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (doravante TJCE), sendo 

que desde 2009 passou a ter a designação atual de Tribunal de Justiça da União 

Europeia (doravante TJUE). 

26Sendo que abordaremos tanto o Acórdão Doná como o Acórdão Bosman em 

ponto específico relativo às cláusulas de nacionalidade. 
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a circulação dos trabalhadores no espaço da UE e à não discriminação em razão da 

nacionalidade. 

A doutrina reconhece que a primeira importante decisão judicial do Tribunal de 

Justiça que se pronunciou de forma manifesta sobre a não discriminação em razão 

da nacionalidade dos profissionais do desporto, foi o Acórdão Walrave e Koch. 27 Os 

factos reportam-se a dois treinadores holandeses que não aceitavam uma 

disposição do Regulamento da União Ciclista Internacional, a qual exigia que os 

treinadores e respetivos atletas tivessem a mesma nacionalidade no Campeonato 

do Mundo de 1973. Nessa esteira, O TJCE entendeu que as discriminações 

genéricas baseadas na nacionalidade eram proibidas e, com efeito, tal aplicar-se-ia 

igualmente ao desporto, aferindo como irrelevante derivar de regulamentos de 

organismos públicos ou privados.28 O TJCE consolidou ainda a ideia que o exercício 

do desporto, desde que constitua uma atividade económica, está sob a alçada do 

direito comunitário, ao contrário do desporto que revista apenas uma atividade 

lúdica. Porém, como exceção apresenta-se a exclusão de estrangeiros por razões 

meramente desportivas, de que são exemplo as seleções nacionais tendo em 

consideração o carácter específico de uma determinada competição, devido ao 

significado social que a mesma acarreta. 

                                                           

27 Acórdão do TJCE de 12 de dezembro de 1974, Walrave e Koch, C Koninklijke 

Wiehen Unie e Federacion Española de Ciclsimo, Proc. C- 36/74. 

28 Nessa mesma linha vide Acórdão Lehtonen infra nota 32, parágrafo 35 do 

Acórdão: “Com efeito, a abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas e à 

livre prestação de serviços entre os Estados-Membros seria comprometida se a 

supressão das barreiras de origem estatal pudesse ser neutralizada por obstáculos 

resultantes do exercício da sua autonomia jurídica por associações e organismos 

que não sejam de direito público”. 
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Neste último sentido, resulta que a União aceita restrições à livre circulação, 

designadamente no que toca à seleção de atletas nacionais para as competições 

entre equipas nacionais. Tal entendimento veio a ser reforçado com o Acórdão 

Deliège29. A factualidade leva-nos para uma judoca belga que não tinha sido 

selecionada para representar o seu país nos campeonatos da Europa e do Mundo. A 

atleta acabou por invocar que a decisão prejudicava a liberdade de prestação de 

serviço assim como definida pelo direito originário30. Contudo, o TJCE considerou 

que as regras de seleção nacionais, que limitam o número de participantes num 

determinado torneio, são restrições "inerentes à organização da competição 

desportiva" tendo manifestamente de ocorrer, porquanto, trata-se de uma 

competição de alto nível. Tais regras não podem, portanto, ser consideradas em si 

mesmas como constitutivas de uma restrição à livre prestação de serviços. Foi 

então com Deliège que o TJCE reconheceu que as regras sobre as seleções nacionais 

seriam melhor definidas quando criadas e desenvolvidas pelas próprias federações 

e associações desportivas nacionais e internacionais, pois considerou que estes 

tinham o conhecimento e a experiência relevantes para o caso, pelo que a decisão 

ofereceu algum conforto às autoridades desportivas.31 

                                                           

29 Acórdão de 11 de abril de 2000, Christelle Deliège C. Ligue francophone de judo 

et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo, 

Proc. C- 51/96. 

30 Designadamente, o ex-artigo 49 do TCE, atual artigo 56.º do TFEU. 

31 Vide Infantino, Gianni “Meca-Medina: a step backwards for the European Sports 

Model and the Specificity of Sport?”, p. 1, disponível para consulta em 

www.uefa.org/MultimediaFiles 
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No Acórdão Lehtonen32, proferido dois dias após Deliège, os factos reportam-se a 

um jogador de basquetebol Finlandês que no fim da época 1995/1996 foi 

contratado pelos Castors Braine, para participar na fase final do campeonato da 

Bélgica, já após o fecho do período de inscrições. Nesse seguimento, apesar de não 

dispor da licença necessária, o clube Belga convocou o jogador para um 

determinado jogo do campeonato. Com efeito, o clube acabou por ser penalizado 

pelo facto de ter jogado com um atleta não-inscrito, por violação das disposições 

do regulamento da FIBA sobre transferência de jogadores dentro da zona europeia. 

O Tribunal de primeira instância de Bruxelas, foi chamado a pronunciar-se a fim 

que fossem levantadas as sanções aplicadas e para que fosse proibida qualquer 

sanção posterior que se traduzisse no impedimento de fazer participar Lehtonen 

no campeonato. Assim, aquela jurisdição nacional perguntou, por via de um 

reenvio prejudicial, ao Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade do princípio da 

livre circulação dos trabalhadores com as disposições regulamentares de uma 

federação desportiva que proíbam um clube de fazer alinhar um jogador em 

competição que foi contratado após uma determinada data. Nessa esteira, o 

Tribunal de Justiça recordou que a prática de desporto é abrangida pelo direito 

comunitário na medida em que constitua uma atividade económica na aceção do 

Tratado. As regras de organização do desporto devem, nestas condições, incluindo 

as adotadas por federações desportivas, respeitar o direito comunitário. As 

regulamentações ou práticas que excluam jogadores estrangeiros de determinados 

encontros por razões não económicas, designadamente um jogo entre equipas 

nacionais de diferentes países, não são, nessa medida, contrárias ao princípio da 

livre circulação de pessoas. Assim, o Tribunal de Justiça considerou que, na medida 

                                                           

32 Acórdão de 13 de abril de 2000, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-

Braine ASBL C. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL, Proc. C-

176/96. 
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em que a participação nesses encontros constitui o objeto essencial da sua 

atividade, uma regra que limita essa participação restringe igualmente as 

possibilidades de emprego dos jogadores em causa. Assim, as regras que impeçam 

os clubes de fazer alinhar, nos jogos do campeonato, jogadores de basquetebol 

provenientes de outros Estados-Membros quando estes foram contratados após 

determinada data, constituem, no entender do Tribunal de Justiça, um obstáculo à 

livre circulação de trabalhadores. Contudo, segundo o Tribunal de Justiça, este 

obstáculo pode ser justificado por razões não económicas, que interessem apenas 

ao desporto, enquanto tal. A fixação de prazos pode, com efeito, evitar falsear a 

regularidade das competições desportivas se não forem além do que é necessário 

para atingir este objetivo. Assim, compete ao órgão jurisdicional nacional verificar 

se esta última condição se encontra satisfeita. 33  

Nesse mesma esteira, o Tribunal de Justiça no caso Meca-Medina (e Majcen)34, 

datado de 18 de Julho de 2006 acabou, de certa forma, corroborar com o caso 

Deliège se aplicava e, em certa medida, com o de Lehtonen.35 Meca-Medina e 

Majcen eram dois campeões de natação de longa distância. Após terem terminado, 

respetivamente, em primeiro e segundo numa corrida do Campeonato do Mundo 

no Brasil, ambos testaram positivo a Nandrolona. Recorreram da decisão da FINA, 

para o Tribunal Arbitral do Desporto em Lausana, tendo primeiramente a 

                                                           

33 Vide Comunicado de Imprensa n.º 30/2000, de 13 de Abril de 2000, sobre o 

Acórdão Lehtonen. 

34 Acórdão de 18 de julho de 2006, David Meca-Medina e Igor Majcen C. Comissão 

das Comunidades Europeias, Proc. C-519/04. 

35 Embora certas associações considerassem o caso Meca-Medina como um passo 

atrás em relação a esses dois casos; vide Gianni Infantino, diretor das assuntos 

jurídicos da UEFA, op. cit. supra nota 31.  



 O desporto no Direito da União Europeia… 

 

 

128 

suspensão sido confirmada, sendo que, decorrido algum tempo, e após novo 

recurso, a pena foi então reduzida. Posteriormente, os atletas recorreram junto da 

Comissão Europeia, que se pronunciou em agosto de 2002, rejeitando os seus 

pedidos, referindo que as leis contra o doping são leis exclusivamente 

“desportivas” e que o tribunal não se poderá imiscuir nessa regulação. Os 

nadadores levaram o caso perante a primeira instância do Tribunal de Justiça que 

manteve a decisão da Comissão Europeia. Nesse sentido, a primeira instância 

expôs claramente que as provisões do Tratado, no que toca à liberdade de 

circulação de trabalhadores, não são aplicáveis a regulamentos exclusivamente 

desportivos, porquanto não dizem respeito a qualquer tipo de atividade 

económica. Assim, concluiu tal jurisdição que os regulamentos contra o doping não 

têm, de forma alguma, qualquer ligação com as relações económicas provenientes 

do exercício da própria competição. 36 Contudo, o Tribunal de Justiça perdeu uma 

boa oportunidade para estabelecer quais eram as regras “desportivas” que, 

especificamente, caem fora do âmbito do Tratado. 37 

                                                           

36 Quer isto dizer que não cabe aos organismos europeus tutelarem questões 

puramente “desportivas”, nomeadamente que digam respeito às regras do jogo, 

como é o caso dos controlos antidopagem, pois trata-se de aspetos éticos da 

competição desportiva, não estando sujeitos aos regulamentos comunitários 

mesmo que, contingentemente, possam ter consequências económicas. 

37 Veja-se os conceitos deveras indeterminados utilizados no parágrafo 28 “Se a 

atividade desportiva em causa é abrangida pelo âmbito de aplicação do Tratado, as 

condições do seu exercício estão, como tal, sujeitas ao conjunto de obrigações que 

resultam das diferentes disposições do Tratado. (…)” As questões permanecem 

sobre o que é uma atividade desportiva, o que "cai no âmbito do Tratado" e  quais 

são as “condições do seu exercício”  sujeitas ao conjunto de obrigações que 

resultam das diferentes disposições do Tratado. 
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IV - Discriminação em razão da nacionalidade e restrições à liberdade de circulação 

Conforme já exposto, sabemos que a União é permissível com certos tipos de 

restrições à livre circulação de desportistas, logo que sejam proporcionais e que 

tenham uma justificação na salvaguarda de outros bens jurídicos mais amplamente 

tutelados. No sentido da jurisprudência supra enunciada, vimos que tais limitações 

podem-se manifestar quanto à seleção de atletas nacionais para as competições 

entre equipas nacionais, quanto à limitação do número de participantes numa 

determinada competição ou ainda à fixação de prazos para as transferências de 

jogadores nos desportos de equipa. Contudo, nem só estas restrições tiveram um 

marcante impacto nos princípios e axiologias que norteiam a UE e vinculam os 

Estados-Membros.~ 

 

a) As cláusulas de nacionalidade  

As cláusulas de nacionalidade não são mais que normas restritivas do acesso de 

jogadores estrangeiros a clubes e competições europeias fora do Estado de que são 

nacionais. Assim, tais cláusulas operam como uma verdadeira limitação à 

contratação, inscrição e utilização de jogadores profissionais por parte de o clube 

de um Estado-Membro  diferente daquele de onde é nacional. 

Tais limitações foram pioneiramente introduzidas nos diversos regulamentos 

das federações e competições de futebol durante os anos 60, inicialmente 

limitando a possibilidade  de  contratar jogadores com nacionalidade estrangeira. 

No entanto, a partir de 1976, o TJCE colocou em causa a admissibilidade de tais 

regras com base no Acórdão Doná.38 Nesse Acórdão a factualidade levava-nos para 

                                                           

38 Acórdão de 14 de junho de 1976, Gaetano Donà C. Mario Mantero, Proc. C- 

13/76. 
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o clube de futebol de Rovigo ,em Itália, onde o presidente se recusou a pagar a 

Gaetano Donà, olheiro profissional, as despesas que contraiu no estrangeiro em 

consequência da observação de vários jogadores não nacionais italianos. 

Porquanto, de acordo com o regulamento da federação italiana, o clube estava 

impossibilitado de utilizar jogadores não nacionais na 2ª divisão italiana de futebol 

e, portanto, tal observação revelou-se alegadamente inútil. Acontece que o TJCE, 

chamado a pronunciar-se no âmbito de um reenvio prejudicial, não se opôs às 

cláusulas de nacionalidade, logo que os motivos envolvidos fossem apenas de 

natureza desportiva.39 Já se a competição revestisse uma manifesta atividade 

económica, e se os jogadores fossem profissionais - ou semiprofissionais – dever-

se-ia ter em consideração o princípio da liberdade de circulação e estabelecimento 

dos trabalhadores, aplicável igualmente, com efeito, aos desportistas 

profissionais.40 

Devido a este circunstancialismo, inicialmente as federações e as associações 

nacionais passaram a colocar apenas limites quantitativos no número de atletas 

                                                           

39 Tal decisão está em linha com o acórdão Walvrave e Koch, supra nota 27. 

40 Vide parágrafo 14 e 15 do Acórdão Donà, e Acórdão Bosman, infra nota 43, 

parágrafos 76 e 127, e também Acórdão Lehtonen, supra nota 32, parágrafo 34: 

“Importa recordar que as disposições do Tratado em matéria de livre circulação de 

pessoas não se opõem a regulamentações ou práticas que excluam os jogadores 

estrangeiros da participação em determinados encontros, por razões que não 

sejam económicas, mas inerentes à natureza e ao contexto específicos destes 

encontros, que têm, assim, uma natureza unicamente desportiva, enquanto tal, 

como acontece, por exemplo, nos encontros entre equipas nacionais de diferentes 

países. O Tribunal de Justiça salientou, porém, que esta restrição do âmbito de 

aplicação do Tratado deve ser mantida dentro dos limites do seu próprio objecto e 

não pode ser invocada para excluir toda e qualquer actividade desportiva”. 
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que podiam ser contratados pelos clubes, ou apenas um máximo de jogadores que 

podiam ser inscritos em cada partida. A título de exemplo, as regras da Associação 

de futebol alemã, criaram tais limitações na primeira e na segunda divisão (12 

jogadores estrangeiros inscritos, 3 convocados por partida). A partir de 1991, 

surgiu a regra da UEFA do 3+2, isto é, podiam ser convocados para os encontros, e 

jogar, 3 estrangeiros e ainda 2 que tivessem a jogar há mais de cinco anos no país 

de origem do clube41. 

Contudo, foi apenas em 1995 que a questão se pacificou com a emergência do 

Acórdão Bosman.42 O Tribunal de Justiça concluiu que as restrições impostas pela 

UEFA relativamente ao número de jogadores estrangeiros que podiam jogar - a já 

abordada regra "3+2" - são contrárias à liberdade de circulação dos trabalhadores 

e não podendo justificar-se com base no interesse da generalidade. Assim, 

conforme já abordado relativamente ao Acórdão Doná de 1976, a exclusão de 

jogadores estrangeiros apenas se pode justificar no âmbito das seleções nacionais. 

No entanto, quanto mais se analisa o Acórdão Bosman, mais nos apercebemos 

que o valor jurídico de tal decisão, fonte incontornável do direito do desporto na 

UE, foi alcançado por uma factualidade algo casual, embora aguardada, não deixou 

de ser deveras fortuita tendo em conta o pilar jurisprudencial que representa.43 

                                                           

41 Incluindo 3 jogadores como juniores, pelo que estávamos perante os primórdios 

das regas dos “jogadores formados localmente”, Vide SIEKMANN, Robert C.R, 

Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta, p. 258-289. 

42 Acórdão de 15 de Dezembro de 1995, Union royale belge des sociétés de football 

- Association ASBL C. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA C. Jean-Marc 

Bosman e outros, e Union des Associations Européennes de Football (UEFA) C. 

Jean-Marc Bosman, Proc.  C-415/93. 

43 Pois, na verdade, a factualidade apontava para o fim das indemnizações por 
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Jean-Marc Bosman era um futebolista profissional belga do Royal Football Club 

(RFC) de Liège. Em junho de 1990, o contrato de Bosman com o RFC de Liège 

findou, pois recusou uma renovação através da qual via o seu salário reduzido em 

75%. Nesse sentido, quando o seu contrato expirou, o clube francês do USL 

Dunkerque surgiu como interessado na sua contratação. Contudo, o RFC de Liège 

veio pedir uma indemnização pela transferência do jogador. Embora o Dunkerque 

já tivesse estabelecido um acordo com Bosman, pois estava desvinculado da equipa 

belga, acontece que este último clube, desconfiando da solvência do clube francês 

para pagar a indemnização, acabou por não pedir à Liga belga a emissão do 

respetivo certificado necessário para a efetivação da transferência. Nessa 

conformidade, o novo contrato acabou por não produzir efeitos e o clube belga 

procedeu à suspensão do jogador, o que levou a que ficasse parado durante cerca 

de um ano.  

Bosman acabou por intentar uma ação contra o RFC de Liège, perante os 

tribunais belgas, o que levou tal jurisdição nacional a pedir ao TJCE para 

interpretar o antigo artigo 39.º do Tratado de Roma44. Bosman afrontou dois 

pontos essenciais: em primeiro lugar, o facto de o regulamento belga permitir que 

o clube recebesse uma indemnização independentemente de já não estar vinculado 

ao clube; em segundo lugar, opôs-se ao regulamento da UEFA que impedia os 

clubes europeus de terem mais que 3 jogadores da UE. Assim, contingentemente, 

                                                                                                                                                     

transferências de jogadores em final de contrato, apenas tocando lateralmente na 

questão de liberdade de circulação para cidadãos da UE. Contudo, o TJCE 

aproveitou a contingência do caso para criar um marco jurídico no desporto, 

principalmente no futebol, sendo todavia de ponderar se o tribunal sabia o marco 

que estavam prestes a criar. 

44 Atual 45.º do TFUE. 
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acabou por defender o direito à livre circulação e a não-discriminação de 

trabalhadores dentro do espaço económico. 

O TJCE defendeu que as “cláusulas de nacionalidade” eram incompatíveis com o 

princípio da igualdade de tratamento e com o princípio da não discriminação, uma 

vez que as mesmas limitavam o número de jogadores oriundos de um Estado-

Membro a jogar noutro clube fora desse Estado. Consequentemente, tal não era 

compatível com artigo 39.º do Tratado de Roma. Esta decisão histórica permitiu 

aos jogadores ficarem plenamente livres no final dos seus respetivos contratos, 

tendo acabado por permitir, por arrastamento, que os clubes europeus 

recrutassem tantos nacionais dos outros Estados-Membros da UE quanto 

pretendessem. Já relativamente aos regulamentos de transferência que obrigavam 

ao pagamento de uma indemnização para desvincular um atleta, embora o 

Tribunal de Justiça considerasse não serem amplamente discriminatórios, pois 

incentivavam à formação de jovens jogadores, considerou no entanto serem um 

obstáculo à liberdade de circulação, porquanto os objetivos em causa poderiam ser 

atingindo por outras formas.45  

Em suma, conforme resulta de forma apodítica do Acórdão Bosman, as cláusulas 

de nacionalidade não se conformam com a ordem jurídica comunitária. De facto, 

com a integração europeia, criou-se um mercado europeu concebido como um 

espaço sem fronteiras internas e sem obstáculo à livre circulação de pessoas, de 

                                                           

45 Para mais amplas considerações sobre o Acórdão Bosman, vide BAPTISTA, 

Manuel Nascimento, O Caso Bosman - Intervenção do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, Rei dos Livros, 1998 e OLIVEIRA PAIS, Sofia, Princípios Fundamentais de 

Direito da União Europeia - Uma Abordagem jurisprudencial, Almedina, 3ª Edição, 

2014 
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serviços e capitais. Assim, perante tal conceptualização, não podemos aceitar tais 

cláusulas de nacionalidade como válidas, porquanto correspondem a indubitáveis 

restrições à liberdade de contratação do desportista profissional.  

Foi também nesse sentido que a UE rejeitou a proposta da FIFA em obrigar os 

clubes a alinhar com seis futebolistas selecionáveis pelo país onde o clube está 

localizado.46 Sustentando que os clubes estavam a perder a sua identidade e a sua 

própria nacionalidade, a regra 6+5 da FIFA imporia um máximo de cinco jogadores 

estrangeiros no onze por equipa, devendo os outros seis ser elegíveis para jogar na 

seleção nacional do país onde o clube está sediado. A UE ao sublinhar a defesa da 

livre circulação de trabalhadores e a não discriminação em razão da nacionalidade 

manteve a sua absoluta intransigência quanto a viabilidade de tal medida. 47  

Uma das questões que se colocou no Acórdão Bosman foi a supressão das 

“cláusulas de nacionalidade” no que respeita aos desportistas profissionais e 

semiprofissionais “extracomunitários”. A questão era deveras relevante, porquanto 

a UE celebrou acordos de associação e de cooperação com diversos países, 

objetivando igualar as condições de acesso ao trabalho na UE por cidadãos de 

Estados terceiros, abandonando o fator nacionalidade48. Foi nessa esteira que 

                                                           

46 A regra 6+5 foi proposta e aprovada pelo congresso da FIFA em Sydney, em Maio 

2008. 

47 Vide "Statement of commissioners Ján Figel and Vladimír Špidla", 28 de 

novembro 2008: "(...)Our position is clear: FIFA's '6+5' Rule is based on direct 

discrimination on the grounds of nationality, and is thus against one of the 

fundamental principles of EU law (...) disponível em www.ec.europa.eu. 

48 Nos anos que sucederam ao Acórdão Bosman, com vista a acabar com a 

discriminação em razão de nacionalidade face aos jogadores de Estados terceiros, 

o princípio da livre circulação de trabalhadores tornou-se mais abrangente, 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

135 

surgiu o Acórdão Kolpak49. Os factos reportavam-se a um jogador de andebol 

eslovaco que invocou o acordo de associação da União com a Eslováquia, para 

colocar em causa as regras que restringiam o número de jogadores inscritos de 

fora da União Europeia (não-comunitários) pois, alegadamente, tal violava o 

princípio da não discriminação previsto no acordo. Kolpak foi afastado do seu 

clube no ano de 2000, pois este tinha preenchido a sua quota de jogadores 

extracomunitários inscritos. Kolpak intentou uma ação contra a Associação Alemã 

de Andebol, alegando que as regras de restrições à inscrição implicavam um 

tratamento díspar em relação aos cidadãos alemães, colocando limites ilegais à sua 

liberdade de circulação enquanto trabalhador. A Associação Alemã de Andebol 

considerou que a igualdade de tratamento aplicava-se apenas aos cidadãos dos 

países da União Europeia50, não sendo aplicável aos cidadãos extracomunitários. O 

caso foi remetido pelo tribunal superior alemão para o TJCE, a fim que este 

determinasse se o Acordo de Associação entre a Eslováquia e a União Europeia, 

definia a igualdade de direitos para os trabalhadores eslovacos que viviam e 

trabalhavam legalmente na CE em relação aos comunitários.  

                                                                                                                                                     

alargando-se aos atletas de outros países da Europa, Ásia, Caraíbas e Pacífico, 

através de Acordos de Associação celebrados entre a UE e Estados terceiros. Assim, 

os nacionais dos Estados-Membros, passaram a designar-se de “comunitários A”, e 

os extracomunitários como “comunitários B”, num acesso justo e equitativo ao 

mercado económico-laboral, ambos imunes às “cláusulas de nacionalidade” e à 

discriminação em razão da nacionalidade. 

49 Acórdão de 8 de maio de 2003, Deutscher Handballbund C. Maros Kolpak, Proc. 

C-438/00. 

50 Referindo-se até aos limites quanto à nacionalidade definidos no Acórdão 

Bosman. 
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Na verdade, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre a 

legalidade das cláusulas de nacionalidade aplicáveis a jogadores de países com os 

quais a CE tinha acordos bilaterais. De facto, a CE celebrou acordos de associação e 

de cooperação com um conjunto de Estados com vista a adequar as condições de 

acesso ao trabalho dos seus nacionais, abdicando do fator nacionalidade.51 Assim, o 

Tribunal acabou por decidir a favor de Kolpak, considerando que os cidadãos dos 

países que têm acordos aplicáveis de associação com a UE, e que trabalham 

legalmente dentro de um país da União, têm iguais direitos para trabalhar como os 

cidadãos da UE, sendo que a liberdade de circulação não era compatível com 

quotas restritivas de inscrições. Consequentemente, a aplicação de restrições a 

jogadores estrangeiros que jogassem na União Europeia passou a ser proibida, logo 

que existisse um acordo com o país da nacionalidade do atleta.52  

                                                           

51 Vide ainda o acordo de Cotonou, publicado no Jornal Oficial em 15 de dezembro 

de 2000, sendo um acordo de parceria entre os estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a CE 

assinado em Cotonou, em 23 de junho de 2000, que tem uma componente de não discriminação que 

se repercutia no desporto. Nesse sentido, veja-se Vladimír Spidla, Comissário àquela data 

para o Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades, referiu 

relativamente a tal Acordo: “Professional sportsmen and sportswomen originating 

from these countries and who are legally employed should not be discriminated 

against when employed in the EU by comparison with nationals of the EU or EEA 

Member States. The Commission would like...to clarify that access of...third country 

nationals to the labour markets of Member States is a matter for domestic law. 

Decisions whether to allow access to employment in sports clubs in Member States 

are, therefore, the responsibility of the competent national authorities.”. 

52 Vide ainda nesse mesmo sentido, Acórdão de 12 de abirl de 2005,  Simutenkov C. 

Real Federacion Espanola de Futbol, Proc. C-265/03, que invocava o acordo de 

parceria da CE com a Rússia, para dispor da mesma liberdade de circulação que os 
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Na realidade portuguesa, a Federação foi ainda mais longe, acabando com as 

limitações não apenas para os jogadores comunitários, mas para todos os 

estrangeiros. Porém, inicialmente, apenas a liberdade de circulação concedida a 

estrangeiros era implementada no futebol português, pois, na verdade, o futebol 

português mantinha um regulamento de transferências que estabelecia o 

pagamento de indemnizações quando os clubes contratavam jogadores em final de 

contrato. Em 1997, contudo, a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de 

Futebol, repristinou o artigo 104.04 do primitivo regulamento das provas oficiais 

de futebol de onze, adequando a regulação de transferências à realidade da CE.53 

 

b) As cláusulas de formação local 

Com o impetuoso crescimento das receitas de direitos televisivos no futebol, os 

clubes ricos tornaram-se ainda mais opulentos e dominadores. Porquanto, 

capacitaram-se a adquirir os melhores jogadores estrangeiros do mercado, o que 

tornou mais fácil àqueles dominar as competições nacionais e europeias em que 

estavam envolvidos. Assim, o excesso de contratação de atletas estrangeiros 

passou a conceber-se como um entrave ao surgimento de novos jovens 

desportistas oriundos dos próprios clubes. Esta tendência foi ainda agravada pela 

compensação financeira cada vez menor conferida à formação de jovens jogadores, 

implicando que estes saíssem mais cedo dos seus clubes de formação. Tal tornava 

                                                                                                                                                     

nacionais dos Estados-Membros detinham.  

53 Com a redação àquela data: “Fora dos casos previstos no n.º 2, os clubes só 

poderão inscrever, em cada classe ou categoria, jogadores nacionais, jogadores 

oriundos da União Europeia ou jogadores Brasileiros com Estatuto de Igualdade de 

Direitos e Deveres”. 
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mais acessível aos clubes mais ricos abordar jovens promessas, por vezes menores, 

em fim de contrato, sem que uma justa compensação financeira fosse garantida.  

Essa conformidade, conjugada com uma mais ampla liberdade de circulação no 

espaço europeu, fez com que os clubes oferecessem menos oportunidades aos 

jovens jogadores das suas respetivas formações, passando antes a contratar 

jogadores estrangeiros. Estes últimos eram contratados a preços mais acessíveis, 

podendo rapidamente valorizar-se no mercado de transferências, permitindo, 

ademais, criar estratégias comerciais de maior escopo nos seus respetivos países 

de origens.54 Ora, o facto de qualquer jogador poder escolher livremente onde 

pretende exercer a sua função desportivo-laboral, sem que esteja sujeito a 

qualquer norma que restrinja a sua liberdade, implicou uma nova configuração do 

desporto europeu, principalmente no que toca ao futebol.  

Foi com vista a combater tal situação, que a UEFA criou regras específicas 

quanto aos "jogadores formados localmente". Tal concetualização é definida pela 

UEFA como os jogadores que, independentemente da sua nacionalidade ou idade, 

foram treinados pelo seu clube, ou por outro clube na associação nacional, há pelo 

menos três anos, na faixa etária entre 15 anos e 21 anos de idade 55. Metade dos 

jogadores formados a nível local devem ser do próprio clube, com os outros 

podendo ser do mesmo clube ou da mesma associação/federação. Tais regras da 

                                                           

54 Sendo que os jogadores de maior qualidade acabam também por atrair um maior 

número de espetadores, mais receitas pelos direitos televisivos, e ainda mais 

patrocínios. 

55 A nível nacional, veja-se o n.º 3 do artigo 57.º do Regulamento de competições da 

Liga de futebol- “Considera-se como jogador formado localmente aquele que tenha 

sido inscrito na Federação Portuguesa de Futebol, pelo período correspondente a 

três épocas desportivas, entre os 15 e os 21 anos de idade, inclusive”. 
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UEFA têm por objetivo, teoricamente, incentivar a formação local de jovens 

jogadores, evitando o monopólio dos melhores atletas pela elite europeia, 

aumentando assim o equilíbrio competitivo europeu, tornando o mercado mais 

justo e equitativo, designadamente, para restabelecer uma identidade 'local' nos 

respetivos clubes. 

As próprias instituições da UE vieram fortalecer tais medidas, corroborando que 

não contrariavam o direito comunitário per se. Tal foi defendido no Plano de Ação 

Pierre de Coubertin, que é parte do Livro Branco sobre o Desporto, prevendo que 

as “regras que exigem às equipas determinadas quotas de jogadores formados 

localmente poderão ser consideradas compatíveis com as disposições do Tratado 

relativas à livre circulação de pessoas, caso eles não envolvam qualquer 

discriminação direta baseada na nacionalidade e, se possível, qualquer 

discriminação que resulte efeitos indiretos que podem ser consideradas 

proporcionais ao objetivo legítimo prosseguido, o que pode ser, por exemplo, de 

incentivar e proteger a formação e o desenvolvimento dos jovens jogadores com 

talento”.56 

Já o TJUE também se pronunciou sobre tais incentivos à formação, no Acórdão 

Olivier Bernard c. Olympique Lyonnais,57 onde estava em causa a obrigação de 

pagamento de uma compensação pela formação de jogadores. Nesse sentido, no 

final do seu contrato de formação com o Lyon no ano de 2000, foi oferecido a 

Bernard um contrato profissional por esse mesmo clube. No entanto, a insatisfação 

                                                           

56 Citando a Action 9 do Plano de Ação; esta abordagem foi apoiada pelo 

Parlamento Europeu na sua resolução sobre o Livro Branco sobre o Desporto de 

11 de julho de 2007, supra nota 10. 

57 Acórdão de 16 de março de 2010, Olympique Lyonnais SASP C. Olivier Bernard e 

Newcastle United UFC, Proc. C-325/08. 
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com as condições oferecidas, levou-o a optar pelo Newcastle. O Olympique 

Lyonnais, não tendo recebido qualquer compensação pelo jogador, decidiu 

interpor uma ação em tribunal58, sendo que houve posteriormente um reenvio 

prejudicial para interpretação do artigo 39.° TCE, atualmente 45.º do TFEU. As 

questões prejudiciais emergidas tinham como intenção aferir se o pagamento do 

valor da transferência a título de formação restringia ou não a liberdade de 

circulação e, ademais, se a obrigação de se juntar ao clube que o formou 

condicionava tal liberdade de circulação. Nessa esteira, o Tribunal de Justiça 

chegou a uma conclusão um pouco diferente do Acórdão Bosman. Embora 

estatuísse que a obrigação de assinar um contrato com o clube de formação 

poderia revelar-se como uma restrição à liberdade de circulação, o Tribunal de 

Justiça concordou com o Olympique Lyonnais, argumentando que esta restrição 

especial sobre a liberdade de circulação poderia ser justificada em circunstâncias 

limitadas. O Tribunal de Justiça estabeleceu que o recrutamento e a formação de 

jovens jogadores de futebol era um objetivo legítimo, dada a importância social, 

cultural e educativa do futebol na UE. Assim, no caso de um atleta da formação 

assinar um contrato profissional com outro clube, pode ser devida uma 

indemnização a favor do clube de formação, logo que este último objetive 

manifestamente o incentivo à formação de jovens jogadores.59  Portanto, o TJUE 

                                                           

58 Baseando-se numa violação do artigo 23.º da Carta do Futebol Profissional para a 

Época de 1997-1998 da Federação Francesa de Futebol. Tal disposição da Carta 

consubstanciava-se num acordo coletivo que obrigava os formandos a assinar o 

seu primeiro contrato profissional com o mesmo clube que os formou, no termo do 

seu contrato de formação. Caso eles não o fizessem, o clube poderia intentar uma 

ação pelos danos sofridos, o que no caso veio a acontecer. 

59 Parágrafo 44 e 45 do Acórdão, supra nota 57: “44- Nestas condições, os clubes 

formadores poderiam ser desencorajados em investir na formação dos jovens 
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considerou que é aceitável compensar o clube quando exista uma ligação entre o 

custo de formação e o valor da indemnização, pelo que o artigo 45.° TFUE não se 

opõe a um sistema que garanta uma indemnização ao clube formador, desde que 

esse sistema seja apto para garantir a realização do objetivo de encorajar o 

recrutamento e a formação de jovens jogadores, e não vá além do necessário para o 

alcançar.60 

Embora os objetivos que sustentam as “homegrown rules” da UEFA, de 

promoção da formação de jovens jogadores e consolidação do equilíbrio das 

competições europeias, aparentem ter legítimos e louváveis objetivos de interesse 

geral inerentes à atividade desportiva, na prática estamos perante prováveis 

discriminações em razão da nacionalidade e restrições à livre circulação de 

                                                                                                                                                     

jogadores, se não pudessem obter o reembolso das quantias despendidas para este 

efeito, no caso de um jogador celebrar, no termo da sua formação, um contrato de 

jogador profissional com outro clube. Isto acontece, em particular, com os 

pequenos clubes formadores, cujos investimentos realizados, ao nível local, no 

recrutamento e na formação dos jovens jogadores revestem uma importância 

considerável para a realização da função social e educativa do desporto.  

45- Resulta do exposto que um sistema que prevê o pagamento de uma 

compensação por formação, no caso de um jovem jogador assinar, no termo da sua 

formação, um contrato de jogador profissional com um clube diferente do que o 

formou é, em princípio, susceptível de ser justificado pelo objectivo de encorajar o 

recrutamento e a formação de jovens jogadores. No entanto, tal sistema deve ser 

efectivamente apto para alcançar o referido objectivo e proporcionado em relação 

a este último, devendo ter em conta as despesas em que os clubes incorreram para 

formar tanto os futuros jogadores profissionais como os que nunca o serão (…)”. 

60 Parágrafo 49 do Acórdão supra nota 57. 
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jogadores. De facto, parece-nos que existe uma proteção do nacionalismo 

contingente, preservando as seleções nacionais e mantendo um caráter nacional 

dos clubes, através da identificação dos adeptos com os jogadores da mesma 

nacionalidade. Assim, na prática temos aqui uma evasão ao conceito de cidadania 

europeia, operando antes uma sedimentação da identidade nacional.   

Ora, pese embora o facto de os jogadores formados localmente poderem ter 

outra nacionalidade que a origem do clube onde atuam, na prática, a indiscutível 

maioria dos atletas formados localmente é constituída por nacionais do clube. 

Assim, ao exigir um determinado número de jogadores formados localmente está-

se, indiretamente, a impor a inscrição de atletas da mesma nacionalidade do local 

das suas formações. Ademais, sempre se dirá que tal equilíbrio competitivo apenas 

é aparente, pois quando se constata a realidade futebolística portuguesa 

deparamo-nos com o facto de não existir qualquer obrigação de colocar um 

número definido de jogadores formados localmente no onze inicial, ou na própria 

ficha de jogo.61 Na verdade, embora sustentada em critérios diferenciadores 

neutros, as “homegrown rules” geraram manifestamente uma discriminação 

indireta, acabando por limitar quer o direito à livre circulação (artigo 45.º do 

TFEU), através de uma restrição à contratação ilimitada e desmedida de jogadores, 

quer a não discriminação em razão da nacionalidade (artigo 18.º TFUE) colocando 

                                                           

61 Artigo 53.º: n.º 4 Regulamento de competições da Liga de Futebol: Os clubes com 

equipa B devem incluir no impresso discriminativo do seu plantel um mínimo de 

24 jogadores, do qual, devem fazer parte um mínimo de 12 jogadores seniores e 

um número não inferior a dez jogadores formados localmente, desde que 

habilitados a participar nas competições profissionais; e Artigo 57 do n.º 2: Os 

clubes têm de incluir no seu plantel pelo menos oito jogadores formados 

localmente; no caso de clubes com equipas B, o número mínimo de jogadores 

formados localmente é de dez. 
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os estrangeiros em desvantagem perante nacionais. 6263 Todavia, como admitido 

mais que uma vez pelo Tribunal de Justiça, é certo que as restrições à liberdade de 

circulação e eventuais discriminações em razão da nacionalidade podem surgir, 

logo que existam outras axiologias fundamentais que devam ser respeitadas. 

 

V – Conclusão 

Os desportistas profissionais ou semiprofissionais, ao exercerem uma atividade 

assalariada ou ao efetuar prestações de serviços remuneradas, desenvolvem uma 

atividade marcadamente económica e por isso estão vinculados ao direito da UE. 

Na verdade, nem a autonomia regulamentar das federações nacionais, nem a 

especificidade do desporto podem afastar o desporto no âmbito de aplicação do 

direito originário da UE aos desportistas profissionais, logo que se afigure como 

uma atividade económica.64  

Se o desporto profissional é de facto uma indústria, esta não pode viver à 

margem do direito o que, evidentemente, não invalida o facto que a normatividade 

deva tomar em devida conta as especificidades dessa indústria que é o desporto.65 

                                                           

62 Vide AMADO, João Leal, Das "cláusulas de nacionalidade" às "cláusulas de 

formação local": uma diferença insuficiente?,  p. 25-26. 

63 Nesse sentido, vide Acórdão de 12 de setembro de 1996, Commission of the 

European Communities C. Kingdom of Belgium, Proc. C-278/94, que nos diz que 

uma disposição de direito nacional deve ser considerada indiretamente 

discriminatória quando suscetível, por sua própria natureza, de afetar sobretudo 

os trabalhadores migrantes face aos trabalhadores nacionais e envolver o risco, 

consequentemente, de desfavorecer mais especialmente os primeiros.  

64 Parágrafo 73 do Acórdão Bosman, supra nota 42. 

65 Acompanhando a perspetiva de AMADO, João Leal, Vinculação versus liberdade, 
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Essas especificidades do desporto implicam que a UE seja permissiva com certos 

tipos de restrições à livre circulação de desportistas, logo que sejam equitativas e 

proporcionais, fundando-se na salvaguarda de outros bens jurídicos que 

necessitam de uma tutela mais ampla.  

Tais limitações comunitárias podem manifestar-se quanto à seleção de atletas 

nacionais para as competições entre equipas nacionais, quanto à limitação do 

número de participantes numa determinada competição, ou ainda, à fixação de 

prazos para as transferências de jogadores nos desportos de equipa. Com efeito, na 

prática, estamos perante limitações à liberdade de circulação e, por vezes, diante 

de uma discriminação em razão da nacionalidade. Tais práticas eram ainda mais 

patentes antes de as “cláusulas de nacionalidade” terem sido declaradas contrárias 

ao direito da UE. Já as atuais “cláusulas de jogadores formados localmente”, ainda 

em vigor, acabam, de certa forma, por restringir aquelas axiologias, reforçando a 

ideia da indispensabilidade de uma ponderação de interesses quando estamos 

diante da liberdade de circulação de desportistas.  

Assim, as disposições que impeçam ou demovam um cidadão de um Estado-

Membro de exercer o seu direito de livre circulação constituem entraves a essa 

liberdade, mesmo que se apliquem sem discriminação em razão da nacionalidade. 

Nessa esteira, a necessidade de conceber as cláusulas de nacionalidade como 

violadoras da liberdade de circulação de trabalhadores afigurou-se como 

impreterível com vista a aceder a um emprego livre de barreiras, de impedimentos 

e de obstruções.  

Contudo, uma plena integração europeia apenas poderá ser assim concebida 

quando todos os domínios materiais se assimilem plenamente com os ditames das 

                                                                                                                                                     

O Processo de Constituição e Extinção da Relação Laboral do Praticante 

Desportivo, Coimbra Editora, 2002. 
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axiologias fundamentais que norteiam a UE. No domínio material do desporto, tal é 

apenas possível na medida em que o desporto constitua uma verdadeira atividade 

económica e que não seja considerada uma questão puramente desportiva, caso 

contrário, não merecerá a tutela do direito da UE.66 

Todavia, ainda hoje, mesmo com previsão no direito originário do domínio 

material do desporto, e com a marcante prática jurisprudencial nesse âmbito, não é 

fácil discernir o que são regras “desportivas” que caem fora do âmbito do direito 

originário, e o que considera uma atividade económica per se. Porquanto, se o 

desporto é visto como uma oferta de bens e serviços, quer a nível cultural e social, 

quer a nível económico, o juízo a efetuar relativamente às matérias que são 

reguladas por organismos nacionais e internacionais que caem fora do Tratado, e 

outras que têm de vincular-se ao direito da UE, é uma tarefa deveras árdua. 

Embora as federações e associações, nacionais ou internacionais, tenham a 

obrigação de maximizar o potencial comercial do desporto, somos da opinião que 

os requisitos da função social, cultural e educativa do desporto terão de ser 

proporcionais aos comerciais. Porém, ao analisar a regulação do desporto no 

mundo de hoje, deparamo-nos com o facto de que a UE é apenas um pequeno pião 

no mundo globalizado, partilhando tais tarefas de regulação com organismos 

nacionais, não-governamentais e transnacionais de regulamentação. No mais, o 

facto de não existirem diretivas que regulem especificamente o desporto obriga a 

UE a colocar-se na necessidade de procurar nas outras fontes de direito, 

nomeadamente na jurisprudência, uma fonte jurídica subsidiária que integre as 

lacunas geradas pela (quase) inércia legislativa derivada da UE neste domínio 

material que é o desporto.  

                                                           

66 Uma oferta de bens e serviços, conforme já vimos e assim como resulta da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça, Walavrave e Koch, Bosman, Meca Medina, 

entre outros. 
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Atualmente, perante o acórdão Bosman e outros casos jurisprudenciais que, de 

alguma forma, sustentam e reforçam o que foi ali estabelecido, foi conferido um 

vasto leque de direitos legítimos aos profissionais do desporto. Contudo, após a 

análise sumária que se almejou estabelecer neste estudo, constamos que, cada vez 

mais, a ligação nacional entre clube, adeptos, jogadores e dirigentes, desvanece-se, 

deixando antes lugar a uma globalização da mística, onde os clubes perdem o seu 

nacionalismo próprio, passando antes a serem clubes verdadeiramente 

globalizados. 
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Do agente de jogadores ao intermediário regulamento de colaboração 

com intermediários no Regulamento Intermediários da FPF 

 

Ricardo Correia Henriques Tomás 

 

 

Introdução 

Por ocasião do 59.º Congresso da FIFA, em 03/06/2009, foi decidido efectuar 

uma profunda reforma do FIFA Players' Agents Regulations (Regulamento de 

2008)1, na versão a vigorar desde 1 de Janeiro de 2008 e que à data regulava a 

actividade dos agentes de jogadores. Estava dado o primeiro passo para introdução 

do conceito de Intermediário, que viria a ser incluído no novo Regulamento de 

Colaboração com Intermediários2 da FIFA (doravante Regulamento de 

Intermediários), aprovado pelo Comité Executivo da FIFA reunido em 20 e 

21/03/2004, e que entrou em vigor no dia 01/04/2015.  

Como fundamento para a nova regulamentação foram dadas as seguintes 

explicações: cerca de 75% das transferências eram concluídas sem a intervenção 

de agentes licenciados 3; a difícil implementação do sistema de licenciamento foi 

                                                           

1 Regulamento dos Agentes de Jogadores da FIFA de 2008, in sítio da FIFA: 

www.fifa.com. 

2 Regulations on Working with Intermediaries FIFA, in sítio da FIFA: www.fifa.com. 

3 Cfr. Roberto Branco Martins, “FIFA’s RWI – Agents Perspective”, in Football Legal 

– The international journal dedicated to football law, Junho 2015, n.º 3, pag. 49, 

Importa ter presente o que disse o General Counsel da European Football Agents 
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outro dos factores decisivos, acrescido dos conflitos entre os regulamentos da FIFA 

e as legislações nacionais existentes em alguns países.4 

Um dos principais objectivos que a FIFA procurou alcançar com esta reforma foi 

a adopção de um sistema mais transparente e mais simples na administração e 

implementação do Regulamento que regula a actividade dos agora Intermediários, 

e que, por sua vez, permitisse a sua aplicação de uma forma mais eficaz a nível dos 

diversos países que integram aquela organização.5 

                                                                                                                                                     

Associations, sobre o número avançado pela FIFA acerca das transferências que 

eram concluídas sem a intervenção de agentes licenciados, “unfortunately the 

research that established these numbers has never been made public, despite the 

fact that it was presented as the basis for a severe change in policy. This is against 

the trend for sports governing bodies to promote evidence based policies. In 

addition, such a conclusion that the transfers were carried out by non-licensed 

agents is simply impossible, because if club had included the participation of a no-

licensed agent in a transfer in the Transfer Matching System (TMS), then the lack of 

a “match” would have denied the green light for a successful transfer of the player 

to a new association”. Roberto Branco Martins, afirma ainda no citado artigo que 

em sua opinião a razão para a revisão do anterior regulamento de agentes de 

jogadores poderá estar na falta de poder da FIFA para manter um efectivo controlo 

sobre os seus próprios regulamentos, posição com a qual desde já manifestamos a 

nossa concordância.  

