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PREFÁCIO
O ebook "Estudos de Direito de Futebol" reúne os contribu
tos dos estudantes que frequentaram o "Curso de Direito do
Futebol", organizado pela Faculdade de Direito da Universidade
do Porto e pelo Centro de Investigação Jurídico-Económica
da FDUP, no ano letivo 2019/2020.
Este curso destacou-se pelo caráter prático e especializado do
saber transmitido e por uma relevante dimensão internacional,
traduzida na presença representantes da ECA, UEFA e FIFA.
Os trabalhos que integram esta obra são reveladores da natu
reza transversal a várias áreas do Direito, do Direito do Futebol
e da sua dimensão eminentemente interdisciplinar.

A coordenadora científica do curso,
Juliana Ferraz Coutinho
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A VALIDADE DAS CLÁUSULAS
ANTI RIVAL NO FUTEBOL
A NTÓ NI O PA LM A NO GUE I RA
Advogado estagiário
Mestre em Direito das Empresas e dos Negócios

Sumário: 1. Introdução. 2. A cessação unilateral do contrato de trabalho desportivo
pelo praticante. 3. A cláusula anti rival e as suas variantes. 4. Análise FIFA. 5. Análise
direito português. 6. Alternativa possível e adequada à cláusula anti rival. 7. Conclusão.

1. Introdução

Como é sabido, e em linguagem “popular”, o futebol é, principalmente na
Europa, conhecido como o “desporto rei”, existindo assim uma constante
procura no sentido da sua maior regulação e profissionalização. É este mesmo movimento que se tem verificado nas últimas décadas.
Temos assistido, na verdade, a uma adaptação do Direito à realidade, num
processo que, usando a gíria futebolística, parece representar um contra-ataque para o golo certo, ainda com a bola na defesa, mas já a passar para o
meio campo, com muito espaço ainda por percorrer.
Precisamente pela necessidade de desenvolver, profissionalizar, adaptar
e, até mesmo, aproximar o Desporto e o Direito, foi publicada recentemente a
Lei n.º 54/2017, de 14 de Julho, que veio estabelecer o novo regime jurídico
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do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação
desportiva e do contrato de representação ou intermediação, revogando a
Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, cuja vigência permaneceu inalterável durante
quase 20 anos.
No âmbito deste trabalho iremos debruçar-nos sobre a cessação unilateral sem justa causa promovida pelo praticante desportivo, ou seja, sobre a
cláusula de rescisão, que Lúcio Correia define como “uma cláusula contratual estabelecida entre um desportista profissional e a sua entidade empregadora desportiva, em virtude da qual, se concede ao praticante desportivo
o direito de se desvincular do contrato, ante tempus, a troco do pagamento
de um preço previamente convencionado a favor da entidade empregadora”1. Por ser aqui que a cláusula anti rival, podendo ser acionada, se revelará
limitadora do exercício da profissão de um jogador.
A cláusula anti rival pode ser definida como a cláusula inserida no contrato de trabalho entre um determinado clube e um seu jogador, nos termos
da qual o jogador consente que a sua liberdade de acesso à profissão seja
limitada para futuro.
Podemos, na prática, encontrar dois tipos de cláusula anti rival. A primeira, que é acordada aquando da venda de um jogador a um outro clube, configura uma obrigação nos termos da qual as partes se vinculam a não permitir
a venda posterior do jogador a determinados rivais do primeiro clube, tendo
este, em caso de incumprimento da cláusula, direito a uma compensação.
Na sua segunda modalidade, a cláusula pode determinar que qualquer
rival do clube onde o jogador atualmente joga fique obrigado a pagar uma
quantia (bastante superior à da cláusula de rescisão, aplicável à generalidade dos clubes) no caso de pretender contratar esse mesmo jogador.

2. A cessação unilateral do contrato de trabalho desportivo pelo

praticante

A Lei n.º 54/2017 veio, como já referido, estabelecer novas regras aplicáveis ao contrato de trabalho desportivo, cumprindo salientar três grandes alterações: “no âmbito do regime da cessação do contrato de trabalho
desportivo:
(i)
foi consagrado expressamente o direito ao estabelecimento de
cláusulas indemnizatórias que permitem a cessação do contrato
de trabalho pelo praticante desportivo. As controversas “cláusulas
de rescisão” conhecem agora estribo direto na lei, podendo ser reduzidas por Tribunal, o que as assemelha a uma cláusula penal;

Lúcio Correia, Limitações à Liberdade Contratual do Praticante Desportivo, Lisboa,
Livraria Petrony, 2008, página 243.
1
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(ii)

(iii)

criou-se também a presunção de que em caso de cessação unilateral e sem justa causa promovida pelo praticante desportivo, o
novo clube contratante interveio nessa cessação, sendo o mesmo
solidariamente responsável pela indemnização a que haja lugar.
Esta regra é suscetível de poder criar obstáculos à contratação de
praticante desportivo que tenha cessado contrato em litígio com a
sua anterior entidade empregadora desportiva;
O vínculo desportivo passou a extinguir-se com a comunicação de
cessação do contrato, podendo ser registado novo contrato.2

No que respeita à cessação do contrato de trabalho desportivo por iniciativa do praticante, importa atentar no artigo 25.º da Lei 54/2017, que estabelece
que o praticante pode, por sua iniciativa3, cessar unilateralmente e sem justa
causa o contrato em vigor, mediante o pagamento à entidade empregadora de
uma indemnização fixada para o efeito. A este montante fixado no momento
de assinatura de contrato dá-se o nome de “cláusula de rescisão”.
Segundo João Leal Amado, estas cláusulas surgem “como autênticas
cláusulas liberatórias, e não propriamente como cláusulas liberticidas. (…)
possuem, na sua grande maioria, um objectivo bem definindo: efectuar a
chamada (aliás sugestivamente) “blindagem do contrato”, isto é, assegurar
a intangibilidade do vínculo contratual, criando um breach-proof contract.
Com efeito as quantias acordadas atingem, não raro, valores astronómicos,
da ordem de muitos milhões de euros, valores que se julgariam impensáveis,
totalmente desproporcionados em relação aos danos previsíveis resultantes
da rescisão do contrato ante tempus por banda do praticante desportivo.”4
A cláusula é importante, pois, como também refere João Leal Amado, o
desportista pode ter um contrato com um prazo de 5 anos, e a meio considerar as suas expectativas defraudadas, por motivos vários - como a dificuldade
em se ambientar ou relacionar com os colegas de equipa. Enfim, pode ele verificar “que o que antes queria deixou de corresponder àquilo que presentemente quer”. Esta cláusula dá-lhe a oportunidade de contratar com outra entidade
patronal (outro clube), mediante o pagamento do montante acordado.
O novo diploma criou também a presunção de que o terceiro clube interveio, de alguma forma, na rescisão unilateral do praticante desportivo, o que

2
Vide documento, disponível em: https://www.plmj.com/xms/files/v1/newsletters/2017/julho/Novo_Regime_de_Contratos_na_area_do_Desporto.pdf.
3
João Leal Amado, Temas Laborais – 2, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, página 205
– “(…) o que importa sublinhar é que, nesta perspectiva, a «cláusula de rescisão» permitirá
dissolver o contrato, ante tempus, sem beliscar o princípio pacta sunt survanda, assim
facultando ao praticante a possibilidade de se transferir livremente para outro clube (…).
Daí que, nos meios desportivos (em particular nos meios futebolísticos), a inclusão de uma
«cláusula de rescisão» no contrato de trabalho seja por vezes vista como uma conquista
do praticante e como uma concessão da entidade empregadora”.
4
João Leal Amado, Contrato de trabalho desportivo, Coimbra, Almedina, 2018, páginas 153-159.
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legitima a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indemnização
devida pela cessação do anterior contrato.5
Por último, ficou também demonstrado que o vínculo desportivo tem natureza acessória em relação ao vínculo contratual, e que se extingue com a
comunicação da cessação do contrato, podendo ser registado novo contrato, nos termos gerais.6

3. A Cláusula Anti Rival e as suas variantes

A cláusula anti rival é uma prática cada vez mais comum no mundo laboral e no mercado das transferências de jogadores de futebol. Não é, por isso,
raro que os jogadores, ao celebrarem o seu contrato com um determinado
clube, aceitem, no mesmo instrumento, vincular-se a uma obrigação de, no
futuro, não representarem um clube rival do primeiro.
No início, essa cláusula era explícita, e impunha uma proibição clara nesse
sentido ao praticante desportivo. Acontece que, constatando-se a crescente
não aceitação dessas cláusulas pelos contratantes, os clubes começaram a
alterar o seu conteúdo típico.
Existem, hoje, alguns conteúdos que podem preencher o mesmo conceito
de cláusula anti rival. A primeira modalidade corresponde àquela que é aceite pelo próprio praticante, no momento em que assina o contrato laboral.
Neste caso, a cláusula anti rival vem camuflada pelo valor da indemnização,
previsto na cláusula de rescisão, que, para os casos em que a nova entidade
empregadora seja um clube rival (um clube que compete diretamente com
o clube em causa, em qualquer competição e que, devido ao seu histórico
de resultados diretos e de classificação, cria uma competição direta entre
ambos), resulta muito mais elevado.
Jose Maria Guerrero Ostolaza / Juan Sagardoy Bengoechea El contrato de
trabajo del deportista profesional, Madrid, Civitas, 1991, página 107 – “Constituye prática habitual en determinadas especialidades deportivas, sobre todo en el futebol, que el
club que contrata los servicios de cualquier deportista profesional incluya en el contrato a
suscribir una cláusula en donde se fija el importe de la indemnizacion que el deportista o,
subsidiariamente, la entidade que contrate sus servicios, debe satisfacer si se procede a
la resolución antecipada del contrato a instancia del deportista com el fin de concertar sus
servicios com outro club. La cuantia de estas indemnizaciones contenidas en los contratos
suele ser lo suficientemente importante como para garantizar que la relación laboral suscrita no quede resuelta hasta el completo vencimento del período de vigência pactado”.
6
João Zenha Martins, “Os Futebolistas profissionais e as cláusulas de rescisão”, in
Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, Vol. II, Universidade
Católica Editora, 2007, página 271 – “Assim, apenas se afigura admissível uma cláusula
penal destinada a cobrir os danos causados com a rescisão sem justa causa, no domínio
das cláusulas de rescisão (multas penitenciais tout court) entende-se conforme com o
sistema a previsão de um montante liberatório superior à ponderação dos casos causados,
que, consumindo os efeitos sancionatórios subjacentes à interdição de competir (um majus), tutele com adequação os interesses dos sujeitos laborais”.
5
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Por exemplo, imaginemos que o Jogador A assina um contrato laboral
com o Clube B. A meio da relação laboral referida, o Clube C - que é rival do
Clube B - e o Clube D - que não é seu rival -demostram ambos interesse pelo
jogador. O que acontece é que, por virtude da camuflada Cláusula anti rival, o
Clube C terá de pagar uma quantia superior, por exemplo, de 100 milhões de
euros, àquela que se impõe ao Clube D (por exemplo, 50 milhões).
O segundo conteúdo também típico na atualidade, é o da cláusula anti
rival aceite pelo novo clube no acordo de transferência. Neste caso, a nova
entidade empregadora vincula-se - no próprio contrato que materializa a
sua nova contratação - a não vender, no futuro, o praticante a um rival do
clube com quem celebra agora o contrato. E, caso o faça, sabendo que terá
de indemnizar o atual Clube do jogador (com quem celebra o acordo de
transferência).
Imaginemos, a título de exemplo, que o Clube A decide vender o Jogador
B ao Clube C. Do acordo de transferência constará uma cláusula que veda a
futura venda do Jogador a um Clube rival de A, comprometendo-se o Clube
C a indemnizar A, no caso de desrespeito dessa obrigação.
Este tipo de cláusulas parece materializar, em nosso ver, um abuso de
poder na contratação dos Clubes7. Com efeito, a cláusula de rescisão foi
criada precisamente para que o jogador se pudesse desvincular da sua relação laboral. E, por via da cláusula anti rival, vem a atingir-se precisamente o
objetivo contrário, dado que se permite ao clube fixar um montante que, não
obstante poder ser objeto de redução pelo Tribunal, de acordo com o número
2 do artigo 25º da Lei n.º 54/2017, acaba por representar uma forte restrição
da liberdade de desvinculação do jogador.

4. Análise FIFA

A RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players)8 da FIFA
compreende um conjunto de regras que o órgão máximo responsável pelo

João Leal Amado, Temas Laborais…, ob. cit., página 200 e ss. – “Através destas
cláusulas milionárias, a entidade empregadora desportiva visa, portanto, um duplo objectivo: i) garantir o integral cumprimento do contrato por banda do praticante; i) reservar
para si um papel incontornável na eventual transferência do praticante desportivo medio
tempore. Isto é, uma «clausula de rescisão» de montante proibitivo impede o praticante
de se demitir, pelo que a respectiva transferência sempre carecerá do assentimento da
actual entidade empregadora, seja para revogar o contrato de trabalho com o praticante
desportivo, seja para acertar as contrapartidas financeiras da transferência com o clube de
destino. Estamos, por conseguinte, perante uma cláusula penal em sentido estrito, medida
coercitiva endente à satisfação do interesse do credor/empregador”.
8
“Regulations on the Status and Transfer of Players”, disponível em: https://
resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g.
7
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futebol mundial cria, de forma a uniformizar o tanto quanto possível as regras sobre as transferências dos jogadores.
De acordo com estas regras, de escopo mundial, os regulamentos nacionais das associações pertencentes à FIFA, relativos às transferências de
jogadores, importam a prévia aprovação pela própria FIFA.
O artigo 18bis do RSTP diz-nos que “nenhum clube deve celebrar um contrato que permita ao contra clube / contra clubes e vice-versa ou a qualquer
terceiro adquirir a capacidade de influenciar na empregabilidade e assuntos relacionados às transferências, independência, políticas ou performance
das suas equipas”9.
O artigo 18bis vem, assim, estipular que nenhum clube celebrará um contrato que permita a um determinado clube, ou a qualquer terceiro, influenciar
a independência de que todos os clubes devem gozar em matéria laboral,
nas suas políticas de transferências, bem assim no desempenho das suas
equipas.
As cláusulas anti rival do tipo das que são celebradas entre dois clubes,
no acordo de transferência de um jogador, não podem ser consideradas, por
isso, válidas, à luz deste artigo, na medida em que configuram uma restrição da liberdade/independência de o Clube (para o qual o jogador é agora
transferido) decidir uma venda livre desse mesmo Jogador a qualquer outro
Clube.
Há, pois, uma restrição da liberdade contratual do Clube, na sua dimensão
de liberdade de escolha de com quem contratar.
Em termos internacionais, concluímos estar claramente perante um caso
de TPI (Third Party Influence on Clubs), proibida nos regulamentos FIFA,
sendo uma regra imperativa para todas as associações nacionais.
Acresce referir que o número 2 do mesmo artigo 18bis do RSTP, prevê que
o Dispute Resolution Chamber (órgão decisório da FIFA) possa, inclusive,
impor sanções ao clube que não cumpra com o TPI.