4 Sobre o processo de reforma da regulamentação da FIFA sobre a profissão de 

agente de jogadores ver Saleh Alobeidli, “FIFA RWI – Historical Overview”, in 

Football Legal – The international journal dedicated to football law, Junho 2015, n.º 

3, pag. 30. 

5 Cfr. Circular nº. 1417 da FIFA, datada de 30 de Abril de 2014, in sitio da FIFA em 
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O novo Regulamento de Intermediários representa uma alteração significativa 

em relação ao anterior Regulamento de Agentes de Jogadores, com ele instalou-se 

um novo paradigma que representa uma verdadeira revolução no mercado dos 

antigos agentes/empresários desportivos. 

Em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu a conhecer a partir 

do seu Comunicado Oficial n.º 310, de 01/04/2015, o Regulamento FPF6, em cuja 

elaboração, se viu obrigada a garantir a implementação e aplicação dos requisitos 

mínimos previstos no Regulamento de Intermediários compatibilizando-os com a 

legislação nacional em vigor e que rege a actividade em Portugal.7 Assim, o 

Regulamento de Intermediários da FPF, foi elaborado no respeito pelo 

Regulamento de Intermediários da FIFA e, por forma a garantir a sua 

compatibilidade com a Lei n.º 28/98, de 26/068, com a Lei n.º 5/2007, de 16/019 e, 

com a Lei n.º 50/2007, de 31/0810. 

                                                                                                                                                     

www.fifa.com. 

6 Cfr. Comunicado Oficial n.º 310 de 01/04/2015, Regulamento de Intermediários 

da FPF, in www.fpf.pt. 

7 Cfr. Artigo 1.º, n.ºs 2,3 e 4 do Regulamento de Intermediários FIFA - Regulations 

on Working with Intermediaries FIFA. 

8 A Lei n.° 28/98 de 26/06,  alterada pela Lei n.º 114/99, de 3/08, estabelece o 

Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo  e do Contrato 

de Formação Desportiva e veio revogar o Decreto-Lei n.º 305/95, de 18/11. 

9 Lei n.º 5/2007, de 16/01, Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto 

(adiante LBAFD), revogou a anterior Lei n.º 30/2004, de 21/07, Lei de Bases do 

Desporto. 

10 A Lei n.º 50/2007, de 31/08 estabelece o regime de responsabilidade penal por 

comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da 
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É da nova figura do Intermediário e da evolução da sua regulamentação, 

existente até 01/04/2015, que nos iremos ocupar, não de uma forma tao profunda 

como o tema exigiria, mas sem se prescindir de um breve enquadramento histórico 

da actividade do agente/empresário desportivo, e da sua evolução. A nossa 

atenção irá incidir no âmbito do futebol, desporto que em Portugal e na Europa, 

pela importância e dimensão social, assim como, pelas verbas que movimenta, é a 

modalidade desportiva, onde a actividade do agente/empresário desportivo se faz 

sentir com maior preponderância.11 

 

1. O Agente / Empresário Desportivo: as origens. 

O final do século XX assistiu a alterações significativas na forma de encarar o 

desporto, muitas foram as circunstâncias que concorreram para esse efeito, tendo-

se assistido à “transição de um desporto predominantemente enraizado numa 

                                                                                                                                                     

competição e do seu resultado na actividade desportiva. 

11 A revista FORBES, deu a conhecer recentemente “The World's Most Powerful 

Sports Agents 2015”, neste Top 50 mundial dos agentes/empresários desportivos 

referentes a seis modalidades diferentes – baseball (13 agentes), futebol 

“americano” (10 agentes), Basquetebol (10 agentes/empresários desportivos), 

Hóquei “gelo” (oito agentes/empresários desportivos), futebol (7 

agentes/empresários desportivos), golf (2 agentes/empresários desportivos), 

importa destacar que entre as modalidades representadas, dos cinco primeiros da 

lista que compõe o TOP 50, 3 são agentes/empresários de futebol, ocupando Jorge 

Mendes a 2ª posição com USD 95.6M em comissões, seguido por Jonathan Barnett 

na 4ª posição e com USD 44M em comissões e, por Volker Struth com USD 42.4M 

em comissões, a lista é liderada pelo agente de Baseball, Scott Boras, que auferiu 

em comissões USD 117.1M.. In Forbes.com. 
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prática desportiva amadora, cuja filosofia era a da promoção social, 

consubstanciado numa dinâmica económica sem fins lucrativos, para um desporto 

em que a prática desportiva profissional passou a ser assumida claramente, cuja 

filosofia é a de promoção de negócios, consubstanciado numa dinâmica económica 

com fins lucrativos”.12  

Como reflexo dessa dinâmica económica, encontramos uma referência datada 

de 1998, no sentido de que o sector se encontrava com um crescimento 

assinalável, responsável por 3% do comércio mundial e um dos sectores mais 

susceptíveis de criar novos empregos.13 Mais recentes são os dados revelados pelo 

estudo sobre o contributo do desporto para o crescimento económico e o emprego 

na União Europeia (UE), nos termos do qual o emprego relacionado com o 

desporto na UE é de 2,12%, sendo de 1,41% em Portugal.14 

As verbas cada vez mais elevadas que circulam na órbita do desporto – onde 

principalmente na Europa o futebol assume uma posição de destaque, encontram 

                                                           

12 Cfr. Maria José Carvalho, “Elementos Estruturantes do Regime Jurídico do 

Desporto Profissional em Portugal”, Coimbra Editora, 2009, pag. 34.  

13 Cfr. Direcção-Geral Informação, Comunicação, Cultura e Audiovisual, Política 

audiovisual, cultura e desporto, DESPORTO, Comissão Europeia, “O Modelo 

Europeu de Desporto”, Documento de Reflexão.  

14 Cfr  SportsEcon Austria (SpEA, Project lead), Sport Industry Reserach Centre 

(SIRC) – Sheffield Hallam University, Statistical Service of the Republico of Cyprus, 

Meerwaarde Sport en Economie, Federation of the European Sporting Goods 

Industry (FESI), Ministry of Sport and Tourism of the Republico of Poland, “Study 

on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU”, 

Study commissioned by the European Commission, Directorate-General Education 

and Culture, November 2012, pag.3 e pag.145. 
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diversas causas e proveniências, de entre as quais podemos realçar o aumento da 

cobertura mediática dos eventos desportivos com a inerente negociação dos 

direitos de transmissão televisiva, que por sua vez, tornando os atletas mais 

conhecidos do público, veio possibilitar-lhes a celebração de contratos de 

patrocínio mais vantajosos ou, a negociação dos direitos de imagem com mais-

valias até aí impensáveis, a que acrescem os contratos de patrocínio, ou ainda, as 

receitas de merchandising para clubes e entidades promotoras de eventos 

desportivos.15 As receitas geradas pelo “espectáculo” desportivo aumentaram 

significativamente nos últimos anos, o que fez com que os atletas também 

ambicionassem beneficiar das mesmas, procurando o adequado auxilio e apoio 

técnico nas, por vezes complexas, negociações onde eram envolvidos, relacionadas 

com a actividade desportiva que praticam como profissionais.16 Os 

agentes/empresários desportivos desempenharam um papel importante no 

aumento do “valor” dos jogadores, no entanto, importa não esquecer a decisão 

                                                           

15 Cfr. “Study on sports agents in the European Union”, A study commissioned by 

the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), KEA-

European Affairs, CDES-Centre de Droit et Economie du Sport, EOSE-European 

Observatoire of Sport and Employment, 2009, pag. 3. 

16 Neste sentido, André Dinis de Carvalho, “Finalmente, e para além de todas estas 

razões de índole económica, a intervenção do empresário desportivo atenua 

sensivelmente o impacto emocional que, sobre a pessoa do jogador, pode ter o 

processo de negociação e discussão com a direcção do seu clube. Em suma, o 

agente impede ou mitiga potenciais antagonismos”, Cfr. André Carvalho Dinis “A 

Profissão de empresário Desportivo Uma lei simplista para uma actividade 

complexa”, Desporto & Direito, Revista Jurídica do Desporto, n.º 2, Coimbra 

Editora, Ano I, Janeiro/Abril 2004, pag.254. 
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proferida no denominado caso Bosman17,18 que veio “liberalizar” o mercado de 

transferências, bem como, contribuir para o aumento do salário dos jogadores e, 

em consequência, a proporcionar por essa via, o aumento do recurso aos agentes.19 

A figura do agente/empresário desportivo, ou o “terceiro homem”, como lhe 

chamou João Leal Amado, que “vem ganhando um crescente protagonismo no 

processo constitutivo/extintivo”20 da relação laboral desportiva, surge como 

                                                           

17 Cfr. Ac. do Tribunal de Justiça de 15/12/95 – Processo C-415/93 http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415, questões abordadas: 

Livre circulação dos trabalhadores - Regras de concorrência aplicáveis às 

empresas - Jogadores profissionais de futebol - Regulamentações desportivas 

relativas à transferência de jogadores que obrigam o novo clube a pagar uma 

indemnização ao antigo - Limitação do número de jogadores nacionais de outros 

Estados-Membros que podem ser utilizados em competição. Com a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, foram afastadas as 

regras de transferências de jogadores, da FIFA, até aí em vigor, bem como, as 

existentes à época clausulas de nacionalidade. 

18 Cfr. Indepedent European Sport Review, Report by José Luis Arnaut, October 

2006, pag. 46. Resulta deste estudo, não obstante o mesmo ser de 2006, uma 

afirmação ainda hoje actual, segundo a qual a actividade dos agentes dos jogadores 

é um dos aspectos mais criticados futebol de “hoje” – cfr. pag. 88, pelo que a 

necessidade de transparência nesta actividade tenha estado em destaque no 

Regulamento de Intermediários da FIFA que entrou em vigor em 1 de Abril de 

2015. 

19 Cfr. Saleh Alobeidli, obra citada supra nota 4. 

20 Cfr. João Leal Amado, “Vinculação Vs Liberdade [O processo de Constituição e 

Extinção da Relação Laboral do Praticante Desportivo], Coimbra Editora, 2002, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415
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importante auxilio ao atleta, a maior parte das vezes sem conhecimentos 

suficientes, que através da intervenção daquele, consegue de uma forma 

esclarecida negociar com os clubes os contratos trabalho desportivo, ou outros, 

como os referentes a direitos de imagem.  

Surge assim este importante actor no meio desportivo, que representa um 

indiscutível apoio ao atleta, quer pela sua formação ou conhecimentos em áreas 

diversas como a jurídica, fiscal, gestão de património, entre outras, quer pela 

preparação que possa ter para conduzir negociações com a entidade empregadora 

do atleta21. Desta forma, o atleta terá alguém que o irá auxiliar na gestão da sua 

                                                                                                                                                     

pag.487. Afirma o autor que “o triunfo do desporto profissional e a colossal 

espanação da indústria do desporto-espectáculo (industria esta crescentemente 

mediatizada, com o inerente reforço dos meios financeiros à disposição dos 

respectivos operadores), aliados ao progressivo desmantelamento das regras 

cerceadoras da liberdade contratual do praticante/trabalhador, vieram conferir 

um enorme dinamismo ao mercado de trabalho desportivo, criando condições para 

o surgimento de uma nova figura neste domínio – o agente/empresário desportivo 

– cujo protagonismo, como se disse, não tem cessado de aumentar”.  

21 David B. Falk, “The Art of Contract Negotiation”, Marquette Sports Law Review, 

Volume 3, 1, Article 4, 1992, a este respeito, da necessidade de conhecer e dominar 

as áreas envolvidas numa negociação, veja-se David B. Falk : “Despite my longevity 

in the sports representation business, I always prepare thoroughly. I spend a 

considerable amount of time before every negotiation preparing, taking copious 

steps to understand the task I am about to approach. The first step is 

understanding the collective bargaining agreement, for which it is very helpful to 

have a legal background. In football there has not been an agreement for a number 

of years.' On the other hand, the basketball collective bargaining agreement is a 

very complex document that includes the salary cap. There are probably not even 
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carreira, mantendo-se concentrado unicamente na prática desportiva, aquilo para 

o qual se prepara. 

Uma breve referência histórica permite-nos encontrar registo da intervenção de 

agentes/empresários desportivos desde o ano de 1925 nos EUA, quando Charles 

"Cash & Carry" Pyle negociou o contrato entre o jogador de futebol americano 

Harold “Red” Grange e o clube Chicago Bears,22 este atleta foi o primeiro jogador 

de futebol americano a ter um representante pessoal, um agente/empresário 

desportivo, que o auxiliou na celebração de um contrato onde o seu desempenho 

desportivo era considerado, assim como, a sua remuneração estava ligada com o 

número de fãs e  com a sua popularidade23. Mais tarde, de entre os motivos que 

contribuíram para o crescimento da actividade de agente/empresário desportivo 

nos EUA, podemos apontar o movimento surgido na jurisprudência, a partir do ano 

de 1972, onde se começa de uma forma reiterada a afirmar a inconstitucionalidade 

das cláusulas de reserva e cláusulas de opção até então consagradas nos contractos 

dos atletas24.  

                                                                                                                                                     

ten people in America who really understand the salary cap. There are so many 

gaps in the cap that Gary Bettman, senior vice president and general counsel of the 

NBA, creates new rules every time he interprets the cap.' So, it is difficult to really 

stay on top of the salary cap.” 

22 Cfr. John T. Wolohan, “The Regulation of Sports Agents in the United States”, The 

International Sports Law Journal, 2004, N.º 3-4, pag.49. 

23 Cfr. Sports Agents – History and Law, in http://sportslaw.uslegal.com 

24 Cfr. André Dinis de Carvalho, “A Profissão de Empresário Desportivo, - Uma Lei 

Simplista para uma Actividade Complexa?”, Desporto & Direito, Revista Jurídica do 

Desporto, Ano I, nº2, Janeiro / Abril de 2004, pag. 253. 
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No entanto, apenas em 1981, surgiu a primeira regulamentação da actividade 

nos Estados Unidos da América, sendo o estado da Califórnia25 o primeiro a 

aprovar legislação sobre a actividade dos agentes desportivos através do California 

Athlete Agents Act.26 27 Não devemos deixar de referir que também durante os anos 

oitenta, mais concretamente em 1982, alterações ao acordo colectivo de trabalho 

entre a National Football League Players' Association (NFLPA) e a National Football 

League (NFL) mudou por completo a natureza da representação de jogadores de 

futebol americano, em virtude das regras implementadas com o objectivo de 

proteger os seus membros, os jogadores de futebol, de comportamentos menos 

correctos e abusivos de muitos agentes/empresários de atletas.28 Mais tarde, no 

ano 2000, surgiu o Uniform Athlete Agent Act com o objectivo de harmonizar os 

regulamentos desta actividade que vigoravam em diversos estados da União, tendo 

como principal objectivo a protecção dos atletas estudantes.29                                                                                              

Na Europa, e com especial incidência no futebol, que tornando-se uma “industria 

de milhões”, assistiu a uma cada vez maior procura de apoio dos 

agentes/empresários desportivos por parte dos atletas, para os auxiliar no 

                                                           

25 Cfr. Miriam Benitez, Of Sports, Agents, and Regulations - The Need for a Different 

Approach, 3 U. Miami Ent. & Sports L. Rev. 199 (1986). 

26 Cfr. John T. Wolohan, “The Regulation of Sports Agents in the United States”, The 

International Sports Law Journal, 2004, N.º 3-4, pag.50. 

27 Cfr. John T. Wolohan, United States; “Players’ Agents World Wide – Legal Apects”, 

R.C.R. Siekman, R. Parrish, R. Branco Martins, J.W. Soek, T.M.C. Asser Press, 2007, 

pag. 644. 

28 Cfr. obra citada supra nota 22, pag 51.  

29 Cfr. obra citada supra nota 27, John T. Wolohan e Timothy Davis pag 645 e 676 

respectivamente. 
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momento da celebração de contratos de trabalho, bem como, mais tarde, na gestão 

das suas carreiras, podemos encontrar na legislação Francesa, no artigo 15-2.1 da 

Lei de 16/07/1984, (redacção dada pela Lei n.º 2000-627 de 06/07), a referência à 

actividade dos agentes desportivos, bem como, à exigência de licença para o 

exercício dessa actividade. A Itália foi outro dos países pioneiros na 

regulamentação da actividade dos agentes/empresários desportivos com a 

publicação em 28/02/1990 do regulamento que disciplinava a actividade do 

procuratore sportivi30.31 32 

                                                           

30 Cfr. Agostino Guardamagna, con i contributi di: Francesco Crimi, Salvatore Crimi, 

Tiziana Lanniello, Laura La Rosa, Giuditta Merone, Cristina Ravera, Raffaele 

Rigitano, “Diritto dello Sport: Profili Penali”, UTET Giuridica, 2009, Laura La Rosa, 

“La Responsabilità Dell’Agent di Calciatori”  pag. 368. 

31 Em Março de 2015, vigorava já o Regulamento de Intermediários FIFA, a 

Federazione Italiana Giuoco Calcio aprovou o novo Regolamento Per I Servizi Di 

Procuratore Sportivo, considerando no seu art. 1.º como Procuratore Sportivo “si 

intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società 

di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, 

rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al 

successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun 

riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di 

coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati”, sendo que nos termos do 

referido regulamento prevê o seu artigo 2.º que a actividade prestada pelo 

Procuratore Sportivo para um clube desportivo e / ou um jogador de futebol, tem 

como objectivos a conclusão ou rescisão de um contrato de trabalho entre um 

jogador de futebol e um clube desportivo; ou a conclusão de uma transferência de 

um jogador de futebol entre dois clubes esportivos. 

32 Sobre o procuratore sportivo ver também: Cfr. André Dinis de Carvalho, Notas ao 
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Um ano mais tarde, em 1991, surge a primeira regulamentação da actividade de 

agente de jogadores por parte da FIFA, estando o exercício da actividade 

condicionado à emissão de uma licença por parte da FIFA. Este regulamento foi 

objecto de duas alterações, uma em 1994 e outra em 1995. Sendo que, no ano 2000 

procedeu-se à revisão do Regulamento então em vigor, dando origem a um novo 

que entrou em vigor no dia 01/04/200133, com substanciais alterações, sendo a 

principal delas, a que impunha que as licenças para o exercício da actividade de 

agente passassem a ser emitidas pelas federações nacionais e não mais pela FIFA 

como até aí acontecia. 

Em 29/10/2007, o Comité Executivo da FIFA aprovou o Regulamento de Agentes 

de Jogadores34, que entrou em vigor no dia 01/01/2008, dele resultando a 

obrigatoriedade das federações ou associações nacionais adequarem os seus 

regulamentos às regras então instituídas pela FIFA. Adiante voltaremos a estes 

regulamentos da FIFA que durante praticamente 25 anos regularam a actividade 

dos agentes de futebol, até à entrada em vigor do Regulamento de Intermediários 

FIFA35, no dia 01/04/2015. 

Ao lado da regulamentação da actividade dos agentes de jogadores por parte da 

FIFA, bem como, no âmbito de outras modalidades, da regulamentação das 

respectivas federações internacionais, como é o caso da International Basketball 

                                                                                                                                                     

Ac. Do STJ de 23 de Abril de 2002 – Recurso n.º 844-A/02), Desporto & Direito, 

Revista Jurídica do Desporto, Ano I, nº1, Setembro / Dezembro de 2003 pag.167 e 

sgts. 

33 Regulamento dos Agentes de Jogadores da FIFA de 2001, in sítio da FIFA: 

www.fifa.com. 

34 Cfr. supra, nota n.º 1. 

35 Cfr. supra nota n.º 2. 
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Federation (FIBA)36, da International Amateur Athletic Federation (IAAF)37 e da 

World Rugby,38 poucos países produziram diplomas legais com normas referentes 

à actividade dos agentes/empresários desportivos, como por exemplo sucedeu em 

Portugal, Bulgária, França, Grécia e Hungria, que já em 2009 eram identificados 

num estudo efectuado pela Comissão Europeia sobre os agentes desportivos na 

União Europeia39. 

 

2.  A regulamentação da actividade do agente / empresário desportivo no âmbito 

da FIFA: 1991 – 2015 

Enquanto “intermediários” que agem no âmbito das transferências de jogadores 

de futebol, a actividade de agente/empresário desportivo existe desde o 

surgimento do futebol enquanto jogo profissional, no entanto, a profissão de agente 

                                                           

36 Cfr. Estatutos da FIBA-Federação Internacional de Basquetebol, Capitulo IV, 

agentes de jogadores. 

37 Cfr. Regulamentação IAAF - representantes dos atletas, cfr. sítio internet na 

referência bibliográfica. 

38 Cfr. sítio da internet da World Rugby em 

http://www.worldrugby.org/search?s=sports+agents. 

39 Cfr. “Study on sports agents in the European Union”, A study commissioned by 

the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), KEA-

European Affairs, CDES-Centre de Droit et Economie du Sport, EOSE-European 

Observatoire of Sport and Employment, 2009, pag. 4 e pag. 40 e sgts. Com relevo 

para a matéria em causa ver o Capitulo 1, da Parte 3 deste estudo, que diz respeito 

ao Direito Comunitário e à actividade dos agentes desportivos, pag. 133 e sgts. 
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não foi oficialmente reconhecida até 1991, quando a FIFA estabeleceu o primeiro 

sistema de licenciamento oficial.40  

 

2.1. FIFA Players’ Agentes Regulations.  

Adoptado em 20/05/1994 e modificado em 11/12/1995 (entrando em vigor 

em 01/01/1996), o FIFA Players’ Agentes Regulations (Regulamento Inicial) que 

considerava como agente de jogadores a pessoa que intermediava a transferência 

de um jogador de uma federação para a outra, determinou que os interessados em 

exercer a actividade de agente teriam de passar por uma entrevista pessoal41, junto 

da respectiva federação nacional, antes de a FIFA proceder à emissão da respectiva 

licença42, sendo que, o interessado teria sempre que prestar uma garantia bancária 

irrevogável no valor de CHF 200.000,0043. Nos termos deste regulamento as 

relações entre o agente/empresário desportivo e o jogador deviam 

                                                           

40 Cfr. Raffaele Poli; Giambattista Rossi; With the collaboration of Roger Besson, 

“Football Agents in The Biggest Five European Football Markets”, an Empirical 

Research Report, CIES Football Observatory, February 2012, pag. 2. 

41 Cfr. Art. 6.º, 7.º e 8.º do Regulamento Inicial. A entrevista procurava aferir dos 

conhecimentos do candidato sobre a legislação, nacional e internacional, que 

regulava o futebol, bem como, conhecimentos sobre direito civil e direito das 

obrigações. 

42 A licença, emitida pela FIFA, apenas podia ser atribuída a pessoas singulares, 

devendo os candidatos demonstrar a sua boa reputação (demonstrada através do 

registo criminal “limpo”), e não se encontrar em posição de incompatibilidade, 

proporcionada por exemplo, pelo desempenho de cargos nos órgãos da FIFA ou 

associações nacionais e clubes Cfr. Art. 2.º, 3.º e 4.º do Regulamento Inicial. 

43 Cfr. art. 9.º do Regulamento Inicial. 
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obrigatoriamente ser reguladas por um contrato com a duração máxima de dois 

anos, renováveis.44 Por fim, importa referir que as diversas federações nacionais 

tinham liberdade para elaborar regulamentos próprios com o objectivo de regular 

a actividade dos agentes de jogadores nas transferências nacionais, sendo que, os 

mesmos teriam sempre que prever o regime de entrevistas exigido pelo 

Regulamento Inicial da FIFA. Com a regulamentação acima referida surgiu a 

proibição, para clubes e jogadores, de recorrerem aos serviços de agentes não 

licenciados. 

O Regulamento Inicial, foi objecto de duas denúncias apresentadas à Comissão 

Europeia, uma, em 20/02/1996, pela empresa Multipleyers International Denmark, 

que colocou em causa a compatibilidade desse regulamento com os artigos 81.º CE 

e 82.º CE45, outra, em 23/03/1998, apresentada por Laurent Piau alegando que o 

regulamento violava os «artigos [49.°] e seguintes do Tratado [CE], relativos à livre 

concorrência em matéria de prestações de serviços», devido, por um lado, às 

restrições colocadas ao acesso à profissão em razão de modalidades de exame opacas 

e da exigência de prestação de caução e, por outro, da fiscalização e das sanções 

previstas. Considerava, em segundo lugar, que o regulamento podia conduzir a uma 

discriminação entre os cidadãos dos Estados-Membros. Em terceiro lugar, censurava 

o regulamento por não prever recursos das decisões e das sanções aplicáveis».46 47 

                                                           

44 Cfr, art. 12.º. 

45 Corresponde aos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

46 Cfr. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 26 de Janeiro 

de 2005, Processo T-193/02, - Piau/Comissão, paragrafo 8. in http://curia.europa.eu/ 

“O acórdão em apreço constitui um novo exemplo de intervenção das instituições 

comunitárias (administrativas e judiciais) no domínio do desporto profissional, 

http://curia.europa.eu/
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neste caso concreto na apreciação dos efeitos anticoncorrenciais que o 

regulamento da FIFA sobre o exercício da actividade dos agentes de jogadores é 

susceptível de produzir no mercado único.” António José Robalo Cordeiro, Notas ao 

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26 de Janeiro de 2005, in  Desporto 

& Direito, Revista Jurídica do Desporto, Ano II, nº1, Maio / Agosto de 2005 pag.409 

e sgt. 

47 Sobre este assunto vêr Roberto Branco Martins, “The Laurent Piau Case of the 

ECJ on the Status of Players' Agents”, in “Players’ Agents World Wide – Legal 

Apects”, R.C.R. Siekman, R. Parrish, R. Branco Martins, J.W. Soek, T.M.C. Asser Press, 

2007, pag. 37 e sgts.: “Piau's initial complaint--and the starting point for further 

litigation--of 23 March 1998 focussed on the content and objectives of the FIFA 

Players' Agents regulations and their incompatibility with the Articles 49 and 

further of the EC Treaty (free movement of services). Piau objected to the fact that 

he could only carry out the profession of Players' Agent on the condition that he 

possessed a compulsory licence. He particularly objected to the necessity of 

passing a written exam before being able to receive such a licence. His complaint 

also concerned the necessary financial deposit that a (starting) players' agent 

needed to make as a type of insurance, FIFA's power to sanction and the fact that 

the FIFA Players' Agents Regulations did not foresee the possibility of appealing 

against a FIFA sanction or decision in court. The European Commission received 

the complaint and intervened. The European Commission made the 

abovementioned grievances clear to FIFA in a statement of objections. FIFA then 

changed its regulations in such a way that the European Commission authorised 

the use of the new Regulations now that they were compatible with European 

Union law. FIFA abolished the compulsory deposit of a considerable amount of 

money and introduced the conclusion of insurance instead. FIFA also introduced a 

code of conduct; a model-contract for players' agents and a method for calculating 
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2.2. FIFA Players' Agents Regulations de 2001.  

Na sequência do procedimento administrativo desencadeado pela Comissão, a 

FIFA, em 10 de Dezembro de 2000, adoptou um novo regulamento aplicável à 

actividade dos agentes dos jogadores, que entrou em vigor em 01/03/2001, sendo 

posteriormente alterado em 03/04/2002.48 O FIFA Players' Agents Regulations de 

2001 (Regulamento 2001)49, era aplicável à actividade dos agentes/empresários 

que interviessem em transferências no âmbito de uma federação nacional ou entre 

diferentes federações50. Este regulamento considerava como agente de jogadores, 

a pessoa singular, que mediante remuneração e de uma forma regular, apresentava 

jogadores a clubes com o objectivo de ser estabelecida uma relação laboral, ou a 

apresentação de dois clubes com o objectivo de ser celebrado um contrato de 

transferência.51  

A regulamentação adoptada em 2001 manteve a obrigação, para o exercício da 

profissão de agente/empresário desportivo, da titularidade de uma licença52, agora 

                                                                                                                                                     

the fee to be paid to the agent.”  

48 Cfr. Ac. citado supra nota n.º 46, Prc. T-193/02, - Piau/Comissão, §13. Cfr. supra 

nota 47 parte final. 

49 Regulamento de 2001, disponível no sítio da FIFA: www.fifa.com 

50 Cfr. Preâmbulo do Regulamento dos Agentes de Jogadores da FIFA de 2001 

(Regulamento 2001). 

51 Cfr. art 1.º§ 1.º do Regulamento de 2001. 

52 Sobre a Licença, necessária para o exercício da actividade de agente/empresário 

desportivo, veja-se o que resulta do Acórdão citado supra (nota n.º 46), Prc. T-

193/02, - Piau/Comissão: “103. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, a 

concorrência não é eliminada pelo sistema da licença. Este parece levar mais a uma 

selecção qualitativa, apta a satisfazer o objectivo de profissionalização da 
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emitida pela federação nacional competente e não pela FIFA, por tempo 

indeterminado, e válida para todo o mundo, continuando a actividade a ser 

exclusiva para as pessoas físicas53 e de “imaculada” reputação.54  Foi mantida a 

proibição de o candidato a agente ocupar cargos na FIFA, confederações, 

federações nacionais, clubes ou qualquer organização com vínculo a qualquer uma 

destas organizações.55 Sobre o regime de acesso a actividade, ocorreram as 

seguintes alterações: passou a ser obrigatório a sujeição dos candidatos a um 

exame escrito com o objectivo de aferir os conhecimentos jurídicos e 

desportivos56, ao contrário da anterior exigência de simples entrevista pessoal, 

bem como, a exigência de subscrição de um seguro de responsabilidade civil 

                                                                                                                                                     

actividade de agente de jogadores, do que a uma restrição quantitativa ao seu 

acesso. Pelo contrário, a abertura quantitativa desta profissão é corroborada por 

dados comunicados na audiência pela FIFA. A FIFA indicou igualmente, sem ter 

sido contestada, que, enquanto em 1996 contava 214 agentes de jogadores, no 

momento da entrada em vigor do regulamento inicial, no início de 2003, estimava 

o seu número em 1 500, tendo 300 candidatos sido aprovados no exame por 

ocasião das sessões organizadas em Março e Setembro desse mesmo ano”.  

53 Cfr. art. 2.º § 3. 

54 Cfr. art. 1.º, 2.º e 10.º do Regulamento 2001. 

55 Cfr. art 3.º Regulamento 2001. 

56 Cfr. art. 4.º e 5.º do Regulamento 2001. O candidato a agente, que tenha obtido 

aprovação no exame realizado, tinha de se comprometer, por escrito, a acatar os 

princípios integradores do Código Deontológico para a profissão de agente (art. 8.º 

Regulamento 2001); nos termos do § 2 do referido artigo, os agentes de jogadores 

que não acatassem os princípios do Código Deontológico sujeitavam-se às sanções 

previstas no § 2 do art. 15.º do Regulamento de 2001. 
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profissional ou, em alternativa, a prestação de uma garantia bancária de CHF 

100.000,00, e não de CHF 200.000,00 como na versão do Regulamento Inicial.57 58  

                                                           

57 Cfr. art. 6.º e  7.º do Regulamento 2001. 

58 Perante as alterações introduzidas pela FIFA no Regulamento de 2001, a 

Comissão Europeia considerou que a sua intervenção junto da FIFA tinha 

conduzido à eliminação dos principais aspectos restritivos (da concorrência) do 

regulamento aplicável à actividade dos agentes de jogadores e que já não existia 

um interesse comunitário em prosseguir o processo - (denúncia apresentada por 

Laurent Piau à Comissão, sendo que foi esta a causa do recurso ao Tribunal por 

parte de L. Piau), in Ac. referido supra nota n.º 46, Prc. T-193/02, - Piau/Comissão, 

paragrafo 19.  

 Merece ainda destaque a Comunicação da Comissão Europeia n.º IP/99/782 de 

21/10/99, de onde se pode retirar a génese das alterações introduzidas pela FIFA 

no Regulamento de 2001 face ao de 1996. Destaca-se o que foi dito por Mário 

Monti, à data comissário europeu para a concorrência: “This is merely the start of 

the procedure. However, if this initial opinion is confirmed, FIFA will have to 

amend its rules on players' agents. I am not against the establishment of rules 

applicable to players' agents, but they must be proportionate and non-

discriminatory”, a Comissão identificou os seguintes três problemas susceptíveis 

de afectar a concorrência: i)a proibição de jogadores e clubes que utilizam os 

serviços dos agentes de jogadores não licenciados; ii) a proibição de empresas 

serem licenciadas como agentes dos jogadores; e, iii) a prestação de uma garantia 

bancária não reembolsável de CHF 200.000 francos suíços. Resulta desta 

Comunicação da Comissão que a comunicação de acusações enviada à FIFA 

identifica uma série de normas da FIFA que restringem a concorrência nos termos 

do artigo 81 (1) do Tratado CE. Além disso, os benefícios identificados pela FIFA, 

ou seja, assegurar a competência profissional por parte dos agentes, bem como, o 
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Concluímos a referência aos elementos essenciais do Regulamento de 2001, 

pelos contratos de representação59, celebrados entre agentes/empresários 

desportivos e clubes ou jogadores, que revestiam a forma escrita e cuja duração 

máxima era de dois anos, podendo ser renovados mediante acordo expresso das 

partes, excluindo-se a renovação tácita. O contrato deveria ainda indicar, de uma 

forma explícita o responsável pelo pagamento da remuneração do 

agente/empresário desportivo, o valor a pagar, e as condições do referido 

pagamento60, sendo que, o Regulamento de 2001 prevê um valor supletivo de 5% 

para remuneração do agente/empresário desportivo, calculado tendo em 

consideração a remuneração anual base do jogador.61  

 

2.3. FIFA Players' Agents Regulations de 2008.  

O Comité Executivo da FIFA aprovou no dia 29/10/2007 o FIFA Players' Agents 

Regulations (Regulamento de 2008), que entrou em vigor no dia 01/01/2008,62 e 

que viria a ser substituído em 01/04/2015 pelo Regulamento de Intermediários 

                                                                                                                                                     

proporcionar uma garantia contra quaisquer reclamações por danos, poderia ser 

alcançado por meios menos restritivos, acrescentando ainda que, tais medidas não 

são suficientes para compensar os efeitos prejudiciais para a concorrência. O que 

se seguiu é conhecido e a ele já nos referimos, sendo bastante útil a leitura do 

supra referido Acórdão Prc. T-193/02, - Piau/Comissão. 

59 O Regulamento de 2001 integrava como seu anexo um modelo de contrato de 

representação. 

60 Cfr. § 1 e § 2, art. 12.º do Regulamento de 2001. 

61 Cfr. § 7, art. 12.º do Regulamento de 2001, ver também §4 do mesmo artigo. 

62 Cfr. supra nota n.º 1. 
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FIFA63. O principal objectivo Regulamento de 2008 foi permitir que a FIFA 

acompanhasse de uma forma mais eficaz a actividade dos agentes/empresários 

desportivos, nomeadamente, obrigando as associações e federações nacionais, a 

adequarem os seus regulamentos às normas do Regulamento de 200864, 

procurando, restringir a actividade dos agentes/empresários desportivos não 

licenciados. Com o Regulamento de 2008 a FIFA limitou o período de validade da 

licença dos agentes dos jogadores65, fazendo ainda apelo a valores razoáveis de 

comissões cobradas e procurou, como se disse, que jogadores e clubes recorressem 

apenas a agentes licenciados, sendo que, neste capítulo, não terá obtido grande 

sucesso, pois apenas cerca de 25%66 das transferências internacionais terão sido 

realizadas com a intervenção de agentes licenciados. A FIFA deparou-se, ainda, 

com dificuldades na aplicação desta regulamentação ao nível nacional, em virtude 

da existência de conflitos entre a referida regulamentação e as legislações 

nacionais em alguns países. 

O Regulamento de 2008 considerava como agente de jogadores67 a pessoa 

singular que, mediante retribuição, apresentava jogadores a clubes com o objectivo 

                                                           

63 Cfr. nota n.º 2 supra. 

64 Cfr. n.º 5, art. 1.º Regulamento de 2008. 

65 Cfr. art. 17 do Regulamento de 2008. A licença do agente tinha a duração máxima 

de 5 anos, devendo ele antes do final desse período requerer à federação ou 

associação do seu país a realização de novo exame escrito, por forma a evitar a 

suspensão da sua licença. 

66 Cfr. supra nota n.º 3. 

67 O Regulamento de 2008 no n.º 3 do art. 1.º esclarece que aquele apenas se 

aplicava à representação de clubes de futebol e jogadores, excluindo treinadores 

ou managers.  
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de celebrar um novo contrato de trabalho ou, renovar um contrato anteriormente 

celebrado, ou ainda, apresentar um clube a outro com vista à celebração de um 

contrato de transferência.68 

Apesar do Regulamento de 2008 ter considerado como agente de jogadores a 

pessoa singular, estas podiam, nos termos do mesmo regulamento, organizar a sua 

actividade em termos empresariais, sendo que, o trabalho dos seus empregados 

estaria limitado a áreas administrativas relacionadas com a actividade empresarial 

do agente de jogadores, e só este podia representar jogadores e/ou clubes perante 

outros jogadores e/ou clubes.69  

Como no regulamento anterior, persistiu a exigência de licença70 para o 

exercício da actividade, que era expedida por uma federação nacional, no caso de 

Portugal, pela FPF71. Existiam, no entanto, situações de excepção à exigência de 

licença, que ocorria nas situações em que o agente era o pai, irmão ou a esposa do 

jogador, ou ainda, um advogado nos termos do previsto no Regulamento de 

2008.72 A obtenção da licença estava limitada às pessoas singulares73, de reputação 

“inatacável”, (inexistência de condenação pela prática de um crime financeiro ou 

violento), que não desempenhassem qualquer cargo na FIFA, ou em federações ou 

associações nacionais, clubes ou qualquer outra organização relacionada com estas 

ou com o futebol, e que tivessem sido submetidas e aprovadas num exame 

                                                           

68 Cfr. Definições, n.º 1, do Regulamento de 2008. 

69 Cfr. art. 3.º, n.º 2 do Regulamento de 2008. 

70 Cfr. art. 3.º n.º 1 do Regulamento de 2008.  

71 Cfr. art. 5.º do Regulamento de 2008. 

72 Cfr. art. 4.º do Regulamento de 2008. 

73 Cfr. supra nota n.º 69. 
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escrito74. Caso o candidato a agente, ficasse aprovado no exame escrito, deveria 

contratar um seguro de responsabilidade profissional, em nome próprio, com uma 

companhia de seguros, preferencialmente acreditada no seu país. Em alternativa à 

contratação do seguro profissional, o agente poderia constituir uma garantia 

bancária, de um banco suíço, no valor mínimo de CHF 100.000,00.75   

  O Regulamento de 2008 previa o contrato de representação, cuja validade 

era de dois anos, renovável, por escrito, por idêntico período. No caso de o jogador 

ser menor de idade, o contrato de representação também devia ser assinado pelo 

representante legal do menor de acordo com a legislação nacional do país de 

domicílio do jogador. Este contrato devia de uma forma explícita identificar quem 

                                                           

74 Cfr. art. 6.º do Regulamento de 2008. 

75 Cfr. art. 10.º do Regulamento de 2008. A garantia bancária, de um banco suíço, no 

valor mínimo de CHF 100.000,00, deveria ser acompanhada de uma declaração 

irrevogável no sentido de que o montante garantido seria pago no caso de uma 

decisão judicial e/ou de uma autoridade desportiva, a favor de um jogador, clube 

ou agente de outro jogador que tivesse sofrido danos como resultado da actividade 

do agente de jogador que tivesse constituído determinada garantia. Cumpridos os 

requisitos aqui referidos, o agente deveria assinar o Código de Conduta 

Profissional (art. 11.º do Regulamento de 2008), e posteriormente, seria concedida 

a licença, que era pessoal e intransmissível e que permitia ao agente/empresário 

desportivo desenvolver a sua actividade no âmbito do futebol organizado a nível 

internacional, devendo, no entanto, respeitar a legislação aplicável no território da 

federação nacional. Estando devidamente licenciado o agente/empresário 

desportivo poderia usar a designação de “agente de jogadores licenciado pela 

federação/associação de [ país]” (cfr. art. 13.º do Regulamento de 2008). 
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efectuava o pagamento ao agente e em que termos, sendo que, o pagamento devia 

ser feito exclusivamente pelo cliente do agente/empresário desportivo a este.76  

O Regulamento de 2008 inovou em relação às regras do conflito de interesses77, 

previa esse regulamento que o agente/empresário de jogadores devia evitar 

qualquer conflito de interesses durante a sua actividade, devendo apenas 

representar os interesses de uma das partes, pelo que, o agente/empresário de 

jogadores não podia ter um contrato de representação, um acordo de cooperação 

ou interesses compartilhados com uma das outras partes ou com um dos agentes 

dos outros jogadores envolvido na transferência do jogador ou na conclusão de um 

contrato de trabalho.78 

                                                           

76 Cfr. art. 19.º do Regulamento de 2008. Após a conclusão da operação, o jogador 

podia dar o seu consentimento por escrito para o clube pagar directamente ao 

agente, em nome daquele. No nosso país, nos termos do n.º 1 do art. 24.º da Lei 

28/98 de 26 de Junho, quem exerça a actividade de intermediário só poderá ser 

remunerado pela parte que representa, pelo que, não tinha aplicabilidade em 

Portugal a regra prevista no n.º 4, do art. 19.º do Regulamento de 2008. 

77 “The great proportion of agents who manage the careers of both players and 

managers raises the question on conflicts of interest existing in the representation 

market. The importance of this problem is even greater considering that more than 

70% of our respondents also assist clubs in buying, selling or scouting players. All 

these figures reflect the existence of intricate situations with a lot of vested 

interests calling for more transparency”, in Raffaele Poli; Giambattista Rossi; With 

the collaboration of Roger Besson, “Football Agents in The Biggest Five European 

Football Markets”, an Empirical Research Report, CIES Football Observatory, 

February 2012, pag.5. 

78 Cfr. n.º 8, art. 19.º do Regulamento de 2008. 
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 Sobre o montante da remuneração do agente/empresário desportivo, caso 

este e o jogador não chegassem a acordo sobre o valor a pagar ou, se o contrato de 

representação nada estipulasse, o agente/empresário desportivo teria direito ao 

pagamento de um valor equivalente a 3% da remuneração base do jogador.79 

 O Regulamento de 2008 previa também que cada federação nacional devia 

manter uma lista actualizada de todos os agentes/empresários desportivos a quem 

tivesse sido concedida uma licença, devendo a mesma ser publicada pela forma 

adequada (na internet por exemplo) sendo que uma cópia desse registo devia ser 

entregue à FIFA.   

De entre os objectivos delineados pela FIFA para o Regulamento de 200880 

destacamos aquele que, sendo um dos mais relevantes, é hoje reconhecidamente o 

que mais aquém ficou dos objectivos pretendidos, falamos da tentativa, falhada, de 

restringir a actuação dos agentes não licenciados. Como referimos anteriormente, 

a grande maioria das transferências realizadas nos últimos anos tiveram a 

                                                           

79 Cfr. art. 20.º do Regulamento de 2008. 

80 Sobre o Regulamento de 2008 conclui João Lima Cluny, in “Empresários 

Desportivos vs Intermediários – O que vai mudar?”, conferência no âmbito do 

Curso de Pós-Graduação de Finanças e Direito do Desporto, Faculdade de Direito 

de Lisboa, “através deste Regulamento a FIFA pretendeu: - Definir os requisitos 

para a concessão de uma Licença; - Avaliar os conhecimentos profissionais dos 

Empresários Desportivos; -Controlar a correcção da actividade dos Empresários 

Desportivos, através da aplicação rigorosa do Regulamento; - Restringir a actuação 

dos não licenciados; - Regular os conflitos de interesses; - Limitar o período de 

validade da Licença; -Propor remunerações adequadas para os Empresários 

Desportivos; e, - Saber quando, quanto e quem recebeu pagamentos no âmbito de 

uma transferência de Jogadores”. 
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intervenção, em cerca de 75% dos casos, de agentes/empresários desportivos não 

licenciados, facto que também serviu de fundamento à profunda reforma que 

representou a entrada em vigor do novo regulamento FIFA – Regulamento de 

Colaboração Com Intermediários (Regulamento de Intermediários). 

 

2.4. Players' Agents Regulations – o dever de regulamentação da Federação 

Portuguesa de Futebol.  

O Regulamento de 2001 da FIFA81 recomendava que todas as federações ou 

associações nacionais deviam adoptar um regulamento que absorvesse os 

princípios incluídos naquele instrumento, por forma a regular actividade dos 

agentes/empresários desportivos, e que o mesmo teria de ser aprovado pela 

Comissão do Estatuto do Jogador da FIFA. O Regulamento de 2008 da FIFA82 

continha, uma norma semelhante, nos termos da qual as federações deviam aplicar 

e fazer cumprir o regulamento da FIFA, bem como, deviam elaborar os seus 

próprios regulamentos, que deviam reflectir os princípios estabelecidos no 

Regulamento de 2008, ressalvava-se no entanto que os regulamentos a adoptar 

pelas federações apenas se poderiam afastar do Regulamento da FIFA quando as 

disposições deste não estivessem em conformidade com normas legais internas do 

país de determinada federação, salvaguardando assim, as especificidades de cada 

ordenamento jurídico. 

Durante o período de vigência do Players' Agents Regulations da FIFA, em 

qualquer uma das suas versões, a FPF não elaborou nenhum regulamento 

                                                           

81 Cfr. paragrafo 2º do Preâmbulo do FIFA Players' Agents Regulations 2001 

(Regulamento de 2001). 

82 Cfr. n.º 5, do art. 1.º do FIFA Players' Agents Regulations 2008 (Regulamento de 

2008). 
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especifico com o objectivo de regular a actividade dos agentes/empresários 

desportivos, sendo que o Regulamento de Intermediários da FPF foi o primeiro 

instrumento adoptado pela nossa Federação para regular a actividade. No entanto, 

as diversas versões dos Regulamentos da FIFA foram aplicadas no nosso país em 

harmonia com as disposições da Lei n.º 28/98, de 26/06, (Regime Jurídico do 

Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo) com as alterações posteriores, 

assim como pela Lei n.º 5, de 16/01/2007 (Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto)83, a opção recaiu pela remissão para as normas previstas nos 

regulamentos da FIFA, salvaguardando sempre a prevalência da legislação interna 

vigente. Neste sentido veja-se o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa84: “as 

prerrogativas de regulamentação da actividade desportiva legalmente atribuídas à 

FPF tanto legitimam a aprovação de Regulamentos exclusivos como a “apropriação”, 

ainda que através de transcrição e tradução, de Regulamentos aprovados por outras 

entidades, designadamente pela FIFA, entidade a que hierarquicamente se encontra 

subordinada” pelo que, “na ordem jurídico-desportiva interna, na área do futebol, a 

regulamentação da actividade de empresário desportivo é a que consta do 

Regulamento da FIFA cujo texto traduzido para português foi divulgado pela FPF, 

sendo aceite designadamente pelos órgãos federativos e invocado pelo empresário 

desportivo no exercício da sua actividade”. Foi através do Comunicado Oficial da 

                                                           

83 Cfr. Allisson Garcia Costa, “A Regulação dos agentes de jogadores de futebol em 

Portugal e no Brasil”, in “Direito e Finanças do Desporto”, João Miranda e Nuno 

Cunha Rodrigues (coordenadores), Instituto de Ciências Jurídico-políticas da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Instituto de Direito Económico, 

Financeiro e Fiscal FDL; Fevereiro de 2015, pag. 98. 

84 Ac. de 14-10-2008 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. N.º 7929/2008-7, 

Abrantes Geraldes, Manuel Tomé Soares Gomes, Maria do Rosário Oliveira 

Morgado. 
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FPF, n.º 349, de 27/04/2001, que a FPF se “apropriou” das normas emanadas pela 

FIFA através da “tradução” do regulamento, “sob a égide do poder de 

regulamentação delegado, através do estatuto de UPD, um controlo semelhante ao 

realizado pelas ordens profissionais, em que as suas regras são fontes de direito 

institucionais, de acordo com o art. 1.º, n.º 2, do CC, normas corporativas, logo, o FIFA 

RPA, de 01/03/2001 vigorava internamente como fonte institucional”85. 86 

 

                                                           

85 Cfr. Afonso Pedro Colares Pereira dos Reis, “Empresário Versus Agente 

Desportivo: enquadramento a actividade e do regime jurídico”, Trabalho Final na 

Área Civil e Empresarial do Mestrado Forense sob a orientação do Exmo. Mestre 

António Nunes de Carvalho, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de 

Direito, Lisboa, 22 de Novembro de 2011, pag. 27. Com interesse mostra-se a 

discussão suscitada acerca do acto de transposição mais adequado, para a ordem 

jurídica interna, de um qualquer regulamento federativo internacional. Sendo 

identificado pelo autor a tese da mera tradução (em que aparentemente uma 

federação se limitava a publicitar regulamentos, em vez de aprovar regulamentos 

próprios) e a tese da incorporação (sendo aprovado sem alterações, não cumpre a 

advertência segundo a qual a aprovação de regulamentos internos deve «ter em 

conta a legislação nacional), parece-nos acertada a posição aí sufragada no sentido 

de serem as federações nacionais, a elaborar os regulamentos sobre a profissão de 

empresário desportivo, e sempre submetidos à regulamentação legal que, perante 

a hierarquia das fontes de direito, prevalece sobre a regulamentação desportiva 

nacional, (pag. 28 e 28. Obra citada). 

86 Ao lado da regulamentação mencionada, a figura do agente/empresário 

desportivo encontrava base legal na Lei n. 28/98, 26/6, e na Lei de Bases do 

Desporto Lei30/2004, 21/7 entretanto revogadas pela Lei 5/2007, de 16/1 a Lei 

de Bases da Actividade Física e do Desporto.  
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3. O novo paradigma: FIFA Regulations on Working with Intermediaries87 

O FIFA Players' Agents Regulations, foi objecto de uma profunda reforma, 

através de uma nova abordagem assente no conceito de Intermediários. A 

introdução deste conceito, surge no novo Regulamento de Colaboração com 

Intermediários da FIFA (Regulamento de Intermediários), em vigor desde o dia 

01/04/2015. Como se disse, a FIFA fundamentou a nova regulamentação nas 

deficiências detectadas nos anteriores regulamentos, nomeadamente: na 

dificuldade na implementação e ineficiência do sistema de licenciamento de 

jogadores, o que levou a que cerca de 75% das transferências fossem concluídas 

sem a intervenção de agentes licenciados, bem como, a existência de conflitos entre 

os regulamentos FIFA e as legislações nacionais existentes em alguns países, o que 

dificultava a sua implementação. 

A FIFA considera que a revisão operada na regulamentação da actividade dos 

agentes/empresários desportivos, não representa uma “desregulação”88 da 

                                                           

87 Regulamento de Colaboração Com Intermediários FIFA (Regulamento de 

Intermediários) 

88 No sentido de que a FIFA não “desregulou” a actividade dos agentes/empresários 

desportivos, antes, deslocou o âmbito de aplicação do próprio regulamento, ver 

Tine Misic:“hile some will argue that by implementing these Regulations, FIFA has 

thrown in the towel on regulating the ambit of representation in football 

altogether, it could be said that by steering away from controlling the access to the 

activity and switching the onus on regulating it, FIFA has not deregulated the 

activity, but rather shifted the scope of the regulation itself”, in “The New FIFA 

Intermediaries Regulations under EU Law Fire in Germany”, Asser International 

Sports Law Blog, Asser International Sports Law Centre – Asser Institute, 12 

Agosto 2015, disponível em http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/ 

http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/
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profissão, mas, pelo contrário, a procura de um maior controlo da actividade 

exercida pelos intermediários.89 

Os elementos chave do novo Regulamento de Intermediárias são, em suma, os 

seguintes: Adopção de um sistema mais transparente – apostando na divulgação e 

publicitação dos pagamentos feitos aos intermediários nas transacções em que 

estes intervenham; Remuneração dos intermediários – determinação da entidade 

(clube ou jogador) responsável pelo pagamento da remuneração do intermediário 

e divulgação dos pagamentos efectuados; Conflitos de interesse – as partes 

envolvidas devem declarar qualquer eventual conflito de interesses; Protecções dos 

futebolistas menores de idade – os intermediários não poderão receber qualquer 

verba caso o futebolista seja menor de idade; e por último, a educação – de todos os 

agentes envolvidos e relacionados com a actividade.90 91  

 

3.1. Conceito de Intermediário.  

O Regulamento de Intermediários considera intermediário a pessoa singular ou 

colectiva que, mediante remuneração ou gratuitamente, age em representação de 

jogadores e/ou clubes, com vista à celebração de um contrato de trabalho, ou como 

representante de clubes nas negociações que tenham em vista a celebração de um 

                                                           

89 Marco Villiger, Director – Legal Affairs, FIFA, EU Conference on Sports Agents, 

Brussels, 9-10 November 2011.Este pode ser o reconhecimento do motivo para a 

reforma do Sistema: a falta de poder da FIFA para manter um efectivo controlo 

sobre os seus próprios regulamentos, cfr. supra nota n.º 3.  

90 “Working with intermediaries – reform of FIFA’s players’ agents system”, 

Background information, FIFA, Abril de 2015. 

91 Cfr. Marco Villiger, artigo citado, EU Conference on Sports Agents, Brussels, 9 -10 

November 2011. 



 Do agente de jogadores ao intermediário regulamento… 

 

 

178 

contrato de transferência. A primeira novidade desta definição resulta de as 

pessoas colectivas poderem ser consideradas intermediários, ao contrário do que 

acontecia ao abrigo da anterior regulamentação.92 

 

3.2. Alterações introduzidas pelo Regulamento de Intermediários.  

Fixado o conceito de intermediário, iremos identificar as principais alterações 

introduzidas pelo Regulamento de Intermediários e que abrangem os seguintes 

aspectos: 

 

3.2.1. Licenças.  

O novo regulamento pôs fim ao anterior sistema de licenças. Hoje qualquer 

pessoa ou entidade que respeite determinados critérios mínimos, confirmados 

pela assinatura da declaração de intermediário93 pode, potencialmente, representar 

um jogador e/ou clube. Nos termos do Regulamento de Intermediários os 

jogadores e os clubes devem actuar com a devida diligência para que os 

intermediários assinem a referida declaração, bem como, o respectivo contrato de 

representação.94  

No final de cada transacção, jogadores e clubes devem remeter para a federação 

nacional respectiva a Declaração de Intermediário. Sempre que um intermediário 

se envolva numa transacção ele deverá registar-se junto da federação nacional, 

sendo que cada federação deverá implementar um sistema de registo para os 

                                                           

92 Cfr. art.º 3 do Regulamento de 2008; o agente podia organizar a sua actividade 

em termos empresariais. 

93 Cfr. minuta junta como Anexo 1 e Anexo 2 do Regulamento de Intermediários . 

94 Cfr. art. 2.º, n.º 2 do Regulamento de Intermediários. 
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intermediários que deverá ser divulgado, (por exemplo no sitio da internet). No 

final de Março de cada ano civil, são publicitados os nomes de todos os 

intermediários registados numa federação, bem como, as transacções individuais 

em que eles tenham estado envolvidos.95 

 

3.2.2. Contrato de Representação.  

Este contrato, deve especificar a natureza e os principais pontos da relação 

jurídica existente entre clubes e jogadores e os seus intermediários, devendo ser 

reduzido a escrito, e conter os elementos mínimos fixados no regulamento de 

intermediários. A sua duração não se encontra limitada ao prazo de dois anos, 

como ocorria no anterior regulamento, inexistindo qualquer modelo deste 

contrato em anexo ao actual regulamento. O Regulamento de Intermediários prevê 

também que o contrato de representação seja depositado na federação nacional no 

momento em que ocorra o registo do intermediário.96 

 

3.2.3. Inexistência de exame.  

Ao contrário do anterior Players' Agents Regulations o actual Regulamento de 

Intermediários, não exige a realização de qualquer exame como forma de acesso à 

actividade. No anterior regulamento a FIFA considerava o exame como uma forma 

de “garantir a qualidade e formação dos agentes de jogadores” (cfr. n.º 4, artigo 1.º, 

Regulamento de 2008). 

 

                                                           

95 Cfr. art. 2.º, n.º 3; art. 3.º, n.º 1; e art. 6.º, n.º 3 todos do Regulamento de 

Intermediários. 

96 Cfr. art. 5.º e art. 4.º, n.º 5  do Regulamento de Intermediários. 
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3.2.4. Inexistência de Seguro.  

No Regulamento de intermediários não existe qualquer exigência para que o 

intermediário realize um seguro de responsabilidade civil profissional, ao 

contrário do que previsto no art. 9.º do anterior Regulamento de 2008.  

 

3.2.5. Remuneração a intermediários.  

O actual regulamento introduziu uma recomendação para se fixar o limite 

máximo da remuneração do intermediário em 3% do valor da remuneração base 

do jogador durante todo o contrato de trabalho, ou 3% do valor total da 

transferência, quando o intermediário representa um clube num contrato de 

transferência.97 A remuneração paga deve ser comunicada à federação respectiva, 

pois estas devem disponibilizar ao público, o total das remunerações ou 

pagamentos feitos aos intermediários pelos jogadores registados na respectiva 

federação e por cada um dos seus clubes filiados.98 Sobre a divulgação da 

remuneração já se pronunciou o Landesgericht Frankfurt am Main99, Rogon 

sportmanagement (requerente) vs Deutschen Fußball-Bund,(DFB)100 na decisão de 

29/04/2015;Pr.n.2-06O142/15101, estando em causa o regulamento de 

intermediários da DFB, o Tribunal considerou que a divulgação da remuneração 

                                                           

97 Cfr. art. 7.º Regulamento de Intermediários. 

98 Cfr. n.º 3, art. 6.º Regulamento de Intermediários.  

99 Tribunal Regional Frankfurt am Main. 

100 Federação Alemã de Futebol. 

101 LG Frankfurt am Main, decisão de 29/04/2015; Prc. n.º 2-06O142/15, [Rogon 

sportmanagement (requerente) vs Deutschen Fußball-Bund, DFB] – in 

http://openjur.de/u/771760.html 
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paga aos intermediários, bem como, dos acordos com eles celebrados, foi vista 

como sendo adequada para controlar o comportamento dos intermediários, pelo 

que, são consideradas normas justas e proporcionais.  

Regressando ao Regulamento de Intermediários, os 3% aí indicados 

representam uma mera recomendação que poderá ser ignorada por jogadores e 

clubes. Entendemos que esta tenha sido uma forma encontrada pela FIFA para 

conter as possíveis remunerações excessivas, no entanto, esta é uma das normas 

que não esta a salvo de críticas, nomeadamente no que se refere à possível violação 

de normas da concorrência. Sobre este assunto conclui Georgi Antonov da seguinte 

forma “the author’s view is that a 3% cap on the commission granted to agents is not 

the most appropriate measure to do so and thus it constitutes a disproportionate 

restriction on EU competition rules”102. 103   

                                                           

102 Georgi Antonov, “Is FIFA fixing the prices of intermediaries? An EU competition 

law analysis”, Asser International Sports Law Blog, Asser International Sports Law 

Centre – Asser Institute, 13 de Maio de 2015, disponível em 

http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/ 

103 O Landesgericht Frankfurt am Main, na decisão 29/04/2015, Prc. n.º 2-

06O142/15, também se pronunciou sobre este assunto, neste sentido o veja-se o 

estudo supra citado de Tine Misic, “The New FIFA Intermediaries Regulations 

under EU Law Fire in Germany”: “the imposition of flat-rate transfer fees was 

deemed unjustified by the Court, since it prohibited the agreed fee to be expressed 

in percentage pertaining to the cumulative transfer sum. This reinforced doubts 

that had previously been expressed about the proportionality of the parent FIFA 

Regulations provision, namely Article 7. Contrary to DFB’s arguments that such a 

scheme only required an a priori determination of the fee, the Court was not of the 

opinion that such a restrictive interpretation was appropriate, and that it could 

also lead to interpreting the provision in the way to detach the flat-rate fee entirely 
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3.2.6. Menores.  

Jogadores e/ou clubes que contratem os serviços de um intermediário com vista 

à celebração de um contrato de trabalho e/ou acordo de transferência estão 

proibidos de efectuar qualquer pagamento ao intermediário se o jogador em causa 

for menor.104 Na celebração do contrato de representação com menores, o 

representante legal do menor deve também assinar o referido contrato.105  

Sobre esta matéria, normas do Regulamento de Intermediários da DFB, que 

inclui norma similar à do Regulamento de Intermediários, foram questionadas 

junto de um tribunal alemão, no âmbito do processo acima referido, tendo sido 

proferida uma decisão liminar, onde o Landesgericht Frankfurt am Main considerou 

que a proibição de remuneração dos intermediários de jogares “licenciados” 

menores que actuem nas ligas profissionais alemãs (1ª e 2ª ligas) pode ser 

considerada injustificada e desproporciona.106  

 

                                                                                                                                                     

from the transfer sum. In other words, clubs would only be allowed to pay a 

prefixed amount that could not be expressed in percentage of the entire transfer 

sum. The Court also had doubts as to how such a restriction would serve the 

previously mentioned purposes”. 

104 Cfr. art. 7.º, n.º 8; Nos termos do ponto 11. da secção Definições dos 

Regulamento Relativo ao Estatuto e Transferências de Jogadores da FIFA 

(Regulations on the Status and Transfer of Players), é considerado Menor  um 

jogador que ainda não atingiu os 18 anos de idade. 

105 Cfr. art. 5.º, n.º 2 do Regulamento de Intermediários FIFA. 

106 Cfr.supra referência a LG Frankfurt am Main, decisão de 29/04/2015; Prc. n.2-

06O142/15. 
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3.2.7. Reputação impecável.  

O intermediário deve ter uma reputação impecável, sendo que o que cada 

federação deve fazer para ver satisfeito esse requisito é receber a Declaração de 

Intermediário, onde este declara que tem tal impecável reputação107, ou seja, não 

se exige mais do que a referida declaração, existindo pouca fiscalização em relação 

a este aspecto; Na regulamentação anterior, considerava-se que o requerente de 

uma licença tinha reputação impecável caso nenhuma decisão judicial o 

condenasse pela prática de crimes financeiros ou violentos, sendo que, ficava ao 

critério das federações a forma de avaliar tal situação. 

 

3.2.8. Conflitos de interesse.  

Antes de recorrer aos serviços de um intermediário, jogadores e clubes devem 

fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ter certeza de que o intermediário não 

se encontra em situação de conflito de interesses. O Regulamento de 

Intermediários considera que não há conflito de interesses quando o 

intermediário, por escrito, relata qualquer conflito real ou potencial, em virtude 

das relações estabelecidas com as partes envolvidas nas negociações, e estas 

consentirem por escrito a sua intervenção. Importa acrescentar que a contratação 

de oficiais,108 como intermediários de jogadores é proibida.109 

                                                           

107 Cfr. ponto 3. Do Anexo 1 do Regulamento Intermediários FIFA. 

108 Cfr. art. 2.º, n.º 4; A definição de oficiais consta do ponto 1. dos Princípios Gerais,  

Estatutos da FIFA, nos termos do qual oficial, significa “todos membros dos órgãos 

da FIFA, árbitro e assistente árbitro, treinador, treinador e qualquer outra pessoa 

responsável pela equipa técnica, médica e assuntos administrativos na FIFA, uma 

federação , associação, liga ou clube”. 

109 Cfr. art. 8.º n.ºs 1 e 2 e, art. 2.º, n.º 4, ambos do Regulamento de Intermediários 
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3.2.9. Dupla representação.  

Ainda no âmbito dos conflitos de interesse, importa destacar a dupla 

representação, que ao contrário do que acontecia na anterior regulamentação (em 

que os agentes estavam impedidos de representar mais de uma parte no mesmo 

negócio), o Regulamento de Intermediários permite que o mesmo intermediário, 

no âmbito da mesma operação/negociação possa ser contratado por jogador e 

clube, em simultâneo, devendo estes dar o seu consentimento por escrito antes do 

início das negociações, assim como, também por escrito, devem as partes, indicar 

quem remunerará o intermediário, se o clube, o jogador ou ambas as partes. O 

Regulamento de intermediários impõe também que as partes informem a 

Federação respectiva acerca deste acordo.110   

 

3.2.10. Divulgação e Publicação.  

Já referimos que o Regulamento de Intermediários procurou introduzir um 

sistema com maior transparência, impondo a divulgação e publicitação dos 

pagamentos feitos aos intermediários nas transacções em que estes intervenham. 

A transparência reflecte-se, ainda, no dever dos clubes e/ou jogadores, de quando 

solicitado, revelarem aos órgãos competentes das Ligas, Federações, 

Confederações e FIFA todos os contratos, acordos e registos referentes à actividade 

do intermediário, com a excepção do contrato de representação cuja divulgação 

obrigatória resulta do Regulamento de Intermediários111, devendo os jogadores e 

clubes, junto dos intermediários, garantir que não existam obstáculos à divulgação 

dos documentos mencionados. Por fim, como também já tivemos oportunidade de 

                                                                                                                                                     

FIFA. 

110 Cfr. art. 8.º, n.º 3 do Regulamento de Intermediários. 

111 Cfr. art. 4.º, n.º 5 do Regulamento de Intermediários. 
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referir, as federações devem publicar no final do mês de Março (por ex. no seu sitio 

da internet), para além do nome de todos os intermediários que tenham registado, 

os montantes totais dos pagamentos feitos a intermediários por todos os jogadores 

e clubes no seu território.112  

 

3.2.11. Sanções.  

No novo Regulamento as federações nacionais são as responsáveis pela 

aplicação de sanções pela sua violação, sendo obrigadas, para além da sua 

publicitação, a comunicar à FIFA as sanções disciplinares aplicadas a um 

intermediário (não a um clube ou jogador), podendo o Comité Disciplinar da FIFA 

decidir sobre a extensão da sanção a nível internacional;113 Situação diferente do 

Regulamento de 2008, onde as sanções eram aplicadas pelo Comité Disciplinar da 

FIFA114. 

 

3.3. Intermediários, a solução perfeita?  

Ainda o Regulamento de intermediários não tinha entrado em vigor e já a sua 

eficácia e legalidade eram questionadas, bem como as possíveis controvérsias 

susceptíveis de criar, o que poderia sugerir não ser esta mudança de paradigma 

uma solução perfeita. Exemplo disso foi a queixa apresentada à Comissão Europeia 

por parte da The Association of Football Agents (AFA) de Inglaterra, ainda no ano 

de 2014, onde se pedia a realização de um inquérito sobre o regulamento que 

entraria em vigor em Abril de 2015. A denúncia incidia sobre o art. 7.º, n.º 3 do 

                                                           

112 Cfr. art. 6.º do Regulamento de Intermediários. 

113 Cfr. art. 9.º do Regulamento de Intermediários. 

114 Cfr. art. 32.º do Regulamento de 2008. 
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Regulamento de Intermediários (referência recomendada de 3% de comissão) e, o 

art. 7, n.º 8 (restrição a pagamentos relativos a menores), que AFA considerava 

violarem o direito europeu da concorrência, art. 101.º, n.º1 e 102.º do TFUE. Chris 

Waddle, presidente da AFA em Agosto de 2014 afirmava que o novo regulamento 

iria transformar “o futebol num circo”, qualificando como ilegal a nova 

regulamentação, considerando que “o futebol é altamente controlado, regulado e 

controlado, mas se isso sai pela janela os resultados serão catastróficos”, afirmando 

ainda que a “Corrupção será abundante e haverá um perigo muito real de viciação 

de resultados com indivíduos cujas credenciais não são conhecidos associados aos 

jogadores e clubes”.115 

Vimos já que a respeito do Regulamento de Intermediários da DFB, 

nomeadamente no que à taxa de inscrição diz respeito, a proibição de 

remuneração de intermediários onde existe a intervenção como parte de um 

menor, o registo dos intermediários e a sua submissão às normas da federação 

alemã, foram submetidas à apreciação de um tribunal alemão, alegando-se a 

incompatibilidade do referido regulamento com os arts. 101.º e 102.º do TFUE. 

Muitas das normas do Regulamento de Intermediários suscitam discussão, para 

além das referências aqui feitas, e antes de concluir esta matéria, podemos 

identificar as seguintes situações: quanto aos menores e as restrições existentes 

relativamente a pagamentos a intermediários, recordamos que o intermediário 

pode contribuir de forma decisiva para um vantajoso contrato profissional 

celebrado por um jovem de 16 ou 17 anos; será acertado, por exemplo que um 

intermediário que coloque um jogador de 17 anos, com contrato profissional, num 

                                                           

115 Cfr. The Thelegraph, “Association of Football Agents appeals to European 

Commission over Fifa's reforms”, Matt Law, 20 Agosto 2014, in 

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/ 
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clube como o Real Madrid, a auferir um ordenado milionário, não lucre com o 

trabalho desenvolvido para esse efeito? Não nos parece.116 

Outra questão com a qual nos podemos deparar é a falta de controlo 

relativamente a quem possa agir na qualidade de intermediário, recordamos para 

o efeito, a reputação impecável do intermediário, auto certificada pelo próprio na 

Declaração de Intermediário que assina.  

Concluímos, com a referência àquela que será a grande alteração introduzida, e 

que na opinião de muitos, pode colocar em causa a qualidade técnica dos serviços 

prestados pelo intermediário, a inexistência de exame para acesso à profissão. O 

que, por si, poderá levar a que pessoas pouco qualificadas, ou mesmo, com total 

desconhecimento das leis e regulamentos cujo conhecimento mínimo se mostre 

necessário, possam dedicar-se à actividade e representar clubes e/ou jogadores de 

uma forma que não garanta um padrão de qualidade do serviço prestado que seria 

exigível. Neste sentido, João Lima Cluny afirma que “o caminho escolhido pela FIFA 

não era o melhor, na medida em que a desregulamentação desta actividade irá 

prejudicar clubes e jogadores que agora, em vez de depender da colaboração de 

profissionais especializados e devidamente credenciados, estão nas mãos de qualquer 

pessoa interessada em desenvolver esta actividade, independentemente da sua 

competência e conhecimento das regras que regem a profissão”.117  

                                                           

116 A este respeito, importa pois, observar o que prevê a lei portuguesa e o 

Regulamento de Intermediários da FPF (Regulamento FPF), de que nos iremos 

ocupar mais à frente. 

117 João Lima Cluny, FIFA’s new Regulations on Working With Intermediaries, 

“National Implementations – Portugal”, Football Legal – The international journal 

dedicated to football law, #3 June, 2015, pag. 81; NOTA: tradução nossa, texto 

original na lingua inglesa.  
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4. O Regulamento de Intermediários da Federação Portuguesa de Futebol e a 

legislação portuguesa. 

Do preâmbulo do Regulamento de Intermediários FIFA118, consta que o mesmo 

“deve, estipular as normas/requisitos mínimos que devem ser adoptados pelas 

federações a nível nacional, podendo estas adicionar outras normas”. O art. 1.º, n.º 2 

do mesmo regulamento prevê que “as federações nacionais são obrigadas a 

implementar e fazer cumprir, pelo menos” os requisitos mínimos previstos naquele 

regulamento, bem como, os princípios estabelecidos pela FIFA, que deverão ser 

incluídos em regulamentos que cada federação nacional deverá adoptar, sem 

prejuízo das leis obrigatórias de cada estado, ou outras normas legais aplicáveis às 

federações nacionais. O Regulamento de Intermediários FIFA preserva ainda o 

direito de cada federação nacional ir para além dos requisitos mínimos fixados 

pela FIFA.119 

O Regulamento de Intermediários da FPF120 entrou em vigor no dia da 

publicação do comunicado oficial n.º 310, dia 01/04/2015, e como referimos 

supra, na sua redacção a FPF desenvolveu um trabalho de compatibilização entre 

os requisitos mínimos do Regulamento de Intermediários FIFA e a legislação que 

em Portugal rege a actividade da intermediação, Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, Lei 

n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e Lei n.º 50/2007, de 31 de Agosto. Nesse sentido, 

nele podemos encontrar normas que que vão para além dos requisitos mínimos 

exigidos pela FIFA, como também, disposições diferentes daquelas que a FIFA 

estabeleceu e que resultam de normas legais a vigorar no nosso pais nos termos 

                                                           

118 Regulamento de Intermediários FIFA adiante designado por Regulamento de 

Intermediários.  

119 Cfr. art. 1.º, n.º 2 e n.º 3 do Regulamento de Intermediários. 

120 Regulamento de Intermediários da FPF, aqui designado também por 

Regulamento FPF. 
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dos diplomas referidos. Sendo que, em caso de conflito entre o Regulamento da 

FPF e o Regulamento de Intermediários da FIFA, prevalece o da FPF121.  

Com a entrada em vigor do Regulamento da FPF, o sistema de licenciamento 

anterior deixou de ser aplicado e todas as licenças existentes perderam a sua 

validade com efeitos imediatos, com a obrigatoriedade de serem devolvidas à 

FPF.122 

 

4.1. Objecto e âmbito de aplicação.  

O Regulamento da FPF prevê as normas que regulam a contratação dos serviços 

de um intermediário por parte de jogadores e/ou clubes com vista a: celebrar ou 

renovar um contrato de trabalho entre um jogador e um clube; ou, celebrar um 

contrato de transferência, temporária ou definitiva, entre dois clubes123, sendo que, 

o mesmo é aplicável aos intermediários e a todos os jogadores e clubes filiados na 

FPF, na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFF) e nas associações distritais 

e regionais de futebol.124 

 

4.2. Defenição de Intermediário.  

O Regulamento da FPF define intermediário como “a pessoa singular ou colectiva 

que, com capacidade jurídica, contra remuneração ou gratuitamente, representa o 

jogador ou o clube em negociações, tendo em vista a assinatura de um contrato de 

                                                           

121 Cfr. art. 1.º, n.º 2, Regulamento da FPF. 

122 Cfr. art. 14.º, n.º 1 do Regulamento da FPF. 

123 Cfr. art. 2.º, n.º 1 do Regulamento da FPF; 

124 Cfr. art. 3.º, do Regulamento da FPF; 
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trabalho desportivo ou de um contrato de transferência”.125 Desta definição, salta a 

vista uma diferença em face da definição de empresário desportivo da Lei de Bases 

da Actividade Física e do Desporto (LBAFD), a qual não integra a intermediação 

gratuita.126  

 

4.3. Contratação de intermediários.  

Jogador e clube podem contratar os serviços de um intermediário quando 

negoceiem contratos de trabalho desportivo ou de transferência, devendo ambos, 

agir com especial cuidado no momento da escolha dos intermediários, e antes do 

início da prestação dos serviços, certificar que o intermediário está registado na 

FPF, devendo também, assinar um contrato de representação.127  

Nos termos do Regulamento da FPF o intermediário apenas pode agir em nome 

e por conta de uma das partes da relação contratual, ou seja, está excluída a dupla 

representação permitida nos n.ºs 2 e 3 do art. 8.º do Regulamento de 

Intermediários FIFA. Esta especificidade do Regulamento da FPF resulta do 

disposto na Lei 28/98, 26/6, nos termos da qual quem exerça a actividade de 

empresário desportivo só pode agir em nome e por conta de uma das partes da 

relação contratual,128 independentemente de as partes divulgarem o potencial 

                                                           

125 Cfr. art. 4.º, do Regulamento da FPF; 

126 Cfr. art. 37.º, n.º 1 da Lei. 5/2007, de 16/01, e a definição de empresário 

desportivo que aí é dada, que vai para além da definição de empresário desportivo 

prevista no art. 2.º, al. d), da Lei n.º 28/98, de 26/06 cuja referência aos contratos 

abrangidos na actividade do empresário desportivo é limitada aos contratos 

desportivos. 

127 Cfr. art. 5.º n.º 1 e 2 do Regulamento da FPF. 

128 Cfr. art. 5.º, n.º 3, do Regulamento da FPF e art. 22.º n.º 2 da Lei n.º 28/98, de 26 
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conflito, e por escrito manifestarem o seu consentimento, conforme prevê o 

Regulamento de Intermediários FIFA.  

Os intermediários, também não podem agir em nome e por conta de praticantes 

desportivos menores de idade129, ou seja, menores de 18 anos, sendo este o texto 

da norma do n.º 2, do art. 37.º da LBAFD, no entanto, e sobre esta norma da Lei de 

Bases, importa dizer que no n.º 1 desse mesmo artigo, está previsto que os 

empresários podem exercer a actividade de representação ou intermediação na 

celebração de contratos de formação desportiva, contratos esses, por sua vez, que 

são celebrados por jovens que tenham idade compreendida entre 14 e 18 anos.130 

De onde podemos concluir que os contratos de formação desportiva a que se refere 

o n.º 1 do art. 37.º da LBAFD, estão limitados, para aquele efeito, a atletas com 18 

anos de idade. 

A proposta efectuada por um jogador, clube ou intermediário, a qualquer outra 

parte envolvida na transacção, acerca da possibilidade desta depender ou ficar 

condicionada ao acordo do jogador com determinado empresário está proibida nos 

termos do art. 5.º n.º5 do Regulamento da FPF. Por fim, o art. 5º, n.º6 do 

Regulamento da FPF vem elencar quem se encontra proibido de exercer a 

actividade de empresário em virtude de cargos ocupados. 

 

4.4. Registo de Intermediários. Requisitos.  

Apenas as pessoas singulares ou colectivas registadas na FPF podem exercer a 

actividade de intermediário, sendo que o registo deve ser requerido 

                                                                                                                                                     

de Junho. 

129 Cfr. art. 5.º n.º 4 do Regulamento da FPF. 

130 Cfr. art. 31.º, n.º 1, al. b) da Lei n.º 28/98, de 26 de Junho. 
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previamente131 à participação numa transacção, podendo, também ser requerido 

para uma época desportiva, sendo emitido o respectivo documento 

comprovativo.132 Importa ter presente que nos termos do art. 10.º, n.º 4 do 

Regulamento da FPF, para além dos contratos e acordos, também os registos com 

intermediários relacionados com contratos de trabalho ou de transferência, devem 

ser anexados a estes, para fins de registo do jogador. 

 

 

                                                           

131 O mesmo resulta da conjugação do art.9.º, n.º2, al.a) e do art.10.º, n.º5, com o 

n.º2 deste art.6.º ambos do Regulamento da FPF, onde concluímos que o acto de 

registo do intermediário é anterior à celebração do contrato de representação, e à 

celebração de contrato de trabalho ou contrato de transferência. A legislação 

vigente em Portugal, nomeadamente, a Lei 28/98, 26/6, faz depender o exercício 

da actividade de empresário desportivo por parte de pessoas singulares ou 

colectivas da autorização dada pelas entidades desportivas, nacionais ou 

internacionais competentes (art.22.º,n.º1 – esta autorização tem na sua génese a 

exigência das pessoas colectivas ou singulares que exerção a actividade estarem 

devidamente credenciadas, nos termos do previsto no L. 5/2007 LBAFD, no 

art.37.º, n.º1), sendo que, “os empresários desportivos que pretendam exercer a 

actividade de intermediários na contratação de praticantes desportivos devem 

registar-se como tal junto da federação desportiva da respectiva modalidade”, no 

entanto, nas federações desportivas onde existam competições de caracter 

profissional, o registo para além de efectuado na federação da respectiva 

modalidade, será também efectuado junto da respectiva liga (art.23.º,n.º1 e 2 da 

L.28/98, de 26/06). Estamos nestes casos perante um duplo registo.  

132 Cfr. art.6.º, n.ºs 1, 2 e 3 do Regulamento da FPF. 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

193 

4.4.1. Requisitos.  

O Regulamento da FPF prevê que podem ser intermediários pessoas singulares 

e pessoas colectivas, no entanto, no caso das pessoas colectivas, apenas é aceite o 

registo, se um seu representante se encontrar registado como intermediário.133 

O pedido de registo ou, a sua renovação, por parte de um intermediário deve ser 

instruído com os seguintes elementos: Cópia dos documentos de identificação civil 

e fiscal; Declaração de intermediário (modelo anexo ao Regulamento da FPF); 

Declaração de honra de inexistência de relações contratuais com ligas, federações, 

confederações ou com a FIFA, que possam dar origem a um potencial conflito de 

interesses; Registo criminal actualizado; Cópia de apólice de seguro de 

responsabilidade civil adequado ao exercício da actividade, que cubra 

responsabilidade por danos até ao montante de € 50.000,00; Declaração de 

inexistência de situação de insolvência e, certidão comprovativa de situação 

contributiva regularizada, emitida pelas autoridades competentes. Os documentos 

aqui referidos devem ser redigidos em língua portuguesa.134 

Dos requisitos exidos pelo Regulamento da FPF, destacamos o seguro de 

responsabilidade civil adequado ao exercício da actividade, para recordar que o 

Regulamento de Intermediários da FIFA, ao contrário do anterior Regulamento de 

Agentes da FIFA de 2008, deixou cair esta exigência, pelo que estamos perante um 

caso em que o regulamento da FPF vai para além das exigências da FIFA no seu 

novo Regulamento de Intermediários. 

Estão impedidos de exercer a actividade aqueles que não tenham idoneidade 

irrepreensível, assim como, aqueles que tenham sido condenados por crimes 

praticados: no domínio da legislação sobre a violência, racismo, violência e 

                                                           

133 Cfr. art. 7.º n.º 4 do Regulamento da FPF. 

134 Cfr. art. 6.º n.º 1 e n.º 3 do Regulamento da FPF.  
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xenofobia no Desporto, até cinco anos após o cumprimento da pena, salvo se sanção 

diversa lhe tiver sido aplicada por decisão judicial; no domínio da dopagem ou por 

comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da 

competição e do seu resultado na actividade desportiva135, até cinco anos após o 

cumprimento da pena, salvo se sanção diversa lhe tiver sido aplicada por decisão 

judicia; ou tiver sido condenado por qualquer crime punível com pena de prisão 

superior a três anos, até cinco anos após o cumprimento da pena, salvo se sanção 

diversa lhe tiver sido aplicada por decisão judicial.136  

Pelo registo ou renovação do registo como intermediário é devida uma taxa de 

1.000 (mil) euros, sendo que 50% do valor desta taxa é afecta ao Fundo de Garantia 

Salarial137. No entanto, os agentes de jogadores, licenciados pela FPF até 31 de 

Março de 2015, que pretendam exercer a actividade de Intermediário, estão 

isentos do referido pagamento nas épocas desportivas de 2014/2015, 2015/2016 

e 2016/2017. 138 

 

4.5. Comissão de Intermediários.  

Como se disse no capítulo anterior os intermediários que não tenham 

idoneidade irrepreensível estão impedidos de exercer a actividade. Como escreveu 

                                                           

135 A Lei n.º50/2007, de 1/08, fixa o regime de responsabilidade penal por 

comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da 

competição e do seu resultado na actividade desportiva. 

136 Cfr. art. 7.º n.º2, als. A), b), c) e d)  do Regulamento da FPF. 

137 Cfr. art. 15.º do Regulamento de Intermediários da FPF. 

138 Cfr. art. 7.º n.º 5 e art. 14.º, n.º 2, ambos do Regulamento da FPF. 
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José Manuel Meirim139, “o regulamento prevê solução original” a propósito da 

idoneidade irrepreensível, não prevista no regulamento de Intermediários FIFA, e 

que consiste na criação da Comissão de Intermediários, composta por membros 

indicados pela FPF, pela LPFP, pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de 

Futebol e pela Associação Nacional de Agentes de Futebol, é competente para 

emitir, a qualquer momento, pareceres obrigatórios e vinculativos, oficiosamente 

ou a requerimento de qualquer interessado sobre a idoneidade dos candidatos a 

Intermediários e, sobre a idoneidade dos intermediários, podendo, neste caso, 

haver lugar ao cancelamento do registo na FPF.140 A decisão sobre a idoneidade 

tem que ser tomada por dois terços dos membros da Comissão, tendo em conta, 

designadamente, o registo disciplinar, profissional e desportivo do candidato ou do 

Intermediário.141 A Comissão pode ainda exercer funções de conciliação, a 

requerimento de qualquer das partes em litígio.142 

 

4.6. Contrato de Representação.  

Os elementos essenciais da relação jurídica entre o jogador ou o clube e o 

Intermediário devem constar expressamente do contrato de representação, 

celebrado antes do início da actividade por parte do Intermediário. O contrato 

deve ser celebrado em quadriplicado ficando uma cópia para cada uma das partes, 

outra para a FPF e outra para a LPFP, quando os contratos digam respeito a 

jogadores ou clubes que participam nas competições da LPFP, e tem que conter, 

                                                           

139 Cfr. José Manuel Meirim,  “Chegaram os Intermediários”, Opinião, Jornal Publico, 

05/04/2015. 

140 Cfr. art. 8.º n.º 1 e n.º 2 do Regulamento de Intermediários da FPF. 

141 Cfr. art. 8.º n.º 4 do Regulamento de Intermediários da FPF. 

142 Cfr. art. 8.º n.º 5 do Regulamento de Intermediários da FPF. 
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pelo menos, os seguintes dados: a) Identificação das partes, incluindo o número de 

registo do Intermediário; b) Descrição do âmbito, esclarecendo a natureza dos 

serviços a prestar; c) Duração da relação jurídica, a qual não pode ser superior a 

dois anos nem conter cláusula de renovação automática; d) Remuneração do 

Intermediário pela actividade desenvolvida; e) Condições de pagamento; f) Data da 

assinatura; g) Cláusulas de rescisão, caso existam; h) Assinaturas das partes, sendo 

obrigatório o reconhecimento presencial da assinatura do jogador, quando este é 

parte, e a menção especial obrigatória de ter-lhe sido entregue cópia do 

contrato.143 De entre os elementos a constar no contrato temos a identificação das 

partes, incluindo o número de registo de intermediário, que conforme tivemos 

oportunidade de referir, tal demonstra que o registo ocorre num momento 

anterior à celebração do contrato. 144 

O art. 9.º do Regulamento da FPF, (contrato de representação), transpõe o artigo 

5.º do Regulamento de Intermediários da FIFA, indo um pouco além do que ai se 

prevê. Merece destaque, a al. c) do n.º 2 do art. 9.º do Regulamento da FPF, que ao 

prever que a duração da relação jurídica não pode ser superior a dois anos, nem 

conter cláusula de renovação automática, impõe um prazo máximo, não incluído 

no Regulamento de Intermediários da FIFA, o que representa uma alteração se o 

compararmos com o anterior Regulamento de Agentes de Jogadores da FIFA de 

2008 que previa o prazo máximo de 2 anos.  

Os intermediários devem depositar na FPF o contrato de representação que 

tenha celebrado com o jogador ou com o clube, não podendo, em qualquer 

circunstância, ser entregue após o registo da transacção.145  

                                                           

143 Cfr. art. 9.º n.º 1 e n.º 2 do Regulamento de Intermediários da FPF. 

144 Cfr. art. 6.º n.º2 do Regulamento de intermediários da FPF. 

145 Cfr. art. 6.º n.º3 do Regulamento da FPF. 
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Para terminar, importa referir que o jogador, o clube e o Intermediário devem 

informar imediatamente a FPF de qualquer cessão de posição contratual, termo 

antecipado, subcontratação, alteração ou qualquer situação que afecte o contrato 

de representação depositado, no prazo de dez dias a partir do facto que originou a 

alteração, sendo obrigatório que o Intermediário cessionário esteja registado.146 

 

4.7. Divulgação e publicação.  

O art. 10.º do Regulamento da FPF persegue idênticos objectivos da norma do 

art. 6.º do Regulamento de Intermediários da FIFA. A FPF deu, assim, cumprimento 

a um dos objectivos da reforma levada a cabo pela FIFA, a procura de um sistema 

com maior transparência. Da norma do Regulamento da FPF destacamos o dever 

de o jogador e o clube comunicarem à FPF as informações completas sobre todas e 

quaisquer remunerações ou pagamentos acordados, seja de que natureza for, que 

tenham efectuado ou venham a efectuar a favor de um Intermediário, devendo, a 

pedido da FPF, o jogador ou o clube divulgar todos os contratos, acordos e registos 

com Intermediário, que estejam relacionados com os contratos de trabalho ou de 

transferência.147 Merece ainda destaque, a imposição que recai sobre a FPF de no 

final do mês de Março de cada ano, tornar público no seu sítio oficial, os nomes de 

todos os Intermediários que tenha registado, bem como as transacções que foram 

objecto de intermediação, para além do montante total de todas as remunerações 

ou pagamentos efectuados pelos jogadores e clubes filiados,148 sendo que, os 

                                                           

146 Cfr. art. 6.º n.º4 do Regulamento da FPF. 

147 Cfr. art. 10.º n.º1 e n.º 2 do Regulamento da FPF. 

148 Cfr. art. 10.º n.º7 do Regulamento da FPF. 
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valores referidos devem ser consolidados e a respectiva publicação é efectuada 

individualmente por cada clube e na totalidade pelos jogadores.149 

 

4.8. Pagamentos a Intermediários.  

A norma do Regulamento da FPF relativa ao pagamento a Intermediários é 

praticamente idêntica à norma do art. 7.º do Regulamento de Intermediários da 

FIFA150, uma das mais controversas da nova regulamentação da actividade, no 

entanto, no Regulamento da FPF o limite máximo a ser aplicado ao montante total 

de remuneração por transacção devido ao intermediário não pode exceder 5%, 

salvo a existência de acordo escrito em contrário estabelecido entre as partes,151 

diferente dos 3% fixados no Regulamento de Intermediários da FIFA152. Estamos 

                                                           

149 Cfr. art. 10.º n.º8 do Regulamento da FPF. 

150 Cfr. art. 7.º Regulamento de Intermediários FIFA. 

151 Cfr. art. 11.º, n.º 3 do Regulamento da FPF. O montante total de remuneração 

por transacção devido aos Intermediários pelos jogadores não pode exceder 5% do 

rendimento bruto do jogador correspondente ao período de duração do contrato 

de trabalho. Sendo a remuneração devida aos intermediários pelos clubes, o 

montante total da remuneração não pode exceder: i) 5% do rendimento bruto do 

jogador correspondente ao período de duração do contrato de trabalho quando o 

intermediário tenha sido contratado para agir em nome de um clube, para fins da 

celebração de um contrato de trabalho com um jogador; ii)5% do eventual prémio 

de transferência pago em relação à transferência do jogador, sendo ainda possível 

a remuneração ser sujeita a condições futuras, quando o intermediário tenha sido 

contratado para agir em nome de um clube, para fins da celebração de um contrato 

de transferência com um jogador. 