5. Análise Direito Português

Do artigo 3.º da RSTP da FIFA resulta a obrigatoriedade de o artigo 18bis
ser automaticamente traduzido e introduzido nos regulamentos nacionais
que regulam as transferências dos jogadores.
O artigo 19.º da Lei nº 54/2017, inserido no capítulo que regula a transferência de praticantes desportivos, estabelece o seguinte:

Tradução livre do autor – “no club shall enter into a contract which enables the
counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the
performance of its teams”.
9
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“1. São nulas as cláusulas inseridas em contrato de trabalho desportivo
visando condicionar ou limitar a liberdade de trabalho do praticante desportivo após o termo do vínculo contratual. 2. Pode ser estabelecida por
convenção coletiva a obrigação de pagamento à anterior entidade empregadora de uma justa compensação a título de promoção ou valorização
de um jovem praticante desportivo, por parte da entidade empregadora
que com esse praticante venha a celebrar um contrato de trabalho desportivo, após a cessação do anterior. 3. A convenção coletiva referida no
número anterior é aplicável apenas em relação às transferências de praticantes que ocorram entre entidades empregadoras portuguesas com sede
em território nacional. 4. O valor da compensação referida no n.º 2 não
poderá, em caso algum, afetar de forma desproporcionada, na prática, a
liberdade de contratar do praticante (…)”.

Do n.º 1 do artigo 19.º resulta que as cláusulas inseridas em contrato de
trabalho que estabeleçam alguma limitação ou condicionamento da liberdade de trabalho de um praticante, após a cessação do vínculo contratual, se
encontram feridas de nulidade.
Olhando, agora, para o artigo 34.º do Regulamento da Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) sobre o estatuto, a categoria, a inscrição e transferência de
jogadores, constatamos que o mesmo se limita a transcrever o artigo 18bis da
RSTP da FIFA, proibindo - também a nível nacional - a influência de terceiros
nas decisões autónomas e independentes de cada clube.
Do exposto resulta que ambos os conteúdos ou modalidades de cláusula
anti rival referidos se revelam ilícitos, porquanto em clara violação das normas citadas, não só condicionado a liberdade de trabalho dos jogadores,
como implicando alguma influência de um determinado clube na liberdade
contratual de um outro.
A restrição veiculada pelas cláusulas anti rival justifica, ainda, uma análise destinada a cobrir as hipóteses em que seja o jogador a oferecer o seu
trabalho, e não “o mercado” a procurá-lo.
Imaginemos a situação em que, após a cessação do seu contrato de trabalho, o praticante desportivo tem apenas um interessado em contratá-lo,
sendo esse interessando um clube rival do seu atual empregador. Neste
caso, a dimensão que avulta da cláusula é a sua natureza de limite à liberdade de trabalho do próprio jogador.
Recordando o artigo 19.º da Lei nº 54/2017, o clube não pode limitar a
liberdade contratual do jogador após o termo do contrato laboral. Sendo a
cláusula de rescisão uma cláusula liberatória do jogador, uma vez acionada,
cessa a relação laboral entre o jogador e o clube, ou, por outras palavras,
põe-se um termo na relação.
Parece-nos, pois, que a cláusula de rescisão configura uma modalidade
de desvinculação unilateral do contrato, por parte do jogador. Este poderá
pagar o montante fixado a título de cláusula de rescisão e, só após isso,
contratar com um clube rival. O que não poderá é um qualquer outro clube
intervir neste novo contrato, consentindo na limitação da sua liberdade con-
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tratual, situação que se encontra vedada pelos artigos18bis do RSTP e 34.º
do Regulamento da FPF sobre o estatuto e transferências dos jogadores.
A nível nacional, somos, pois, da opinião de que qualquer cláusula limitativa ou condicionante da liberdade contratual do praticante após o fim da
relação laboral será nula.
Ora, considerando que a cláusula de rescisão subjaz a uma das formas
de cessação do contrato desportivo, uma cláusula anti rival (que limite a liberdade de o jogador atuar no mercado de trabalho, após a cessação do seu
vínculo laboral) será também nula.

6. Alternativa possível e adequada à Cláusula anti rival

A cláusula anti rival é, nas suas duas vertentes, desadequada e desproporcional, uma vez analisado o princípio da proporcionalidade10, que se desdobra em três outros sub-princípios: o da adequação (as medidas restritivas
de direitos, liberdades e garantias devem revelar-se como um meio adequado para a prossecução dos fins visados, com salvaguarda de outros direitos
ou bens constitucionalmente protegidos); o da exigibilidade (essas medidas
restritivas têm de ser exigidas para alcançar os fins em vista, por o legislador não dispor de outros meios menos restritivos para alcançar o mesmo
fim); e o da justa medida ou proporcionalidade em sentido estrito (não poderão adotar-se medidas excessivas ou desproporcionadas para alcançar
os fins pretendidos).
A melhor alternativa será a de optar pelas vias positivas, isto é, por soluções que permitam aos clubes com efetivo interesse em manter o jogador,
contratualizar um direito de preferência, a acionar no momento da futura
possível transferência, assim conseguindo inviabilizar a perda do jogador
para a equipa rival, evitando desta forma, o abuso de direito por parte dos
clubes ao incluir as cláusulas (já por si “milionárias”) superiores para os
clubes rivais, servindo quer de base impeditiva da livre transferência do jogador, quer de base negocial11.
João Zenha Martins , “Os Futebolistas profissionais…”, ob. cit., página 319 e ss.
– “O Principio da proporcionalidade, que teve origem no direito público, enquanto instrumento de controlo do poder derivado da intervenção pública com reflexo na esfera dos
privados, expandiu-se para o direito privado, máxime para as situações contratuais de poder-sujeição, em que o desequilíbrio entre as partes do contrato põe em crise o exercício
de uma efectiva liberdade contratual, ficando esta facticamente derrogada. (…) O exemplo
mais significativo de actuação do princípio no domínio privado encontra-se precisamente
no direito do trabalho, por ser um domínio em que é particularmente intenso o conflito entre
interesses de sinal contrário. É à luz dele que, por exemplo, há que impor limites aos poderes patronais exercidos de forma contrária à dignidade e aos direitos do trabalhador”.
11
João Leal Amado, Vinculação Versus Liberdade. O Processo de Constituição e
Extinção da Relação Laboral do Praticante Desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, página
315 e ss., justifica a aplicação de cláusulas milionárias aos praticantes desportivos, por
10
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7. Conclusão