152 Cfr. art. 7.º, n.º 3 do Regulamento de Intermediários da FIFA. 
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perante um limite de remuneração de aplicação subsidiária, cuja aplicabilidade 

decorre do silêncio das partes na fixação de uma percentagem diferente da 

prevista, podendo estas fixar a remuneração do Intermediário nos termos que 

considerem adequado. Esta especificidade do Regulamento da FPF respeita a 

norma do art. 24.º, n.º 2 da Lei n.º 28/98, de 26/06, nos termos da qual salvo 

acordo em contrário153, que deverá constar de cláusula escrita154 no contrato inicial, 

o montante máximo recebido pelo empresário é fixado em 5% do montante global do 

contrato. Esta mesma norma, no n.º 1, prevê que as pessoas singulares ou colectivas 

que exerçam a actividade de intermediários, ocasional ou permanentemente, só 

podem ser remuneradas pela parte que representam, o que aliás é uma decorrência 

normal do n.º 2 do art. 22.º daquela lei,155 de onde resulta que a pessoa que exerça 

a actividade de empresário desportivo só pode agir em nome e por conta de uma das 

partes da relação contratual. 

A forma de cálculo do montante da remuneração devida a um Intermediário 

contratado para agir em nome do jogador, é efectuada com base no rendimento 

bruto correspondente ao período de duração do contrato156. Em relação ao clube 

que contrate os serviços de um Intermediário, o clube deve acordar a remuneração 

antes da realização da transacção, podendo o pagamento ser efectuado de uma só 

vez ou em prestações157.  

                                                           

153 Falta de acordo: recurso às regras da integração do negócio jurídico, cfr. art. 

239.º Código Civil. 

154 Não sendo escrita estará ferida de nulidade, cfr. art. 220.º C. Civil. 

155 Cfr. Reis, Afonso Pedro Colares Pereira dos, obra citada, pag.39. 

156 Cfr. art. 11.º n.º1 do Regulamento FPF. 

157 Cfr. art. 11.º n.º2 do Regulamento da FPF. 
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Por fim, o Regulamento da FPF impõe que o clube deve garantir que os 

pagamentos devidos a outro clube relativamente a uma transferência, 

nomeadamente por compensação, por formação ou contribuição de solidariedade, 

não sejam efectuados ao Intermediário nem pelo próprio Intermediário158, sendo 

que, qualquer pagamento dos serviços prestados por um Intermediário é efectuado 

exclusivamente pelo jogador ou pelo clube, sendo proibida a cessão de créditos.159  

Após a conclusão da transacção, o jogador pode dar o seu consentimento escrito 

ao clube para que este pague ao Intermediário em seu nome160, no entanto, o 

pagamento efectuado em nome do jogador deve estar em conformidade com as 

condições de pagamento acordadas entre o jogador e o Intermediário.161 

 

4.9. Conflitos de interesses.  

O Regulamento da FPF inclui uma norma que prevê que antes de contratar um 

Intermediário, o jogador e o clube devem realizar todos os esforços para garantir 

que, em relação a todos eles, não existe conflito de interesses e que não há risco de 

poder vir a existir.162 Esta norma corresponde ao art. 8.º, n.º 1 do Regulamento de 

intermediários da FIFA, sem no entanto incluir a possibilidade de dupla 

representação, prevista no Regulamento de Intermediários da FIFA, pois como 

                                                           

158 Cfr. art. 11.º n.º4 do Regulamento da FPF. Este princípio transposto para o 

Regulamento da FPF, e que consta do Regulamento de Intermediários da FIFA já se 

encontrava consagrado no Regulamento de Agentes de Jogadores da FIFA 2008. 

159 Cfr. art. 11.º n.º5 do Regulamento da FPF. 

160 Cfr. art. 11.º n.º6 do Regulamento da FPF. 

161 Cfr. art. 11.º n.º7 do Regulamento da FPF. 

162 Cfr. art. 12.º do Regulamento da FPF. 
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vimos anterior mente o Intermediário apenas pode agir em nome e por conta de 

uma das partes da relação contratual.163 

Assim, independentemente de acordo escrito entre as partes, jogador e clube, o 

Intermediário está impedido de representar as duas partes no âmbito da mesma 

transacção. O Regulamento da FPF, como se disse é bem claro quanto a este 

aspecto, indo ao encontro da previsão do n.º 2, do art. 22.º da Lei n.º 28/98 de 26 

de Junho, nos termos da qual a pessoa que exerça a actividade de empresário 

desportivo só pode agir em nome e por conta de uma das partes da relação 

contratual, norma que já tivemos oportunidade de referir. 

 

4.10. Sanções.  

A FPF é responsável pela imposição de sanções a qualquer das partes que viole 

as disposições do seu Regulamento de Intermediários. A FPF deve proceder à 

notificação da FIFA de quaisquer sanções disciplinares impostas a qualquer 

Intermediário, podendo a Comissão de Disciplina da FIFA decidir se a sanção se 

estende a nível mundial, de acordo com o Código Disciplinar da FIFA.164 Esta 

norma do Regulamento da FPF não prevê qualquer sanção específica para a 

violação do Regulamento de Intermediários da FPF, pelo que deverá entender-se 

ser de aplicar subsidiariamente o Regulamento Disciplinar da FPF165. 166 

                                                           

163 Cfr. art. 5.º n.º3 do Regulamento da FPF. 

164 Cfr. art. 13.º do Regulamento da FPF. 

165 Regulamento Disciplinar da FPF, dado a conhecer pelo Comunicado Oficial n.º 

430 de 26/06 /2015. 

166 Neste sentido, João Lima Cluny, obra citada, “New Regulations on Working With 

Intermediaries”, “National Implementations – Portugal”, pag. 81. 



 Do agente de jogadores ao intermediário regulamento… 

 

 

202 

Nota final.  

Desregulação ou não da actividade do antigo agente, actual intermediário? 

Entre a posição da FIFA que considera que a revisão operada não representa 

uma “desregulação” da profissão, mas, pelo contrário, procura um maior controlo 

da actividade exercida pelos intermediários167, ou ainda a de quem considerando 

que a FIFA não “desregulou” a actividade, antes, deslocou o âmbito de aplicação do 

próprio regulamento168, e a posição daqueles para os quais o caminho escolhido 

pela FIFA não foi o melhor, na medida em que a desregulamentação desta 

actividade irá prejudicar clubes e jogadores que agora, em vez de depender da 

colaboração de profissionais especializados e devidamente credenciados, estão nas 

mãos de qualquer pessoa interessada em desenvolver esta actividade, 

independentemente da sua competência e conhecimento das regras que regem a 

profissão169, uma coisa é certa, as duvidas e incertezas que acompanham o 

Regulamento de Intermediários desde momentos anteriores à sua entrada em 

vigor não vão terminar. A forma como em cada país, os regulamentos das diversas 

federações, forem aplicados e/ou cumpridos será a melhor forma de avaliar a 

eficácia da nova regulamentação. 

O Regulamento de Intermediários da FIFA, conta, no entanto, com uma preciosa 

ajuda, os diversos regulamentos de cada federação, que por imposição de 

disposições legais nacionais, ou por impulso das próprias federações, procurem ir 

além requisitos mínimos fixados, poderão contribuir para mitigar algumas 

aparentes falhas da nova regulamentação. Que em nossa opinião, ainda sem tempo 

                                                           

167 Cfr. supra Marco Villiger, v. nota 89. 

168 Cfr. supra nota 88. 

169 Cfr. SupraJoão Lima Cluny. 
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suficiente de vigência do regulamento poderá não ser suficiente e deixar jogadores 

e clubes mais desprotegidos. 
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Para sua segurança… está a ser filmado. 

Direito à reserva da vida privada do praticante desportivo versus 

combate ao doping no desporto  

 

Soraia Quarenta 

 

 

Introdução  

O objectivo a que humildemente nos propomos neste campo é o de proceder a 

uma análise – ainda que muito superficial – do sistema antidopagem e o impacto 

que o mesmo tem na vida do praticante desportivo. 

De facto, numa era que se tem como de grande avanço tecnológico e de cada vez 

maior competitividade em todos os campo da vida, o desporto não poderia passar 

ao lado destes fenómenos, propagando-se a sede de vencer, às vezes a custo da 

própria verdade e integridade desportiva, bem como física. 

Pelo que, dada a propagação de substâncias que visam aumentar o rendimento 

dos praticantes desportivos, de forma a desvirtuar a sua prestação na competição 

desportiva, há que aferir e ponderar se essa verdade desportiva deve ser 

preservada e salvaguardada a todo o custo, ainda que a expensas de sacríficios 

pessoais de última instância dos praticantes desportivos, ou seja, se a intromissão 

na esfera da vida privada do praticante desportivo é válida em nome de um bem 

maior. 

Para tanto, serão não só passadas em revista as normas antidopagem nacionais 

e internacionais, como a Lei nº 38/2012 de 28/081, com as alterações introduzidas 

                                                           

1 Com especial incidência no seu art. 7º 
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pela Lei nº 93/2015, de 13/08, mas também a Portaria nº 11/2013 de 11/01, sem 

esquecer a Lei da Protecção de Dados Pessoais da Comissão Nacional de Protecção 

de Dados2 bem como o Sistema ADAMS, passando, naturalmente, pela análise dos 

Direitos Fundamentais3 e os direitos pessoais e intrínsecos à pessoa humana, 

numa modesta tentativa de apurar se todos os modos de combate à dopagem serão 

válidos e oponíveis aos direitos inerentes e decorrentes da simples condição 

humana. 

 

O Flagelo da Dopagem no Desporto 

Após os trágicos acontecimentos dos Jogos Olímpicos de Roma de 19604 urgiu a 

necessidade de controlar este fenómeno5, para evitar a repetição de tais situações 

e nivelar a competição entre os praticantes desportivos. 

Depois de vários avanços na tentativa de encontrar uma definição de doping6 ou 

dopagem, foi adoptada, em 1967, uma primeira definição “oficial” do conceito, pelo 

                                                           

2 Lei nº 67/98 de 26/10 

3 Constituição da República Portuguesa 

4 Onde 3 ciclistas, todos da mesma equipa, tomaram anfetaminas com o único 

objectivo de melhorar os seus tempos na realização das provas de 100km. Um dos 

ciclistas acabou por morrer, e apesar do estado crítico dos seus colegas, estes 

conseguiram sobreviver (Reys, 1988). 

5 Já tão antigo quanto os JO em si (Voy, 1991). 

6 Primeira proposta de definição do conceito na Conferência Internacional sobre 

Doping, que decorreu em Tóquio, organizada pela Federação Internacional de 

Medicina Desportiva (FIMS) e o Comité Olímpico Internacional (COI), em 1964 

(Reys, 1988; Serpa, Faria, Marcolino, Reis & Ramadas, 2003). 
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Conselho da Europa, que determinou o fenómeno como: “A administração a um 

indivíduo são, ou a utilização, por ele próprio ou por qualquer meio que seja, de uma 

substância estranha ao organismo (substância fisiológica em quantidade ou por via 

anormal), com o fim único de aumentar, artificial e deslealmente, o seu rendimento, 

durante a participação numa competição. Certos processos psicológicos, criados com 

a mesma finalidade, podem considerar-se igualmente como doping”.7 

Esta mesma definição foi adoptada no nosso país, no preâmbulo do Decreto-Lei 

nº 374/79, de 08/09. 

Contudo, cedo se ergueram as vozes relativamente à ambiguidade e à pouca 

precisão do conceito, sentindo-se necessidade de aprofundar a definição de 

dopagem, de modo a abranger o maior número possível de situações de uso e 

abuso de substâncias e sua administração, com o intuito de, de modo não natural, 

exponenciar o rendimento desportivo de um praticante numa competição 

desportiva. 

Assim – e com o perdão do avanço brusco, que só a necessidade de sumariar o 

nosso contributo nos impõe – chegámos à definição hoje mais aceite e adoptada, a 

nível internacional, contida no art. 1 do Código Mundial Antidopagem8: “A 

dopagem é definida como a verificação de uma ou mais violações das normas 

antidopagem enunciadas nos artigos 2.1 a 2.10 do presente Código.”. 

Elencando o citado normativo um conjunto de “circunstâncias e condutas que 

constituem violação de normas antidopagem”, abstraindo-se, assim, de dar uma 

                                                           

7 Almeida, 1990; Reys, 1988;  

8 Aprovado pela AMA em 2003, iniciando a sua vigência em 2004, com a primeira 

revisão em 2009 e, mais recentemente, em 2013, pelo Conselho de Fundadores da 

Agência Mundial Antidopagem, em Joanesburgo. 
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definição concisa e arriscadamente restritiva, face às décadas de discussão 

anteriores. 

Já em Portugal, desde 1968, altura em que foi feito o primeiro controlo 

antidopagem, durante a Volta a Portugal em Bicicleta, um longo caminho se trilhou, 

até à actualidade, sendo que o primeiro diploma legal que abordou a questão foi o 

Decreto-Lei nº 420/70, publicando-se a primeira legislação sobre o tema sob a 

égide do já citado Deceto-Lei nº 374/79, regulamentado pela Portaria nº 373/80. 

Em 1985, através do Despacho nº 29/85 foi criado o Laboratório de Análises de 

Doping e Bioquímica e, em 1990, foi subscrita a Convenção Europeia contra a 

Dopagem, sendo aprovado para o efeito o Decreto-Lei nº 105/909 e a sua 

regulamentação pela Portaria nº 130/91. 

Em 1994 foi ratificada a adesão à citada  Convenção, pelo Decreto nº 2/94, 

sendo que, através da Lei nº 27/200910, conformou a sua legislação relativa à 

dopagem com a ratificação, em 2007, da Convenção Internacional contra  a 

Dopagem no Desporto da UNESCO de 2005. 

É deste último acto que nasce a ADoP, actual responsável pela luta contra a 

dopagem em Portugal, passando a CNAD a um órgão consultivo desta entidade. 

Actualmente, está em vigor a Lei nº 38/2012, de 28/08, com as alterações 

implementadas pelo diploma que abaixo se identifica, regulamentada pela Portaria 

nº 11/2013, de 11/01. 

No momento em que falamos, já se encontra em vigor a Lei nº 93/2015, de 

13/08, que altera a Lei nº 38/2012, de 28/08, cujo principal escopo é “assegurar 

                                                           

9 Saliente-se a criação do Conselho Nacional AntiDopagem - CNAD. 

10 Cuja Portaria regulamentadora é a nº 1123/2009 
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impreterivelmente a conformidade da legislação nacional com o novo Código 

Mundial Antidopagem”.11 

É assim premente e notória a preocupação com a problemática da dopagem e a 

luta contra as suas consequências indubitavelmente nefastas, seja para a 

competição desportiva, seja para própria saúde e integridade física do praticante 

desportivo. 

De facto, a dopagem é vista como o maior flagelo desportivo dos tempos 

modernos, “pois descaracteriza-o e retira-lhe o que de mais importante possui. 

Valores como a verdade desportiva, o respeito pelos adversários e por si mesmo são 

todos os dias postos em causa pelo recurso a este tipo de prática.” 12 

Estes factores aliados à vertente social com que o desporto é encarado, inclusive 

a nível de formação das crianças e jovens, estando associado a diversas campanhas 

de combate ao uso de drogas pelos jovens e até como arma contra o abandono 

escolar, fazem com que a luta contra o flagelo que é a dopagem, tenha sido 

encarada como a nova cruzada dos tempos modernos e baluarte último dos valores 

desportivos, como paladinos da integridade social, cultural e educacional e 

defensores incondicionais do fair play e da verdade desportiva. 

Mas a que custo?... 

É certo que o avanço científico e tecnológico foi cavalgante nos últimos 50 anos, 

sendo que, como em tudo na vida, por vezes meios úteis são utilizados para fins 

menos nobres... 

                                                           

11 In http://www.adop.pt/informacao-educacao/noticias/nova-lei-antidopagem-entra-em-vigor-

em-portugal.aspx  

12 In Guia Prático sobre a Luta Contra a Dopagem no Desporto – Introdução pela 

Comissão de Atletas Olímpicos (João Neto) - ADoP 

http://www.adop.pt/informacao-educacao/noticias/nova-lei-antidopagem-entra-em-vigor-em-portugal.aspx
http://www.adop.pt/informacao-educacao/noticias/nova-lei-antidopagem-entra-em-vigor-em-portugal.aspx
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De facto, a habilidade de criação de substâncias de aumento das capacidades 

metabólicas e anabólicas do praticante desportivo, cada vez mais sofisticadas e de 

difícil detecção, constitui um sério e grave entrave à integridade das competições 

desportivas e, consequentemente, à verdade desportiva e todos os valores acima 

enunciados. 

Uma das armas para combater a dopagem no desporto passou então pela 

criação de um Programa Nacional Antidopagem, coadunado com o Programa 

Mundial Antidopagem, que, sucintamente “consiste numa planificação de 

periodicidade anual, estabelecida e aplicada pela ADoP segundo o seu quadro de 

competências legais, em que são previstas as acções de controlo de dopagem a 

realizar em competição e fora de competição para todas as modalidades desportivas 

incluídas no PNA desse ano.”13 

Mas será que a concretização de tão nobres propósitos e objectivos justifica a 

fiscalização dos praticantes desportivos, tal como é hoje efectuada? 

 

Fiscalização do praticante desportivo 

Um dos meios mais cruciais de combate à dopagem passa pelo controlo e 

fiscalização dos praticantes desportivos, em especial os de elevado nível 

competitivo, hoje em dia, dentro e fora das competições desportivas. 

Para efectivar essa fiscalização – especialmente a que ocorre fora de períodos 

competitivos – revelou-se necessário ter um conhecimento real da localização dos 

praticantes desportivos inseridos nesse grupo restrito. 

Daí que se possa encontrar no art. 5.6 do Código Mundial Antidopagem da AMA 

a regulamentação acerca da Informação sobre a Localização dos Praticantes 

                                                           

13 In Guia Prático sobre a Luta Contra a Dopagem no Desporto - ADoP 
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Desportivos, onde se prescreve que “Os Praticantes Desportivos que tiverem sido 

incluídos num Grupo Alvo pela sua Federação Internacional e/ou pela sua 

Organização Nacional Antidopagem deverão transmitir informação acerca da sua 

localização na forma especificada na Norma Internacional para Controlo e 

Investigações. As Federações Internacionais e as Organizações Nacionais 

Antidopagem coordenarão a identificação desses Praticantes Desportivos e a recolha 

de informação relativa à sua localização. Cada Federação Internacional e 

Organização Nacional Antidopagem disponibilizará, através do ADAMS ou de outro 

sistema aprovado pela AMA, uma lista que identifique os Praticantes Desportivos 

incluídos no Grupo Alvo, por nome ou por um critério específico claramente definido. 

Os Praticantes Desportivos deverão ser notificados previamente à sua inclusão no 

Grupo Alvo Registado bem como quando forem retirados do mesmo. A informação 

relativa à localização transmitida pelos Praticantes Desportivos enquanto estiverem 

integrados no Grupo Alvo ficará acessível através do ADAMS ou de outro sistema 

aprovado pela AMA, para a AMA e para outras Organizações Antidopagem com 

autoridade para a realização de controlos aos Praticantes Desportivos nos termos 

previstos no Artigo 5.2. Esta informação será mantida sob a mais estrita 

confidencialidade a todo o tempo; será utilizada exclusivamente para fins de 

planificação, coordenação ou realização de Controlos de Dopagem, fornecendo 

informação relevante para o Passaporte Biológico do Praticante Desportivo ou 

outros resultados analíticos de suporte a uma investigação a uma potencial violação 

de normas antidopagem ou para dar suporte a processos nos quais seja alegada uma 

violação de normas antidopagem; e será destruída quando deixar de ser relevante 

para esses fins, nos termos da Norma Internacional para a Proteção da Privacidade e 

dos Dados Pessoais.” 

A nível interno, a matéria é regulada no art. 7º da Lei nº 38/2012, de 28/02 e 

nos arts. 4º a 11º da Portaria nº 11/2013, de 11/01 e, à semelhança do que já 

acontece no Código Mundial Antidopagem, serve para que os praticantes 

desportivos inseridos no Grupo Alvo possam ser facilmente localizados, caso haja 

lugar a um controlo de dopagem fora de um período competitivo. 
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Dispõe o citado art. 7º da referida Lei nº 38/2012, de 28/02 que: 

“1 — Os praticantes desportivos que tenham sido identificados pela ADoP ou por 

uma federação desportiva internacional para inclusão num grupo alvo para efeitos 

de serem submetidos a controlos fora de competição são obrigados, após a respectiva 

notificação, a fornecer trimestralmente, e sempre que se verifique qualquer 

alteração, nas vinte e quatro horas precedentes à mesma, informação precisa e 

actualizada sobre a sua localização, nomeadamente a que se refere às datas e locais 

em que efectuem treinos ou provas não integradas em competições. 2 — A 

informação é mantida confidencial, apenas podendo ser utilizada para efeitos de 

planeamento, coordenação ou realização de controlos de dopagem e destruída após 

deixar de ser útil para os efeitos indicados.” 

Numa primeira análise, poderia haver tentação em acatar pacificamente as 

disposições das citadas normas, tudo em nome do bem maior que é a verdade 

desportiva, parecendo um sistema adequado à manutenção da transparência dos 

intervenientes desportivos, de modo a que sejam preservados todos os valores 

sobre que acima já discorremos. 

No entanto, parando para uma análise mais cuidadosa, algumas questões se 

levantam... 

Em primeiro lugar, em que consiste um Grupo Alvo? 

Um Grupo Alvo é definido, segundo o art. 2º al. r) da Lei nº 38/2012, de 23/08 

como “o grupo de praticantes desportivos, identificados por cada federação 

desportiva internacional e pela ADoP, no quadro do programa antidopagem”, o que é 

meramente a transcrição da definição internacionalmente adoptada. 

Quanto à composição deste Grupo Alvo, estabelece o art. 4º da Portaria 

11/2013, de 11/0114 que o mesmo deverá ser definido até ao início de cada época 

                                                           

14 Limitar-nos-emos à análise do caso português, por uma questão de interesse 
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desportiva, contendo a identificação e contactos dos atletas que poderão ser 

submetidos a controlos antidopagem fora de competições (nº 2 al. a) do citado 

artigo). 

E até aqui, tudo seria pacífico, todavia... 

Na prática, quem deverá estar, de facto, inserido no  Grupo Alvo? 

Caracteriza a ADoP o Grupo Alvo como “um número restrito de praticantes 

desportivos de elevado nível competitivo”15, contudo, após análise do art. 4º nº 1 da 

Portaria em referência, ficamos com sérias dúvidas sobre a utilização e 

interpretação da palavra restrição por esta entidade. 

De facto, estipula este artigo que os atletas que devem integrar um Grupo Alvo 

são todos os que: 

“a) Integrem o regime de alto rendimento, exceptuando os que já se encontram 

integrados no grupo alvo da respectiva federação internacional;  

b) Integrem as seleções nacionais;  

c) Participem em competições profissionais;  

d) Indiciem risco de utilização de substâncias ou métodos proibidos através do seu 

comportamento, da sua morfologia corporal, do seu estado de saúde e dos seus 

resultados desportivos;  

e) Se encontrem suspensos por violações de normas antidopagem.”. 

No entanto, caso ainda restem dúvidas do universo “delimitado” por esta 

estipulação, então bastará aceder ao site da ADoP na internet16 e encontrar todos 

                                                                                                                                                     

geográfico 

15 In Guia Prático sobre a Luta Contra a Dopagem - ADoP 

16 www.ADoP.pt → ESPAD → Sistema de Localização → Grupo Alvo 

http://www.adop.pt/
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os nomes dos praticantes desportivos visados no Grupo Alvo das modalidades 

individuais e constatar a fácil identificação dos praticantes desportivos nas 

modalidades colectivas, uma vez que são identificados os clubes ou associações 

desportivas, bastando prestar a sua actividade nas mesmas para estar inserido no 

Grupo Alvo. 

Em nosso entender e após uma análise às listagens tanto das modalidades 

individuais como das colectivas, a palavra “restrição” perde muito do seu 

significado, pois basicamente todos os principais praticantes desportivos de todas 

as principais modalidades desportivas nacionais se encontram lá inseridos (desde 

o futebol ao ténis de mesa). 

Ora, diz a AMA, secundada pelas Organizações Nacionais Antidopagem, que uma 

das suas maiores preocupações, na sua luta contra o flagelo da dopagem, é a 

preservação da confidencialidade do tratamento dos dados dos praticantes 

desportivos. 

No entanto, desde logo os expõe ao escrutínio do público em geral, ao divulgar a 

identificação de quem compõe o Grupo Alvo, quase que numa tentativa encapotada 

de tornar todo e qualquer cidadão um “polícia de ocasião”, caso presencie alguma 

situação menos própria de um praticante desportivo que tenha reconhecimento 

público, até porque uma das formas de obtenção de conhecimento sobre suspeitas 

de dopagem – nem precisa de haver certeza absoluta ou um indício forte que raie a 

certeza – é a denúncia por quem quer que seja, considerada pela ADoP como um 

verdadeiro acto de cidadania. 

Mas, não querendo ferir a susceptibilidade de quem encara com seriedade 

acima da média os seus deveres de cidadania e reconhecendo prontamente a 

responsabiliade acrescida dos praticantes desportivos como exemplos sociais 

(quer queiram quer não, vem associado à escolha profissional que fizeram), 

aceitaremos as premissas acima elencadas. 
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Assim, ultrapassando todas as questões já levantadas, avancemos a nossa 

análise vendo como se processa então a localização dos praticantes desportivos, 

em termos práticos. 

O art. 7º da Lei nº 38/2012, de 28/08 consagra, no seu nº 1 que os praticantes 

desportivos inseridos num grupo alvo “são obrigados, após a respetiva notificação, 

a fornecer trimestralmente, e sempre que se verifique qualquer alteração, nas vinte e 

quatro horas precedentes à mesma, informação precisa e actualizada sobre a sua 

localização, nomeadamente a que se refere às datas e locais em que efectuem treinos 

ou provas não integradas em competições.”  

Determinando o art. 6º da Portaria nº 11/2013, de 11/01 a competência da 

ADoP para a gestão do sistema de informação sobre a localização dos praticantes 

desportivos, sempre de acordo com os princípios definidos nas normas 

internacionais para controlo e de protecção da privacidade e da informação 

pessoal da AMA. 

Seguidamente, estipula o homónimo art. 7º da Portaria indicada o modo como 

deverá ser fornecida a informação sobre a localização, nos termos que a seguir se 

transcrevem:  

“1 — O praticante desportivo incluído no sistema de informação sobre a 

localização envia à ADoP, trimestralmente, a informação prevista no n.º 1 do artigo 

7.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto.  

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se:  

a) 1.º trimestre — o período compreendido entre o dia 1 de janeiro e 31 de março 

de cada ano civil;  

b) 2.º trimestre — o período compreendido entre o dia 1 de abril e 30 de junho de 

cada ano civil;  

c) 3.º trimestre — o período compreendido entre o dia 1 de julho e 30 de setembro 

de cada ano civil;  
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d) 4.º trimestre — o período compreendido entre o dia 1 de outubro e 31 de 

dezembro de cada ano civil.” 

Portanto, um praticante desportivo, para poder ser admitido a competição 

oficial, para além do requisito secundário do seu talento competitivo, terá de 

fornecer, através de formulário próprio para o efeito17, uma previsão futurológica, 

de onde estará em cada trimestre dos 365 dias que compõem um ano. Com a 

ressalva, claro está, de ser compreensiva qualquer alteração de planos ou 

imprevistos, que ditem uma alteração à localização do praticante desportivo, que 

poderá ser comunicada com apenas 24 horas de antecedência. 

Temos assim, em termos práticos que um praticante desportivo que tenha dado 

como sua localização a morada do seu domicílio, poderá estar calmamente a gozar 

a sua folga e receber uma chamada ou uma visita de convocatória para se 

apresentar a um controlo antidopagem. 

Ao qual terá de se apresentar o mais brevemente possível – caso a notificação 

seja via telefone – ou ser escoltado até ao local do controlo de dopagem e de ali 

permanecer, salvo se tiver autorização do responsável para sair, desde que 

acompanhado por um auxiliar do controlo, como é seu direito18. 

Também terá como responsabilidades permanecer sob escolta; não urinar nem 

tomar banho antes da colheita; apresentar identificação com fotografia; ser 

responsável por aquilo que come, bebe ou administrar no seu corpo; além de todos 

as inerentes à recolha da urina, como sejam: ser observado no momento da 

colheita da amostra por alguém do mesmo sexo; despir toda a roupa entre a 

cintura e o meio da coxa, permitindo a observação sem restrições no momento da 

                                                           

17 Ver anexos I e II. 

18 In Guia do Atleta, 3ª Edição - AMA 
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recolha da amostra; fornecer o volume de urina necessário (o que pode significar 

fornecer várias porções de urina), entre outras, mais comuns e imagináveis.19 

E findo todo este processo? 

Caso o praticante desportivo acuse uma análise positiva a substâncias dopantes 

será, com toda a legitimidade, submetido às sanções legais previstas, passem elas 

por multas, suspensões de participação em competições ou períodos competitivos 

ou, em última ratio, a erradicação desportiva, conforme se apurar a medida da sua 

culpa. 

Se o praticante desportivo acusar uma análise negativa, então garantirá mais 

um “carimbo de mérito” no seu Passaporte Biológico, que consiste numa estratégia 

dissuasora de utilização de substâncias dopantes, cujo princípio fundamental é a 

monitorização de determinados parâmetros biológicos (através de amostras de 

sangue e de urina) que possam revelar os efeitos da utilização de substâncias ou 

métodos proibidos. Visa essencialmente a prossecução de dois objectivos: 

evidenciar perfis biológicos anómalos que possam determinar a existência de 

violações às normas antidopagem e contribuir para a realização de uma estratégia 

de controlo inteligente, recorrendo aos métodos de deteção tradicionais.20 

Aqui chegados, teríamos de optar por uma das vias da teoria do “copo meio 

cheio ou meio vazio”, encarando a criação do Passaporte Biológico como mais um 

passo em frente na erradicação do fenómeno da dopagem (que o é e isso também 

não debateremos) ou então questionar as implicações de fundo que tais avanços 

tecnológicos proporcionaram. Avancemos pelo segundo caminho. 

Com tanta informação sobre tantos praticantes desportivos – e aqui centramos a 

nossa análise ao caso português, mas não olvidando que todo este processo é de 

                                                           

19 In Guia do Atleta, 3ª Edição - AMA 

20 In Guia Prático sobre a Luta Contra a Dopagem - ADoP 
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escala internacional – como é feita a gestão dos dados e elementos biológicos e 

biométricos de cada um deles? 

 

O Sistema ADAMS  

Tendo em vista a gestão e tratamento da informação e dados relativos a todos 

os praticantes desportivos inseridos em Grupos Alvo, criou a AMA o Sistema 

ADAMS21 que consiste numa base de dados sediada na Internet e gerida por esta 

entidade, cuja finalidade é o registo, armazenamento, partilha e comunicação de 

dados relativos à luta contra a dopagem e se destina a apoiar as organizações 

antidopagem nas suas actividades, com respeito pela legislação relativa à 

protecção de dados.22 

Entre nós, encontra-se definido no art. 2º al. a) da Lei nº 38/2012, de 28/08, 

como “a ferramenta informática para registar, armazenar, partilhar e reportar 

informação, de modo a ajudar os outorgantes e a AMA nas suas atividades 

relacionadas com a luta contra a dopagem, respeitando a legislação de proteção de 

dados”. 

Portanto, toda a informação que é recolhida sobre um praticante desportivo 

inserido num Grupo Alvo, para efeitos de localização do mesmo, para controlos de 

dopagem dentro e fora de competição está contido nesta ferramenta informática, 

bem como toda a informação sobre o seu Passaporte Biológico e demais 

informação genética e biológica. 

Resta relembrar aqui a já invocada preocupação extremada da AMA e demais 

organizações antidopagem na mais estrita confidencialidade do tratamento de 

                                                           

21 Anti-Doping Administration and Management System 

22 In Guia Prático sobre a Luta Contra a Dopagem - ADoP 
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todos estes dados, sempre em conformidade com a legislação sobre a protecção de 

dados – no nosso caso, a Lei de Protecção de Dados Pessoais, Lei nº 67/98, de 

26/10. 

No entanto, fica a pergunta: e o flagelo da pirataria informática? Quem protege o 

praticante desportivo desse fenómeno? 

 

Lei da Protecção de Dados Pessoais 

O tratamento e protecção dos dados pessoais dos indivíduos é regulado, em 

Portugal, pela Lei nº 67/98, de 26/10, determinando o seu art. 3º al. a) o conceito 

de dados pessoais, como “qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada 

identificável a pessoa que possa ser identificada directa ou indirectamente, 

designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais 

elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, 

cultural ou social”. 

Tem este diploma legal como princípio geral o tratamento de dados pessoais de 

forma transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, direitos, 

liberdades e garantias fundamentais (art. 2º do citado normativo). 

Vejamos então o que prescreve a Constituição sobre esta matéria... 

O art. 26º da CRP, sob a epígrafe  “Outros direitos pessoais”, prescreve no seu nº 

1 o direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, ao bom 

nome e reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, 

entre outros. Mais determinando o nº 2 que a lei criará garantias efectivas contra a 

utilização indevida de informações relativas às pessoas e famílias. 

Por outro lado, estabelece o art. 35º da Lei Fundamental o modo como poderá 

ser utilizada a tecnologia informática no tratamento dos dados pessoais de cada 

indivíduo, estipulando desde logo no nº 1 o princípio da finalidade dos dados. Quer 
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isto dizer que os dados pessoais de cada um não podem ser solicitados e/ou 

utilizados indiscriminadamente. Tem de haver um propósito que, por sua vez, tem 

de ser transmitido ao titular dos dados. 

O nº 3 do art. em análise tutela o tratamento dos dados sensíveis, isto é, aqueles 

que merecem especial protecção, consagrando expressamente os dados relativos à 

vida privada da pessoa e o nº 5 revela a preocupação da preservação das 

informações pessoais, ao proibir a atribuição de um número nacional único aos 

cidadãos, pois que com esta proibição se visa evitar uma compilação de toda a 

informação sobre um cidadão; deste modo, Administação Pública ou privados 

apenas acedem à informação que têm de consultar (fiscal, saúde, etc.).23 

E mesmo os ficheiros manuais foram equiparados aos informáticos24, para 

efeitos de protecção dos dados neles contidos (por exemplo, o historial clínico em 

muitos consultórios médicos, notas escritas durante um interrogatório, 

procedimentos tomados numa recolha de amostras, etc.). 

A partir destas premissas constituicionais, foi então criada a Lei nº 67/98, de 

26/10, de forma a concretizá-las, preservando tanto o conteúdo dos dados a tratar, 

como o próprio modo de tratamento dos mesmos. Denotando uma marcada 

preocupação na recolha da informação e uma especial sensibilidade na forma 

como a mesma é utilizada. 

Daí que, para uma melhor garantia dos direitos e interesses em jogo, seja dada 

uma especial ênfase ao consentimento do titular dos dados que serão recolhidos e 

tratados, traduzindo o mesmo numa “qualquer manifestação de vontade, livre, 

                                                           

23 De notar que o TC decidiu que apesar de no art. 35º da CRP não existir previsão 

expressa dos dados de saúde, os mesmos estão implicitamente previstos na 

expressão “vida privada”. 

24 Artº 35º nº 7 CRP. 
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específica e informada, nos termos da qual o titular aceita que os seus dados pessoais 

sejam objecto de tratamento.” (al. h) da Lei nº 67/98), manifestada na denotada 

atenção ao elemento da especificidade do consentimento. 

Analisemos então toda esta envolvência legislativa de uma forma mais 

pragmática: o tratamento de dados pessoais dos indivíduos, especialmente os que 

implicam intromissão na sua vida privada – como sejam os dados de saúde -, terá 

de ser tratado na mais estrita confidencialidade e apenas após consentimento dos 

visados. 

Do outro lado temos um praticante desportivo, em início de carreira, ou na 

mudança de contrato para uma oportunidade mais vantajosa ou à procura da 

revitalização da sua carreira. Salvo raras excepções, estamos perante indíviduos 

que i) a mais das vezes não detêm toda a informação relevante para tomar uma 

decisão/prestar um consentimento consciente; ii) são representados por outrem 

em assuntos de natureza burocrática; iii) o seu único ensejo é praticar a 

modalidade para a qual possuem a vocação e dar o seu melhor dentro de campo, 

ringue, arena, etc. e atingirem a glória através dessa prática. 

Ora, tais factores, a mais das vezes, prejudicam o consentimento informado e 

ponderado tanto da situação aqui em análise, como numa série de outras situações 

ligadas aos direitos de personalidade e imagem dos praticantes desportivos 

enquanto pessoas humanas que são, pois que a falta de anuência com os “pró-

forma” que lhes são postos à frente podem constituir, na maioria dos casos, um 

sério e real obstáculo ao desenvolvimento da sua prestação desportiva, pelo que 

aceitam o que for preciso, apenas para poder competir e só quando se deparam 

com o caso concreto é que percebem o custo do seu entusiasmo naif. 

E, de repente, não só se deparam com toda a sua informação genética divulgada 

num qualquer documentário sobre o mundo do doping (como recentemente 
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aconteceu, quando um canal de televisão alemão e o The Sunday Times obtiveram 

acesso a uma base de dados com os resultados de mais de 12000 análises ao 

sangue de mais de 5000 atletas entre 2001 e 201225) onde, apesar de não estar em 

causa o Sistema ADAMS, relembra a todos os riscos e consequências que comporta 

uma tal compilação de informação, como, na melhor das hipóteses, vêm a sua vida 

devassada ao ponto de não poderem sequer acabar uma refeição em família, por 

força de um controlo antidopagem. 

É de louvar a mais que notória preocupação da manutenção da integridade 

competitiva e verdade desportiva, no entanto, a adopção de uma postura quase 

paternalista das organizações internacionais na saúde e bem-estar físico das 

pessoas que se encontram sob a tutela desportiva directa – os praticantes 

desportivos - como forma de legitimar este tipo de conduta, já nos parece um 

ultrapassar de uma linha que, em circunstância alguma, deveria ser transposta. 

De facto, é o próprio Código Mundial Antidopagem que assume estes dois 

compromissos, como seus grandes objectivos, logo como declaração inicial “Os 

objetivos do Código Mundial Antidopagem e do Programa Mundial Antidopagem que 

o suporta são:   

● Proteger o direito fundamental dos Praticantes Desportivos participarem em 

competições desportivas sem dopagem e promover assim a saúde, justiça e igualdade 

entre os Praticantes Desportivos de todo o mundo; e  

● Assegurar a existência de programas harmonizados, coordenados e eficazes a 

nível nacional e internacional no âmbito da detecção, punição e prevenção da 

dopagem.” 

                                                           

25 http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/geheimsache-

doping-engl-version-100.html  

http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/geheimsache-doping-engl-version-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/geheimsache-doping-engl-version-100.html
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Para prosseguir tal escopo, criou os sistemas de controlo e fiscalização 

antidopagem, dentro e fora de competições já acima identificados, a partir da 

norma 5.2, que actua como principal premissa e linha orientadora: “Poderá ser 

solicitado a qualquer Praticante Desportivo o fornecimento de uma Amostra, em 

qualquer momento e em qualquer lugar, por qualquer Organização Antidopagem 

com autoridade para efetuar Controlos sobre o mesmo.” 

Para efeitos da nossa análise, parece-nos aqui que a expressão a fixar será “em 

qualquer momento e em qualquer lugar”... 

Depois de todas  as considerações acima efectuadas, a expressão em causa já 

nos suscita um diferente tipo de dúvidas, atinentes sobretudo às garantias mais do 

que constitucionais, fundamentais, do ser humano que escolheu ser praticante 

desportivo e a legitimidade da AMA em impor um tipo de fiscalização a seres 

humanos, que nem os próprios Estados se atrevem a ponderar. No fundo, um 

“onde é que param os direitos fundamentais” e “quem fiscaliza o polícia”? 

 

Direitos Fundamentais 

Acima já nos pronunciámos sobre os direitos contidos nas disposições 

constituicionais dos arts. 26º e 35º da Lei Fundamental, pelo que, sem prejuízo da 

chamada à colação que agora se faz, abster-nos-emos de novamente sobre os 

mesmos nos pronunciarmos. 

Debrucemo-nos então, sobre outras considerações fundamentais, cuja aplicação 

nos parece tão automática, como o simples facto de respirar e ser humano. 

Desde logo, o art. 12º da CRP consagra o princípio da universalidade, 

determinando que todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos 

deveres consignados na Constituição (nº 1 do preceito). Mais acrescentando o art. 

13º do mesmo diploma que todos têm a mesma dignidade e igualdade perante a lei 

(nº 1) e que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de 
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qualquer direito ou isento de qualquer dever, entre outros, em razão da sua 

situação económica ou condição social (nº 2). 

Ora, tais preceitos não poderão soçobrar perante estipulações de direito 

privado que a eles se encontra vinculado (art. 18º, nº 1 da CRP), pelo que, em 

nosso entender, o sistema de fiscalização antidopagem como agora é concebido é 

altamente violador de normas fundamentais e inerentes à condição humana, sendo 

previstos não só a nível interno como mais do que tudo, na própria Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. 

É certo que pode sempre haver restrições ao exercício de tais direitos, no 

entanto, apenas e tão só nos casos constitucionalmente previstos e apenas no 

limite do necessário para salvaguarda de outros direitos e interesses 

constitucionalmente protegidos (nº 2 da mesma norma). 

Pelo que, sob nenhuma circunstância poderemos nós considerar que no caso do 

controlo antidopagem a supressão do respeito pela maioria destes direitos pode 

estar legitimada pela prossecução de um “bem maior”, porquanto os fins não 

justificam os meios. 

Numa era em que já existe anuência corriqueira de encarar um praticante 

desportivo como uma mercadoria que pode ser vendida, trocada, emprestada, 

cedida, transferida e dispensada – o que, per si, é já uma restrição ao exercício de 

certas garantias fundamentais – o controlo antidopagem de forma incondicional é 

apenas o próximo estágio da despessoalização do praticante desportivo, algo que a 

nós nos parece inconcebível. 

Até porque nos parece caricato que numa altura em que se fala tanto nos 

direitos de imagem dos praticantes desportivos, em especial dos de alto 

rendimento, e se mostra tanta preocupação por esses mesmos direitos de imagem, 

acabe por se negligenciar e esquecer da preocupação que merece o efectivo direito 

à imagem e à vida privada da pessoa humana. 
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E no meio de toda esta entrinçada trama, onde ficam os actores secundários e os 

figurantes, isto é, a família do praticante desportivo? 

 

A Família: Dano colateral 

Centremo-nos agora num ponto que não é usualmente discutido no enredo 

deste tema, mas que nos parece assaz pertinente para uma última nota. 

Estipula o art. 36º, nº 1 da CRP que todos têm direito a constituir família, sendo 

que, por definição, os praticantes desportivos, estarão, naturalmente, abrangidos 

por tal protecção. Há um sem número de decorrências do exercício deste direito, 

que em momento algum são consideradas ou alvo de um apontamento de 

apreensão. 

De facto, uma das consequências do talento competitivo de um praticante 

desportivo de alto rendimento, é uma exposição acima da média que vem 

inexoravelmente e indissociavelmente agregada à sua condição, são os chamados 

“ossos do ofício”, que os seus familiares, dados os laços afectivos, acabam por 

acatar, relegando a aceitação ou não para segundo (ou mesmo último) plano. 

Contudo, apesar dessas cedências compromissórias, não são uma extensão do 

praticante desportivo e, portanto, têm direitos que não podem ser 

desconsiderados apenas porque já deveriam saber as “implicações” de privar com 

um atleta profissional.  

Efectivamente, a família do praticante desportivo continua a ter direito à 

reserva da sua vida privada, o direito à sua não exposição, seja pública (meios 

mediáticos como seja toda a comunicação social) seja não pública (exposição aos 

organismos a que é sujeito o praticante desportivo). Mais do que isto, têm direito à 

privação com o seu familiar que, por acaso, é praticante desportivo. 

Imaginemos o seguinte cenário: um jantar em família, a decorrer numa estância 

balnear no período de férias autorizadas do praticante desportivo que, por 

acréscimo é também pai de dois filhos pequenos. A meio da refeição, chegam um 
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médico e dois técnicos de saúde e levam o praticante desportivo/pai “emprestado” 

por um tempo indeterminado por força do mesmo ter sido seleccionado para um 

controlo antidopagem fora de competição que pode ocorrer “a qualquer altura e 

em qualquer lugar”. 

Parece-nos um pouco atentatório de direitos fundamentais, que o comum dos 

cidadãos, independentemente da sua profissão (médico, advogado, educador de 

infância, administrativo, etc.), apenas pela sua condição de ser humano, tenha o 

direito constitucionalmente reconhecido à resistência, inclusive a comandos 

injustos, perante autoridades públicas e um praticante desportivo tenha de 

acompanhar pessoal comandado por entidades de direito privado, sendo levado 

sob escolta da companhia da sua mulher e dos seus filhos, porque a verdade 

desportiva e o seu bem-estar físico assim o impõem. 

Ora, perante tal cenário, a vida de praticante desportivo e a “bagagem” a ela 

associada, já não parece assim tão glamorosa, quando se atenta que estamos 

defronte das cruzadas da era moderna, sob o estandarte da integridade 

competitiva. 

 

Considerações finais 

O tempo é escasso e as páginas curtas para todas as considerações que se 

podem e devem fazer sobre o fenómeno da dopagem, os seus meios de combate, as 

suas implicações e eficácia. No entanto não poderemos finalizar sem mencionar, 

ainda que muito superficialmente, dois pontos que, após tudo o que acima foi dito, 

não poderão ser ignorados, pois que são quase decorrência natural de todo o 

exposto, que se prendem, fundamentalmente, com a comparação do sistema de 

controlo e fiscalização antidopagem com o sistema penal e a contraposição entre o 

direito privado com o ordenamento público. 
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De facto, quando atentamos ao modo como hoje está organizado o combate à 

dopagem, face à estrutura penal vigente, constatamos que o direito penal se 

apresenta mais garantístico que o sistema antidopagem. 

Como anteriormente foi referido, o comum dos cidadãos dispõe de um direito 

de resistência, constitucionalmente previsto26, gozando igualmente de uma 

presunção de inocência até ao trânsito em julgado da sentença de condenação27, 

além de outras garantias de processo criminal, previstas no art. 32º da 

Constituição. Contudo, o sistema antidopagem não oferece as mesmas garantias 

aos praticantes desportivos, como se pode constatar pela afirmação de um dos 

principais técnicos científicos da União Ciclista Internacional (UCI), Mario Zorzoli, 

que, sem qualquer objecção de consciência, clarificou cabalmente qual a posição da 

UCI, por decorrência da AMA, dizendo categoricamente aos praticantes da 

modalidade que poderiam esquecer as presunções de inocência naquele meio, pois 

que “Pelo mero facto de serem ciclistas, todos vocês são automaticamente suspeitos 

de dopagem.”28. Outro exemplo da falha garantística do sistema antidopagem é o 

caso do ciclista Michael Rasmussen, ocorrido em 2007. Este praticante desportivo 

foi pressionado a abandonar o Tour de França em plena posse da camisola amarela 

– que acabou por ser conquistada, tal como a Volta, por Alberto Contador,29 – com 

                                                           

26 Art. 21º da CRP. 

27 Art. 32º/2 CRP. 

28 In Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, Nadal contra los 

«Vampiros» de la AMA: la lucha por el Derecho a la Intimidad en la Relación 

Deportiva Profesional, Cristóbal Molina Navarrete. 

Vide http://www.iusport.es, 27 de Setembro de 2007 (modificado a 7 de Dezembro de 

2007). 

29 Que, por sua vez, fo impedido de participar na Volta de 2008 por, apesar de 

http://www.iusport.es/
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o fundamento de que não tinha divulgado a sua localização em certos dias em que 

devia sujeitar-se a eventuais controles. O mesmo já lhe tinha acontecido 

internamente, quando a Federação Dinamarquesa de Ciclismo o excluiu da equipa 

nacional por não fornecer informação sobre a sua disponibilidade para controles 

surpresa30. Assim, temos um praticante desportivo que foi condenado por 

dopagem, nos termos do Código Mundial Antidopagem, sem nunca ter acusado 

positivo num único teste, mas apenas porque entendeu exercer o seu direito de 

resistência. 

E com isto se coloca a questão: como pode o Estado deixar um cidadão tão 

desamparado face aos direitos que a lei consagrou, apenas pelo simples facto de 

ser praticante desportivo? 

Efectivamente, constatamos que o ordenamento público, em termos de 

regulamentação desportiva, se submete quase por completo ao direito privado, 

anuindo em tudo o que este estipula. 

Ora, não deixado o abstencionismo estadual de ser uma das grandes 

prerrogativas de um Estado de Direito Democrático, o seu intervencionismo é um 

dever absoluto face à protecção que tem obrigação de prestar aos direitos e 

garantias dos cidadãos, especialmente os inerentes à sua vida privada. Pelo que 

não se entende a destrinça que é feita entre a pessoa cidadão e a pessoa praticante 

desportivo, em termos de protecção estadual. 

                                                                                                                                                     

nunca ter dado positivo em nenhum controlo, estar integrado numa equipa em que 

ocorreram casos de dopagem. 

30 In Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, Nadal contra los 

«Vampiros» de la AMA: la lucha por el Derecho a la Intimidad en la Relación 

Deportiva Profesional, Cristóbal Molina Navarrete. 
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Uma última nota para o estigma social do sistema antidopagem. E neste preciso 

campo, falamos concretamente do sistema num todo e não numa condenação por 

controle positivo, porquanto de tudo o que acima foi mencionado, não podemos 

deixar de concluir que, como o sistema está hoje delineado, nem sequer é 

necessário uma condenação por dopagem para que o praticante desportivo/pessoa 

fique marcado para a vida. Basta a suspeita de que impende sobre determinado 

sujeito uma fiscalização antidopagem ou então que foi condenado nos termos do 

Código Mundial Antidopagem, mesmo que a condenação tenha origem em faltas a 

controles e não administração de substâncias proibidas. 

E este é, lamentavelmente, o único ponto de contacto que vemos entre o sistema 

antidopagem e o direito penal, pois que aos olhos da opinião pública, apenas o 

facto de comparecer em tribunal na qualidade de arguido, faz esfumaçar qualquer 

presunção de inocência que possa existir.  

 

Posição adoptada 

Após a discorrência ora feita sobre o modo como se processa o controlo e 

fiscalização antidopagem, cremos que a regulamentação em causa e adoptada na 

generalidade dos países, não se coaduna com um efectivo respeito pela dignidade 

da pessoa humana e não se traduz, obrigatoriamente, num eficaz controlo sobre as 

situações em que tal flagelo possa ocorrer, nem sequer tem sido producente em 

termos preventivos. 

De facto, somos a favor de um controlo antidopagem rigoroso, mas cremos 

igualmente numa tutela preventiva, acima da reactiva, especialmente quando em 

causa estão fenómenos lesivos e prejudiciais a nível mundial, cujo objectivo passa 

pela erradicação completa. 

Somos igualmente a favor da justiça da competição e do vencedor pelo mérito, o 

que, evidentemente, não poderá acontecer, caso haja uma disseminação do flagelo 

generalizada, ao ponto de subverter não só os pilares já amplamente invocados, 
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mas a própria prática de desporto em si, bem como nunca se poderá permitir a 

cultura do “vencer a qualquer custo”. 

No entanto, acima de todas estas verdades inegáveis, somos a favor da pessoa 

humana, do ser só por ser, da responsabilização da pessoa, não pela restrição e 

esvaziamento dos seus direitos fundamentais, mas antes pelo empoderamento da 

mesma, ao ter consciência de que, como ser humano que é, possui direitos e 

deveres, faculdades e ónus e que lhe cabe a ela o modo como os pode usar, tanto ao 

seu serviço, como ao da comunidade.31 

E se realmente temos de chegar a este verdadeiro estado de polícia nas 

competições, então talvez o caminho não passe tanto por apertar ainda mais o 

“cerco”32, mas mudar o paradigma da competição em si, pois que a própria, no 

meio de tanto “polícia e ladrão”, fica ofuscada e perde o seu esplendor... 

Aliás, basta atentarmos ao caso Armstrong, para constatarmos que é possível 

ludibriar um sistema rigorosíssimo de controle antidopagem durante 7 anos 

consecutivos, com ganho de títulos, também eles consecutivos33, arrecadando não 

só reconhecimento pessoal e prestígio, mas trazendo de novo brilho e notoriedade 

a uma modalidade desportiva que se encontrava apagada na mente dos amantes 

do desporto, como é o ciclismo, para, anos após toda a glória, se assumir a 

utilização de substâncias proibidas, para obtenção de tais vitórias. 

Foi o sistema ludibriado, desvirtuou-se a verdade desportiva, corrompeu-se a 

integridade desportiva e desrespeitou-se outros competidores que jogaram “fair 

                                                           

31 É verdadeiramente velha e inconstestável a máxima “Com grandes poderes vêm 

grandes responsabilidades”. 

32 Nova lei acabada de entrar em vigor serve apenas para diminuir os prazos de 

permissão dos atletas à infracção, apertando mais regime. 

33 Especialmente a prova rainha do ciclismo, o Tour de France. 
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and square”, acabando por retirar o sabor da vitória e da glória a quem podia ter 

estado no lugar mais alto do pódio no momento da conquista, mas que assistiu do 

2º lugar às comemorações falaciosas de outro colega praticante desportivo para, 

anos depois, ser notificado via postal, de que afinal ganhou o Tour... 

E, no meio deste cenário, continuam lições por ser aprendidas, de parte a parte, 

uma vez que os casos de dopagem ainda se verificam. 

 

Conclusão 

Como em tudo na vida, não existem soluções perfeitas e não nos arrogamos a 

pretensão de ter descoberto o “Santo Graal” da resolução do flagelo em análise, 

muito menos nos atrevemos a considerar a nossa posição como uma verdade 

indubitável. 

No entanto, acreditamos na existência de soluções ponderadas e um meio 

caminho compromissório cujo bom senso de parte a parte, por vezes, ajuda a 

alcançar, desde que haja um diálogo adequado. 

Não somos ingénuos ao ponto de acreditar na nobreza de carácter de todos os 

competidores, infelizmente, ao ponto de defender uma total ausência de 

regulamentação – aliás, basta atentar à história desportiva na matéria para 

perceber que tal não é possível. 

Mas cremos que igualmente já deu para constatar que este “apertar” de regras 

vem sempre na sequência do conhecimento de um novo método mais sofisticado 

de dopagem e até casos como o acima enunciado (Armstrong) nos motraram como 

é possível ganhar anos a fio, de forma inglória. 

Pelo que, somos a favor de um controlo rigoroso, no entanto, com ponderação, 

mais preventivo do que reactivo, mais educacional do que punitivo, um controlo 

rígido, mas regulamentado e adequado ao respeito que as pessoas merecem, só 

pelo simples facto de serem pessoas, independentemente de serem praticantes 

desportivos de profissão. 
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Pelo que, reconhecendo a nossa fraqueza e falha ao não ter uma sugestão 

milagrosa para a resolução deste indiscutível e indubitável flagelo, sempre 

terminaremos, tal como começámos, recorrendo, de forma humilde, a uma 

sabedoria que, a nosso ver, nunca falha – a popular – fazendo uso do brocardo “O 

fruto proibido é sempre o mais apetecido”. 
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A tributação internacional dos desportistas com base no artigo 17.º da 

Convenção Modelo da OCDE 

 

João Carvalho 

 

 

Introdução 

Nos tempos hodiernos, falar de desporto é falar de uma realidade que a todos, 

sujeitos de um mundo cada vez mais globalizado e interligado, diz respeito.  

De facto, hoje em dia, e, mais do que nunca, o desporto exerce um papel 

relevante na sociedade. Independentemente de umas pessoas viverem o desporto 

de uma forma mais intensa e apaixonada do que outras ou deste ser praticado 

como modo de vida ou como simples lazer, a verdade é que ninguém lhe fica 

indiferente.  

Por exemplo, basta pensarmos em eventos desportivos de dimensão e projeção 

mundiais, como os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo de Futebol, para 

termos a certeza daquilo que acabámos de afirmar. Realmente, o desporto atingiu 

patamares de popularidade impressionantes, que fizeram com que extravasasse a 

ideia, durante muito tempo dominante, de que este serviria, única e 

exclusivamente, para ocupação dos tempos livres, tendo predominantemente um 

carácter lúdico.  

Com efeito, existe todo um novo mundo no desporto que se caracteriza pelo 

profissionalismo dos vários praticantes das diferentes modalidades, 

profissionalismo esse que se reflete, também, como não podia deixar de ser, quer 

ao nível dos clubes desportivos, quer ao nível das respetivas federações 
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desportivas de cada modalidade e por toda uma sociedade preocupada, cada vez 

mais, com o seu bem-estar físico. 

O desporto é, atualmente, um fenómeno à escala mundial e um dos espetáculos 

mais apetecíveis, chegando a muitas pessoas, independentemente do sítio onde 

estejam, através de modernos meios tecnológicos, movimentando milhões de 

euros, anualmente.  

Assim, presentemente, podemos falar, como bem nota ÁLVARO MELO FILHO, de 

uma “sociedade desportivizada – que passou do ócio (lazer, diversão) para o 

negócio (indústria do desporto, sport business)” e que tem como caraterísticas 

principais “a mercantilização, a mediatização e a profissionalização, em que se 

mesclam aqueles que «vivem o desporto» e os que «vivem do desporto»1”. 

Ora, é tendo presente toda esta nova realidade, que faz sentido e que tem 

pertinência trazer à ribalta jurídica o desporto e, mais concretamente, no nosso 

caso, um tema muito pertinente nos dias atuais e ainda pouco explorado na 

doutrina portuguesa: falamos da tributação internacional dos desportistas.  

Não podemos negar que, durante anos e anos, Direito e Desporto foram dois 

mundos separados e distantes, sobretudo por uma pretensa superioridade do 

primeiro face ao segundo, cabendo a este último aparentemente um papel muito 

mais secundário na sociedade, o que não corresponde totalmente à verdade. Hoje 

em dia, torna-se facilmente percetível que estas realidades não poderiam 

continuar separadas, pois a concetualização do desporto como uma autêntica 

indústria geradora e gastadora de milhões de euros, fez com que o Direito se 

aproximasse, eu diria até fosse obrigado a aproximar-se do Desporto, o que fez 

                                                           

1 Cf. ÁLVARO MELO FILHO, Direito Desportivo – Aspectos Teóricos e Práticos, São 

Paulo, IOB Thomson, 2006, p. 123 (aspas no original). 
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com se tornasse cada vez mais importante perceber em que medida, de que forma 

e até que ponto ocorre a tributação internacional dos desportistas. 

Na verdade, os desportistas são das pessoas no mundo com maior mobilidade, 

de forma a poderem participar nos diversos eventos desportivos que têm lugar nos 

mais variados Estados (atualmente, é mesmo cada vez mais comum a competição 

envolver desportistas de vários países e realizar-se em mais do que um Estado). 

Assim, por conta das suas atuações desportivas, os desportistas auferem diversos 

rendimentos, respeitantes, por regra, a serviços de curta duração ou ocasionais, 

ainda que, em determinadas situações, se verifiquem casos de maior 

periodicidade2.  

Torna-se, assim, essencial, compreender se a tributação internacional destes 

rendimentos e destes sujeitos ocorre da mesma forma que as demais pessoas das 

outras áreas ou se, porventura, existem regras próprias e específicas para esta 

tributação. E existindo que regras serão essas e de que forma são aplicadas. 

No entanto, para analisarmos esta questão, teremos, em primeiro lugar, de fazer 

referência à Convenção Modelo da OCDE3 e aos seus comentários, pois é este 

modelo que serve de referência à generalidade das convenções fiscais celebradas a 

nível mundial, com o objetivo de se atenuar ou eliminar a dupla tributação 

internacional, e convocar algumas noções de Direito Tributário Internacional. Sem 

a realização desta tarefa prévia, estamos convictos de que uma parte substancial 

do nosso trabalho não estaria completa e uma parte posterior não seria, 

integralmente, captada por todos.  

                                                           

2 Cf. MANUEL PIRES, Da Dupla Tributação Jurídica Internacional sobre o 

Rendimento, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 1984, p. 696. 

3 De ora em diante, abreviadamente, CMOCDE. 
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Depois, procederemos à análise do artigo 17.º da CMOCDE, uma vez que este 

artigo contém uma disposição específica no que respeita à tributação dos 

rendimentos auferidos pelos desportistas, e abordaremos todo um conjunto de 

questões conexas com a previsão deste artigo e, por isso, no fundo, conexas com a 

própria tributação internacional dos desportistas que é o que mais nos releva e 

interessa. 

 

1. A CMOCDE relativa a impostos sobre o rendimento e o capital e os seus 

comentários 

É incontornável, hoje em dia, a relevância da CMOCDE. De facto, nas negociações 

para celebrar convenções de dupla tributação4, este é o modelo de referência. Ou 

seja, no plano internacional, quando se quer elaborar um tratado, na prática é a 

este modelo que os Estados-Membros da OCDE normalmente recorrem5. 

Obviamente que, só por si, esta convenção modelo não representa mais do que 

uma minuta de convenção, sem qualquer valor jurídico, que a OCDE disponibiliza 

de forma a ser mais fácil a negociação de CDT, dada a impossibilidade de se 

encontrar consenso para se celebrar uma convenção multilateral. Daí que dada 

esta impossibilidade, através da CMOCDE procura-se, pelo menos, uma relativa 

uniformização das convenções que atualmente existem6. 

                                                           

4 De ora em diante, abreviadamente, CDT. 

5 Mas também se vê igual fenómeno nas negociações entre Estados não Membros 

desta organização.  

6 Cf. RUI DUARTE MORAIS, “Convenções para Evitar a Dupla Tributação e Direito 

Comunitário na jurisprudência recente do STA”, in Fiscalidade – Revista de Direito 

e Gestão Fiscal, n.º 48, 2013, p. 13. 
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Ora dito isto, e, na medida em que é esta a convenção modelo que serve de 

referência à negociação da maioria das convenções, como é o caso do nosso país, já 

que a generalidade das CDT celebradas por Portugal seguem este modelo, no nosso 

trabalho é igualmente incontornável fazer-se referência a esta convenção modelo7. 

Atualmente, o título completo da Convenção Modelo é “Model Tax Convention on 

Income and on Capital”, sendo que é de Junho de 2014 a última versão atualizada89. 

                                                           

7 Para se tomar conhecimento das várias convenções-tipo que existem e, mais 

concretamente, para uma perspetiva histórica da criação da CMOCDE, veja-se, por 

exemplo, ALBERTO XAVIER, CLOTILDE CELORICO PALMA e LEONOR XAVIER, 

Direito Tributário Internacional, 2.ª edição atualizada, Coimbra, Almedina, 2009, 

pp. 97 a 105. 

8 Pelo que será sempre a ela e aos seus comentários que nos reportamos ao longo 

do nosso trabalho, quando não haja uma referência expressa em sentido contrário. 

9 Quanto à estrutura da CMOCDE, esta está organizada em sete capítulos e contém 

trinta artigos, cada um com os seus respetivos comentários. Os dois primeiros 

capítulos tratam dos requisitos para a aplicação do tratado (no primeiro temos as 

pessoas e impostos cobertos – artigos 1.º e 2.º – e no segundo capítulo temos 

definições dos termos e expressões mais relevantes – artigos 3.º, 4.º e 5.º). No 

terceiro capítulo definem-se as regras distributivas de competências de cada 

Estado contratante no que diz respeito aos impostos sobre o rendimento – artigos 

6.º a 21.º – sendo este o capítulo mais importante. No capítulo IV, definem-se as 

regras de distribuição de competências agora no que concerne aos impostos sobre 

o capital – artigo 22.º. O capítulo V trata dos métodos para eliminação da dupla 

tributação que complementam as regras previstas nos capítulos III e IV – artigos 

23.º-A e 23.º-B. No sexto capítulo temos disposições especiais sobre não 
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A CMOCDE, com o propósito de eliminar a dupla tributação jurídica 

internacional10, prevê normas de atribuição de competências tributárias aos 

Estados contratantes, em função das diversas categorias de rendimentos. 

Assim, atendendo a isto, temos situações em que a CMOCDE atribui o poder de 

tributar a apenas um dos Estados, possuindo este, desta forma, o poder exclusivo 

para tributar determinada situação, ficando, o outro Estado contratante, impedido 

de tributar. A esta norma que atribui o poder de tributar a apenas um dos Estados, 

por norma o Estado da residência, dá-se o nome de norma de competência 

tributária exclusiva11. 

                                                                                                                                                     

discriminação, procedimento amigável, troca de informações, regime dos 

funcionários diplomáticos e consulares e extensão territorial – artigos 24.º a 28.º. 

Por fim, o capítulo VII ocupa-se das disposições finais sobre a entrada em vigor e o 

termo de vigência da convenção – artigos 29.º e 30.º. 

10 A dupla (ou múltipla) tributação jurídica internacional, usando as palavras de 

MARIA MARGARIDA CORDEIRO MESQUITA, pode ser definida como “a exigência 

de impostos comparáveis em dois (ou mais) Estados ao mesmo contribuinte, com 

base no mesmo facto gerador e relativamente a períodos idênticos”. A este nível, 

MARIA MARGARIDA CORDEIRO MESQUITA, As Convenções sobre Dupla 

Tributação, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 1998, pp. 15 e 16. Ou, então, nas 

palavras de GLÓRIA TEIXEIRA, como aquela que “ocorre quando o rendimento de 

um contribuinte é sujeito a imposto em duas ou mais jurisdições fiscais.”. A este 

respeito, GLÓRIA TEIXEIRA, Manual de Direito Fiscal, 2.ª edição revista e ampliada, 

Coimbra, Almedina, 2012, p. 280. 

11 Ora, esta norma determina que apenas um dos Estados contratantes, nas 

palavras de FELIPE FERREIRA SILVA, “tem a competência para tributar 

determinado fato jurídico tributário. Aqui, não há campo para a ocorrência da 
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Pelo contrário, a CMOCDE também prevê um outro tipo de normas. Estas 

normas, em relação a outro tipo de rendimentos, não preveem o poder exclusivo 

de tributar de um dos Estados contratantes, mas sim um poder cumulativo entre os 

dois Estados. Assim, estas normas possibilitam que ambos os Estados exerçam a 

competência para tributar, ou seja, estamos perante uma competência 

concorrente.  

E por se tratar de competência concorrente poderia surgir o fenómeno da dupla 

tributação, o que seria em si um paradoxo já que o objetivo principal das CDT é 

exatamente evitar esta situação, pelo que o problema resolve-se através da 

aplicação dos métodos para eliminar a dupla tributação por parte do Estado da 

residência12.  

                                                                                                                                                     

dupla tributação. A redação do artigo já resolve o problema, pois não se cogita da 

aplicação de outro dispositivo convencional”. A este propósito, FELIPE FERREIRA 

SILVA, Tributação no Futebol: Clubes e Atletas, São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 

2009, pp. 215 e 216. 

12 É de facto ao Estado da residência e não ao Estado da fonte que cabe eliminar a 

dupla tributação pela aplicação dos métodos para tal. Como bem nota JOÃO 

FRANCISCO BIANCO, citado por FELIPE FERREIRA SILVA, cabe “ao Estado da 

residência do contribuinte a adoção de medidas pra resolver o problema da dupla 

tributação, quando a competência tributária é concorrente. E que medidas são 

essas? Exatamente aquelas previstas no Capítulo V da Convenção Modelo”. Ou seja, 

o autor refere-se aos métodos previstos nos artigos 23.º-A e 23.º-B para eliminar a 

dupla tributação. A este respeito, FELIPE FERREIRA SILVA, Tributação no 

Futebol…, op. cit., p. 215. 
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Nestes casos em que há um poder de tributar cumulativo entre os dois Estados, 

temos, então por parte dos Estados contratantes um “exercício da competência 

plena, mas, lembremos, não exclusiva13”, como bem nos diz FELIPE FERREIRA 

SILVA. 

No que ao nosso trabalho respeita, importa destacar os rendimentos que 

proveem das atividades de artistas e desportistas que são exercidas no Estado da 

fonte (artigo 17.º) que são alvo de uma tributação sem qualquer limite no Estado 

da fonte, que possui, assim, uma competência tributária ilimitada, mas, 

recordemos, não exclusiva. 

Um outro aspeto a ter em conta é que os comentários à CMOCDE desempenham 

um papel fundamental na aplicação das convenções. Com efeito, eles são 

determinantes na interpretação destas convenções e na consequente sua aplicação 

e resolução de litígios.  

Eles representam, para os Estados que adotarem a CMOCDE, um meio auxiliar 

de interpretação das CDT. Assim, estes comentários, enquanto meio complementar 

de interpretação ou instrumento subsidiário de interpretação, podem, como nos 

diz JOSÉ DE CAMPOS AMORIM, “contribuir para uma certa uniformização ou 

harmonização das CDT, desde que não alterem a substância das CDT”. Ou seja, e 

seguindo a linha de raciocínio do mesmo autor, “os Comentários destinam-se a 

fixar o sentido dos termos e conceitos previstos no Modelo de Convenção da OCDE 

e orientar os Estados na interpretação das CDT, não estando os Estados obrigados 

a conhecer o seu conteúdo quando celebram uma CDT14”. 

                                                           

13 Cf. FELIPE FERREIRA SILVA, Tributação no Futebol…, op. cit., pp. 214 e 215. 

14 Cf. JOSÉ DE CAMPOS AMORIM, “A Interpretação e Aplicação das Convenções de 

Dupla Tributação”, in Os 10 Anos de Investigação do CIJE – Estudos Jurídico-

Económicos (Coordenação: Glória Teixeira e Ana Sofia Carvalho), Coimbra, 
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Algo que é confirmado pelo Acórdão do STA de 02-02-2011 (no processo n.º 

0621/0915), onde a posição assumida é a de que os comentários são “um mero 

elemento de valia em interpretação e aplicação das Convenções”, referindo, desta 

forma, tratar-se de “mera doutrina que não é vinculativa nem para essas 

administrações nem para os Tribunais16”, algo que vai também ao encontro 

                                                                                                                                                     

Almedina, 2010, p. 479. 

15 Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 2011, no Processo n.º 0621/09, disponível 

em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d2defb6ac0b9a22e80257833

003721a5?OpenDocument&ExpandSection=1 [10.10.2015]. 

16 A este propósito dos comentários à CMOCDE não serem vinculativos para as 

administrações, nem para os tribunais diga-se que há autores que discordam de tal 

posição. Veja-se, a este nível, RUI DUARTE MORAIS, “Convenções para Evitar…”, op. 

cit., pp. 13, 14 e 15. De facto, o autor, de forma a sustentar a sua posição, refere que 

“ao subscrever determinado comentário, a AF de um Estado anuncia publicamente 

a forma como passará a interpretar determinada norma convencional” pelo que, no 

caso português, atento o princípio da boa fé consagrado no artigo 266.º da CRP, 

gerará nos residentes dos Estados Contratantes “legítima confiança de que essa 

administração fiscal irá actuar em conformidade com o que anunciou, pelo que a 

tais comentários tem, necessariamente, de ser atribuída eficácia vinculativa”. E, 

para o autor, ainda que esses comentários não vinculem diretamente os tribunais, 

uma vez não se tratarem de normas jurídicas, vinculam-nos indiretamente pela 

aplicação do princípio da boa fé, o qual pode prevalecer sobre o princípio da 

legalidade. Assim, um “tribunal não pode validar uma interpretação da norma 

convencional, feita pela administração fiscal, que, no concreto, resulte mais 

desfavorável para o interessado do que a que ficou expressa no respectivo 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d2defb6ac0b9a22e80257833003721a5?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d2defb6ac0b9a22e80257833003721a5?OpenDocument&ExpandSection=1
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daquilo que defende ALBERTO XAVIER, citado no referido acórdão, segundo o qual 

“o peso interpretativo dos comentários não pode, pois, ir além do que se reconhece 

para a melhor doutrina1718”. 

                                                                                                                                                     

comentário (ou na observação a ele feita), mesmo quando considere que essa 

interpretação é a mais correcta” (itálicos e negrito no original). 

17 Cf. RUI DUARTE MORAIS, “Convenções para Evitar…”, op. cit., p. 13.  

18 A este propósito veja-se também ALBERTO XAVIER, CLOTILDE CELORICO 

PALMA e LEONOR XAVIER, Direito Tributário…, op. cit., pp. 152, 153 e 154. De 

facto, para os autores, os comentários à CMOCDE “constituem uma séria 

«referência interpretativa»”, mas, tal aspeto não deve significar que os comentários 

são “«acordos multilaterais entre as Administrações dos vários países», nem tão 

pouco vinculantes para essas administrações e muito menos para os tribunais. A 

isso se opõe [s]obretudo o princípio da legalidade, avesso a aceitar a força 

vinculante de texto não elaborado pelos órgãos constitucionais competentes”. A 

isto, os autores ainda acrescentam que os comentários resultam de organismos 

tecnocráticos, sem a necessária imparcialidade e sem a participação dos poderes 

judicial ou legislativo. Por isso, para os autores, é “desmesurada a importância que 

lhe pretende atribuir o próprio Comité, chegando ao ponto de sugerir que os novos 

comentários tenham «efeito ambulatório», aplicando-se a Convenções celebradas 

antes da sua elaboração ou revisão”, pelo que os autores defendem que “o facto de 

uma das partes de um tratado não adoptar a interpretação dos Comentários, não 

permite à outra parte alegar violação de tratado, ilícita, face ao Direito 

Internacional Público” (aspas no original, interpolação nossa). Também a este 

propósito e uma vez que a posição defendida é semelhante veja-se, igualmente, 

MARIA MARGARIDA CORDEIRO MESQUITA, As Convenções sobre…, op. cit., pp. 20 

a 24. Segundo a autora, o efeito ambulatório dos novos comentários elaborados ou 

revistos “não pode, porém, ser apoiado à face de ordens jurídicas como a 
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Contudo, é de realçar que, por norma e com enorme frequência, os comentários 

à CMOCDE têm sido referidos pelos tribunais nacionais, pelas administrações 

fiscais e pelos sujeitos passivos dos Estados que adotaram esta convenção modelo 

sempre que esteja em causa a interpretação de uma CDT. Situação à qual Portugal, 

como país que também adotou este modelo, não é exceção. 

No fundo, podemos dizer que os Comentários à CMOCDE tentam, 

essencialmente, garantir uma interpretação uniforme das CDT, funcionando como 

um elemento interpretativo útil na procura do sentido que realmente resulta das 

normas convencionais propostas na convenção modelo19. 

Diga-se, ainda, que os Estados Membros da OCDE podem aproveitar os 

Comentários para consignar as suas divergências quer relativamente aos próprios 

Comentários do Comité Fiscal (as denominadas observações), quer relativamente 

ao próprio texto do Modelo (as chamadas reservas)20.  

                                                                                                                                                     

portuguesa. As autoridades fiscais, ao incorporarem nas suas convenções o texto 

de uma disposição do Modelo, aceitam-na, implicitamente, nos termos em que ela é 

interpretada pelos Comentários então existentes”. 

19 Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, “Da tributação do software nas convenções de 

dupla tributação celebradas por Portugal, à luz das alterações de 2008 aos 

Comentários da Convenção Modelo da OCDE”, in Fiscalidade – Revista de Direito e 

Gestão Fiscal, n.º 37, 2009, p. 29. 

20 As observações, nas palavras de DULCE MANUEL NETO, “são meras declarações 

interpretativas. O Estado que a formula demonstra estar de acordo com a redacção 

proposta para o preceito, discordando apenas da interpretação que dele é feita 

pelo Comité dos Assuntos Fiscais da OCDE”. Quanto às reservas, e de acordo com as 

palavras da mesma autora, “o Estado que emite uma «Reserva» não está de acordo 
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2. O artigo 17.º da CMOCDE 

O artigo 17.º da CMOCDE, cuja designação é “Entertainers and sportspersons” 

prevê o seguinte: 

 1. “Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of 

a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or 

television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal 

activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that 

other State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 

sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to 

another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 15, be 

taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or 

                                                                                                                                                     

com a própria redacção proposta para um preceito e reserva-se o direito de optar 

por uma diferente redacção nas convenções que venha a celebrar (caso, 

naturalmente, o outro Estado contratante concorde e aceite essa outra redacção). É 

neste enquadramento que se compreende que as «Reservas» formuladas pelos 

Estados membros só possam produzir efeitos jurídicos se forem efectivamente 

concretizadas nas Convenções que esses Estados celebrem, sob pena de não 

passarem de meras declarações de intenções” (aspas no original). A este respeito, 

DULCE MANUEL NETO, “A interpretação das Convenções de dupla tributação”, in 

Colóquio “O DIREITO FISCAL PORTUGUÊS EM CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO – A 

jurisdição tributária e os desafios do direito internacional e europeu”, realizado em 

03/06/2011, na Faculdade de Direito da UCP de Lisboa, pp. 8 e 9, disponível em 

http://www.amjafp.pt/images/phocadownload/Interven%C3%A7%C3%B5es/coloquio2011_dulc

eneto.pdf [10.10.2015]. 

http://www.amjafp.pt/images/phocadownload/Interven%C3%A7%C3%B5es/coloquio2011_dulceneto.pdf
http://www.amjafp.pt/images/phocadownload/Interven%C3%A7%C3%B5es/coloquio2011_dulceneto.pdf
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sportsperson are exercised”21. 

Assim, no âmbito da CMOCDE, os rendimentos dos desportistas22, mas também 

dos artistas23, podem ser tributados no Estado da fonte (o Estado onde tem lugar a 

atuação desportiva), para além da tributação no Estado da residência24. Isto 

significa que ambos os Estados (o Estado da fonte e o Estado da residência) podem 

tributar os rendimentos derivados das atuações desportivas que ocorrem no 

Estado onde elas têm lugar de acordo com a sua lei doméstica. Se, então, ambos os 

                                                           

21 Sempre que citemos um artigo ou comentário da CMOCDE vamos socorrer-nos 

da versão inglesa, por ser uma das línguas oficiais utilizadas pela OCDE. 

22 Vamos usar a palavra portuguesa “desportista” como equivalente/semelhante à 

palavra inglesa “sportsperson”, embora sem uma total precisão científica. 

23 Daqui em diante, ainda que as nossas referências sejam, maioritariamente, aos 

desportistas, em todo o caso, quando essa referência é feita a eles e aos seus 

rendimentos, estamos, também, por inerência, a fazer referência aos artistas e aos 

seus respetivos rendimentos, já que a CMOCDE engloba-os no mesmo artigo (o 

artigo 17.º) e trata-os como semelhantes. O mesmo se aplica na situação inversa, 

ainda que, como dissemos, serão menos as vezes em que se verificará tal situação. 

24 No ordenamento jurídico-tributário português, para os contribuintes singulares, 

o princípio da residência encontra-se definido no artigo 16.º do CIRS que 

estabelece uma série de testes para uma pessoa ser considerada residente em 

território português. Por sua vez, para as pessoas coletivas, o princípio da 

residência é definido no CIRC com base em dois critérios: o critério da sede e o 

critério da direção efetiva (n.º 1 do artigo 4.º do CIRC). 
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Estados tributarem esses rendimentos será necessário aplicar um método de 

eliminação da dupla tributação internacional para que esta não ocorra25.  

Ou seja, estão aqui em causa (quer no parágrafo 1, quer no parágrafo 2) normas 

de competência concorrente, uma vez que o poder de tributar os rendimentos dos 

desportistas está partilhado entre o Estado da fonte (o Estado onde ocorre o 

desempenho desportivo) e o Estado da residência dos desportistas. Deste modo, é 

claro que o objetivo deste artigo 17.º é que o Estado da fonte possa, também ele, 

tributar os rendimentos dos desportistas. 

Assim, os rendimentos dos desportistas e dos artistas são alvo de um 

tratamento diferenciado. De facto, no artigo 17.º, está prevista uma especificidade 

para a tributação dos rendimentos destes sujeitos. Poderá afirmar-se, inclusive, 

que o artigo 17.º constitui uma absoluta exceção26.  

Uma exceção à regra geral de tributação exclusiva no Estado da residência nos 

casos de rendimentos empresariais não obtidos através de estabelecimento estável 

(artigo 7.º)27 e uma exceção, também, à regra geral de tributação exclusiva no 

                                                           

25 Cf. KAROLINA TETLAK, Taxation of International Sportsmen, Amsterdam, IBFD, 

2014, p. 54. 

26 Cf. ANDREA PAROLINI, “La Tributación Internacional de Artistas y Deportistas”, 

in Fiscalidad Internacional (Coordenação: Fernando Serrano Antón), Madrid, 

Centro de Estudios Financieros, 2001, p. 377. 

27 Com efeito, o parágrafo 1 do artigo 7.º da CMOCDE é taxativo: “Profits of an 

enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the 

enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent 

establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, 

the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance 

with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.”. Ou seja, não 
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Estado da residência em determinadas situações nos casos de rendimentos do 

emprego (artigo 15.º)28.  

Desta forma, as regras que regulam a tributação dos lucros de empresas (artigo 

7.º) não se aplicam aos rendimentos dos desportistas29. Assim, ainda que os 

                                                                                                                                                     

possuindo a empresa um estabelecimento estável no outro Estado contratante, não 

poderá ver os seus lucros tributados nesse mesmo outro Estado (no Estado da 

fonte), mas unicamente no Estado da residência. 

28 O parágrafo 1 do artigo 15.º da CMOCDE prescreve que: “salaries, wages and 

other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect 

of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is 

exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such 

remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.”. Ou seja, 

este preceito permite que os rendimentos do emprego possam ser tributados no 

Estado da fonte, mas apenas caso o emprego seja aí exercido. Mas mesmo tal só é 

permitido em determinadas situações (que o parágrafo 2 do mesmo artigo elenca). 

Assim, o Estado da fonte só poderá tributar o trabalhador residente noutro Estado 

contratante: -se este permanecer mais de 183 dias no Estado da fonte, num 

período de 12 meses; - ou, então, se as remunerações forem pagas por uma 

entidade patronal ou em nome de uma entidade patronal residente no Estado da 

fonte; - ou, por fim, caso as remunerações sejam suportadas por um 

estabelecimento estável ou por uma instalação fixa que a entidade patronal possua 

no Estado da fonte. Só caso uma das destas situações se verifique poderá o Estado 

da fonte tributar, pois, caso contrário, a competência para tributar é exclusiva do 

Estado da residência. 

29 Dantes (até à CMOCDE de 2010), esta exceção ao artigo 7.º estava consagrada no 
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desportistas não tenham um estabelecimento estável no Estado onde exercem as 

atividades desportivas podem ser tributados nesse Estado, não podendo evitar 

essa tributação.  

Exceção semelhante, como o artigo 17.º aponta e como já vimos, verifica-se, 

igualmente, relativamente ao artigo 15.º (rendimentos do emprego). Com efeito, o 

artigo 15.º também não se aplica aos desportistas, configurando-se o artigo 17.º 

como uma exceção ao regime geral deste artigo. Desta forma, como bem nota 

FELIPE FERREIRA 

SILVA, “o Estado em que são exercidas as atividades terá o direito de tributar a 

riqueza oriunda destas, produzida por artistas ou desportistas empregados, ainda 

que estes rendimentos sejam pagos por um empregador localizado no Estado de 

residência e mesmo que os atletas e desportistas estejam presentes, por período 

inferior a 183 dias, em um prazo de 12 meses, no Estado do exercício das suas 

atividades”30. 

Então, resumindo, esta tributação por parte do Estado da fonte é permitida 

ainda que os desportistas não possuam estabelecimento estável nesse Estado ou 

mesmo que os desportistas tenham permanecido por menos de 183 dias, num 

período de 12 meses, no Estado onde ocorreu o exercício das suas atividades ou 

                                                                                                                                                     

próprio texto do artigo 17.º pela expressão “notwithstanding the provisions of 

Articles 7 and 15”. Contudo, no Modelo atual (o Modelo de 2014), já não 

encontramos tal referência, pois entende-se que tal já não é necessário, pois o 

próprio artigo 7.º já contempla tal situação (embora isso já estivesse previsto no 

Modelo de 2010) no seu parágrafo 4: “Where profits include items of income which 

are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions 

of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article”. 

30 Cf. FELIPE FERREIRA SILVA, Tributação no Futebol…, op. cit., pp. 218 e 219. 
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ainda que esses rendimentos sejam pagos por um empregador localizado no 

Estado da residência, isto independentemente dos desportistas desempenharem a 

sua profissão de uma forma dependente ou independente. 

2.1. A ratio do artigo 17.º  

A primeira vez que apareceram publicamente as regras especiais para a 

tributação dos rendimentos dos desportistas foi em 1959, no segundo relatório 

preparado pela Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE, mais 

tarde designada OCDE), sendo, tais regras, incorporadas, depois, na CMOCDE de 

1963. 

A criação destas regras era justificada pela necessidade de se evitarem as 

dificuldades práticas que surgiam frequentemente na tributação dos desportistas e 

artistas31.  

Contudo, não existe um acordo unânime na doutrina sobre o que se deva 

entender por “dificuldades práticas” naquela época. Mas, podemos especular e 

deduzir que as principais razões que levaram à criação deste artigo tenham sido os 

meios insuficientes para localizar os desportistas e os artistas (e os seus 

rendimentos) que eram (e são) das pessoas com maior mobilidade, o relativo 

pouco desenvolvimento na celebração de CDT e a pouca ou nenhuma troca de 

informações ou assistência mútua que existia naquele tempo32. 

                                                           

31 Era esta a única justificação que era dada no parágrafo 2 dos Comentários ao 

artigo 17.º da CMOCDE de 1963. 

32 Cf. MARYTE SOMARE, “Alternative Provisions to Art 17 OECD Model 

Convention”, in The OECD-Model-Convention and its Update 2014 (Coordenação: 

Michael Lang, Pasquale Pistone, Alexander Rust, Josef Schuch, Claus Staringer e 
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Assim, só muito mais tarde, com o Relatório da OCDE de 1987, é que 

encontramos uma explicação mais precisa e detalhada para a razão de ser deste 

artigo. De facto, este relatório aponta, fundamentalmente, três razões para a 

criação deste artigo: o facto dos desportistas efetuarem atividades de curta 

duração e se deslocalizarem imenso à custa disso o que torna difícil a sua 

tributação, a necessidade de se fazer frente a uma cada vez mais difícil e ténue 

distinção entre atividades dependentes e independentes e atividades empresariais 

e, ainda, igualmente, a necessidade de se fazer frente a sofisticados esquemas de 

evasão fiscal33. 

Desta forma, a ratio do artigo é, no fundo, tributar o desportista quando ele se 

desloca por um curto período de tempo, atenta a sua enorme mobilidade e evitar 

esquemas de evasão fiscal que este possa utilizar em função disso34. Assim, o 

                                                                                                                                                     

Alfred Storck), Amsterdam, IBFD, 2015, p. 79. 

33 Cf. MARYTE SOMARE, “Alternative Provisions…”, op. cit., pp. 79 e 80. 

34 “The 1987 OECD Report suggests that artists (and sportsmen) are not 

trustworthy. It states that «sophisticated tax avoidance schemes, many envolving 

the use of tax havens, are frequently employed by top-ranking artistes and 

athletes» and «there is a tendency to be represented by adventurous but not very 

good accountants». The report concludes, that «there is a general agreement that 

where a category of – usually well-known – taxpayers can avoid paying taxes this is 

harmful to the general tax climate». This means, in other words, that artistes have 

been singled out to be used as an example for the rest of the tax world. This picture 

of artists trying to escape normal taxation has been reinforced, for example, by 

artistes such as Luciano Pavarotti, the famous Italian opera singer, who pretended 

to live in Monte Carlo but ended up paying ITL 25 billion in Italy after court cases. 

Further, Sting performed in Canada and used a personal holding company called 

Roxanne Inc. to try bring offshore a part of his Canadian performance income”. A 
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escopo final do artigo 17.º foi tentar garantir que todos os desportistas fossem 

tributados pelos seus rendimentos auferidos, ainda que para tal tivesse sido 

necessário recorrer à tributação desses rendimentos no Estado da fonte.  

 

2.2. O parágrafo 1 do artigo 17.º da CMOCDE35  

A história do artigo 17.º da CMOCDE começa, exatamente, pelo parágrafo 1. 

Quando este artigo foi criado e incluído na CMOCDE de 1963 limitava-se a este 

único parágrafo.  

Essencialmente, através do parágrafo 1 do artigo 17.º, o Estado da fonte pode 

tributar o rendimento que um desportista obtenha, a título individual, direta ou 

indiretamente, em virtude da sua atuação desportiva nesse mesmo Estado, isto 

para além da tributação no Estado da residência, ao qual cabe, por seu lado, 

eliminar a dupla tributação.  

 

2.3. O parágrafo 2 do artigo 17.º da CMOCDE36 

Este parágrafo foi introduzido na CMOCDE de 1977, com base no Relatório da 

OCDE de 1974. Com efeito, a adição deste parágrafo ao artigo 17.º, veio permitir às 

                                                                                                                                                     

este respeito, DICK MOLENAAR, “Obstacles for International Performing Artists”, 

in European Taxation, vol. 42, n.º 4, 2002, p. 149 (aspas no original).  

35 Remetemos o leitor para a página 8 onde está exposto o artigo 17.º. 

36 Remetemos o leitor, mais uma vez, para a página 8 onde está exposto o artigo 

17.º. 
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administrações fiscais dos Estados Contratantes fazer frente a uma situação cada 

vez mais comum na tributação dos desportistas.  

De facto, apesar do parágrafo 1 do artigo 17.º ter sido criado com o objetivo de 

não permitir que os desportistas conseguissem evitar a tributação dos seus 

rendimentos, em função, por exemplo, da sua enorme mobilidade, a verdade é que 

foi deixada uma possibilidade para que os desportistas conseguissem contornar 

esta tributação no Estado onde desempenhassem as suas atividades desportivas, 

possibilidade essa que não tardou a ser aproveitada. 

Na verdade, os desportistas começaram a criar as denominadas “star 

companies”, através das quais recebiam o pagamento dos rendimentos auferidos 

com as atividades desportivas, efetuadas no Estado da fonte, como lucros de 

empresas. Ora, com o uso dessas sociedades, os desportistas evitavam a aplicação 

do artigo 17.º, mas, igualmente, a aplicação do artigo 7.º (por falta de 

estabelecimento estável no Estado da fonte) e, por isso, a consequente tributação 

neste Estado. 

Mas, mais do que isso, evitavam, também, muitas das vezes, a própria tributação 

no Estado da residência, já que, essas sociedades, por norma, estavam sedeadas em 

“paraísos fiscais”. 

Assim, na prática, o que acontecia é que estas sociedades recebiam os 

rendimentos dos desportistas como lucros de empresas e pagavam a estes (aos 

desportistas) um pequeno salário. Contudo, o que na realidade se verificava é que 

eram também os desportistas os sócios e acionistas reais destas empresas 

offshore, sendo eles, no fundo, que recebiam grande parte ou praticamente todos 

os lucros (eram eles que beneficiavam, direta ou indiretamente, com esses 

lucros)37. 

                                                           

37 Cf. DICK MOLENAAR, Artiste Taxation and Mobility in the Cultural Sector – 
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 Desta forma, como já dissemos, os desportistas conseguiam evitar a 

tributação dos seus rendimentos no Estado da fonte e evitavam, também, por 

regra, qualquer tributação ou, então, eram tributados a taxas muito mais baixas, 

nos “paraísos fiscais” onde essas sociedades estavam sedeadas (muitas vezes isto 

era combinado com a própria mudança da residência pessoal dos desportistas para 

esses locais), omitindo, desta maneira, estes rendimentos no seu verdadeiro 

Estado da residência38. 