A cláusula anti rival, como pudemos ver, é, hoje em dia, praticada e “mascarada” nas suas duas vertentes.
A primeira é corresponde à que é assumida pelo praticante desportivo no
momento da assinatura do contrato de trabalho, em que aceita que a sua
cláusula de rescisão tenha um valor superior, caso o clube que venha a contratar o jogador seja um clube rival.
A segunda vertente é a aceite pelos clubes no momento de assinatura do
acordo de transferência, nos termos da qual impedem o jogador de ser vendido para um clube rival do primeiro, impedindo, assim, em nosso ver, uma
transferência livre do jogador. Além do mais, o clube que impõe este tipo
de cláusulas, fá-lo, muitas vezes, sem sequer ter o objetivo ou interesse de
manter o jogador para futuro.
Com isto, entendemos que estas cláusulas não deveriam ser aceites, uma
vez que impedem a livre transferência dos jogadores, sendo ainda, cláusulas
limitativas da liberdade contratual.
Concluímos, neste excurso, que, em ambas as suas vertentes, a cláusula anti rival encontra-se ferida de nulidade, com base nos artigos 18bis
do RSTP, 19.º da Lei 54/2017 e 34º do regulamento da FPF, bem assim por
contradição com as directrizes do artigo 18.º da Constituição da República
Portuguesa.

dois objetivos diferentes. O primeiro seria o de garantir que o praticante cumprisse o seu
contrato de trabalho na íntegra. O segundo seria fazer com que uma possível saída do jogador durante o contrato, por transferência, dependesse da aceitação do clube. As cláusulas de rescisão não cumprem a função de proteger o interesse dos atletas. Pelo contrário,
são utilizadas meramente como base negocial.

9

A ADMISSIBILIDADE LEGAL E
CONSTITUCIONAL DA CLÁUSULA
ANTI RIVAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO
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Mestre em Direito do Trabalho

Sumário: 1. Contextualização. 2. As limitações do Código do Trabalho ao princípio da
liberdade da escolha de profissão. 3. As especificidades do contrato de trabalho desportivo. 4. A admissibilidade constitucional das cláusulas anti rival. 5. Conclusões.

1. Contextualização

O mundo do desporto, e em especial o mundo do futebol, sempre se demonstrou pródigo na subversão das regras e normas vigentes na sociedade,
o que nada mais é do que o reflexo da necessidade de atingir o mais rapidamente “o resultado”. Pensamos, por exemplo, no aliciamento de adversários,
demonstrativo de que o futebol se pauta pela ocorrência de comportamentos “questionáveis”, e, quiçá, condenáveis.
Pelo seu carácter extremamente competitivo, a indústria do futebol apresenta particularidades e assenta em interesses económicos, essenciais ao
bom funcionamento do sistema desportivo. As ideias de justiça e de trans-
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parência das competições substituem a normal capacidade de luta, na defesa dos seus direitos fundamentais, por parte, dos praticantes desportivos.
O quotidiano trouxe-nos a figura das Cláusulas Anti Rival e, num ápice,
assistimos à sua integração no léxico de clubes e de adeptos. No entanto,
há que não esquecer que, no seu cerne, esta é uma cláusula limitadora da
liberdade de trabalho do praticante desportivo.
Dada a escassa jurisprudência inexistente sobre o tema e a falta de um
“momento Bosman”1, é nosso intuito o de analisar a admissibilidade normativa e constitucional das Cláusulas Anti Rival.

2. As limitações do Código do Trabalho ao Princípio da liberdade da

escolha de profissão

O ordenamento jurídico-laboral português estabelece o princípio da liberdade de escolha da profissão, nos termos do qual o trabalhador tem o direito
de escolher livremente a sua profissão ou o género do trabalho que presta.
Este direito, previsto no artigo 47.º da Constituição da República Portuguesa
(doravante CRP), não é, contudo, absoluto, podendo ser limitado quando o
interesse coletivo ou motivos inerentes à capacidade de exercício da profissão (do trabalhador) o justifiquem.
Esta liberdade de escolha não deve ser confundida com o direito ao trabalho presente no artigo 58.º CRP. Na verdade, é dever do Estado garantir
este direito fundamental através da definição e aplicação de planos de política económica, social e de trabalho. Diz-se: “Ao reconhecer o direito ao
trabalho, como direito positivo face ao Estado, a Constituição não consagra
explicitamente a liberdade de trabalho, isto é, a liberdade de trabalhar ou
não. Contudo, a liberdade de escolha de género de trabalho, que é uma componente daquela liberdade, consta expressamente do disposto no n.º 2 do
artigo 47.º da CRP”2.
Em rigor, a Cláusula Anti Rival não limita a escolha de profissão, é certo.
No entanto, limita, com especial intensidade, o exercício da profissão para
um determinado grupo de potenciais empregadores.