 

 

                                                                                                                                                     

Report for the Ministry of Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Rotterdam, All 

Arts Tax Advisers, 2005, p. 8. 

38 Era exatamente esta a justificação que era dada para a criação do parágrafo 2 do 

artigo 17.º, no parágrafo 4 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE de 1977: 

“The purpose of paragraph 2 is to counteract tax avoidance devices in cases where 

remuneration for the performance of an entertainer or athlete is not paid to the 

entertainer or athlete himself but to another person, e.g. a so-called artiste 

company, in such a way that the income is taxed in the State where the activity is 

performed neither as personal service income to the entertainer or athlete nor as 

profits of the enterprise in the absence of a permanent establishment. Paragraph 2 

permits the State in which the performance is given to impose a tax 

on the profits diverted from the income of the entertainer or athlete to the 

enterprise where for instance the entertainer of athlete has control over or rights 

to the income thus diverted or has obtained, or will obtain, some benefit directly or 

indirectly from that income” (itálico no original, negrito nosso). 
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2.4. Extensão do escopo de aplicação do parágrafo 2 do artigo 17.º 

Em 1987, através do Relatório elaborado neste ano pelo Comité de Assuntos 

Fiscais da OCDE, alterou-se, substancialmente, o escopo de aplicação deste artigo39. 

Assim, apesar da intenção original do parágrafo 2 não ser essa, o Comité de 

Assuntos Fiscais alargou o escopo de aplicação deste parágrafo, através de uma 

abordagem ilimitada, que passou a permitir que se tributassem, para além das 

“star companies”, também, por exemplo, os lucros dos grupos artísticos, das 

companhias de produção ou dos clubes desportivos, constituídos formalmente 

como pessoa jurídica (e separada do desportista), sendo estes tributados no 

Estado da fonte, independentemente de os desportistas deterem, direta ou 

indiretamente, o seu controlo, o que é fácil de constatar, tratando-se, por exemplo, 

de um clube desportivo de futebol ou basquetebol, nos quais os desportistas não 

detêm, direta ou indiretamente, o seu controlo40. 

Assim, todas as entidades legais que recebessem rendimentos por atuações 

desportivas ou artísticas passaram a ser tributadas no Estado da fonte, mesmo que 

lá não possuíssem um estabelecimento estável e independentemente dos 

desportistas serem ou não donos ou acionistas ou terem ou não quaisquer direitos 

de participação nos lucros dessas entidades41. No fundo, este parágrafo 2 passou a 

abranger tanto situações abusivas como situações não abusivas, passando a ser 

impossível, com esta alteração, qualquer possibilidade de evitar a tributação no 

Estado da fonte em virtude de rendimentos de performances desportivas42. 

                                                           

39 Modificação essa que viria a ser incluída, depois, na CMOCDE de 1992. 

40 Cf. DICK MOLENAAR, Artiste Taxation…, op. cit., p. 11. 

41 É isso que dimana do parágrafo 11 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE. 

42 Esta modificação foi e é muito criticada por diversos autores. De facto, eles 

entendem que só se deveria aplicar o parágrafo 2 do artigo 17.º quando estejam 
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Concluindo, e atenta a consideração do parágrafo 11 dos Comentários ao artigo 

17.º da CMOCDE, são três as situações em que se deve aplicar este parágrafo 2: 

- Quando seja uma entidade de gestão a receber rendimentos pela atuação 

desportiva43. Por exemplo, um grupo de desportistas (que não esteja em si mesmo 

constituído como uma entidade jurídica)44; 

- Quando sejam os clubes/equipas desportivos45 a auferir rendimentos pela 

atuação desportiva. Neste caso, os membros individuais da equipa (os 

desportistas) serão tributados, com base no parágrafo 1 do artigo 17.º, no Estado 

onde efetuarem a atuação desportiva como desportistas, relativamente a qualquer 

remuneração (ou rendimento de que beneficiem) derivado dessa mesma atuação 

desportiva. Por sua vez, o lucro obtido pelo clube com essa atuação será tributado 

com base no parágrafo 246; 

                                                                                                                                                     

em causa “star companies” e não uma qualquer sociedade. Esta posição levou, 

aliás, a que alguns países, como os Estados Unidos da América, o Canadá e a Suíça 

entendam e defendam exatamente isso: que esta cláusula só seja aplicada no caso 

das “star companies”, ou seja, quando os desportistas participam, direta ou 

indiretamente, nessas sociedades. 

43 Alínea a) do parágrafo 11 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE. 

44 Será o caso de uma equipa de basquetebolistas selecionada de entre os melhores 

jogadores a atuar na NBA, para a realização de jogos de apresentação em Portugal, 

por exemplo. 

45 Sejam eles de futebol, basquetebol, voleibol ou andebol, por exemplo. 

46 Alínea b) do parágrafo 11 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE. 
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 - Quando seja uma sociedade de desportistas a receber o pagamento dos 

rendimentos pela atuação desportiva, em vez de ser o próprio desportista, com o 

objetivo de elisão fiscal47. É a clássica situação das “star companies”, que acabámos 

de ver4849.  

 

2.5. Restrição do escopo de aplicação do artigo 17.º  

2.5.1. Exclusão dos rendimentos do emprego 

Uma das principais opções para restringir o escopo de aplicação do artigo 17.º 

da CMOCDE é a que consta do parágrafo 2 dos Comentários ao referido artigo. E 

essa opção passa por permitir que se limite a aplicação do parágrafo 1 do artigo 

17.º aos rendimentos empresariais50.  

                                                           

47 Alínea c) do parágrafo 11 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE. 

48 Pode acontecer, no entanto, que a legislação interna de alguns Estados não lhes 

permita aplicar o parágrafo 2. Esses Estados são livres de acordar outras soluções 

ou deixar o parágrafo 2 fora das suas convenções bilaterais. 

49 É esta a única situação que a maior parte dos autores defende que devia ser 

abrangida pelo parágrafo 2 e é este entendimento que levou países como os 

Estados Unidos da América, o Canadá ou a Suíça a efetuarem reservas a este artigo. 

E que terá levado, inclusive, os Estados Unidos da América a alterar o seu Modelo 

de Convenção de forma a que o Estado da Fonte não tribute os rendimentos 

auferidos por uma sociedade em função de uma atuação desportiva, quando os 

desportistas não participem, direta ou indiretamente, nos rendimentos recebidos 

pela sociedade como resultado do desempenho desportivo. 

50 Tal pode ser alcançado simplesmente pela substituição, nos parágrafos 1 e 2 do 

artigo 17.º, das palavras “notwhithstanding the provisions of Article 15” pelas 
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Esta é, assim, uma possibilidade que é facultada aos Estados Contratantes que, a 

ser adotada por estes nas CDT, permitirá que os rendimentos do emprego (ou seja, 

do trabalho dependente) sejam tributados, pela aplicação do artigo 15.º, 

exclusivamente no Estado onde o desportista é considerado residente51. E isto 

aplica-se não só aos rendimentos ganhos diretamente pelo desportista, mas, 

também, aos rendimentos do trabalho que revertam para outra pessoa que não 

este. O que significa que se aplica quer ao parágrafo 1 quer ao parágrafo 2 do artigo 

17.º da CMOCDE. 

Diga-se, por último, que tal opção é justificada com o facto de que a aplicação 

demasiado rigorosa do artigo 17.º (do “tradicional” artigo 17.º) poderá, em certos 

casos, impedir o intercâmbio cultural52.    

 

                                                                                                                                                     

palavras “subject to the provisions of Article 15”. 

51 A não ser, obviamente, que este rendimento do trabalho dependente tenha uma 

conexão muito forte ao Estado da fonte, que é como quem diz…se não estiver 

preenchido algum dos requisitos previstos no parágrafo 2 do artigo 15.º da 

CMOCDE, situação essa que levará à sua tributação no Estado da fonte. 

52 Algo que já era reconhecido, por exemplo, nos Comentários ao artigo 17.º da 

CMOCDE de 1963. 
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2.5.2.  Exclusão para as equipas e grupos não residentes com desportistas como 

trabalhadores53 

Esta opção poderá ser levada em conta, por exemplo, pelos Estados que não 

queiram remover por completo os trabalhadores dependentes do escopo de 

aplicação do artigo 17.º, ou seja, pelos Estados que não queiram fazer uso da 

possibilidade que vimos anteriormente, em 3.5.1. Assim, estes Estados que 

queiram uma exceção mais restrita poderão optar por uma exclusão parcial de 

determinados rendimentos.  

Desta forma, esta exclusão parcial dirá respeito às equipas e grupos com 

desportistas como trabalhadores, ou seja, no fundo dirá respeito a um grupo muito 

restrito de desportistas5455.  

                                                           

53 Terminologia usada por DICK MOLENAAR. A este respeito, DICK MOLENAAR, 

Entertainers and Sportspersons Following the Updated OECD Model (2014), in 

Bulletin for International Taxation, n.º 1, 2015, p. 44. 

54 Segundo o parágrafo 14.1 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE, os Estados 

Contratantes poderão usar uma opção para este propósito, nos seguintes termos: 

“The provisions of Article 17 shall not apply to income derived by a resident of a 

Contrating State in respect of personal activities of an individual exercised in the 

other Contrating State as a sportsperson member of a team of the first-mentioned 

State that takes part in a match organized in the other State by a league to which 

that team belongs”. 

55 Esta opção é inspirada no artigo XVI da CDT celebrada entre o Canadá e os 

Estados Unidos da América, que foi inicialmente criada com o objetivo de isentar 

de tributação os rendimentos obtidos pelos desportistas com os jogos da NHL 

(National Hockey League), já que esta competição decorre e engloba equipas de 

ambos os Estados, o que permitiu diminuir a burocracia administrativa. 
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Os requisitos para a aplicação desta opção são56: 

- Que a equipa para a qual o desportista trabalhe pertença a uma liga; 

- Que o rendimento ganho esteja associado a jogos oficiais dessa liga. 

A isto podemos acrescentar um terceiro requisito: 

- Que a competição (a liga) seja transfronteiriça57. 

Como consequência disto, caso os rendimentos ganhos pelos desportistas não 

preencham estes requisitos serão tributados no Estado da fonte, com base no 

artigo 17.º. 

 DICK MOLENAAR refere, porventura, que esta opção, à partida, seria 

promissora, sobretudo, para as competições europeias, como a UEFA Champions e 

a UEFA Europa Leagues que têm muito jogos transfronteiriços. Contudo, a UEFA 

não precisa de tal opção, na medida em que ela própria resolve os problemas da 

aplicação do artigo 17.º. Com efeito, as equipas que jogam em casa ficam com as 

receitas dos jogos e não as partilham, enquanto que os rendimentos resultantes 

dos direitos de transmissão e da publicidade são pagos através da Suíça como 

royalties e, em relação aos quais, nos termos do artigo 12.º das CDT da Suíça, 

nenhum imposto é aplicado. Além do mais, estes últimos rendimentos não estão 

sujeitos à aplicação do artigo 17.º da CMOCDE, de acordo com o parágrafo 9.4 dos 

Comentários a este artigo. Assim, só mesmo os rendimentos das finais da UEFA 

Champions e UEFA Europa Leagues são partilhados pelas equipas participantes, 

mas, em relação às finais, a UEFA, por norma, acorda com os Estados que as 

                                                           

56 Cf. MARYTE SOMARE, “Alternative Provisions…”, op. cit., p. 88. 

57 Cf. DICK MOLENAAR, “Entertainers and…”, op. cit., p. 44.  



  A tributação internacional dos desportistas… 

 

 

266 

recebem uma isenção para esses rendimentos, o que significa que nenhum imposto 

é aplicado5859. 

                                                           

58 Cf. DICK MOLENAAR, “Entertainers and…”, op. cit., pp. 44 e 45.  

59 A este nível, em relação a Portugal, a primeira situação que podemos referir, até 

por ser a mais recente, prende-se com a final da competição UEFA Champions 

League da época desportiva 2013/2014, que teve lugar em Lisboa, no Estádio da 

Luz, em Maio de 2014, e que opôs frente-a-frente duas equipas espanholas, o Real 

Madrid e o Atlético Madrid, e com a final da competição UEFA Women’s Champions 

League, também da época desportiva 2013/2014, e que teve igualmente lugar na 

cidade de Lisboa, em Maio de 2014, mas no Estádio do Restelo e que foi disputada 

entre o Tyresö FF (clube sueco) e o Wolfsburg (clube alemão). Assim, tendo sido 

ambas as finais disputadas em Portugal (sendo este considerado o Estado da 

fonte), à luz do artigo 17.º da CMOCDE, Portugal tinha direito a tributar os 

rendimentos auferidos pelos finalistas, através do mecanismo de retenção na fonte, 

caso estes fossem considerados não residentes, o que era o caso, uma vez que se 

tratavam de dois clubes espanhóis, um clube sueco e um clube alemão. Contudo, 

Portugal não procedeu à tributação dos rendimentos auferidos pelos não 

residentes, fossem eles os clubes ou os desportistas. Era isso que a Lei n.º 24/2014, 

de 28 de abril, previa. De facto, no n.º 1 do artigo 2.º desta Lei pode ler-se: “São 

isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), os rendimentos auferidos pelas 

entidades organizadoras da final da UEFA Champions League e UEFA Women’s 

Champions League da época 2013/2014, pelos seus representantes e funcionários, 

relativos à organização e realização das referidas provas, bem como pelos clubes 

de futebol, respetivos desportistas e equipas técnicas, nomeadamente treinadores, 

equipas médicas e de segurança privada e outro pessoal de apoio, em virtude da 

sua participação nas referidas partidas.”. Referindo o n.º 2 do mesmo artigo que a 
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Assim, ficamos a aguardar para ver se esta solução será aplicada a outros 

desportos. 

 

2.5.3 A cláusula mínima (“de minimus clause”)60 

O que esta cláusula estabelece é que existe um montante mínimo (no caso, 

15.000 “IMF Special Drawing Rights”)61 por desportista por ano que, se não for 

                                                                                                                                                     

“isenção prevista no número anterior é apenas aplicável às entidades aí referidas 

que não sejam consideradas residentes em território português”. Também 

aquando da organização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, em Portugal, 

foi concedida uma isenção fiscal. Com efeito, e como visto e dito anteriormente no 

exemplo acima dado, Portugal, nesta situação, enquanto Estado da Fonte tinha o 

direito de tributar em função daquilo que está previsto no artigo 17.º da CMOCDE. 

No entanto, uma vez mais, Portugal isentou os rendimentos dos desportistas (e de 

muitos outros sujeitos) desta tributação com base neste artigo. Era exatamente 

isso que o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 30/2001, de 7 de fevereiro, previa: “Os 

rendimentos auferidos no período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 Julho de 

2004 pelas entidades organizadoras do Euro 2004 e pelas associações dos países 

nele participantes, bem como pelos desportistas, técnicos e outros agentes 

envolvidos na organização do referido Campeonato, desde que não sejam 

considerados residentes em território nacional, são isentos de IRS e de IRC.”. 

60 Introduzida nos Comentários à CMOCDE de 2014 apenas. 

61 Este valor é puramente ilustrativo. Na verdade, como refere o parágrafo 10.2 dos 

Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE, os Estados são livres de modificar este 

montante. A expressão “IMF Special Drawing Rights” corresponde aos direitos de 

saque especiais do FMI que são um instrumento monetário internacional, criado 
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atingido, não permite ao Estado da fonte tributar os rendimentos resultantes das 

atuações (ou atuação, conforme os casos) desportivas no seu Estado62.  

O que se pretende com uma cláusula deste género é assegurar que os 

desportistas que ganham rendimentos relativamente pequenos não sejam 

tributados no Estado da fonte pelas suas atuações desportivas nesse Estado63, 

eliminando-se dessa forma, também, problemas fiscais, isto se o desportista residir 

num Estado com o qual esteja celebrada uma CDT64. 

                                                                                                                                                     

por esta mesma organização. São, no fundo, a moeda do FMI. 

62 Isto foi inspirado pelo artigo 16.º do Modelo de Convenção dos Estados Unidos 

da América que, por sua vez, se refere a um montante de 20.000 dólares, por ano. 

63 O parágrafo 10.1 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE refere isso e sugere, 

aliás, que os Estados, ao celebrarem uma CDT, possam incluir uma versão 

alternativa ao parágrafo 1 do artigo 17.º nos seguintes termos: “Notwithstanding 

the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contrating State as 

an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio, or television artiste, or a 

musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the 

other Contrating State, may be taxed in that other State, except where the gross 

amount of such income derived by that resident from this activities exercised 

during a taxation year of the other Contrating State does not exceed an amount 

equivalent to [15 000 IMF Special Drawing Rights] expressed in the currency of 

that other State at the beginning of that taxation year or any other amount agreed 

to by the competent authorities before, and with respect to, that taxation year”. A 

natureza do texto é puramente indicativa, pelo que os Estados que queiram utilizar 

esta versão alternativa são livres para modificar a sua redação. 

64 Cf. DICK MOLENAAR, ““Entertainers and…”, op. cit., página 43. 
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No entanto, uma questão deveras pertinente é saber se esta cláusula mínima 

pode ser direta e imediatamente aplicada em relação a uma concreta atuação 

desportiva. A resposta parece-nos ser negativa. Com efeito, analisando o parágrafo 

10.3 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE65, deve ser acordado que o 

imposto deve ser retido no momento em que o rendimento relevante é ganho e 

durante o ano fiscal a que corresponda a atuação desportiva e só no final deste ano 

ele pode, então, ser devolvido, quando se torna claro que o limite desta cláusula 

mínima não foi excedido.  

Outra questão curial é saber que rendimento é que deve ser incluído no cálculo 

do limite da cláusula mínima. Não clarificando, a CMOCDE, esta situação em 

detalhe, parece indicar, no entanto, que será o rendimento bruto66. Só que a 

CMOCDE não possui, também, uma definição de “rendimento”. Contudo, há um 

consenso generalizado de que tal termo abrange os montantes acordados para os 

serviços (para as atuações desportivas) sem a dedução das despesas conexas e, 

mais do que isso, de que esta interpretação do termo “rendimento” é válida para o 

                                                           

65 A este propósito, vejam-se, igualmente, as Explicações Técnicas ao artigo 16.º do 

Modelo de Convenção dos Estados Unidos da América que sugerem o mesmo. 

66 Na versão alternativa ao parágrafo 1 do artigo 17.º (já vista na nota de rodapé 

63) lê-se: “where the gross amount of such income”(negrito nosso). Por 

comparação e como referência (mas, obviamente, sem aplicação aqui), as 

Explicações Técnicas ao artigo 16.º do Modelo de Convenção dos Estados Unidos 

da América apontam também nesse sentido de que o rendimento bruto deve 

abranger não apenas os valores recebidos pelo desportista para o desempenho 

desportivo, mas também todas as despesas que a ele ou em seu nome lhe sejam 

reembolsadas. 
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rendimento bruto. Assim, devemos interpretar esta última expressão num sentido 

lato, de modo a incluir não só os custos relacionados com a atuação desportiva no 

Estado da fonte, mas também, por exemplo, os impostos indiretos que lá devam ser 

pagos67. 

Por fim, refira-se, também, que esta cláusula só se aplicará nas situações em que 

o rendimento do desportista auferido no Estado da fonte esteja sujeito ao escopo 

de aplicação do artigo 17.º e não a outros artigos, pois caso esteja sujeito a artigos 

que o não o 17.º (por exemplo, sujeito ao artigo 7.º, em virtude de possuir um 

estabelecimento estável no Estado da fonte), então, este Estado terá o direito de 

tributar, independentemente desse montante não exceder a cláusula mínima. 

 

2.5.4 Dedução de despesas  

Outra possibilidade de restringir o escopo de aplicação do artigo 17.º da 

CMOCDE prende-se com a dedução de despesas. 

Com efeito, de acordo com o parágrafo 10 dos Comentários ao artigo 17.º, os 

Estados, a este nível, podem optar de entre duas soluções, a saber: 

- Permitir uma tributação a uma taxa baixa, mas com base no rendimento bruto 

auferido pelo desportista com a sua atuação desportiva; 

- Permitir uma tributação a uma taxa normal, em que haja dedução de 

despesas68. 

                                                           

67 Cf. MARYTE SOMARE, “Alternative Provisions…”, op. cit., pp. 91, 92 e 93. 

68 De acordo com o parágrafo 10 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE,  isto 

pode ser feito pela inclusão de um parágrafo deste género:“Where a resident of a 

Contracting State derives income referred to in paragraph 1 or 2 and such income 

is taxable in the other Contracting State on a gross basis, that person may, within 
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O que é importante realçar nesta questão de escolher entre estas duas 

possibilidades é que, quanto aos Estados-Membros da União Europeia, tal escolha 

está-lhes vedada, tendo, necessariamente, de escolher a segunda solução. De facto, 

é este o entendimento que resulta dos acórdãos Gerritse69, Scorpio70 e Centro 

Equestre de Lezíria Grande71 do Tributal de Justiça da União Europeia (TJUE)72.  

Com o caso Gerritse, o TJUE afirmou que as despesas, dos não residentes, 

diretamente relacionadas com as receitas obtidas no Estado da fonte, deveriam ser 

dedutíveis nesse Estado. No entanto, não especificou o momento em que tais 

despesas devem ser deduzidas. 

                                                                                                                                                     

[period to be determined by Contracting States] request the other State in writing 

that the income be taxable on a net basis in that other State. Such request shall be 

allowed by that other State. In determining the taxable income of such resident in 

the other State, there shall be allowed as deductions those expenses deductible 

under the domestic laws of the other State which are incurred for the purposes of 

the activities exercised in the other State and which are available to a resident of 

the other State exercising the same or similar activities under the same or similar 

conditions”. 

69 Processo C-234/01, Arnoud Gerritse contra Finanzamt Neukölln-Nord, acórdão 

de 12 de junho de 2003. 

70 Processo C-290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contra Finanzamt 

Hamburg-Eimsbüttel, acórdão de 3 de outubro de 2006. 

71 Processo C-345/04, Centro Equestre de Lezíria Grande L.da contra Bundesamt für 

Finanzen, acórdão de 15 de fevereiro de 2007. 

72 Cf. DICK MOLENAAR, “Entertainers and…”, op. cit., p. 43.  
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A resposta a esta última questão chegou com o caso Scorpio. Neste caso, o TJUE 

entendeu que as despesas diretamente relacionadas com as receitas obtidas no 

Estado da fonte devem ser tidas em conta e deduzidas no momento da retenção, ou 

seja, no momento da atuação desportiva. Por sua vez, neste acórdão, o TJUE, para 

além disto, foi ainda mais longe ao permitir que também determinadas despesas 

indiretamente relacionadas com os rendimentos obtidos no Estado da fonte 

possam ser deduzidas nesse Estado (mas, nesta situação, só serão tomadas em 

conta no final do ano fiscal relevante). 

Por fim, com o caso Centro Equestre Lezíria Grande, o TJUE confirmou que as 

despesas direta e imediatamente relacionadas com os rendimentos obtidos no 

Estado da fonte devem ser deduzidas logo no momento da retenção. E, mais do que 

isso, confirmou, com mais clareza (fazendo referência à irrelevância, para este 

efeito, do lugar ou do momento em que efetivamente essas despesas foram feitas, 

por exemplo), que as despesas indiretamente relacionadas com esses rendimentos 

devem ser deduzidas na declaração de imposto após o final do ano fiscal relevante. 

 

2.5.5. Desportistas financiados por subsídios públicos 

Nos Comentários à CMOCDE está prevista uma isenção para as atuações 

desportivas financiadas por subsídios públicos73.  

                                                           

73 O parágrafo 14 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE sugere uma opção 

destas nos seguintes termos: “The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 

to income derived from activities performed in a Contrating State by entertainers 

and sportspersons if the visit to that State is wholly or mainly supported by public 

funds of one or both of the Contrating States or political subdivisions or local 

authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contrating 

State in which the entertainer or the sportsperson is a resident”. 
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Esta opção foi introduzia nos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE de 197774, 

com o argumento de que o intercâmbio cultural e os desportistas financiados por 

estes subsídios iriam sofrer em função da aplicação demasiado rigorosa do artigo 

17.º. 

No fundo, o que parece com a criação e aplicação desta opção75 é que os Estados 

estão interessados em proteger os seus próprios interesses, reconhecendo, desta 

maneira, que a aplicação do artigo 17.º poderá levar ao surgimento de 

determinados problemas76. Se não existisse uma opção deste género, os Estados 

teriam de aumentar o subsídio a atribuir aos desportistas, de forma a compensar a 

tributação no Estado da fonte que existiria, caso não fosse incorporada esta opção 

nas CDT. 

Podemos, essencialmente, resumir a aplicação desta opção a três critérios77: 

estar em causa uma atividade transfronteiriça com um caráter de “visita”, ou seja, 

de curta duração; essa “visita” deve ser suportada, em grande parte (mais de 50% 

à partida78), por subsídios públicos; e esses subsídios devem ser provenientes de 

                                                           

74 E, mais tarde, nos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE de 1992, esta opção foi 

alargada. 

75 Diga-se que 2/3 das CDT celebradas a nível mundial contêm uma opção deste 

género. 

76 Cf. DICK MOLENAAR, “Entertainers and…”, op. cit., p. 40. Problemas esses que 

passam, sobretudo, mas não só, segundo o autor, pela excessiva ou até mesmo 

dupla tributação. 

77 Cf. MARYTE SOMARE, “Alternative Provisions…”, op. cit., p. 82. 

78 Há, no entanto, Estados que interpretam não 50%, mas outro valor. Por exemplo, 
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um ou de ambos os Estados e devem ser fornecidos tanto pelo Estado, como pelas 

suas subdivisões políticas ou autoridades locais. Este entendimento não significa, 

no entanto, que é necessário receber subsídios públicos para uma concreta e 

específica “visita” ao outro Estado Contratante, pelo que os desportistas que 

regularmente sejam financiados por estes subsídios não deixam de estar 

abrangidos por esta opção. 

 

3. Definição de desportista 

A qualificação de uma pessoa, num evento desportivo, como desportista ou não, 

faz toda a diferença. Se não vejamos: caso uma pessoa seja considerada desportista 

cairá no escopo de aplicação do artigo 17.º da CMOCDE e verá os seus rendimentos 

tributados no Estado da fonte. Caso não seja considerada desportista, a mesma 

pessoa já não pagará qualquer imposto no Estado da fonte enquanto profissional 

independente, em virtude da aplicação dos artigos 7.º e 14.º79 da CMOCDE, a não 

ser que possua um estabelecimento estável nesse Estado ou enquanto profissional 

dependente, em virtude da aplicação do artigo 15.º. 

Contudo, a CMOCDE não nos dá uma definição de desportista, nem contém, ao 

contrário do que acontece com o conceito de artista, exemplos do conceito de 

desportista.  

Com efeito, encontramos apenas uma lista meramente exemplificativa, não no 

artigo em si, mas sobretudo no quinto e no sexto parágrafos dos Comentários ao 

artigo 17.º da CMOCDE, apresentando situações em que as pessoas devem ser 

enquadradas como desportistas.  

                                                                                                                                                     

a Holanda e a Bélgica celebraram uma CDT em que o termo “mainly” corresponde, 

então, a pelo menos 30% e não 50%. 

79 O artigo 14.º foi entretanto eliminado, em 29 de Abril de 2000, da CMOCDE. 
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Desta forma, atento o que é dito nesses parágrafos dos Comentários, ficamos 

com a noção de que este artigo se aplica quer aos participantes em manifestações 

atléticas tradicionais, como, por exemplo, os corredores, os nadadores e os 

saltadores80 como aos jogadores de golfe, aos jóqueis, aos futebolistas, aos 

jogadores de críquete, aos jogadores de ténis e aos pilotos de automóveis. 

Mas, aplica-se, também, aos participantes em atividades que são, geralmente, 

consideradas como tendo um caráter de entretenimento, como é o caso dos 

jogadores de bilhar e snooker, xadrez e bridge81. 

                                                           

80 Aproveitando esta denominação de “manifestações atléticas tradicionais”, há 

autores, como KAROLINA TEPLAK, que aproveitam para, imediatamente, 

considerar todo um conjunto de desportistas (aqueles que praticam as 

modalidades integradas no programa olímpico) como abrangidos pelo conceito de 

desportista do artigo 17.º. da CMOCDE (posição com a qual concordamos). A este 

respeito, KAROLINA TETLAK, Taxation of..., op. cit., p. 55. A autora diz-nos: “it is 

reasonable to assume that the sport disciplines recognized by the IOC qualify as 

sports in the light of the observations made in the Commentary on Article 17 of the 

OECD Model, and their participants qualify as sportsmen”. 

81 Também a este respeito, KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 57. A 

autora concorda com tal inclusão (posição que sufragamos) , como se pode 

constatar: “What they have in common with sports is undoubtedly a certain degree 

of institutionalization, namely the existence of organized forms of competition and 

formal contests, as well as rallies, tournaments, games, etc. Participants in the 

games are treated in their community as sportsmen. [T]he tax position of the 

players under double tax treaties is not clear, but their inclusion in the personal 

scope of article 17 is possible even in the event of failure to recognize them as 
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E aplica-se, igualmente, aos desportistas que participem em atividades de 

natureza política, social, religiosa ou de beneficência, desde que tais atividades 

comportem um elemento de entretenimento82.  

Além do mais, fica também salvaguardado o facto de que a noção de desportista 

não depende do grau de profissionalismo da pessoa, nem da periodicidade ou 

regularidade na participação, daí que uma pessoa que atue como “desportista”, por 

exemplo num torneio amador83, será considerada desportista para efeitos do 

artigo 17.º da CMOCDE, ainda que tenha sido a primeira e última vez que 

participou num torneio dessa natureza8485.  

                                                                                                                                                     

sportsmen, as long as they qualify as entertainers” (interpolação nossa). 

82 Algo que podemos retirar do parágrafo 3 dos Comentários ao artigo 17.º da 

CMOCDE e aplicar aos desportistas: “The article may also apply to income received 

from activities which envolve a political, social, religious or charitable nature, if an 

entertainment character is present.”. 

83 Será o caso, por exemplo, de um jogador amador de póquer, residente noutro 

Estado que não Portugal, que venha participar num torneio de póquer no Casino 

Estoril e que será tributado em Portugal (o Estado da fonte) pelos rendimentos que 

aufira com essa participação. 

84 É isso que nos é dito na primeira parte do parágrafo 9.1 aos Comentários ao 

artigo 17.º da CMOCDE: “The reference to an «entertainer or sportsperson» 

includes anyone who acts as such, even for a single event. Thus, Article 17 can 

apply to an amateur who wins a monetary sports prize or a person who is not an 

actor but who gets a fee for a once-in-lifetime appearance in a television 

commercial or movie”.  

85 Contudo, é de bom tom realçar que o artigo 17.º não se aplica a todas as 

atividades amadoras que possam gerar algum rendimento. Por exemplo, uma 
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É por isso, como se pode ver, um conceito muito amplo de desportista aquele 

que está consagrado na CMOCDE, pese embora este não nos dê uma definição exata 

do mesmo. 

Igualmente de realçar é que os Comentários à CMOCDE deixam bem claro 

algumas situações em que não se deve ser considerado desportista. 

Caem nesta alçada, o pessoal administrativo ou o pessoal de suporte, como, por 

exemplo, produtores e pessoal técnico86, bem como os empresários ou 

representantes dos desportistas87 ou, ainda, os donos de cavalos de corridas e os 

proprietários dos carros de Fórmula 1, já que a mera propriedade de um animal ou 

de um veículo usados em competição não é suficiente para qualificar uma pessoa 

como desportista88. 

                                                                                                                                                     

pessoa que pratique desporto de uma forma recreativa, de lazer e que ganhe um 

prémio pelo seu progresso no seu treino no clube de fitness que frequenta não 

verá esse prémio tributado de acordo com as regras do artigo 17.º. A este nível, 

KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 60. 

86 Parte final do parágrafo 3 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE. 

87 Parágrafo 7 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE: “Income received by 

impresarios, etc. for arranging the appearance of an entertainer or sportsperson is 

outside the scope of Article, but any income they receive on behalf of the 

entertainer or sportsperson is of course covered by it”. 

88 Algo que é confirmado pelo parágrafo 11.2 dos Comentários ao artigo 17.º da 

CMOCDE: “Paragraph 2 does not apply, however, to prize money that the owner of 

a horse or the team to which a race car belongs derives from the results of the 

horse or car during a race or during races taking place during a certain period. In 
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Também ficam fora do conceito de desportista os participantes em quizzes89. 

Igualmente de fora do conceito de desportista ficam três grupos de elementos: 

os treinadores, os árbitros e os caddies.  

Quanto aos treinadores, tal justifica-se pela ausência do elemento de 

competição, o qual é um elemento chave nas atividades desportivas90, embora tal 

situação não esteja isenta de controvérsia. 

O mesmo se aplica aos árbitros, que são também um grupo de elementos que 

geram muita controvérsia, já que eles fazem parte do jogo, têm de estar 

fisicamente aptos a exercer a sua atividade e essa mesma atividade tem um caráter 

público, já que é exercida perante uma plateia. Não obstante isto considera-se que 

os árbitros não prestam serviços como desportistas.  

Ora, o mesmo se pode dizer dos caddies, que igualmente como os árbitros, 

exercem uma atividade perante uma plateia e têm de estar fisicamente aptos para 

                                                                                                                                                     

such a case, the prize money is not paid in consideration for the personal activities 

of the jockey or race car driver but in consideration for the activities related to the 

ownership and training of the horse or the design, construction, ownership and 

maintenance of the car. Such prize money is not derived from the personal 

activities of the jockey or race car driver and is not covered by Article 17”. 

89 Cf. KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 58. Claro que isto não está isento 

de controvérsia, como a mesma autora, aliás, refere, pois haverá quem defenda que 

caso essa participação seja regular e implique um treino específico e uma 

preparação constante, que tais rendimentos devem ser abrangidos pelo artigo 17.º.  

90 Cf. KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 61. 
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tal, celebrando até por vezes contratos em virtude da sua visibilidade, o que lhes 

permite auferir rendimentos (por vezes elevados) em função disso91. 

Um pouco em jeito de conclusão, diga-se que fazendo um pouco a dicotomia 

entre aqueles que a CMOCDE considera desportistas e aqueles que assim não 

qualifica, essencial para a qualificação de um desempenho como desportivo e como 

tal a pessoa ser também ela qualificada como desportista a propósito desse 

desempenho, parece ser o facto desse desempenho ser público e, além disso, ter 

uma componente desportiva ou, pelo menos, de entretenimento ou diversão, para 

além de uma componente de competição. Assim, só os desempenhos públicos, ou 

                                                           

91 Esta delimitação do conceito de desportista não está isenta de críticas. Veja-se a 

este propósito, DANIEL SANDLER, “Artistes and Sportsmen (Article 17 OECD 

Model Convention)”, in Source versus Residence: Problems Arising from the 

Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives 

(Coordenação: Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch e Claus Staringer), 

Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, pp. 224 e 225. O autor que 

refere ser estranho os treinadores desportivos ficarem de fora da categoria de 

artistas e desportistas, uma vez que, muitas das vezes, auferem mais rendimentos 

que os próprios atletas. Pensemos, a título de exemplo, nos treinadores de futebol 

(como José Mourinho ou Jorge Jesus) que auferem mais rendimentos que a maioria 

dos atletas. E justifica a sua crítica referindo: “If the rationale for Article 17 is tax 

avoidance – the difficulty of taxing ‘itinerant activities’ of artistes and sportsmen, 

as suggested by the OECD in 1987 – it is difficult to see why Article 17 draws the 

distinctions that it does” (aspas no original). Crítica que ele estende aos outros dois 

grupos de elementos que acabámos de ver: os árbitros e os caddies, que também 

podem receber avultadas quantias e efetuam os seus serviços perante o público, tal 

e qual os desportistas. 
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seja, efetuados perante uma plateia e, além do mais, com uma componente de 

entretenimento ou diversão e uma componente de competição devem ser 

considerados desempenhos desportivos92, daí que aqueles que atuam atrás dos 

bastidores, como os massagistas ou os preparadores físicos ficarem fora, também, 

do âmbito de aplicação do artigo 17.º.  

 Na ausência de uma definição de desportista na CMOCDE, a maior parte dos 

acordos bilaterais não preveem tal definição, pelo que se terá de atentar na 

definição legal de desportista que consta na legislação interna do país onde é 

realizado o desempenho desportivo, como nos é indicado pelo parágrafo 2 do 

artigo 3.º da CMOCDE9394.  

                                                           

92 Embora já tenhamos visto que há situações complicadas de qualificar (para não 

dizermos exceções) que ficam fora do escopo de aplicação do artigo 17.º como os 

treinadores desportivos, os árbitros e os caddies. 

93 O parágrafo 2 do artigo 3.º prescreve o seguinte: “As regards the application of 

the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein 

shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that 

time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the 

Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State 

prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State”. 

94 A título complementar, diga-se que, no caso português, também não 

encontrarmos uma definição exata de desportista na legislação tributária nacional 

e que nem mesmo procurando uma noção de desportista noutro tipo de legislação 

que não a tributária em específico somos capazes de encontrar uma definição 

precisa e clara do conceito de desportista, pois, apenas, somos remetidos para os 

critérios que nos permitem qualificar um desportista como profissional, mas nunca 

como um desportista em si (já que as únicas definições aproximadas que temos é a 
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4. Os tipos de rendimentos auferidos pelos desportistas e o seu enquadramento 

com o artigo 17.º 

A tipologia de rendimentos auferidos pelos desportistas é imensa. Se, por um 

lado, temos os rendimentos relacionados com o desempenho desportivo em si, por 

outro lado, temos muitos outros tipos de rendimentos que os desportistas auferem 

para lá do seu desempenho desportivo, embora possam estar ou não relacionados 

com este último.  

E será importante esta classificação dos rendimentos auferidos pelos 

desportistas na medida em que daqui resultará a aplicação ou não do artigo 17.º, o 

                                                                                                                                                     

de praticante desportivo profissional que consta da Lei n.º 28/98, de 26 de junho, 

alterada pela Lei n.º 114/99, de 3 de agosto, relativa ao Regime dos contratos de 

trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, segundo a 

qual praticante desportivo profissional “é aquele que, através de contrato de 

trabalho desportivo e após a necessária formação técnico-profissional, pratica uma 

modalidade desportiva como profissão exclusiva ou principal, auferindo por via 

dela uma retribuição” e a da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei n.º 

5/2007, de 16 de janeiro, que no n.º 1 do seu artigo 34.º prevê o seguinte: “O 

estatuto do praticante desportivo é definido de acordo com o fim dominante da sua 

actividade, entendendo-se como profissionais aqueles que exercem a actividade 

desportiva como profissão exclusiva ou principal”. Ou seja, como já referido, não 

temos uma definição exata de desportista, embora a nossa legislação já tenha 

chegado a conter uma definição de desportista. Com efeito, a Lei n.º 30/2004, de 

21 de julho, a chamada Lei de Bases do Desporto, previa: “São praticantes 

desportivos aqueles que, a título individual ou integrados numa equipa, 

desenvolvam uma actividade desportiva”). 
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que significa que conforme a qualificação de determinado rendimento este deverá 

ou não ser tributado no Estado da Fonte95.  

Assim, teremos de partir de um determinado critério para saber se esse 

rendimento é ou não abrangido pelo artigo 17.º. Esse critério principal será o facto 

de haver uma relação direta entre os rendimentos auferidos e a atuação desportiva 

pública (podemos chamar a performance pública desportiva) feita pelo desportista 

no país em causa. Isto independentemente de quem paga efetivamente esses 

rendimentos ou da forma como é exercida a atividade, sendo, por isso, 

determinante a própria natureza da atividade exercida e a sua relação com os 

rendimentos auferidos96. 

Podemos, ainda, falar em mais dois critérios97: 

                                                           

95 Caso esse mesmo rendimento não esteja relacionado com as atividades 

desportivas pessoais da pessoa em causa e não possa ser considerado como 

resultado da sua performance/atuação desportiva no Estado da fonte, então 

aplicar-se-ão os artigos 7.º e 15.º da CMOCDE, o que significa, por sua vez, que o 

Estado da residência terá o direito exclusivo de tributar tais rendimentos, na 

ausência de estabelecimento estável no Estado da fonte ou caso a pessoa tenha 

permanecido por menos de 183 dias, num período de 12 meses, no Estado da 

fonte. 

96 Algo que é confirmado no parágrafo 9 dos Comentários ao artigo 17.º da 

CMOCDE: “In general, other Articles would apply whenever there is no close 

connection between the income and the performance of activities in the country 

concerned. Such a close connection will generally be found to exist where it cannot 

reasonably be considered that the income would have been derived in the absence 

of the performance of these activities” (negrito nosso). 

97 Cf. KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 65. 
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 - A atividade deve ser exercida por um desportista: isto não significa, no 

entanto, que o campo de aplicação do artigo 17.º é determinado, unicamente, pelas 

caraterísticas do sujeito passivo de imposto e que todos os rendimentos ganhos 

pelos desportistas estão abrangidos por este artigo98. Ou seja, a qualificação de 

uma pessoa como desportista não traz consigo todo o rendimento ganho por uma 

pessoa qualificada como tal para dentro do campo de aplicação do artigo 17.º; 

- A atividade tem de ser exercida em pessoa no Estado da fonte: para esta 

situação se verificar é necessário que o desportista não residente esteja presente 

(fisicamente) no Estado da fonte e que efetue no seu território atividades 

desportivas geradoras de rendimento; 

A que se pode juntar ainda uma quarta condição: 

- As atividade pessoais desportivas devem ter um caráter público (apesar de tal 

não ser dito explicitamente pelo artigo 17.º). Isto não significa que apenas as 

performances desportivas públicas nos eventos desportivos sejam consideradas 

como tendo caráter público (performances diretas) já que outras manifestações 

indiretas como aquelas que são prestadas na rádio, televisão ou internet também 

contam. Se bem que nesta situação (relativamente às performances públicas 

indiretas) deva ser feita uma ressalva: apenas aquelas que são transmitidas ao vivo 

                                                           

98 Embora, em determinadas situações, nos pareça que esta é quase uma condição 

suficiente. A este nível, KAROLINA TETLAK, Taxation of…, op. cit., p. 70. A autora 

refere: “As an example of such an activity one can indicate endorsing a candidate 

for public office in the form of paid participation in a political festival. If the 

taxpayer participates in the project as a sportsman, i.e. a popular person, and 

receives income from this activity the income will be taxed in accordance with the 

principles deriving from article 17of the OECD Model.”. 
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ou as transmitidas pela primeira vez devem ser consideradas públicas99. Assim, 

transmissões repetidas já não serão consideradas performances públicas, pelo que, 

nesta situação já não se aplicará o artigo 17.º, mas sim o artigo 12.º, que diz 

respeito aos royalties100.  

Ou seja, caso estejam preenchidas aquelas condições que vimos101, sobretudo 

que haja uma relação/conexão direta entre os rendimentos auferidos e a atuação 

pessoal desportiva efetuada, aplicar-se-á o artigo 17.º, caso, porventura, ela não 

exista, aplicar-se-ão, em alternativa, outros artigos da CMOCDE.  

Outro fator a ter em conta, para além deste critério, é a distinção entre aquilo 

que é a remuneração própria do desportista e a aquilo que é devido, não ao 

desportista, mas aos seus colaboradores não desportistas102103. 

                                                           

99 Páragrafo 18 dos Comentários ao artigo 12.º da CMOCDE: “The fee for the 

musical performance, together with that paid for any simultaneous radio 

broadcasting thereof, seems to fall under Article 17”. 

100 Mais uma vez, o páragrafo 18 dos Comentários ao artigo 12.º da CMOCDE é 

claro: “Where, whether under the same contract or under a separate one, the 

musical performance is recorded and the artist has stipulated that he, on the basis 

of his copyright in the sound recording, be paid royalties on the sale or public 

playing of the records, then so much of the payment received by him as consists of 

such royalties falls to be treated under Article 12”. 

101 Embora, por vezes, não seja necessário o preenchimento de todas as condições 

para determinado rendimento ser considerado como abrangido pelo artigo 17.º da 

CMOCDE. 

102 Como será o caso de treinadores, empresários, massagistas, preparadores 

físicos, entre outros, como, aliás, já tivemos oportunidade de ver, anteriormente. A 

este nível, MANUEL PIRES, Da Dupla Tributação…, op. cit., p. 697. O autor refere: “o 
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Feitas estas ressalvas iniciais, entendemos ser importante mencionar alguns 

tipos de rendimentos que são abrangidos pelo escopo de aplicação do artigo 17.º 

da CMOCDE e outros aos quais não se aplica este artigo104. 

Assim, relativamente aos primeiros, podemos apontar: 

- Prémio em virtude da assinatura de contrato: este rendimento, está, como é 

óbvio, diretamente relacionado com a prática desportiva, daí que deva ser 

                                                                                                                                                     

artigo não se aplica às remunerações dos colaboradores dos artistas e desportistas: 

rendimentos derivados da prestação de serviços pelo «apoderado» de um toureiro, 

empresário de um futebolista, ou manager de um pugilista. [T]odos os 

rendimentos auferidos por esses profissionais não estão compreendidos no âmbito 

do artigo 17.º”. Exemplos que continuam perfeitamente válidos, não obstante já 

terem decorrido mais de 30 anos desde a publicação desta obra (aspas e itálicos no 

original, interpolação nossa). 

103 O parágrafo 7 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE é claro quanto aos 

empresários, por exemplo, como já vimos na nota de rodapé 87. 

104 Por questões de tempo e de espaço, entendemos ser esta a análise e a maneira 

mais percetível de dar a conhecer esta subtemática. Limitamo-nos, no entanto, a 

mencionar e enquadrar os tipos de rendimentos mais conhecidos e a apontar as 

soluções mais óbvias, pois é impossível analisar todo o tipo de rendimentos 

auferidos pelos desportistas e abordar as questões mais complexas e profundas 

(ainda que sempre que possível apontemos algumas e deixemos pistas para a sua 

resolução) relacionadas com este subtema. Fica este trabalho, quem sabe, para 

outra sede, no futuro. 
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tributado no Estado da Fonte, ou seja, no Estado em que o desportista irá atuar105, 

de acordo com o artigo 17.º da CMOCDE. 

- Rendimentos derivados de entrevistas: caso as mesmas estejam, direta ou 

indiretamente, relacionadas com o evento desportivo que se irá realizar nesse 

mesmo Estado e no qual o entrevistado também participará na veste de 

desportista. Se assim for, justificar-se-á a aplicação do artigo 17.º e a 

correspondente tributação no Estado onde a entrevista e o desempenho 

desportivo tenham lugar106. Ou seja, tudo dependerá da relação dessa entrevista 

com a própria atuação desportiva107. 

- Rendimentos derivados de publicidade: caso um desportista participe num 

anúncio que esteja relacionado com um evento desportivo no qual ele irá 

                                                           

105 Este prémio de assinatura de contrato é muito comum, por exemplo, no futebol. 

Com efeito, quando um futebolista está em final de contrato com determinado 

clube é normal receber este prémio oferecido pelo clube com o qual irá assinar o 

novo contrato. Prémio este que tem sido uma prática cada vez mais vulgar e cujo 

montante é cada vez mais significativo. 

106 Pense-se na hipótese do piloto de MotoGP, Valentino Rossi, conceder uma 

entrevista num Estado onde não é considerado residente. Por exemplo, conceder 

uma entrevista em Portugal (onde é considerado não residente) em virtude da sua 

participação no Grande Prémio de Portugal, em MotoGP, sendo, por este facto, 

tributado em Portugal por este ser o Estado da Fonte. 

107 Páragrafo 9.1 dos Comentários à CMOCDE: “the activities of an entertainer or 

sportsperson [i]nclude interviews in that State [o Estado da fonte] that are closely 

connected with such an appearance” (interpolação nossa). 
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participar enquanto tal, não restam dúvidas de que os rendimentos obtidos em 

virtude dessa participação estão abrangidos pelo artigo 17.º108. 

- Rendimentos que resultem da cedência de direitos de imagem: caso os 

rendimentos obtidos pelos desportistas não residentes com a cedência da sua 

imagem estejam relacionados com a sua atuação desportiva nesse Estado, estarão 

abrangidos pelo artigo 17.º, logo serão tributados no Estado da Fonte109. E isto 

quer esta cedência do seu direito de imagem por parte do desportista não 

residente seja feita por ele a uma entidade residente, como, também, no caso de o 

detentor dos direitos de imagem do desportista não ser o próprio, mas sim uma 

entidade não desportiva, não residente, que os cede a um residente. 

                                                           

108 Será o caso, nomeadamente, do rendimento pago por uma empresa francesa a 

um futebolista, considerado não residente em França, por exemplo, o Cristiano 

Ronaldo, para a realização de um anúncio publicitário de divulgação do 

Campeonato da Europa de Futebol, de 2016, que irá decorrer, propositadamente, 

em França. 

109 Parágrafo 9.5 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE: “There are cases 

[w]here payments made to an entertainer or sportsperson who is a resident of a 

Contracting State, or to another person, for the use of, or right to use, that 

entertainer’s or sportsperson’s image rights constitute in substance remuneration 

for activities of the entertainer or sportsperson that are covered by Article 17 and 

that take place in the other Contracting State. In such cases, the provisions of 

paragraphs 1 or 2, depending on the circumstances, will be applicable” 

(interpolação nossa). 
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- Rendimentos resultantes de patrocínios quando haja uma conexão entres estes 

e a atuação desportiva que terá lugar no Estado da fonte110; 

- Rendimentos relacionados com os direitos de transmissão: quando o 

desportista efetua o seu desempenho desportivo e, para além disso, recebe 

rendimentos, pagos diretamente a si, em virtude da radiodifusão do evento 

desportivo no qual participa, aplicar-se-á o artigo 17.º da CMOCDE.  

Quanto aos rendimentos que não são abrangidos pelo campo de aplicação do 

artigo 17.º da CMOCDE, podemos apontar111: 

                                                           

110 Parágrafo 9 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE: “Article 17 will apply to 

[s]ponsorship income [w]hich has a close connection with a performance in a 

given State (e.g. payments made to a tennis player for wearing a sponsor’s logo, 

trade mark or trade name on his tennis shirt during a match). Such a close 

connection may be evident from contractual arrangements which relate to 

participation in named events or a number of unspecified events; in the latter case, 

a Contracting State in which one or more of these events take place may tax a 

proportion of the relevant [s]ponsorship income (itálicos no original, interpolação 

nossa). No entanto, mais difícil de analisar e de aplicar o artigo 17.º será quando os 

rendimentos auferidos pelos desportistas pelos patrocínios não estejam, de todo, 

associados a uma atuação desportiva em particular, mas tenham um caráter geral. 

A este propósito, aconselhamos DICK MOLENAAR, Taxation of International 

Performing Artistes – The problems with Article 17 OECD and how to correct 

them, Amsterdam, IBFD, 2005, pp. 105, 106 e 107. 

111 Não vamos indicar os rendimentos que já tivemos oportunidade de deixar claro 

que poderão não ser abrangidos pelo escopo de aplicação do artigo 17.º da 

CMOCDE, como, por exemplo, os rendimentos auferidos por desportistas 

financiados por fundos públicos. 
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- Rendimentos relacionados com os direitos de transmissão quando estes são 

detidos por um terceiro e não revertem a favor do desportista: quando os direitos 

de transmissão são detidos por um terceiro (por exemplo, o organizador de um 

torneio de basquetebol) e o pagamento é efetuado a este, revertendo os 

rendimentos para este e não a favor do desportista considera-se que estes 

rendimentos não estão relacionados com as atividades pessoais do desportista, 

pelo que, em tal situação, não se aplica o artigo 17.º da CMOCDE. Diga-se, 

porventura, também, que o artigo 17.º não se aplicará aos rendimentos que sejam 

em fase posterior distribuídos às equipas participantes112; 

- Rendimentos recebidos pelo cancelamento de um evento desportivo: nesta 

situação, não há quaisquer dúvidas de que tais rendimentos não caem na alçada do 

artigo 17.º, já que não há qualquer atuação desportiva. Aplicar-se-ão, nesta 

situação, os artigos 7.º ou 15.º, conforme os casos, mas uma vez que não estão 

                                                           

112 Parágrafo 9.4 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE: “Payments for the 

simultaneous broadcasting of a performance by an entertainer or sporstperson 

made [t]o a third party (e.g. the owner of the broadcasting rights) and that 

payment does not benefit the performer, the payment is not related to the personal 

activities of the performer and therefore does not constitute income derive by a 

person as an entertainer or sportsperson from that’s personal activities as such. 

For example, where the organizer of a football tournament holds all intellectual 

property rights in the event and, as such, receives payments for broadcasting 

rights related to the event, Article 17 does not apply to these payments; similarly, 

Article 17 will not apply to any share of these payments that will be distributed to 

the participating teams and will not be re-distributed to the players and that is not 

otherwise paid for the benefit of the players” (itálicos no original, interpolação 

nossa). 
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previstas as condições para a tributação no Estado da fonte (a existência de 

estabelecimento estável no que diz respeito ao artigo 7.º ou o exercício de emprego 

no que toca ao artigo 15.º), então, cabe apenas ao Estado da residência tributar os 

rendimentos auferidos pelo cancelamento do evento desportivo113; 

- Royalties (direitos de propriedade intelectual): caso o desportista receba um 

pagamento em função da gravação do seu desempenho desportivo e posterior 

comercialização114 (sendo o valor deste pagamento feito tendo em conta o número 

de DVDs vendidos, por exemplo), então, aplica-se o artigo 12.º e não o 17.º115.  

 - Rendimentos auferidos na qualidade de repórter ou de comentador de um 

evento desportivo, no qual o desportista (comentador ou repórter) não participe: 

nesta situação, não se considera a atividade como uma atividade desportiva, 

portanto não se aplica o artigo 17.º da CMOCDE116; 

                                                           

113 Parágrafo 9 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE: “Payments received in 

the event of the cancellation of a performance are also outside the scope of Article 

17, and fall under Article 7 or 15, as the case may be”. 

114 Por exemplo, a situação em que um jogo de badminton ao vivo é gravado para 

mais tarde ser comercializado em DVD. 

115 Parágrafo 9 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE onde se pode ler: 

“Royalties for intellectual property rights will normally be covered by Article 12 

rather than Article 17” e parágrafo 18 dos Comentários ao artigo 12.º: “Where, 

whether under the same contract or under a separate one, the musical 

performance is recorded and the artist has stipulated that he, on the basis of his 

copyright in the sound recording, be paid royalties on the sale or public playing of 

the records, then so much of the payment received by him as consists of such 

royalties falls to be treated under Article 12”. 

116 No parágrafo 9.1 dos Comentários ao artigo 17.º da CMOCDE pode ler-se: 
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 - Rendimentos que resultem da cedência de direitos de imagem: caso os 

rendimentos obtidos pelos desportistas não residentes com a cedência da sua 

imagem não estejam relacionados com a sua atuação desportiva nesse Estado117; 

- Rendimentos resultantes de patrocínios quando não há uma conexão entres 

estes e a atuação desportiva que terá lugar no Estado da fonte. 

 

Conclusão 

A CMOCDE prevê uma tributação específica para os desportistas, no seu artigo 

17.º. Esta é, sem dúvida, a primeira nota de destaque que retirámos do nosso 

trabalho e aquela a partir da qual pudemos, efetivamente, retirar outras ilações.  

                                                                                                                                                     

“Merely reporting or commenting on an entertainment or sports event in which 

the reporter does not himself participate is not an activity of an entertainer or 

sportsperson acting as such. Thus, for instance, the fee that a former or injured 

sportsperson would earn for offering comments during the broadcast of a sports 

event which that person does not participate would not be covered by Article 17”. 

117 Algo que podemos retirar do parágrafo 9.5 dos Comentários ao artigo 17.º da 

CMOCDE: “It is frequent for entertainers and sportspersons to derive, directly or 

indirectly (e.g. through a payment made to the star-company of the entertainer or 

sportsperson), a substantial part of their income in the form of the payments for 

the use of, or the right to use, their «image rights», e.g. the use of their name, 

signature or personal image. Where such uses of the entertainer’s or 

sportsperson’s image rights are not closely connected with the entertainer’s or 

sportsperson’s performance in a given State, the relevant payments would 

generally not be covered by Article 17” (aspas e itálicos no original).  
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O artigo 17.º acaba por retirar do escopo de aplicação de outros artigos da 

CMOCDE (nomeadamente, dos artigos 7.º e 15.º) este grupo de pessoas, aplicando-

lhe, então, o artigo 17.º, o que, por sua vez, resulta numa tributação internacional 

própria para os desportistas, e, portanto, diferente das demais pessoas, já que 

estes serão tributados primeiramente no Estado da fonte (independentemente de 

estarem preenchidas determinadas condições, como acontece com os outros 

sujeitos) e, também, no seu Estado da residência (a quem compete eliminar a dupla 

tributação). 

Esta tributação internacional específica dos desportistas foi criada, sobretudo, à 

dificuldade das administrações fiscais dos vários Estados detetarem e localizarem 

o rendimento dos desportistas, tendo em conta a enorme mobilidade que os 

caracteriza, numa fase em que a prática de celebrar CDT não era tão comum e em 

que, por isso, a troca de informações e assistência mútua entre Estados ficavam 

aquém.  

No entanto, esta tributação internacional específica dos desportistas nunca 

deixou de ser questionada e de levantar alguns problemas que põem em causa a 

sua justificação e a própria aplicação do artigo 17.º. Não obstante isto, os Estados 

têm optado por manter este artigo na CMOCDE, como ficou provado na recente 

alteração de 2014. 

Muitas das últimas alterações aos Comentários da CMOCDE têm, contudo, sido 

feitas no sentido de restringir o escopo de aplicação do artigo 17.º e, na medida do 

possível, equiparar, cada vez mais, este grupo de sujeitos às demais pessoas que 

auferem rendimentos fora do Estado da residência. Esta foi a resposta que foi dada 

ao facto de cada vez mais autores questionarem a própria existência deste artigo 

17.º quando há já uma enorme cooperação no campo fiscal, relativamente à troca 

de informações, por exemplo, o que leva estes autores a defenderem que a 

tributação no Estado da residência para os desportistas é suficiente e que poderia 

acabar com muitos dos problemas que surgem com a tributação cumulativa em 
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ambos os Estados, nomeadamente, a excessiva ou dupla tributação que alguns 

autores apontam. 

Na verdade foi esta justificação que levou a Holanda a deixar de incorporar o 

artigo 17.º nas suas CDT e a não sujeitar a tributação na fonte os rendimentos dos 

desportistas não residentes, quando estejam em causa desportistas de Estados 

com os quais tenha sido celebrada uma CDT, ficando a tributação destes 

rendimentos por conta exclusiva do seu Estado da residência. Assim, a título de 

exemplo, um corredor residente num Estado com o qual a Holanda tenha 

celebrado uma CDT deste género, se for participar numa prova de atletismo na 

Holanda e com isso receber rendimentos, será tributado apenas no seu Estado da 

residência e não na Holanda. 

Feito um balanço muito geral do nosso trabalho e apontados alguns dos avanços 

mais recentes neste campo, achamos pertinente terminar, por esta ser uma área 

científica em constante evolução, em que muito depende daquilo que os próprios 

Estados colocarem em prática (porque muitas das soluções que vimos são 

opcionais), com o levantamento de algumas questões e de alguns problemas que 

afetam a tributação internacional dos desportistas com base na aplicação do artigo 

17.º da CMOCDE. 

Desta forma, chamamos a atenção: 

- Para o problema da excessiva ou dupla tributação que pode resultar da 

aplicação do artigo 17.º; 

- Para o facto de que haver uma isenção apenas para os desportistas financiados 

por fundos públicos, poderá facilitar o acesso destes a eventos desportivos 

internacionais comparativamente com os desportistas não financiados por esses 

fundos, o que poderá ser discriminatório face ao artigo 24.º da CMOCDE e mesmo 

em relação aos artigos 56.º e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; 
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- Para a realidade do artigo 17.º não ser fácil de aplicar já que cria problemas 

burocráticos, para além de despesas, para ambos os Estados. A justificar isto, para 

o Estado da fonte, temos as questões da dedução das despesas e do reembolso do 

imposto e para o Estado da residência temos a questão do crédito de imposto 

estrangeiro; 

- Para o facto de os desportistas se verem desincentivados a deduzir despesas 

ou a obter um reembolso no Estado da fonte. Um desportista que participe em 

vários eventos desportivos em diferentes Estados ao longo do ano e queira fazer 

isso, terá de preencher os formulários necessários para tal em cada um deles, o que 

significa conhecer o direito interno desses Estados, o que poderá implicar que os 

desportistas gastem dinheiro a contratar consultores ou advogados fiscais que os 

ajudem.  

Muito mais poderia ser dito, mas na ausência de tempo e de espaço, concluímos, 

dizendo que a tributação internacional dos desportistas com base no artigo 17.º da 

CMOCDE é a realidade que temos, apesar de encerrar variadas dificuldades pelo 

que, por isso, é uma questão que veio para ficar e que convém acompanhar detalha 

e constantemente. 
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Abreviaturas 

AF – Administração Fiscal 

CDT – Convenções de dupla tributação 

CIRC – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

CIRS – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

CMOCDE – Convenção Modelo da Organização para a Cooperação e  

 Desenvolvimento Económico 

CRP – Constituição da República Portuguesa 

FMI (ou IMF) –  Fundo Monetário Internacional (ou International  

Monetary Fund) 

IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
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Desporto: um novo campo para a mediação de conflitos 

 

Emanuel Agostinho Azevedo Carvalho 

 

 

Introdução 

A criação do TAD proporcionou a fusão do desporto com a mediação de 

conflitos ao prever o funcionamento de um serviço de mediação junto desta 

jurisdição. O desporto é, assim, o mais recente campo para actuação da mediação 

de conflitos, que actualmente já intervém para dirimir litígios de diversas 

naturezas e, por isso, está contemplada em várias áreas do nosso ordenamento 

jurídico, tais como – e citando-se as mais propagadas - a mediação laboral, familiar, 

penal, civil, comercial, escolar, comunitária e administrativa.    

Esta nova circunscrição pode ser apelidada de “mediabilidade desportiva”, 

termo técnico-jurídico que se inspira no já empregado pela Prof.ª Mariana França 

Gouveia para procurar definir quais as matérias em função de determinados 

critérios, que podem ser objecto da mediação.1 Aliás, este conceito de 

“mediabilidade” aproxima-se comparativamente ao de “arbitrabilidade” previsto 

na LAV.2 

A “mediabilidade desportiva” apresenta-se como o núcleo do presente artigo 

que terá como alvo dissecar o serviço de mediação que funciona sob a égide do 

TAD. A escolha desta temática adveio da exposição efectuada pelo Mestre Carlos 

Dias Ferreira, Presidente à data da palestra da Direcção da APPD, do tema “A 

                                                           

1 Vide página 83 de “Curso de Resolução Alternativa de Litígios”.  

2 Artigo 1.º, n.º 1da LAV. 
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criação de Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal”, aquando da abordagem dos 

serviços de mediação no âmbito do TAD, que suscitou interesse em estudar com 

pormenor esta área com vista a compreender melhor a sua efectivação, bem como 

o (in)sucesso da referida fusão. 

Deste modo, propõe-se inicialmente elucidar a mediação de conflitos em 

Portugal, sendo intenção percorrer desde uma abordagem genérica até à 

importância deste meio para a resolução de litígios no âmbito do desporto. De 

seguida, pretende-se, então, dissecar o processo de mediação no TAD por marcar a 

génese da mediação de conflitos no âmbito do desporto nacional e pese embora 

seja intenção centrar este trabalho numa perspectiva interna, é conferido 

igualmente uma atenção ao panorama internacional, relevando-se com maior 

enfâse a mediação no CAS/TAS uma vez que este tribunal se apresenta como o 

arquétipo do TAD que foi instituído em Portugal.  

 

1. Mediação 

1.1. Conceito 

A presença da mediação como meio de resolução de litígios no panorama 

jurídico nacional é bastante recente, por isso no que toca à sua definição impõe-se 

começar por referir que foi aprovada somente em 2013 a LM3 e à luz desta a 

mediação é “a forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades 

públicas ou privadas, através da qual duas ou mais partes em litígio procuram 

                                                           

3 Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril. 
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voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um mediador de 

conflitos.”4  

Com a aprovação do referido diploma a noção de mediação fica claramente 

melhor enquadrada no nosso ordenamento jurídico, pese embora já tivesse 

expressão legal anterior, designadamente, na lei que instituiu os Julgados de Paz5, 

na lei que criou o sistema de mediação penal6, no despacho do Ministério da Justiça 

que aprovou o sistema de mediação familiar7 e no protocolo que constituiu o 

sistema de mediação laboral8.  

Contudo e feita uma comparação das noções presentes em cada um dos 

referidos normativos, verifica-se que não são coincidentes, o que permite concluir 

que com esta lei foi, assim, concebida uma noção padrão de mediação geral em 

Portugal. Este conceito tem merecido um acolhimento maioritariamente 

consensual na doutrina portuguesa, apesar de absorver o entendimento 

preconizado no direito de matriz anglo-saxónica no qual a mediação é considerada 

                                                           

4 Artigo 2.º, alínea a) da LM. 

5 Artigo 35.º, n.º 1 da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 

6 Artigo 4.º da Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho. 

7 Artigo 7.º, n.º 1 do Despacho n.º 18778/2007, de 22 de Agosto, publicado na II.ª 

Série do Diário da Republica. 

8 Artigo 1.º, n.º 2 do Protocolo de Acordo celebrado em 5 de Maio de 2006 entre o 

Ministério da Justiça e a Confederação da Indústria Portuguesa, Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal, Confederação do Turismo Português, 

Confederação dos Agricultores de Portugal, Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses – Intersindical Nacional e a União Geral dos Trabalhadores. 
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como “o conjunto de procedimentos de resolução alternativos aos meios 

judiciais”9, designados frequentemente por “ADR”. 

Neste contexto e para melhor apreensão desta conceptualização importa 

destrinçar a mediação de outras meios de resolução alternativa de litígios, que por 

terem sobretudo uma maior expressão no ordenamento jurídico anglo-saxónico 

enuncio as principais nas suas designações naturais: Conciliaton, Mini-trial, Early 

Neutral Evalution, Med-Arb.  

A conciliação (conciliaton) consiste na intervenção de uma terceira parte 

independente às partes em litígio, que procura promover o diálogo entre estas com 

vista a uma eventual conciliação ou acordo. Este meio até se destaca em Portugal 

no papel desempenhado pelo Juiz quando convida as partes para a “tentativa de 

conciliação” embora em contexto judicial10. 

“O mini-julgamento (mini-trial) caracteriza-se pela simulação de uma sessão do 

tribunal na qual os advogados de cada parte apresentam os seus argumentos a um 

painel constituído pelas próprias partes e por uma terceira parte neutra, a qual 

auxilia as partes na clarificação do conflito e na avaliação dos méritos da respectiva 

pretensão. Não é formulada nenhuma decisão vinculativa, porém as partes 

adquirem uma percepção mais realista do problema o que as leva frequentemente 

à celebração imediata do acordo.”11 

                                                           

9 Vide página 17 de “Curso de Resolução Alternativa de Litígios”. 

10 Conferir os artigos 594.º e 604.º do CPC. 

11 Consultar relatório do OEC disponível no seguinte site: 

http://oec.ces.uc.pt/biblioteca/pdf/pdf_estudos_realizados/resolucao_alternativa.pdf. 

http://oec.ces.uc.pt/biblioteca/pdf/pdf_estudos_realizados/resolucao_alternativa.pdf
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A chamada avaliação prévia independente (early neutral evalution) consiste 

num “processo em que um profissional, geralmente um advogado, neutro face à 

disputa, ouve um resumo com os pontos essenciais de cada uma das partes e emite 

uma opinião não vinculativa relativamente aos méritos de cada parte.”12 

Por sua vez, “a mediação–arbitragem (med-arb) resulta numa combinação entre 

estes dois processos. As partes concordam em submeter o seu litígio a um 

mediador e nos pontos em que não conseguem chegar a um acordo aceitam que o 

mediador actue na qualidade de árbitro e lhes imponha uma decisão quanto aos 

pontos não consensuais. Nalgumas versões, o mediador e árbitro devem ser 

pessoas distintas.”13     

Transpondo as nossas fronteiras multiplicam-se os conceitos de mediação em 

virtude de haver Estados em que a mediação está amplamente propagada e o 

recurso a este meio é um procedimento sedimentado junto dos cidadãos. De um 

modo invariável, apresenta-se a opinião já amplamente divulgada 

internacionalmente do autor John M. Haynes14 segundo o qual “a mediação é um 

processo em virtude do qual um terceiro, o mediador, ajuda os participantes numa 

situação em conflito à sua resolução, que se expressa num acordo consistente, numa 

solução mutuamente aceitável e estruturada de modo a permitir, se necessário, a 

continuidade das relações entre as pessoas envolvidas no conflito.”  

Sem descurar que pareceres mais haviam e não menos importantes, conclui-se 

que o conceito de mediação é um conceito aberto e em permanente evolução, 

sendo variável em função de factores culturais, geográficos, sociais, económicos e 

até políticos, que permitiria dissertações quase infinitas sobre este tema 

                                                           

12 Consultar publicação citada na nota de rodapé precedente. 

13 Consultar publicação citada na nota de rodapé n.º 11. 

14 John M. Haynes é autor de “Fundamentos de la Mediación Familiar”. 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

 

305 

atendendo à densidade do conteúdo subjacente, sobretudo numa dimensão 

internacional.  

 

1.2. Princípios caracterizadores   

Os princípios caracterizadores da mediação estão intimamente conexos com a 

sua conceptualização pelo que se pode considerar que são vários e distintos em 

função da noção preconizada. Centrando a presente reflexão a partir do conceito 

previsto na LM pode-se apontar que a mediação baseia-se conjugadamente nos 

seguintes princípios: voluntariedade (com carácter predominantemente 

presencial), igualdade e contraditório, legitimidade ou autoridade, neutralidade, 

confidencialidade, flexibilidade procedimental e legalidade.  

Desde logo, importa frisar que só existe mediação com partes ou mediados pois 

está na livre disponibilidade destes poderem recorrer à mediação, direito este que 

se pode considerar fundamental e como reflexo da tutela jurisdicional efectiva 

garantida a todos os cidadãos pela CRP15. Esta voluntariedade das partes configura, 

ainda, que não podem ser substituídas ou representadas por terceiros, revelando-

se imperioso a sua intervenção directa, pese embora na mediação com recurso às 

novas tecnologias a presença pode não ser física.  

A presença das partes está intimamente ligada à legitimidade ou autoridade 

para tomarem decisões pois tal poder está inerente à qualidade da sua intervenção 

e deixar pendente um processo de mediação em função de confirmações decisórias 

seria descaracterizar a natureza processual deste meio. É crucial também que as 

partes quando se apresentem na mediação se sintam confortavelmente em 

                                                           

15 Artigo 20.º da CRP. 
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situação de equilíbrio de modo a evitar que qualquer ascendente de uma parte 

decorrente de factores, por exemplo, económicos, educacionais, profissionais ou 

até físicos, torne inviável o processo. Esta igualdade deve-se, ainda, fazer notar no 

procedimento podendo qualquer das partes contrapor as perspectivas contrárias.  

Em contraposição aos princípios até agora dissecados, a neutralidade ou a 

imparcialidade é um princípio sobejamente importante que se centra no mediador 

e que se não for respeitado por este deixa de existir mediação. Exige-se do 

mediador que não tome posição por qualquer um dos interesses apresentados na 

resolução, sendo seu dever quando tal objectividade seja posta em causa dar por 

terminada a mediação.16 

Por sua vez, o mediador e as partes partilham o princípio da confidencialidade 

embora com uma aplicação prática distinta. Assim, é imposto ao mediador sigilo 

absoluto acerca de todos os conteúdos que as partes levarem ao seu conhecimento 

durante o processo de mediação.17 Tal dever impede mesmo que o mediador seja 

em momento posterior à mediação testemunha no âmbito de um processo 

judicial18, salvo estritamente por razões de ordem pública19. Esta reserva estende-

                                                           

16 A LM prevê no seu artigo 6.º n.º 2 que “o mediador de conflitos não é parte 

interessada no litígio, devendo agir com as partes de forma imparcial durante toda 

a mediação.” 

17 Artigo 5.º, n.º 1 da LM. 

18 Artigo 28.º da LM. 

19 O artigo 5.º, n.º 3 da LM preceitua que: “O dever de confidencialidade sobre a 

informação respeitante ao conteúdo da mediação só pode cessar por razões de 

ordem pública, nomeadamente para assegurar a protecção do superior interesse 

da criança, quando esteja em causa a protecção da integridade física ou psíquica de 

qualquer pessoa, ou quando tal seja necessário para efeitos de aplicação ou 
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se igualmente às informações reveladas entre as partes (em sessões conjuntas) e 

às trocadas entre cada uma delas e o mediador (em sessões privadas), não 

podendo as primeiras ser usadas fora do processo de mediação, nem as segundas 

poderão ser reveladas pelo mediador à parte contrária, salvo autorização da 

respectiva parte. A confidencialidade entre as próprias partes tem-se revelado um 

forte estímulo ao recurso à mediação uma vez que se sentem menos inibidas de 

revelar informações que potencialmente poderiam ser prejudiciais aos seus 

interesses e que noutro contexto de resolução não seriam divulgadas, o que 

possibilita um abrir de portas de entendimento até então fechadas.  

In fine, a mediação caracteriza-se processualmente por ser informal, flexível no 

seu desenvolvimento e adaptável em função das especificidades do litígio exposto 

pelas partes, tudo com vista a facilitar a comunicação entre estas e possibilitar a 

obtenção no final de um acordo. Tal consenso apesar de estar na disponibilidade 

total das partes deve, por imposição da LM, respeitar as normas que à luz do nosso 

ordenamento jurídico se considerem como imperativas ou inderrogáveis, sob pena 

de o acordo não ser válido e, por conseguinte, exequível. 

 

1.3. Enquadramento legal  

A aprovação da LM constituiu um importante marco normativo na mediação em 

Portugal pois pela primeira vez passa a integrar no nosso ordenamento jurídico 

uma lei que se dedica autonomamente a esta matéria. Até à entrada em vigor da 

LM, verificava-se no foro legislativo interno, segundo a opinião dos Professores 

                                                                                                                                                     

execução do acordo obtido por via da mediação, na estrita medida do que, em 

concreto, se revelar necessário para a protecção dos referidos interesses.”  
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Dulce Patrão e Afonso Lopes20, um “panorama assaz distinto assistindo-se a uma 

regulação detalhada dos sistemas públicos de mediação (especializada e nos 

Julgados de Paz) e a um vazio legal quase completo no que diz respeito à mediação 

privada.”  

Dissecando a LM esta veio primeiramente estabelecer21 os princípios gerais 

aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da 

mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. O legislador 

começou, assim, por considerar que há princípios gerais22 “aplicáveis a todas as 

mediações realizadas em Portugal, independentemente da natureza do litígio que 

seja objecto de mediação”23, o que demonstra uma intenção clara de definir um 

regime geral da mediação que, assim, se impõe, como vários autores defendem, 

como um autêntico meio de RAL. Este passo dado pelo legislador consegue ir além 

do imposto por Directiva da União Europeia24 que, em matéria de mediação civil e 

comercial, apenas exigia que Portugal regulasse os litígios transfronteiriços 

intracomunitários, passando agora a existir normas para os litígios exclusivamente 

nacionais, que apesar de algumas divergências doutrinais temos de admitir pela 

sua aplicabilidade a quaisquer litígios do foro interno, inclusive aqueles que 

venham a ocorrer no âmbito do TAD.  

Numa segunda linha, o legislador desceu de um patamar transversal aos vários 

modelos de mediação para definir especificamente o regime jurídico da mediação 

                                                           

20 Vide Nota dos Autores no livro: “Lei da Mediação Comentada”. 

21 Artigo 1.º da LM. 

22 Capítulo II da LM. 

23 Artigo 3.º da LM. 

24 Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 

2008. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?code=32008L0052&Submit=Pesquisar&RechType=RECH_celex&_submit=Pesquisar
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civil e comercial25, quer no âmbito da mediação privada quer no âmbito de uma 

intervenção a ser levada a cabo nos Julgados de Paz, ficando aqui sobejamente 

explícito que tais normas não se aplicam a outros domínios como a mediação no 

âmbito do TAD. 

O terceiro elemento definido na LM foi estabelecer um regime jurídico dos 

mediadores, todavia e uma vez escalpelizado o Capítulo IV verifica-se que se trata 

de uma regulação parcial pois somente se focou no estatuto, formação, direitos e 

deveres, impedimentos e remuneração, preterindo os requisitos de exercício de 

funções e remuneração que os diplomas subjacentes aos sistemas públicos de 

mediação pormenorizam, pelo que se deve concluir que estas regras estabelecidas 

na LM têm uma circunscrição que se restringe somente à mediação privada. Neste 

sentido e atendendo ao facto de que o processo de constituição da lista de 

mediadores do TAD está actualmente em preparação26, não estando por 

conseguinte definida a sua regulamentação, facilmente se concluirá que gozará de 

um regime jurídico autónomo. 

Por último, o legislador dedica-se no Capítulo V aos sistemas públicos de 

mediação, sendo sua pretensão elencar os elementos mais importantes destes 

sistemas, entre os quais se destaca as competências, as taxas, a função do 

mediador, início e duração do procedimento e a fiscalização, porém estas normas 

têm de ser complementadas pelas normas específicas que vigoram para cada um 

dos sistemas27. 

                                                           

25 Capítulo II da LM. 

26 Informação apurada em Junho de 2015 junto do Conselho de Arbitragem 

Desportiva do TAD. 

27 Conferir as notas de rodapé n.º 6, 7 e 8. 
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Em conclusão, é indubitável que a aprovação da LM se afigura extramente 

benéfica e sinal de progresso para a mediação em Portugal, contudo tem sido 

perfilhado entre a doutrina e os profissionais que diariamente se ocupam com o 

exercício da mediação que este regime legal, no que tange à sua organização 

sistemática, não foi estruturado de modo muito claro e funcional, ao que acresce 

ainda dentro em breve com a regulamentação específica dos serviços de mediação 

no âmbito do TAD promover-se novamente à disseminação de normas jurídicas 

afectas à mediação por diversos diplomas. 

 

1.4. Processo 

Em Portugal e sob o ponto de vista legal, a mediação preconizada assenta num 

modelo de cariz facilitador não avaliativo, que se contrapõe aos adoptados noutros 

países cujo papel do mediador assenta numa intervenção mais directiva e/ou 

avaliativa. Esta elação decorre dos deveres impostos ao mediador entre os quais 

tem de “abster-se de impor qualquer acordo aos mediados, bem como fazer 

promessas ou dar garantias acerca dos resultados do procedimento, devendo 

adoptar um comportamento responsável e de franca colaboração com as partes.”28  

Conjugando este dever imposto ao mediador com as características da 

informalidade e flexibilidade, permite aqui apresentar-se um modelo teórico do 

processo que na prática pode não ter as fases marcadamente distintas e com o 

seguimento sequencial que de seguida se propõe expor, salvo na fase inicial pois é 

denominador comum que a mediação tenha início com um contacto de solicitação, 

o qual exige uma avaliação imediata da possibilidade desta se realizar e, por 

conseguinte, o mediador terá de proceder a contactos preliminares com as partes.  

                                                           

28 Artigo 26.º, alínea b) da LM. 
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Uma vez obtido o interesse e a concordância das partes em avançar para a 

mediação, o mediador deve proceder à realização de uma sessão de pré-mediação 

com o intuito de explicar o funcionamento da mediação e as respectivas regras de 

procedimento29. Posteriormente, as partes procedem à escolha do mediador30 e 

firmam a sua real vontade de recorrer à mediação assinando o protocolo de 

mediação com todo o clausulado imposto pela LM31. Quando for designada uma 

data e local para a mediação stricto sensu esta subdivide-se em várias fases, não 

havendo unanimidade na doutrina acerca da sua tipificação e da sua ordenação.  

Entre diversas opiniões descrevo a do conceituado Professor e Mediador Juan 

Carlos Vezzula que identifica “seis fases na mediação: 1º apresentação do 

mediador e das regras; 2º exposição do problema pelos mediados; 3º resumo e 

ordenação inicial do problema; 4º descoberta dos interesses ainda ocultos; 5º 

criação de ideias; 6º acordo.” 32 

É esperado que o processo de mediação termine com um acordo, pese embora a 

doutrina tem-se dividido em considerar se o grau máximo de satisfação que o 

processo pode atingir se verifica efectivamente com a obtenção do acordo ou se o 

restabelecimento da comunicação das partes ou ainda se a pacificação da relação 

entre as mesmas já permitirá concluir que se obteve por intermédio da mediação o 

almejado sucesso. Todavia, a mediação pode terminar por força de outras 

                                                           

29 Artigo 16.º, n.º 1 da LM. 

30Artigo 17.º da LM. 

31 Artigo 16.º, n.º 3 da LM. 

32 “Mediação – Teoria e Prática: guia para utilizadores e profissionais” da autoria de 

Juan Carlos Vezzulla. 
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circunstâncias como, por exemplo, a desistência de uma das partes, a interrupção 

por parte do mediador ou o decurso do tempo estimado para o procedimento.33  

 

1.5. Benefícios e obstáculos  

Os principais benefícios apontados ao processo de mediação concentram-se nas 

vantagens ou proveitos que as partes têm obtido, por contraposição a outros 

mecanismos de resolução de conflitos, particularmente o meio judicial. 

Destaca-se imediatamente a redução de tempo e de despesas porquanto o 

desfecho dos processos de mediação pode ocorrer em tempo útil 

consideravelmente inferior face aos restantes meios. Esta redução de tempo 

implica também na maioria das situações um ganho económico, o qual também se 

evidencia nos gastos a suportar com o desenvolvimento processual que, por 

exemplo, a nível de custas podem assumir valores mais baixos e suportáveis pelas 

partes.  

Neste sentido, a mediação no âmbito do TAD perspectiva-se que seja ainda mais 

valorizada pois os litígios em matéria de desporto carecem de resoluções 

extremamente rápidas porquanto a participação dos atletas está desde logo sujeita 

ao calendário dos respectivos eventos que por norma são fixos, além de que toda a 

valorização patrimonial e pessoal do atleta associada à sua participação não pode 

depender de uma imprevisível espera por decisões vinculativas e finais. Acresce 

ainda o facto de actualmente estar associado ao Desporto um elevado volume de 

negócios, contando de acordo com os últimos indicadores macroeconómicos que já 

tenha superado os 3% das transacções a nível mundial e já ultrapassou os 2% nas 

transacções de todos os Estados-Membros da União Europeia, pelo que os litígios 

                                                           

33 Artigo 19.º da LM. 
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neste âmbito podem atingir valores astronómicos cuja resolução célere 

possibilitará ainda exponenciar mais os proveitos. 

Além destas vantagens, o processo de mediação é marcadamente mais informal 

e mais flexível o que associado à participação activa das partes tem contribuído 

para que estas últimas sintam que há uma aproximação da justiça ao cidadão em 

virtude das decisões passarem a estar nas suas mãos (auto-responsabilização), ao 

invés das situações em que a decisão é entregue a um Juiz ou Árbitro. A 

aproximação verifica-se ainda entre as próprias partes, que por força da 

intervenção do mediador, tendem a restabelecer a comunicação, o que potencia 

não só resolver o conflito concreto que as separa, como pode promover 

plataformas de entendimento com vantagens pessoais ou até 

profissionais/comerciais que culminem num consenso final de “ganho-ganho”34.  

Pode-se também apontar benéfico para as partes que o processo de mediação 

tenha um carácter voluntário, no sentido de que as mesmas podem a qualquer 

momento interromper ou desistir da mediação, o que faz com que na prática 

tenham um controle total sobre a situação em litígio não tendo por isso nada a 

perder em tentar resolver por esta via.  

Acrescenta-se no mesmo sentido que o processo é confidencial, o que permite às 

partes divulgar conteúdos sem qualquer pudor uma vez que não podem ser usados 

contra as mesmas e uma vez revelados poderão levar à criação de soluções que 

fora destas circunstâncias não seriam sequer ponderadas. Considerando a enorme 

exposição mediática associada a certas modalidades desportivas e aos atletas a 

                                                           

34 Expressão traduzida à letra de “win-win” que foi preconizada por Roger Fischer, 

William Ury e Bruce Patton, autores do livro, na versão portuguesa, “CHEGAR AO 

SIM: Como conduzir uma negociação.”  
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confidencialidade no processo de mediação poderá igualmente afastar publicidade 

que pode ser adversa aos interesses envolvidos e ainda impedir a assistência de 

pessoas cuja presença pode ser prejudicial, tais como os adversários desportivos e 

a comunicação social. 

Por último, com a aprovação da LM ficou reforçada que a mediação deve ser 

considerada um processo seguro uma vez que é conduzido por profissionais 

certificados e sujeitos a normas de conduta.35 

Em contrapartida e para agrado dos mais cépticos deste processo, tem-se 

obstaculizado à mediação a ideia de privatização da justiça onde os potenciais 

acordos de vontade formados pelas partes podem consubstanciar declarações de 

vontade inválidas ou inexequíveis. Além do mais, não deixa de ser avesso à 

mediação certos conflitos que pela sua composição têm de ser resolvidos noutras 

instâncias, como são as situações em que estejam em causa direitos indisponíveis 

(por ex: os direitos de personalidade e os direitos fundamentais).  

Tem sido considerado que a mediação também não se coaduna com situações 

em que as partes se apresentem com comportamentos ou intenções de 

desonestidade, fraudulentas ou de má-fé. E a possibilidade das partes estarem 

acompanhadas ou não por advogados também tem gerado contestação uma vez 

que nos casos em que apenas uma se apresente assistida por mandatário, mesmo 

se sabendo que compete ao mediador evitar quaisquer desigualdades entre os 

mediados, o risco de tal acontecer é potencialmente superior, razão pela qual se 

tem debatido se a LM deveria ter imposto a presença obrigatória do advogado na 

mediação.  

Por último, a falta de percepção por parte do público em geral, inclusive 

especificamente por profissionais do Direito, pela maioria das organizações 

                                                           

35 Artigos 23.º e 24.º da LM. 
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desportivas e atletas, da existência, das características e das vantagens da 

mediação, faz com que se percam oportunidades de se resolver os litígios de forma 

mais eficiente, o que em Portugal decorre muito por motivos culturais e 

educacionais um vez que o tribunal continua a ser amplamente utilizado como o 

meio preferencial para se resolver os dissensos atendendo ao respeito que impõe 

sobre os cidadãos, além de que estas temáticas só desde há poucos anos têm sido 

divulgadas e implementadas, tal como se pode verificar pela recente aprovação da 

LM somente em 2013 e no âmbito do desporto a implementação do processo de 

mediação com a criação do TAD no ano passado. 

Em conclusão, a mediação não está imune a críticas ou até imperfeições, 

consubstanciando-se dever dos seus intervenientes principais, mediadores e 

instituições que promovem a mediação, entre as quais se inclui agora o TAD e em 

breve atletas, clubes e organizações afectas ao desporto, apostar em melhorar os 

seus mecanismos para proporcionar experiências cada vez mais positivas. 

 

2. Mediação no Tribunal Arbitral do Desporto 

2.1. Enquadramento histórico-legal 

A criação do TAD representou o culminar de uma pretensão defendida desde 

2001 pelo COP em instalar uma nova instância nacional de resolução de conflitos 

desportivos, a qual foi acerrimamente desenvolvida a partir de 2005 por uma 

Comissão Instaladora do TAD sob a égide do referido Comité.  

O TAD em Portugal elevou-se num momento em que internamente já tinham 

sido preconizadas experiências na resolução de conflitos em matéria desportiva 

levadas a cabo pelo Tribunal Arbitral da FPF, Comissão Arbitral da LPFP, Comissão 

Arbitral Paritária (Contrato Colectivo de Trabalho entre LPFP e SJPF), e, analisado 

à luz de uma óptica internacional assemelha-se funcionalmente ao CAS/TAS, que 

merecerá destaque mais adiante no presente artigo. 
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Até se alcançar a primeira versão definitiva da lei que determinou a criação do 

TAD36 foram igualmente cruciais os contributos da Comissão para a Justiça 

Desportiva criada pelo governo do Partido Socialista37 e os múltiplos pareceres 

recolhidos pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.38  

Aprovado o TAD pela Lei n.º 74/2013, de 6 de Setembro, mediante a qual foi 

proclamado que este tribunal teria “competência específica para administrar a 

justiça relativamente a litígios que relevam do ordenamento jurídico desportivo ou 

relacionados com a prática do desporto”39, foi necessário, para coerência do 

respectivo ordenamento, revogar determinadas normas40.  

                                                           

36A Assembleia da República promoveu a criação do TAD e respectiva lei pelo 

Decreto 128-XII, de 8 de Março de 2013 e publicado em Diário da República, II.ª 

Série A, n.º 104, em 21 de Março de 2013.     

37 Projecto de Lei n.º 236/XII/1ª apresentado pelo Partido Socialista em 18 de Maio 

de 2012 e publicado em Diário da República, II.ª Série A, n.º 184, em 23 de Maio de 

2012. 

38 Foram proferidos diversos pareceres quer por entidades afectas ao desporto 

(por exemplo, o COP e a APDD) ou relacionadas com o sistema judiciário (por 

exemplo, o CSM e a OA), quer por individualidades de reconhecido mérito na área 

como foi o caso, por exemplo, do Prof. Dr. José Manuel Meirim. 

39 Artigo 1.º n.º 2 do anexo da Lei que criou o TAD. 

40 Artigo 4.º da Lei que criou o TAD prevê a revogação de normativos da Lei de 

Bases da Actividade Física e do Desporto, do Regime Jurístico das Federações 

Desportivas, do Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo e do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante 

Desportivo. 
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Acontece que por muitos e bons anos que possam vir a decorrer após a criação 

do TAD, esta há-de sempre ficar associada às querelas constitucionais que 

culminaram na pronúncia da inconstitucionalidade da norma constante da 2.ª 

parte do n.º 1 do artigo 8.º, conjugada com as normas dos artigos 4.º e 5.º da 

respectiva lei, na medida em que das referidas normas resulta a irrecorribilidade 

para os tribunais do Estado das decisões do TAD proferidas no âmbito da sua 

jurisdição arbitral necessária41. Nomeadamente, foi preconizado pelo Tribunal 

Constitucional que os citados artigos do Anexo ao Decreto n.º 128/XII, na medida 

em que permitiam o recurso para um tribunal estadual apenas em casos 

excepcionais, violavam o direito de acesso aos tribunais plasmado no artigo 20.º 

n.º 1 da CRP42, quando entendido em articulação com o princípio da 

proporcionalidade, nas referidas vertentes de necessidade e justa medida, e 

desrespeitavam o princípio da tutela jurisdicional efectiva previsto no artigo 268.º, 

n.º 4 da CRP43.  

                                                           

41 A referida inconstitucionalidade foi proferida pelo Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 230/2013, de 24 de Abril de 2013, no âmbito do Processo n.º 

279/2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República, em 9 de Maio de 2013. 

42 O artigo 20.º n.º 1 da CRP estatui que: “A todos é assegurado o acesso ao direito e 

aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não 

podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.”  