No final da temporada de 1989-1990, Jean-Marc Bosman, futebolista belga entrou
em litígio com a sua entidade empregadora e a Federação Belga de Futebol, no Tribunal de
Justiça da União Europeia. Este litígio originou o processo C-415/93, dando o TJUE razão ao
jogador. Esta decisão constituiu um momento chave na história do futebol mundial, alterando
o regime do mesmo até aos dias de hoje. Quer ao nível da livre circulação de trabalhadores
dentro de Estados-Membros, quer ao nível das restrições de liberdade impostas ao trabalhador desportivo.
2
Lúcio Correia, Limitações à Liberdade Contratual do Praticante Desportivo,
Livraria Petrony – Editores, 2008, páginas 80-81.
1
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O Código de Trabalho (doravante CT), na secção dedicada às cláusulas
acessórias, prevê institutos que constituem verdadeiras limitações à liberdade de trabalho, ainda que revestindo formas muito distintas.
De entre elas, o artigo 137.º do CT consagra os Pactos de Permanência,
legitimando o acordo entre as partes, no sentido de obrigar o trabalhador
a não denunciar o contrato de trabalho, por um período não superior a três
anos, como forma de compensação do empregador pelas despesas avultadas que tenha suportado com a formação profissional do trabalhador, podendo este apenas desobrigar-se do pacto, apenas mediante o pagamento
do montante correspondente às despesas referidas.
Apesar de este acordo restringir a liberdade do trabalhador, não consideramos que ele seja excessivo, dado que respeita os subprincípios constitutivos do Princípio da Proporcionalidade ou da Proibição do Excesso3. Este
princípio constitucional obriga a uma análise casuística, pelo que teremos,
de todo o modo, analisar se a medida adotada é adequada à prossecução do
fim pretendido (Princípio da Adequação), se ela importa a menor desvantagem possível para o cidadão por ela abrangido (Princípio da exigibilidade),
e se o meio utilizado é proporcional ao fim pretendido. Por outras palavras,
a medida não pode acarretar um desvalor superior àquele que se pretende
assegurar (Princípio da Proporcionalidade em sentido restrito). In casu, apesar de o trabalhador ver a sua liberdade contratual restringida, ele mantém o
seu posto de trabalho e todos os benefícios (sociais, financeiro, bem assim,
as formações) a ele inerentes. “Pode assim acontecer que o empregador
assuma as despesas inerentes à formação profissional de uma determinada
pessoa (que pode não estar ainda vinculado à empresa). Neste caso admite-se a celebração de pactos de permanência, de modo a assegurem a rentabilização do investimento realizado”4.
O Pacto de Permanência abre ao trabalhador a oportunidade de melhorar suas qualificações, sem com isso incorrer em qualquer custo financeiro.
Além do mais, a posição do empregador fica salvaguardada, pois o seu investimento no trabalhador é devidamente compensado.
O artigo 136.º do CT, por sua vez, identifica outra figura limitativa da
liberdade do trabalhador - o Pacto de Não Concorrência. O n.º 1 desse artigo
estabelece, desde logo, a nulidade da cláusula do contrato de trabalho ou de
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, por qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a cessação
do contrato.

São eles: o Princípio da conformidade ou adequação; o princípio da exigibilidade
ou da necessidade; e o princípio da proporcionalidade em sentido restrito. - J.J. Gomes
Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra, Edições
Almedina, 2003, páginas 269-270.
4
Paula Quintas / Hélder Quintas, Código do Trabalho anotado e comentado,
Coimbra, Edições Almedina, 2009, página 357.
3

13

Luís Igreja Cardoso

“Apesar do princípio consagrado no n.º 1 e tendo em consideração que
a separação do trabalhador do empregador deve ser entendida como um
processo naturalmente evolutivo em direcção a uma autonomia tendencial
e /ou a um enriquecimento crescente do património profissional do trabalhador”5 o legislador admite no n.º 2 o Pacto de Não Concorrência, ainda que
com bastantes limites e condições6. Assim, esta figura só é admissível se
constar de acordo escrito (nomeadamente, de contrato de trabalho ou revogação do mesmo), devendo respeitar a uma atividade cujo exercício possa
causar prejuízo ao empregador, e impondo-se ainda a atribuição ao trabalhador de uma compensação, durante o período de limitação da actividade,
compensação essa que pode ser reduzida equitativamente, sempre que o
empregador haja realizado despesas avultadas com a sua formação profissional. Acresce que esta limitação da atividade tem um período máximo de
dois anos, podendo apenas chegar aos três anos quando se trate de trabalhadores afectos ao exercício de actividades profissionais que suponham
especial relação de confiança ou que tenham acesso a informação particularmente sensível no plano de concorrência. O hiato temporal relevante
começa a contar-se desde a data de cessação do contrato de trabalho.
A nossa interpretação do artigo vai no sentido do carácter cumulativo daquelas condições, pois que, em contrário, pareceria bastar o acordo escrito
entre as partes, para que o acordo pudesse ser amplamente celebrado. E
esta situação chocaria, na verdade, com alguns dos princípios mais basilares consagrados na Constituição da República Portuguesa.
O legislador português optou, com esta norma, por salvaguardar a posição da parte mais desprotegida da relação laboral, sem menosprezar, porém, os interesses do empregador.
Acontece, todavia, que não encontramos o mesmo regime no Contrato
de Trabalho Desportivo, cujas especificidades em relação ao regime ordinário justificam que o tratemos como um Contrato de Trabalho de Regime
Especial, previsto no artigo 9.º do CT. De facto, os interesses económicos,
o bom funcionamento do sistema desportivo, e a ideia de justiça e transparência das competições justificam, segundo se afirma, a necessidade de tratar os atletas profissionais como uma classe de trabalhadores sui generis.
Com efeito, “os interesses que a indústria do futebol move ultrapassam em
larga escala a capacidade dos jogadores para fazer valer os seus direitos
fundamentais”7, pelo que seria insuficiente e pouco recomendável aplicar o
regime laboral tradicional aos atletas profissionais.

Ibidem, página 362.
Vide, a este propósito, Maria Irene Gomes, “Questões a propósito dos requisitos
exigidos para a lícita constituição da cláusula de não concorrência no âmbito do contrato de trabalho”, in Questões Laborais Nº 42 - Vinte Anos de Questões Laborais, Coimbra,
Coimbra Editora, 2013, página 241 e ss.
7
Joaquim Evangelista, “A visão integral do praticante desportivo no século XXI: Da
defesa de direito, liberdades e garantias aos novos desafios do desporto profissional” in 1º
5
6
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3. As especificidades do contrato de trabalho desportivo
Feito este breve introito, cumpre agora analisar a legalidade das denominadas Cláusulas Anti Rival. Apesar de se levantarem dúvidas quanto à sua
admissibilidade, estas cláusulas “são um fenómeno relativamente frequente
na prática contratual desportiva ao nível do futebol profissional”8, nacional
e internacional, “e constituem verdadeiras obrigações de não concorrência nos termos das quais o praticante desportivo assume o compromisso
de não celebrar um contrato de trabalho desportivo”9 com outra Sociedade
Desportiva.
Dada a falta de jurisprudência relativa à validade destas cláusulas em
contexto desportivo, e tendo em conta a banalização da sua utilização, torna-se premente analisá-las sob o ponto de vista normativo, com especial
enfoque na análise constitucional.
Começando pelo regime geral presente no Código do Trabalho, e tendo
em conta o que já foi referido relativamente aos instrumentos de limitação
da liberdade de trabalho e à sua excecionalidade, não é surpreendente que
o artigo 138.º do CT estabeleça - como princípio geral - que o acordo entre
empregadores (nomeadamente em cláusulas de contrato de utilização de
trabalho temporário) no sentido de proibir a admissão de trabalhador que a
eles preste ou tenha prestado trabalho, bem como no de obrigar, em caso de
admissão, a o pagamento de uma indeminização, seja nulo.
Esta é a regra, de facto. No entanto, sabemos já que a lei admite, no artigo
136.º do CT, e mediante condições específicas, a figura do pacto de não concorrência. Nas palavras de Ricardo Grilo, as Cláusulas Anti Rival são, nada
mais do que “verdadeiras obrigações de não concorrência, circunscritas a
um determinado grupo-tipo de potenciais empregadores”10.
E parece-nos que o Código do Trabalho deixa em aberto a validade de as
cláusulas com este teor.
Mas vejamos, agora, o que diz o regime específico aplicável ao contrato
de trabalho desportivo. Interessa-nos a Lei n.º 54/2017, lei essa que substituiu a anterior Lei n.º 28/98.
A Lei n.º 54/2017 estabelece o regime jurídico i) do contrato de trabalho
do praticante desportivo e ii) do contrato de formação desportiva, bem como
o iii) dos empresários desportivos. Esta Lei estabelece, no seu artigo 3º, que
se aplicam subsidiariamente as regras aplicáveis ao contrato de trabalho,
que sejam compatíveis com a especificidade das relações emergentes do
Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo, Vida
Económica – Editorial, 2018, página 87.
8
Ricardo Grilo, “As cláusulas “anti rival” e a sua adequação ao ordenamento jurídico-laboral (em especial no contexto desportivo)” in Revista de Direito do Desporto, n.º 1,
2019, página 102.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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contrato de trabalho desportivo, reforçando, assim, o previsto no artigo 9.º
do CT. O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta, ainda, que as normas constantes
na Lei n.º 54/2017 podem ser objeto de desenvolvimento e de adaptação
por convenção coletiva de trabalho, desde que em sentido mais favorável
aos praticantes desportivos, e sempre tendo em conta as especificidades de
cada modalidade desportiva.
Esta Lei justifica-se “pela necessidade de, na disciplina jurídica, se coordenar o aspeto laboral com o aspeto desportivo, pela necessidade de compatibilizar ambas as suas facetas. Trata-se, então, de articular a tradicional
proteção do trabalhador/ desportista com a adequada tutela do desporto/
competição desportiva, visto que, para o ordenamento jurídico estadual,
estes são dois valores de extrema importância, cuja conciliação se mostra
indispensável”11. Há, pois, que analisar se a especificidade do Contrato de
Trabalho Desportivo consentirá, ainda, o recurso ao regime geral, ou se, por
outro lado, a solução consagrada na legislação específica se sobrepõe e
basta - no que toca à problemática das Cláusulas Anti Rival.
Vejamos o que diz a este respeito o artigo 19.º da Lei n.º 54/2017.
Nos termos desta norma, as cláusulas inseridas em contrato de trabalho
desportivo visando condicionar ou limitar a liberdade de trabalho do
praticante desportivo, após o termo do vínculo laboral, serão nulas. Este
artigo “opõe-se, de forma inequívoca, à inserção no contrato de trabalho
desportivo de uma qualquer cláusula de não concorrência, nos termos da
qual o praticante desportivo se comprometa a não exercer a sua atividade
profissional durante um certo período de tempo após a cessação do respetivo
contrato de trabalho”12. Por outras palavras, da leitura da norma resulta um
afastamento claro do regime do artigo 136.º do CT, cominando-se com a
nulidade a sua inserção em contrato de trabalho desportivo.
Não obstante, o n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 54/2017 dá alguma abertura
a uma eventual limitação ao princípio da liberdade de trabalho, quando
estabelece que possa ser estabelecida por convenção coletiva, uma soma
pecuniária, a pagar à anterior entidade empregadora, a título de promoção e
valorização de um determinado praticante desportivo, soma essa a ser paga
pela (nova) entidade empregadora, que com esse jogador venha a celebrar
um contrato de trabalho desportivo (isto é, após a cessação do anterior).
O legislador em nenhum momento define “compensação justa”, prevendo
apenas, no n.º 4 do mesmo artigo, que o valor da compensação não pode,
em caso algum, afetar de forma desproporcionada a liberdade de contratar
do praticante. A este propósito, João Leal Amado entende que “a compensação em análise condiciona a liberdade de trabalho do praticante, colocando
entraves à sua liberdade de mudar de clube/empregador após a extinção do

João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo: Lei 54/2017, de 14 de julho –
Anotada, 1ª ed., Coimbra, Edições Almedina, 2017. página 31.
12
Ibidem, página 106.
11
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contrato, e, haja renovação ou transferência, tende a reduzir o valor da prestação remuneratória a cargo da entidade empregadora”13.
Acresce sublinhar que a norma é apenas aplicável às transferências
de praticantes que ocorram entre entidades empregadoras portuguesas
com sede em território nacional. Nota importante, pois, como a realidade
tem demonstrado, os clubes rivais são, por regra, clubes do mesmo país.
Parece-nos, assim, que a lei prevê uma possibilidade, ainda que remota, de
os clubes, partindo da compensação do artigo 19.º, n.º 2 da Lei n.º 54/2017,
ultrapassarem de forma criativa a proibição legal. Na verdade, não existe, e
seria aliás difícil de verter em lei, uma definição cabal do conceito de justa
compensação. E isto porque “esta compensação não diz diretamente respeito ao jovem praticante desportivo. Este não ostenta, em relação a ela,
nem a qualidade de credor, nem a condição de devedor, pelo que, prima facie,
esta é uma matéria que o ultrapassa, que o transcende. O certo, porém, é que
a compensação lhe diz respeito de forma indireta, repercutindo-se na sua
esfera de modo tão inequívoco quanto intenso”14, limitando a sua liberdade
contratual, e, em particular, o seu poder negocial.
Ora, não sendo possível balizar o que é, afinal, a “justa compensação”,
afigura-se-nos que o legislador abre a porta à possibilidade, ainda que remota, de os clubes utilizarem a figura das Cláusulas Anti Rival nos contratos
de trabalho desportivo dos atletas formados no próprio clube. E, sendo esse
o caso, há que não esquecer que a “compensação acima referida, estipulada em certos moldes abusivos, poderá constituir uma inelutável limitação
à liberdade de trabalho do praticante desportivo, sendo certo que se revela
de forma indirecta na sua liberdade contratual, uma vez que o valor desta
compensação poderá levar à retracção de entidades e empregadoras desportivas interessadas nos seus serviços desportivos, devendo a mesma ser
adequada e proporcional, quer às despesas de formação com o praticante
desportivo quer aos limites estabelecidos por convenção colectiva”15.
Apesar de desconhecermos litígios diretamente contendentes com a aplicação do artigo 19.º, n.º 2 da Lei n.º 54/2017, os valores astronómicos dos
“passes” dos praticantes desportivos formados nos clubes, urgem que sobre eles teçamos uma breve consideração.
É nossa opinião que a limitação do artigo 19.º, n.º 2 da Lei n.º 54/2017,
apenas será legítima se vier prevista em convenção coletiva de trabalho. Ora,
no nosso ordenamento jurídico, é aplicável o Contrato Coletivo de Trabalho
celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol (doravante CCT).
Acontece que, nem aquela compensação, nem os pactos de não concorrência do tipo Cláusula Anti Rival se encontram expressamente previstos no
CCT em vigor. De facto, além de não o prever expressamente, o CCT, inclusi13
14
15

Ibidem, página 111.
Ibidem, página 111.
Lúcio Correia, Limitações à Liberdade…, ob. cit., páginas 89-90.
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ve proíbe a entidade patronal, nos seus artigos 14.º e 18.º, de, por qualquer
forma, prejudicar o exercício ao direito do trabalho, após a cessação do
contrato. Serão, pois, nulas as cláusulas dos contratos individuais de
trabalho que, por qualquer forma, possam prejudicar o exercício do direito
de trabalho após a cessação do vínculo laboral.
Em suma, a possibilidade conferida pelo artigo 19.º, n.º 2 da Lei n.º
54/2017, não nos parece ser aplicável aos contratos de trabalho desportivos
dos futebolistas profissionais, que estejam abrangidos pelo CCT. Facto que
ferirá de nulidade das Cláusulas Anti Rival inseridas no contrato de trabalho.