43 O artigo 268.º n.º 4 da CRP preceitua que: “É garantido aos administrados tutela 

jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, 

incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a 

impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente 

da sua forma, a determinação da prática de actos administrativos legalmente 
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Não obstante esta reprovação constitucional, o texto da lei que criou o TAD foi 

revisto e viria a ser aprovado, a 29 de Julho, com os votos favoráveis da maioria 

PSD/CDS-PP e os votos contra de todas as bancadas da oposição tendo, assim, sido 

decretada em 6 de Setembro a Lei n.º 74/2013.  

Atenta esta promulgação o Presidente da República, decidiu requerer a 

fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas relativas ao recurso das 

decisões arbitrais. Por sua vez, os Juízes Conselheiros pronunciaram-se que “não 

obstante a reformulação do decreto n.º 128/XII tenha diminuído o grau de 

autonomia da justiça desportiva, em termos que já não permitem qualificá-la como 

uma autonomia plena, mantêm-se inteiramente válidos, face aos termos em que é 

configurado o recurso de revista, os fundamentos que levaram o Tribunal 

Constitucional a considerar, no Acórdão n.º 230/2013, verificada a restrição do 

direito fundamental de acesso aos tribunais em desrespeito pelo princípio da 

proporcionalidade”, a inconstitucionalidade das referidas normas sublinhando que 

“a impossibilidade de interposição de recurso para um tribunal estadual implica a 

violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva administrativa”, consagrado 

na CRP44. 

Em resposta ao novo “chumbo” do Tribunal Constitucional foi, então, 

preconizada a primeira alteração à lei que criou o TAD mediante a qual foram, 

particularmente, alterados os artigos 4.º, 8.º e 59.º e, ainda, os artigos 52.º a 54.º, 

                                                                                                                                                     

devidos e a adopção de medidas cautelares adequadas.”  

44 Foi proferido novo “chumbo” pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

781/2013, de 20 de Novembro de 2013 (Processo n.º 916/2013), publicado na 1.ª 

Série do Diário da República, em 16 de Dezembro de 2013. 
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embora estes últimos para estarem em conformidade com a redacção do novo 

artigo 4.º n.º 3.45 

 

2.2. Competência e orgânica do TAD   

Uma vez expostas as querelas associadas à aprovação da lei que instituiu o TAD, 

propõe-se agora apresentar numa perspectiva funcional a sua competência e 

orgânica, tendo em vista o enquadramento do processo de mediação que se 

encontra sob a sua égide e que, por representar o cerne do presente artigo, será 

infra objecto de uma exposição mais detalhada.  

 

a) Competência do TAD      

Evidencia-se, desde logo, que o TAD é “uma entidade jurisdicional 

independente, nomeadamente dos órgãos da administração pública do desporto e 

dos organismos que integram o sistema desportivo, dispondo de autonomia 

administrativa e financeira”.46 

O TAD tem “competência específica para administrar a justiça relativamente a 

litígios que relevam do ordenamento jurídico desportivo ou relacionados com a 

prática do desporto” 47, a qual se estende a todo o território nacional48 e assume 

                                                           

45 Lei n.º 33/2014, de 16 de Junho. 

46 Artigo 1.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

47 Artigo 1.º n.º 2 da Lei que criou o TAD.  

48 Artigo 2.º da Lei que criou o TAD. 
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carácter pleno, ora em matéria de facto ora de direito49. Esta competência 

concretiza-se em duas formas de arbitragem: necessária e voluntária. 

No domínio da arbitragem necessária, compete ao TAD, por um lado, dirimir 

“litígios emergentes dos atos e omissões das federações e outras entidades 

desportivas e ligas profissionais, no âmbito do exercício dos correspondentes 

poderes de regulamentação, organização, direção e disciplina”50 e, por outro, 

apreciar “recursos das deliberações tomadas por órgãos disciplinares das 

federações desportivas ou pela Autoridade Antidopagem de Portugal em matéria 

de violação das normas antidopagem, nos termos da Lei n.º 38/2012, de 28 de 

agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto”51. Fora da competência do TAD 

fica a apreciação de “questões emergentes da aplicação das normas técnicas e 

disciplinares diretamente respeitantes à prática da própria competição 

desportiva.”52. 

No que concerne à arbitragem voluntária, podem ser submetidos à apreciação 

do TAD todos os litígios que estejam “relacionados direta ou indiretamente com a 

prática do desporto, que, segundo a lei da arbitragem voluntária (LAV), sejam 

suscetíveis de decisão arbitral”53, incluindo “quaisquer litígios emergentes de 

contratos de trabalho desportivo celebrados entre atletas ou técnicos e agentes ou 

organismos desportivos, podendo” nesta situação “ser apreciada a regularidade e 

                                                           

49 Artigo 3.º da Lei que criou o TAD. 

50 Artigo 4.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

51 Artigo 5.º da Lei que criou o TAD. 

52 Artigo 4.º n.º 6 da Lei que criou o TAD. 

53 Artigo 6.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 
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licitude do despedimento” 54, salvo se consubstanciarem aqueles conflitos 

mencionados no parágrafo antecedente que estejam obrigatoriamente sujeitos à 

arbitragem necessária. 

Apresenta-se, ainda, sob a alçada do TAD, o funcionamento de um serviço de 

mediação55, que de seguida será abordado minuciosamente por ser o cerne deste 

artigo, e de um serviço de consulta56. Este último serviço conferido pelo TAD é 

“responsável pela emissão de pareceres não vinculativos respeitantes a questões 

jurídicas relacionadas com o desporto, a requerimento dos órgãos da 

administração pública do desporto, do Comité Olímpico de Portugal, do Comité 

Paralímpico de Portugal, das federações desportivas dotadas do estatuto de 

utilidade pública desportiva, das ligas profissionais e da Autoridade Antidopagem 

de Portugal”57. Este serviço implica o “pagamento da taxa de consulta estabelecida 

no regulamento de custas”58 e no final “o TAD publicita na sua página na Internet o 

parecer emitido ou um sumário do mesmo, salvo se a entidade que o tiver 

requerido a isso se opuser por escrito e de forma fundamentada”.59 

 

                                                           

54 Artigo 7.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

55 Artigo 32.º da Lei que criou o TAD. 

56 Artigo 33.º da Lei que criou o TAD. 

57 Artigo 33.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

58 Artigo 33.º n.º 1 in fine da Lei que criou o TAD. 

59 Artigo 33.º n.º 4 da Lei que criou o TAD. 
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b) Orgânica do TAD      

O funcionamento do TAD efectiva-se por intermédio dos seguintes órgãos: “o 

Conselho de Arbitragem Desportiva, o presidente, o vice-presidente, os árbitros, o 

conselho diretivo, o secretariado, a câmara de recurso e os árbitros.”60 

Ao CAD compete várias funções que, de acordo com um critério de elegibilidade, 

se podem subdividir em duas categorias. Assim, é necessário, por um lado, a 

aprovação de dois terços dos membros em efectividade de funções61 para o CAD 

poder: estabelecer a lista de árbitros do TAD; aprovar os regulamentos de 

processo e de custas processuais no âmbito da arbitragem voluntária, bem como 

dos serviços de mediação e consulta; aprovar o seu regimento, observado o 

disposto na presente lei62. E, por outro, é apenas suficiente a maioria dos votos, 

desde que esteja presente pelo menos metade dos seus membros - e dispondo o 

presidente de voto de qualidade63 - para o CAD poder: acompanhar a actividade e o 

funcionamento do TAD; aprovar a lista de mediadores e de consultores do TAD; 

aprovar a tabela de vencimentos do pessoal do TAD; promover o estudo e a difusão 

da arbitragem desportiva e a formação específica de árbitros; adoptar todas as 

medidas apropriadas para assegurar a protecção dos direitos das partes e a 

independência dos árbitros.64 

                                                           

60 Artigo 9.º da Lei que criou o TAD. 

61 Artigo 12.º n.º 3 da Lei que criou o TAD. 

62 Artigo 11.º alíneas a), c) e f) da Lei que criou o TAD. 

63 Artigo 12.º n.º 2 da Lei que criou o TAD. 

64 Artigo 11.º alíneas b), d), e), g) e h) da Lei que criou o TAD. 
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O Conselho Directivo do TAD é “constituído pelo presidente e pelo vice-

presidente do TAD, por dois vogais e pelo secretário-geral”65 e compete 

principalmente a este órgão “superintender na gestão e administração do TAD”66. 

Mais especificadamente compete ao Conselho Directivo: “elaborar e submeter à 

aprovação do Conselho de Arbitragem Desportiva os regulamentos de processo, 

designadamente o previsto no artigo 60.º, os regulamentos de custas aplicáveis no 

domínio da jurisdição arbitral voluntária, da mediação e da consulta, os quais 

incluirão as tabelas de honorários dos árbitros, juristas designados para emitir 

pareceres, mediadores e consultores, e o regulamento do serviço de mediação; 

aprovar o regulamento do secretariado do TAD e os regulamentos internos 

necessários ao funcionamento do Tribunal; aprovar o orçamento e as contas 

anuais do TAD.”67 

Ao Presidente do TAD compete, salvo no caso de falta ou impedimento deste em 

virtude da qual ficarão tais competências nas mãos do vice-presidente, 

essencialmente “representar o Tribunal nas suas relações externas; coordenar a 

atividade do Tribunal; convocar e dirigir as reuniões do conselho diretivo; exercer 

as demais funções que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento.”68 Além destas 

funções, o Presidente do TAD integra ainda conjuntamente com oito árbitros, 

                                                           

65 Artigo 15.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

66 Artigo 16.º n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

67 Artigo 16.º n.º 2 da Lei que criou o TAD. 

68 Artigo 14.º da Lei que criou o TAD. 
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sendo estes escolhidos entre os que fazem parte da lista do tribunal, a Câmara de 

Recurso que se apresenta como instância de recurso interna.69  

Os árbitros que integram o TAD constam de uma lista e podem ser, no máximo, 

quarenta. Estes devem essencialmente ser pessoas singulares e capazes, juristas 

experientes, independentes e imparciais, e com conhecimentos no âmbito do 

desporto.70 In fine e em regime de apoio ao tribunal, o Secretariado do TAD 

assegura “os serviços judiciais e administrativos necessários e adequados ao seu 

funcionamento”.71  

 

2.3. Processo de mediação no TAD   

A presença do processo de mediação no TAD é admitido naturalmente como o 

melhor complemento ao processo de arbitragem. Neste sentido, pronunciou-se já 

em finais de 2007 o Professor José Manuel Cardoso da Costa que presidiu um 

Grupo de Estudos para a constituição do TAD e o qual em entrevista à “Revista 

Jurídica do Desporto -Desporto & Direito72 pronunciou que “apesar de ambos 

serem institutos de resolução de conflitos diferentes há algo que os aproxima pelo 

que faz sentido a sua coexistência.” Proferiu ainda que “nessa data já existiam 

outros centros de arbitragem já instituídos que actuavam com a presença de 

ambos os institutos pelo que faz todo o sentido este complemento.” 

                                                           

69 Artigo 19.º da Lei que criou o TAD. 

70 Artigo 20.º da Lei que criou o TAD. 

71 Artigo 18.º da Lei que criou o TAD. 

72 Edição n.º 13 da “Revista Jurídica do Desporto – Direito & Desporto”.  
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A Lei que criou o TAD escalpelizou o processo de mediação nos artigos 63.º a 

75º que compõem o Titulo III da mesma, não obstante os princípios expostos no 

Capítulo II da LM que, tal como anteriormente foi exposto, deve ainda obedecer. 

 

a) Princípios estruturantes 

Começou o legislador por definir o processo de mediação considerando que 

“constitui um processo voluntário e informal de resolução de litígios ligados ao 

desporto, baseado numa convenção de mediação e desenvolvido sob a direcção de 

um mediador do TAD”73 

A noção preconizada evidencia vários princípios caracterizadores do processo 

de mediação, nomeadamente começa por salientar o princípio da voluntariedade. 

Neste sentido, estará na inteira disponibilidade das partes recorrer ou não à 

mediação e este recurso assenta numa convenção inter partes, que deve ser 

reduzida a escrito numa cláusula expressa inserida num contrato que as vincule ou 

em alternativa em documento autónomo. O recurso a este processo pode revelar 

uma intenção das partes em resolver imediatamente um litígio que já existe ou 

pode ter um carácter antecipatório quando as partes pretendem recorrer à 

mediação para dirimir um conflito que se venha a produzir futuramente entre as 

mesmas.74  

Embora tenha sido atribuído às partes um domínio integral no recurso a este 

processo, o legislador consentiu que a sua presença não fosse exclusiva podendo 

estas conferir poderes a um representante, não tendo este de ser necessariamente 

                                                           

73 Artigo 63.º da Lei que criou o TAD. 

74 Artigo 64.º da Lei que criou o TAD. 
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advogado. Aliás a presença deste - e atenta a regulamentação - não se vislumbra 

que seja obrigatória para tomar decisões sobre o objecto do litígio. Para atenuar 

este distanciamento das partes no momento da decisão impõe-se a estas que 

informem imediatamente o processo e a parte contrária da identidade do seu 

representante. Além de delegar poderes em terceiros, as partes podem ainda 

convocar para sua assistência peritos ou consultores.75 Neste capítulo da 

representação, acaba-se por evidenciar o princípio da legitimidade ou autoridade 

para decidir que está exclusivamente na esfera das partes, não obstante este poder 

ser confiado a um terceiro, o que distingue inequivocamente este processo de 

outros meios, nomeadamente o arbitral e o judicial. 

A noção em apreço salienta ainda a informalidade ou flexibilidade do processo. 

Neste sentido e na convenção onde estipulam o recurso a este meio alternativo, as 

partes podem fixar as regras do processo a adoptar ou, em contrapartida, ficam 

sujeitas às regras previstas no regulamento de mediação do TAD, o qual até ao 

presente ainda não foi aprovado.76 

A noção refere ainda, perfunctoriamente, que o processo de mediação é 

“desenvolvido sob a direcção de um mediador do TAD”, sendo mais adiante 

aprofundada na lei que compete ao mediador, com vista à regulação do litígio, 

“selecionar as questões de mérito a resolver, facilitar a discussão entre as partes e 

fazer sugestões ou apresentar propostas de solução”.77 

Embora o mediador possa na sua actuação efectuar sugestões ou propostas de 

solução, o legislador quis deixar claro que não lhe incumbe “impor ou coagir as 

partes a aceitar qualquer solução de litígio”, devendo actuar com ponderação e de 

                                                           

75 Artigo 69.º da Lei que criou o TAD. 

76 Artigo 66.º da Lei que criou o TAD. 

77 Artigo 71.º, n.º 1 da Lei que criou o TAD. 
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modo equitativo quando propor soluções às partes, e devendo evidenciar uma 

postura imparcial e de boa-fé no tratamento do litígio, 78 sob pena de se afectar a 

neutralidade subjacente ao seu papel. Caso este princípio fosse afastado dar-se-ia 

lugar a outra forma processual que não a da mediação, além de que as partes 

deixariam de ter a legitimidade para decidir que lhes é conferida. 

Nesta conjugação da noção com a acção do mediador sobressai, ainda, o 

princípio da igualdade e contraditório entre as partes, os quais vão também 

merecer destaque infra na abordagem ao processo stricto sensu. 

Pese embora o princípio da confidencialidade não tenha sido referido na noção, 

foi elevada a sua importância ao ser destacado de modo autónomo no artigo 72.º 

da referida lei. Deste decorre que o sigilo se verifica intra processus e fora deste, e 

ainda que há um duplo grau de confidencialidade entre as partes e o mediador.  

Assim, por um lado, todos os intervenientes no processo de mediação – “o 

mediador, as partes e seus representantes ou conselheiros, ou qualquer pessoa” – 

estão sujeitos ao sigilo do que for exposto durante as sessões de mediação 

propriamente ditas.79 Ademais, as partes estão vedadas de invocar em processo 

judicial ou arbitral as “opiniões, sugestões ou propostas do mediador”80. Embora 

não seja feita referência neste normativo à impossibilidade do mediador divulgar 

conteúdos obtidos durante a mediação em processo judicial ou arbitral, salvo por 

razões de ordem pública, este impedimento resulta inequivocamente da LM, 

nomeadamente da conjugação do preceituado nos artigos 5.º e 28.º. 

                                                           

78 Artigo 71.º, n.º 2 da Lei que criou o TAD. 

79 Artigo 72.º, n.º 1 da Lei que criou o TAD. 

80 Artigo 72.º, n.º 3 da Lei que criou o TAD. 
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Por outro lado, a confidencialidade opera-se entre as partes e ainda entre cada 

uma destas e o mediador pois este só poderá revelar os conteúdos obtidos de uma 

parte à contraparte desde que tenha consentimento da primeira.81 Neste último 

contexto, as partes estarão dispostas a divulgar sem restrições os seus verdadeiros 

interesses, objectivos e resultados pretendidos, o que possibilita ao mediador 

conduzi-las para a melhor resolução do litígio. Deste modo, compete ao mediador 

empregar, adequada e oportunamente, diversas técnicas82 que orientem as partes 

a convergir imediatamente nos pontos em comum e a superar os obstáculos que as 

distanciam. Para aproximar as partes e aproveitando o segredo que blinda as 

sessões com cada uma83, o mediador deve incentivar a criatividade - sem limites - 

dos envolvidos com vista a obter novas formas de resolver o litígio, bem como deve 

sugerir que façam uma reflexão sobre as possíveis soluções para as questões 

divergentes ou ainda deve solicitar às partes que efectuem uma simulação das 

várias soluções possíveis para o conflito84.  

Este duplo grau de confidencialidade é marcadamente uma característica que 

distingue o processo de mediação dos restantes e que se tem revelado uma das 

suas principais vantagens, que tem convencido as partes a aderirem cada vez mais 

                                                           

81 Artigo 72.º, n.º 2 da Lei que criou o TAD. 

82 As técnicas que reconhecidamente são mais utilizadas em processo de mediação 

são a escuta activa, o questionamento, a reformulação e o resumo. 

83 Artigo 70.º, n.º 4 da Lei que criou o TAD. 

84 A “tempestade de ideias” ou “brainstorming”, o “teste de realidade e o “caucus” 

são respectivamente técnicas ou ferramentas utilizadas pelo mediador no processo 

de mediação com vista a ultrapassar os impasses que surjam no diálogo entre as 

partes e que estão a obstar ao desfecho por acordo.    
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a este meio porquanto tem contribuído para que se logre um entendimento de 

modo célere e o mais global possível.  

Neste âmbito, os documentos estão também abrangidos pelo sigilo, devendo os 

mesmos ser restituídos às partes, no fim da mediação, além de que não é permitido 

que seja retida qualquer cópia.85 

 

b) Processo stricto sensu 

No que respeita ao processo de mediação stricto sensu, este encontra-se previsto 

detalhadamente na lei desde o requerimento inicial até à sua extinção, 

designadamente nos artigos 67.º e 68.º, 70.º e 73.º a 75.º. 

A partir do momento que as partes convencionaram a possibilidade de recurso à 

mediação para dirimir um litígio entre as mesmas, qualquer uma destas pode dar 

início ao processo e para o efeito têm somente de apresentar um requerimento 

escrito dirigido ao Presidente do TAD, que deve conter obrigatoriamente a 

identificação das partes e dos seus representantes (quando houver lugar a estes), e 

descrever brevemente o conflito.86 

Este requerimento inicial deve ser acompanhado de cópia da convenção ou 

cláusula de mediação e do comprovativo do pagamento da taxa de mediação 

estabelecida no regulamento das custas (que até à data ainda não foi aprovado), e 

deve ainda ser entregue em duplicado para possibilitar de seguida ao secretariado 

do TAD comunicar à parte contrária o início do processo e o prazo para pagamento 

                                                           

85 Artigo 72.º, n.º 2 in fine da Lei que criou o TAD. 

86 Artigo 67.º, n.º 1 e 2 da Lei que criou o TAD. 
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da respectiva taxa.87 O legislador optou por assentar a comunicação inicial deste 

processo num formato mais convencional, contrariando, assim, amplamente a 

corrente que nos últimos anos tem marcado o panorama da justiça portuguesa 

com a sua associação às tecnologias informáticas, mediante as quais têm sido 

criadas múltiplas e diversas plataformas on line que têm permitido aos 

interessados aceder à justiça de modo célere e com menos burocracia, e até 

distanciando-o do próprio processo de arbitragem que se encontra sob a alçada do 

mesmo tribunal o qual prevê o recurso preferencial ao meios electrónicos.88  

Uma vez iniciado o processo de mediação o secretariado do TAD convida as 

partes para no prazo de 15 dias escolherem, de comum acordo, um mediador de 

conflitos que integre uma lista que lhes é comunicada, a qual no presente ainda não 

foi aprovada atendendo à recente criação deste tribunal, caso contrário será 

designado pelo Presidente do TAD.89 O mediador seleccionado tem de se 

comprometer a conduzir o processo com total independência, estando compelido a 

“revelar quaisquer circunstâncias susceptíveis” de afastar essa neutralidade que se 

apresenta como um pilar basilar do processo de mediação e sem o qual este não 

existe.90 

Embora a lei não concretize, pode-se “reconstituir a partir dos textos o 

pensamento legislativo”91, e nesta circunstância em que o mediador divulgue que 

não conseguirá assumir um papel independente, pode-se admitir que estará nas 

mãos das partes relevar os factos apresentados e caso concordem que a 

                                                           

87 Artigo 67.º, n.º 3 e 4 da Lei que criou o TAD. 

88 Artigo 42.º da Lei que criou o TAD. 

89 Artigo 68.º, n.º 1 e 2 da Lei que criou o TAD. 

90 Artigo 68.º, n.º 3 in fine da Lei que criou o TAD. 

91 Artigo 9.º n.º 1 do CC. 



DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO  

 

 

 

331 

neutralidade será posta em causa repetir-se-á o processo de selecção do mediador 

nos moldes findos de referir. 

O processo de mediação deverá seguir as regras acordadas pelas partes na 

convenção estipulada ab initio, ou, caso não haja acordo, competirá ao mediador 

dirigir segundo as regras que considerar mais adequadas.92 

Independentemente das regras designadas, estará sempre nas mãos do 

mediador convidar as partes, num determinado prazo e meio de comunicação, a 

descrever resumidamente o litígio, o qual deve designadamente conter: “a) uma 

breve descrição dos factos e das regras de direito aplicáveis ao litígio; b) uma 

súmula das questões submetidas ao mediador tendo em vista a solução do 

litígio; c) uma cópia da convenção, ou cláusula, de mediação.”93 

Impõe-se neste contexto às partes que cooperem entre si evidenciando, assim, 

que o processo de mediação está inteiramente na disponibilidade das primeiras, 

sendo estas que carreiam tudo o que considerarem relevante para o processo até à 

tomada de decisão, embora devam respeitar o papel de direcção assumido pelo 

mediador que com recurso às suas técnicas, entre as quais se releva uma vez mais 

as sessões individuais com as partes que podem ser convocadas sempre que 

necessário, irá tentar conduzir as partes a convergir nos seus interesses, objectivos 

e resultados pretendidos, salvaguardando sempre o contraditório e garantindo a 

máxima igualdade entre as partes.94  

                                                           

92 Artigos 70.º n.º 1 e 66.º da Lei que criou o TAD. 

93 Artigo 70.º n.º 2 da Lei que criou o TAD. 

94 Artigo 70.º n.º 3 e 4 da Lei que criou o TAD. 
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Alcançando-se um acordo – o qual embora a lei não especifique pode entender-

se que seja total ou parcial, o que neste último caso poderá ainda compelir as 

partes para procurar dirimir a situação mediante outros meios de resolução, 

inclusive a própria arbitragem no âmbito do TAD - o processo de mediação será 

terminado com a redacção do termo de transacção que será “redigido pelo 

mediador e assinado por este e pelas partes, a quem serão entregues cópias 

autenticadas pelo secretariado do TAD.” A transacção assume um carácter idêntico 

a uma sentença para efeitos de execução que pode ser instaurada junto de uma 

instância arbitral ou judiciária.95 Este efeito será pleno desde que obedeça ao 

princípio da executoriedade previsto na LM.96 

Para além da transacção, o processo de mediação pode ser extinto, por um lado, 

pelas próprias partes (quer por uma ou por ambas), que por escrito e por força da 

legitimidade que lhes é conferida quando convencionam o recurso a este meio, 

decidem declarar que o processo está terminado. Podem estas fazê-lo a qualquer 

momento e não lhes é exigível que fundamentem sequer a sua decisão. Por outro 

lado, o mediador pode pôr termo à mediação e deve também fazê-lo por escrito 

quando entender que este processo não é o meio susceptível de resolver o 

diferendo entre as partes.97 

Uma vez encerrada a mediação as partes podem recorrer à arbitragem para 

dirimir o litígio, na proporção do que não tenha eventualmente sido resolvido no 

âmbito do primeiro processo e desde que tenha sido estipulado esta possibilidade 

entre ambas, por convenção ou cláusula de arbitragem. Nesta situação, por força 

                                                           

95 Artigo 74.º n.º 1 e 2 da Lei que criou o TAD. 

96 Artigo 9.º da LM. 

97 Artigo 73.º da Lei que criou o TAD. 
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do dever de confidencialidade imposto ao mediador, não poderá este intervir em 

processo de arbitragem relativo ao mesmo litígio.98 

 

3. Mediação no desporto além-fronteiras 

3.1. Perspectiva actual   

A mediação no âmbito do desporto nacional surgiu agora com a criação do TAD, 

porém este processo já tem uma expressão e desenvolvimento internacional, 

levado a cabo ora por Estados ora por instituições não-governamentais.  

No caso dos Estados evidencia-se uma similitude entre aqueles que já dispõem 

de uma avançada implementação da mediação como mecanismo de resolução de 

litígios com a presença deste meio no âmbito do desporto, como são os casos, na 

Europa, do Reino Unido, Itália e Espanha e, além-fronteiras europeias, os Estados 

Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão, República Popular da China e Brasil. 

Além dos Estados, há diversas instituições que preconizam a mediação no 

âmbito do desporto, entre as quais se releva a SSDC (na Austrália), SDRCC (no 

Canadá),  JSAA (no Japão), AAA (nos Estados Unidos da América) e o CAS/TAS (na 

Europa), merecendo esta última destaque de seguida em razão da similitude 

funcional que o TAD apresenta com esse tribunal.99 

 

 

                                                           

98 Artigo 75.º da Lei que criou o TAD. 

99 Vide “Sport, Mediation and Arbitration” da autoria de Ian S. Blackshaw. 
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3.2. Mediação no CAS/TAS 

a) Enquadramento histórico-legal 

O CAS/TAS foi criado em 30 de Junho de 1984 pelas mãos de Juan Antonio 

Samaranch, ex-presidente do COI, e é um tribunal arbitral que assume uma 

independência face a qualquer Estado e organização desportiva. Foi concebido 

para promover a resolução de litígios no âmbito do desporto através da 

arbitragem ou da mediação, cujas regras processuais adoptadas foram pensadas 

nas características e necessidades específicas das relações que se estabelecem 

entre os intervenientes no mundo do desporto. Disponibiliza ainda às partes um 

serviço de consulta, proferindo pareceres sobre questões afectas ao desporto, tal 

como acontece com o TAD em Portugal. 

O CAS/TAS actua ora de modo permanente na sua sede em Lausana, Suíça, 

contando ainda com dois escritórios descentralizados disponíveis para as partes, 

sitos em Sidney, Austrália, e Nova Iorque, Estados Unidos da América, ora em 

regime ad hoc, para nestes últimos casos resolver litígios que emergem na 

sequência da organização de um evento desportivo de enorme impacto mundial. 

Neste contexto, foi criada a primeira arbitragem ad hoc sob a égide do CAS/TAS 

para os Jogos Olímpicos de Atlanta, que tinha como missão resolver qualquer 

disputa em apenas 24 horas. Desde então, foram criadas para vários eventos, desde 

Jogos Olímpicos, de Verão ou Inverno, até Campeonatos da Europa ou do Mundo de 

Futebol. 

O CAS/TAS subdivide-se organicamente em duas divisões: a Divisão de 

Arbitragem Ordinária (Ordinary Arbitration Division) e a Divisão de Recurso de 

Arbitragem (Appeals Arbitration Division). A primeira divisão acolhe os litígios 

resultantes directa ou indirectamente com o desporto, quer estes tenham natureza 

contratual ou civil, quer tenham natureza pecuniária ou não, por contraponto à 

Divisão de Recurso de Arbitragem que dirime os litígios resultantes de decisões 

proferidas pelas federações ou associações desportivas de cariz nacional, quer haja 

possibilidade de recurso interna ou após esta se ter esgotado.  
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O recurso ao CAS/TAS impõe obrigatoriamente que as partes tenham, por 

escrito, concordado com o recurso a esta jurisdição, e até sugere aos interessados 

uma cláusula tipo.100 O procedimento assume simplicidade, nomeadamente inicia-

se com um requerimento escrito, segue-se a contestação nos mesmos termos e por 

final haverá uma audiência onde as partes apresentarão presencialmente as 

provas, podendo a decisão ser proferida de imediato ou em momento posterior. 

Atenta esta simplicidade, o processo de arbitragem ordinário tem sido concluído, 

em média, entre 6 a 12 meses, e o processo de recurso em apenas 3 meses, pese 

embora em casos urgentes o CAS/TAS pode tomar em prazos muito curtos 

medidas cautelares.  

A decisão101 que seja proferida pelo CAS/TAS reveste a mesma força que uma 

sentença decretada por um tribunal estadual (podendo, particularmente, vir a ser 

executada em conformidade com a Convenção de Nova Iorque sobre o 

reconhecimento e execução de sentenças arbitrais, que mais de 125 países 

assinaram) e é vinculativa para as partes, sendo em regra definitiva pois o recurso 

só é admitido em casos muito restritos (por exemplo, em situações de violação de 

                                                           

100 “Any dispute arising from or related to the present contract will be submitted 

exclusively to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, and 

resolved definitively in accordance with the Code of sports-related arbitration.” 

Esta cláusula pode ser consultada em: http://www.tas-cas.org/en/arbitration/standard-

clauses.html.  

101 No final um sumário da decisão, um comunicado de imprensa e os valores da 

compensação podem ser divulgados, a não ser que as partes pretendam sigilo 

absoluto. 

http://www.tas-cas.org/en/arbitration/standard-clauses.html
http://www.tas-cas.org/en/arbitration/standard-clauses.html
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regras processuais fundamentais como o princípio do contraditório ou situações 

em que a decisão choque com a ordem pública) para o Tribunal Federal Suíço.  

 

b) Processo de mediação no CAS/TAS 

A mediação no CAS/TAS está regulamentada102 e atenta esta é definida, de 

modo mais detalhado por comparação com o TAD, como sendo um procedimento 

informal e não vinculativo, que existe a partir de um acordo prévio103 das partes 

em se submeter à mediação com vista a obter, mediante a negociação assistida por 

um mediador e agindo ambas de boa-fé, a resolução de um litígio em matéria de 

desporto.104  

                                                           

102 Pode ser consultado o Regulamento do CAS/TAS (“CAS Mediation Rules”)  no 

seguinte site: 

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Mediation20Rules20201320_clean20final_ggr.pdf. 

Vide “The Court of Arbitration for Sport: 1984-2004” da autoria de Ian S. 

Blackshaw. 

103 À semelhança do processo de arbitragem no CAS, as partes têm de convencionar 

por escrito o recurso à mediação cuja cláusula o próprio tribunal sugere nos 

seguintes termos: “Any dispute, any controversy or claim arising under, out of or 

relating to this contract and any subsequent amendments of or in relation to this 

contract, including, but not limited to, its formation, validity, binding effect, 

interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual 

claims, shall be submitted to mediation in accordance with the CAS Mediation 

Rules. The language to be used in the mediation shall be .........”. Esta cláusula pode 

ser consultada em: http://www.tas-cas.org/en/mediation/standard-clauses.html. 

104 Artigo 1.º, 1.ª parte do Regulamento de Mediação do CAS. 

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Mediation20Rules20201320_clean20final_ggr.pdf
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Recorrem as partes à mediação para dirimir todas as situações que as mesmas 

poderiam apresentar à Divisão de Arbitragem Ordinária já anteriormente 

explanadas, porém se as partes estejam de acordo podem ser aferidas matérias 

disciplinares (como, por exemplo, casos de doping ou manipulação de resultados), 

apresentando, assim, um âmbito de aplicação mais amplo que o TAD.105 

Procedimentalmente, a mediação começa com um pedido por escrito (e não por 

meios informáticos) de uma das partes dirigido ao CAS/TAS o qual deve conter a 

identidade das partes ou seus representantes legais, uma cópia do acordo de 

mediação e um resumo do litígio em causa. De seguida, o CAS/TAS estabelece o 

prazo para pagamento dos custos administrativos, cujo valor está contemplado na 

tabela em anexo ao referido regulamento e cifra-se em CHF 1,000 (mil francos 

suíços).106  

Prossegue o processo com a selecção do mediador por acordo das partes, ou por 

designação do Presidente do CAS/TAS caso não haja esse entendimento, que 

integre uma lista de mediadores aprovada, cuja selecção pode ser filtrada em 

função de alguns critérios tais como a língua que dominam, a nacionalidade e o 

país de residência.107 

                                                           

105 Artigo 1.º, 2.ª parte do Regulamento de Mediação do CAS. 

106 Artigos 4.º e 14.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

107 A lista de mediadores é composta por pessoas idóneas com experiência no 

âmbito do desporto, entre as quais se destaca o jurista português “Mr. Rui Botica 

Santos” e pode ser consultada em: http://www.tas-cas.org/en/mediation/list-of-

mediators.html 
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Uma vez escolhido o mediador compete a este conduzir o processo com total 

independência, imparcialidade e celeridade, devendo nesta última situação dedicar 

todo o tempo necessário para a sua conclusão dentro de 90 dias108. Após o início 

compete ao mediador determinar as regras como a mediação há-de prosseguir, 

salvo se as partes tenham convencionado por escrito anteriormente na designada 

cláusula de mediação.109  

No processo stricto sensu, o mediador começa por convidar as partes a 

apresentar resumidamente, por escrito, o litígio que as une, devendo estas focar 

em lista, designadamente, os problemas a ser resolvidos,110 e posteriormente deve 

promover o diálogo entre as mesmas sobre as questões que pretendem resolver e 

ainda propor (e não impor) soluções às partes.111 Contando que as partes 

cooperem e estejam de boa-fé, o mediador conduz o processo com total liberdade, 

podendo comunicar com as mesmas à distância ou de modo presencial, e neste 

caso com sessões privadas (recorrendo à técnica do caucus) ou conjuntas, as quais 

podem comparecer pessoalmente ou serem representadas, embora nestas 

situações têm o dever de avisar com antecedência a sua substituição por outra 

pessoa que goze da mesma legitimidade para decidir.112 Neste contexto, impera a 

confidencialidade entre todos os intervenientes podendo as partes conferir a este 

processo um carácter absoluto caso assinem um pacto de total sigilo. Este princípio 

da confidencialidade assume extrema importância ao ponto do regulamento 

                                                           

108 Artigo 6.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

109 Artigos 3.º e 8.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

110 Artigo 8.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

111 Artigo 9.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

112 Artigo 7.º do Regulamento de Mediação do CAS. 
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especificar situações que estão ao seu abrigo, as quais somente poderão ser 

afastadas por força de outra lei.113 

Por último, a mediação pode findar quando: as partes logrem um acordo, o qual 

deve ser reduzido a escrito e caso não venha a ser obedecido pode a parte 

incumpridora ser demandada junto de um tribunal arbitral ou judicial; o mediador 

entenda que o processo de mediação não está em condições de conduzir as partes 

a atingir um acordo; uma ou ambas as partes se recusam a pagar a taxa referente 

aos custos administrativos ou ainda decidam não prosseguir com a mediação.114 

Caso as partes não obtenham um acordo podem recorrer à arbitragem do CAS/TAS 

desde que tenham convencionado por escrito, não podendo, em princípio, nestas 

circunstâncias o mediador actuar como árbitro.115 

 

c) Indicadores estatísticos 

A mediação no âmbito do CAS/TAS teve início em 18 de Maio de 1999 com a 

aprovação da alteração do Código de Arbitragem do Desporto do ICAS. Volvidos 

vários anos verifica-se que a mediação no âmbito do CAS/TAS foi efectivamente 

uma mais-valia pois este tribunal apresentava-se à data como uma instância 

arbitral de prestígio e as partes que pretendiam recorrer a esta instância 

passariam a dispor de duas formas de resolução que são complementares, sendo 

certo que a mediação se apresentava como uma forma neutra, mais célere, 

informal e económica de obter consensos. 

                                                           

113 Artigo 10.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

114 Artigos 11.º e 12.º do Regulamento de Mediação do CAS. 

115 Artigo 13.º do Regulamento de Mediação do CAS. 
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Todavia, os casos submetidos à mediação no CAS/TAS representam ainda uma 

percentagem diminuta comparativamente com aqueles apreciados em sede de 

arbitragem, mais concretamente foram realizadas desde 1999 até ao presente 45 

processos de mediação116, o que traduz aproximadamente numa média de 2 a 3 

casos submetidos por ano. 

Uma vez apresentados à mediação, os referidos processos culminaram nos 

seguintes resultados: 37% dos casos não foram resolvidos e prosseguiram para o 

processo de arbitragem; 35% dos casos findaram com uma transacção; 23% dos 

casos terminaram com as partes a desistirem ainda numa fase inicial; 5% dos casos 

ainda estão pendentes.117   

Da análise dos valores enunciados constata-se que 35% dos casos submetidos à 

mediação foram bem-sucedidos. Pode-se, ainda, concluir que uma vez analisados 

os mesmos resultados sem contabilizar os casos em que as partes decidem desistir 

ou estão pendentes verifica-se que o desfecho com sucesso, mediante 

concretamente a obtenção de um acordo, eleva-se de 35% para quase 50%.118  

Os casos submetidos à mediação no CAS/TAS resolvidos com sucesso podem ser 

repartidos por referência a diferentes modalidades desportivas, constituindo o 

futebol a modalidade que abrange mais casos, nomeadamente 57%. Com uma 

expressão já notoriamente inferior surge de seguida o ciclismo – com 12% – e o 

boxe – com 7%. Os restantes 24% de disputas repartem-se entre as modalidades 

                                                           

116 Informação recolhida em Agosto de 2015 junto do Departamento de Pesquisa e 

Mediação do CAS/TAS. 

117 Fonte: dados fornecidos pela Sr.ª Dr.ª Despina Mavromati e que integram uma 

apresentação efectuada em 13/05/2014 que teve por tema “Mediation in 

Switzerland and CAS mediation” e cujo ilustração gráfica se encontra em Anexo. 

118 Vide nota de rodapé anterior. 
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de motociclismo, basquetebol, ténis de mesa, judo, triatlo, canoagem, natação e 

ginástica, o que confere uma expressão média para cada uma destas modalidades 

de apenas 3%.119 

Considerando agora somente os litígios referentes ao futebol submetidos à 

mediação no CAS/TAS pode-se identificar diferentes tipos de conflitos, os quais se 

dividem sobretudo entre questões contratuais e transferências, contando cada 

uma com uma representação percentual na ordem dos 40%, e com uma expressão 

menor surgem os conflitos afectos aos agentes de futebol – com 15% - e as 

questões disciplinares com 5%.120 

 

Conclusão 

A mediação de conflitos apresenta-se no nosso ordenamento jurídico num 

estágio inicial, sendo sinal evidente desta situação a aprovação da LM somente em 

2013, e a criação do TAD representa efectivamente o primeiro passo no campo do 

desporto. 

O presente artigo centrou-se na dissecação pormenorizada da mediação no TAD, 

porém foi intenção percorrer inicialmente uma exposição abstracta da mediação 

de conflitos em Portugal e culminar com uma análise funcional do CAS/TAS, 

contando com que assim, por um lado, se alcance a ratio e ainda as vantagens deste 

meio alternativo de resolução de conflitos por comparação com o sistema judicial 

convencional, e por outro se entenda o arquétipo em que o TAD se inspirou, para 

                                                           

119 Vide nota de rodapé n.º 117. 

120 Vide nota de rodapé n.º 117. 
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se compreender intrinsecamente os moldes em que os litígios no âmbito do 

desporto poderão futuramente ser resolvidos . 

 Este estudo apreciado a partir de uma perspectiva global representa uma 

pequena fracção desta temática porquanto existem Estados e organizações que já 

têm implementado este meio de RAL desportivos, contando alguns já com um 

desenvolvimento tão acentuado que caso não fosse a limitação para aqui dissertar 

ainda haveria muito mais para expor e comparar. 

É certo que a mediação de conflitos procura ganhar espaço no nosso sistema 

jurídico e acredita-se que as principais vantagens que lhe são apontadas – “tais 

como o controlo das partes sobre a solução e sobre o processo, a celeridade, a 

confidencialidade e – não menos despiciendo – os custos”121, a par das 

particularidades afectas à actividade desportiva (designadamente os eventos são 

sujeitos a calendários por norma rígidos, os atletas gozam de um período de vida 

profissional reduzido e em muitos casos de desgaste rápido, a actividade 

desportiva gera litígios específicos relacionados com diversas áreas do direito, os 

quais nem sempre se traduzem em conflitos com um carácter somente financeiro 

embora nos casos em que assumam esta pecuniariedade podem atingir valor 

astronómicos), consubstanciam o caminho para que este meio alternativo de 

resolução seja utilizado doravante recorrentemente.  

“A mediação vem, assim, trazer para o campo dos litígios desportivos a 

possibilidade de se chegar a soluções vencedoras para ambas as partes.”122  

                                                           

121 Artigo publicado, em 29 de Outubro de 2014, no Jornal OJE da autoria da 

Advogada Rita Santinho Martins. 

122 Vide nota de rodapé anterior. 
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Anexo 

Indicadores estatísticos do CAS/TAS 

Gráfico 1 – Página 30 – Nota de rodapé n.º 117 

 

 Gráfico 2 – Página 31 – Nota de rodapé n.º 118
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  Gráfico 3 – Página 31 – Nota de rodapé n.º 119 

 

  Gráfico 4 – Página 31 – Nota de rodapé n.º 120 
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Abreviaturas 

AAA – American Arbitration Association  

ADR – Alternative Dispute Resolution 

APDD – Associação Portuguesa de Direito Desportivo 

CAD – Conselho de Arbitragem Desportiva 

CAS/TAS – Court of Arbitration of Sport / Tribunal Arbitral du Sport 

CC – Código Civil  

COI – Comité Olímpico Internacional 

COP – Comité Olímpico de Portugal 

CPC – Código de Processo Civil 

CRP – Constituição da República Portuguesa. 

CSM – Conselho Superior de Magistratura 

ESTG-IPL – Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

FDUL – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

FDUNL – Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

FIFA – Féderation Internationale de Football Association 

FPF – Federação Portuguesa de Futebol 

ICAS – International Council of Arbitration for Sport 

ICFML – Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos 

JSAA – Japan Sports Arbitration Agency 

LAV – Lei da Arbitragem Voluntária 

LM – Lei da Mediação 

LPFP – Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

OA – Ordem dos Advogados 
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OEC – Observatório do Endividamento dos Consumidores 

RAL – Resolução Alternativa de Litígios 

SJPF – Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 

SSDC – State Sport Dispute Centre 

SDRCC – Sport Dispute Resolution Centre of Canada 

TAD – Tribunal Arbitral do Desporto 

 

Fontes de Direito 

 Constituição da República Portuguesa (Decreto de 10 de Abril de 1976 na versão 

mais recente imposta pela Lei n.º 1/2005, de 12 de Agosto). 

 Decreto 128-XII aprovado em 8 de Março de 2013 e publicado em Diário da 

República, II.ª Série A, n.º 104, em 21 de Março de 2013.  

 Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro. 

 Decreto-Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de Dezembro. 

 Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 Outubro. 

 Despacho n.º 18778/2007, de 22 de Agosto, publicado na II.ª Série do Diário da 

Republica. 

 Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 

2008. 

 Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, alterada pela Lei n.º 114/99, de 3 de Agosto.  

 Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 

 Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro. 

 Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho. 

 Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro. 

 Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril. 

 Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?code=32008L0052&Submit=Pesquisar&RechType=RECH_celex&_submit=Pesquisar
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 Lei n.º 74/2013, de 6 de Setembro. 

 Lei n.º 33/2014, de 16 de Junho. 

 Projecto de Lei nº 236/XII/1ª (PS) apresentada em 18 de Maio de 2012. 

 Projecto de Lei nº 236/XII/1ª apresentado pelo Partida Socialista em 18 de Maio 

de 2012 e publicado em Diário da República, II.ª Série A, n.º 184, em 23 de Maio 

de 2012. 

 Protocolo de Acordo celebrado em 5 de Maio de 2006 entre o Ministério da 

Justiça e a Confederação da Indústria Portuguesa, Confederação do Comércio e 

Serviços de Portugal, Confederação do Turismo Português, Confederação dos 

Agricultores de Portugal, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – 

Intersindical Nacional e a União Geral dos Trabalhadores. 
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“No momento em que o Direito do Desporto se começa a afirmar como 
uma disciplina com uma teoria e uma praxis, decidiram o ICJP e o IDEFF 
organizar uma pós-graduação em desporto, cientes do seu irrecusável 
interesse, tendo em vista uma perspectiva essencialmente prática, 
destinada a todos os que se interessam por matérias desportivas nas 
dimensões jurídica e financeira.

[…] No final da pós-graduação, os participantes puderam optar por uma 
avaliação final, através da apresentação de um trabalho.

[…] Foi assim que surgiu a oportunidade de se proceder à publicação de 
alguns dos estudos redigidos, como forma de divulgar o Direito do 
desporto e propiciar o conhecimento de alguns dos temas tratados na pós-
graduação.  

São esses trabalhos que agora se publicam.”

Lisboa / 2016 