4. A admissibilidade constitucional das Cláusulas Anti Rival
Importa, agora, e uma vez tratado o plano da legislação ordinária, atentar
na forma como a Constituição da República Portuguesa considera o desporto em Portugal, as cláusulas limitadoras da liberdade do trabalhador, e, em
particular, as Cláusulas Anti Rival.
Contrariamente ao que se encontra vertido na grande maioria das
Constituições, na Carta Social Europeia, na Convenção das Nações Unidas
e no sistema internacional de proteção de Direito Humanos, a CRP expressa
de forma quase pioneira, um “direito fundamental ao desporto”, no seu artigo 79.º.
A sistematização da CRP coloca o artigo 79.º no Título III da Parte I
respeitante aos direitos económicos, sociais e culturais16, um “esforço sistematizador, tornando mais extenso e completo o catálogo dos direitos, liberdades e garantias, não está excluído que alguns dos direitos económicos, sociais e culturais possam ser configurados como direitos de “natureza
análoga” aos direitos liberdades e garantias”17.
A propósito do direito ao desporto, José Carlos Vieira de Andrade defende
uma análise à luz de uma dupla perspectiva jurídica e, encara o “desporto
como objeto de um direito fundamental: o direito à cultura física e ao desporto, como direito social à intervenção estadual (…) por outro lado, [veremos] o
desporto como área relevante da vida social e económica privada sujeita a
vinculações de direitos fundamentais, designadamente regulada pelos preceitos constitucionais relativos aos direitos, liberdades e garantias”18.

Na verdade, “não se trata de uma classificação contraposta à dos direitos, liberdades e garantias. São apenas direitos diferentes destes, sujeitos ao regime geral dos direitos fundamentais, mas não beneficiando do regime especial dos direitos, liberdades e
garantias (a não ser que constituam direitos de natureza análoga aos direitos, liberdades e
garantias)” - J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional… ob. cit., página 403.
17
Ibidem.
18
José Carlos Vieira de Almeida, “Os direitos fundamentais e o direito do desporto”,
in II Congresso de Direito do Desporto, Coimbra, Edições Almedina, 2007, páginas 25-26.
16
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Do direito ao desporto como direito fundamental social resultam três
características-chave:
i.

o desporto deve ser encarado como um fator de valorização
humana;
ii. é recusada a autonomia absoluta do setor, encontrando-se o Estado
incumbido de o promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a
difusão do desporto;
iii. o Estado colabora com as escolas, as associações e as coletividades desportivas.
Esta caracterização é, em nosso ver, suficientemente ampla para abarcar quer o desporto amador, quer os desportos praticados pela população
“comum”. E essa amplitude inclui portanto, o desporto profissional, também
este reclamado por uma leitura em conformidade com as determinantes impostas pelas normas constitucionais.
Mas a evolução das necessidades do desporto profissional e da competição organizada, e, em particular, a hipermercantilização da atividade, exigem um esforço maior, na hora de interpretar os preceitos constitucionais.
A verdade é que o direito ao desporto “tem uma consagração constitucional
expressa mas pouco desenvolvida, formal mas meramente programática e
sem grande densidade normativa, que deixa ao legislador liberdade quase
total para definir as regras jurídicas aplicáveis à atividade desportiva”19.
Decorre do artigo 79.º da CRP que, o desporto é parte integrante da vida
em sociedade. Esta ideia assenta no pressuposto de que “numa sociedade
democrática avançada, os direitos fundamentais constituem um padrão
constitucional e uma ideia ordenadora que rege toda a atividade social, seja
pública ou privada”20.
Todavia, enquanto artigo que se “limita” a prever o direito ao desporto, o
artigo 79.º CRP acaba, segundo nos parece, por representar uma resposta
manifestamente insuficiente para a problemática das Cláusulas Anti Rival.
E, por conseguinte, o campo da nossa análise deverá estender-se a outros
lugares constitucionais. Não podemos, com efeito, olvidar que o desportista
profissional - subordinado a um Contrato de Trabalho Desportivo - é, afinal,
um verdadeiro trabalhador, a quem também se dirigem os preceitos constitucionais relativos ao direito ao trabalho e à liberdade de escolha de profissão.
Ora, partindo da ideia de que, além da generalidade dos direitos, liberdades e garantias, “os praticantes e os treinadores profissionais gozam de
específicos direitos laborais ou contratuais em face dos clubes empregadores”21, a opção do legislador, no sentido de introduzir “em termos gerais e
abstratos, limitações à liberdade de prática do desporto, que sejam (e têm
19
20
21

Ibidem, página 28.
Ibidem, página 28.
Ibidem, página 30.

19

Luís Igreja Cardoso

que o ser) justificadas pela necessidade de assegurar valores constitucionais e circunscritas por essa justificação”22, afigura-se, não só compreensível, como perentória. É realmente imperativo não esquecer que as pessoas
que integram o “mundo desportivo” (nomeadamente os praticantes e os
treinadores sujeitos a um contrato de trabalho desportivo) “não deixam de
gozar dos direitos, liberdades e garantias, mas que estes podem (e devem)
ser restringidos na estrita medida do necessário para o bom ou adequado
funcionamento da atividade, da instituição ou do sistema”23.
Dito isto, e não esquecendo o preceito constitucional do artigo 58.º, que
consagra o direito ao trabalho, iremos debruçarmo-nos sobre o artigo 47.º
CRP, artigo que prevê expressamente o direito de todos à escolha livre da
profissão ou género de trabalho. Diga-se, desde já, que esse direito não
é absoluto, podendo ser restringido por imperativos decorrentes, ora do
interesse coletivo, ora da própria capacidade do trabalhador.
Mas, para que possamos traçar o verdadeiro alcance deste artigo, há que
o enquadrar na sistemática da CRP. Figurando no Título II do Capítulo I, o
direito consagrado no artigo 47.º da CRP beneficia, nas palavras de Gomes
Canotilho, de um regime constitucional particularmente cuidadoso, ex vi artigo 17.º CRP.
Os direitos, liberdades e garantias gozam, na verdade, de um conjunto de
traços caracterizadores. Traços esses que se encontram, na sua maioria,
previstos no artigo 18.º da CRP.
Em primeiro lugar, e nos termos do n.º 1 do artigo 18.º, reconhece-se
que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e
garantias gozam de aplicabilidade direta. Isto é, “são regras e princípios
jurídicos, imediatamente eficazes e atuais, por via direta da Constituição e
não através da auctoritas interpositio do legislador. Não são simples norma normarum mas norma normata, isto é, não são meras normas para a
produção de outras normas, mas sim normas diretamente reguladoras de
relações jurídico-materiais”24.
O n.º 1 do mesmo artigo estabelece ainda a vinculação de entidades públicas e privadas25 ao respeito por estes direitos.
Ibidem, página 31.
Ibidem, página 32.
24
J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional… ob. cit., página 438.
25
Quanto às entidades públicas, trata-se de uma “vinculação explícita e principal de
todas as entidades públicas, desde o legislador aos tribunais e à administração, desde os
órgãos do Estado (…) às entidades públicas autónomas”. Já a vinculação das entidades privadas é consagração de uma “eficácia horizontal das normas garantidoras de direitos, liberdades e garantias”. Gomes Canotilho entende que a restrição de direitos é uma importante forma
de mediação jurídica. “A diferenciação entre o “momento descritivo” e “momento normativo”
do âmbito de proteção aponta já para a necessidade de uma distinção clara entre âmbito de
proteção e conteúdo juridicamente garantido. O conteúdo juridicamente protegido não pode
fixar-se para cada direito de forma geral e abstrata. Pelo contrário: para cada direito impõe-se um específico trabalho de mediação jurídica”. As restrições a estes direitos podem ser
por três vias: feitas diretamente pela Constituição; feitas por lei mas estando expressamente
22
23
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A especificidade do regime justifica, ainda, que o legislador tenha deixado claro que os direitos, liberdades e garantias só poderão ser restringidos
pela lei, nos casos expressamente previstos na Constituição. E sempre no
respeito de uma série de princípios indispensáveis, como o princípio da proporcionalidade; o princípio da generalidade e abstração; o princípio da não
retroatividade; e, ainda, o princípio da salvaguarda do núcleo essencial.
No entanto, apesar de empregar o conceito de leis restritivas nos seus
artigos 18.º e 47.º, a Constituição não define o que se deva entender por tal
ou qual o seu alcance, matéria de que aqui não trataremos extensivamente,
mas cuja nota importa deixar clara.
Por fim, e ainda quanto ao alcance das restrições, impõe-se que as mesmas sejam delimitadas26.
Analisemos, então o artigo 47.º da CRP. Aí se referem, como já deixamos
dito, dois pressupostos materiais27, à luz dos quais se considera legítima
a restrição da liberdade do trabalhador. A esses dois critérios materiais,
acresce um pressuposto formal.
Como vimos, além das restrições imediatas, a Constituição aceita que
as restrições a direitos, liberdades e garantias sejam concretizadas por lei,
desde que expressamente autorizado pela Constituição28.
Parece-nos, em face desse dado, que a nossa CRP poderá acabar por
abrir as portas à existência de uma cláusula limitadora da liberdade do trabalhador, in casu, a Cláusula Anti Rival.

autorizadas pela Constituição; ou operadas através de lei mas sem autorização expressa da
Constituição. - J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional… ob. cit., páginas 439, 448 e 449.
26
Falamos assim de restrições às restrições ou limites dos limites que devem respeitar o conjunto de direitos constitucionais suprarreferidos que o artigo 18º estabelece. A
análise dos requisitos das leis restritivas constitui “uma das operações metódicas necessárias para se evitar a aniquilação dos direitos, liberdades e garantias através de leis restritivas do respetivo âmbito de proteção. São vários os limites estabelecidos pelas normas
constitucionais às leias limitativas de direitos (a doutrina alude aqui, na senda da doutrina
germânica, a limite de limites, “Schranken der Schranken”) - J.J. Gomes Canotilho, Direito
Constitucional… ob. cit., página 452.
27
A existência de um interesse coletivo que justifique a limitação do direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, ou quando a capacidade do trabalhador
seja inerente ao exercício da atividade profissional. Se estes pressupostos não se encontrarem verificados colidirão “frontalmente com o princípio constitucional consagrado no
artigo 47º da CRP e, bem assim, com o regime ínsito no seu artigo 18º, não devendo, por
isso, ser admitida.” - Ricardo Grilo, “As cláusulas “anti rival”…”, ob. cit., página 106.
28
O artigo 165º, c) da CRP, reafirmando o artigo 18.º, n.º 2, estabelece que é da competência da Assembleia da República legislar sobre direitos, liberdades e garantias, salvo
quando autorize o Governo a fazê-lo. “A intervenção de um ato legislativo (e não de qualquer outro ato normativo) com a forma de lei da AR para a limitação de direitos, liberdades e garantias (art. 165º/1-c) reafirma a ideia do Parlamento como órgão “amigo” das
liberdades, e da “reserva de lei do Parlamento” como instrumento privilegiado da defesa
dos direitos, mesmo quando está em causa a própria restrição desse direito” - J.J. Gomes
Canotilho, Direito Constitucional… ob. cit., página 453.
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No entanto, para que se possa concluir nesse sentido, impõe-se a existência de lei ou decreto-lei autorizado29, bem assim a presença de um interesse coletivo suficiente atendível, que sirva para justificar tal limitação.
Acompanhando a posição de Ricardo Grilo, somos também do entendimento de que “não existe norma jurídica que admita este tipo de Cláusulas
Anti Rival (bem pelo contrário, a que existe até as proíbe) nem se descortina qualquer interesse coletivo eventualmente emergente da aplicação de
tal restrição a um praticante desportivo. Bem pelo contrário, com exceção
de alguma “clubite” inflamada que pretenda de alguma forma sustentar a
existência deste tipo de limitações e restrições pós extinção do contrato
ao abrigo de um putativo interesse coletivo, ou de uma coletividade , a verdade é que, efetuada a ponderação devida, tudo aponta precisamente em
sentido contrário”30.
E, por conseguinte, as cláusulas Anti Rival são, em nosso ver, inconstitucionais, por restringirem de forma excessiva a liberdade do jogador, na sua
vertente de liberdade de escolha da entidade empregadora.
Não entendemos que a necessidade de manter o “equilíbrio” do sistema
desportivo seja interesse prevalecente.

5. Reflexões Finais
O nosso estudo tratou de analisar, sob o prisma estritamente normativo, a
possibilidade da inclusão das Cláusulas Anti Rival nos contratos de trabalho
desportivos, não sendo nosso objetivo encetar qualquer tipo de “juízo moral” sobre a existência das mesmas, conscientes que estamos, aliás, da sua
ampla utilização em outros ordenamentos jurídicos.
Todo o fenómeno desportivo vive da incerteza do resultado. E para que
isso possa acontecer, é necessário que as competições permaneçam minimamente equilibradas. Tudo isto é verdade, no entanto, sabemos que, numa
mesma competição, as equipas não lutam, com o mesmo poderio económico, facto que torna necessária “a criação de mecanismos jurídicos que
não condicionem ou suprimam a liberdade de trabalho do jogador, mas que
limitem de alguma forma a mobilidade do praticante desportivo, sem que
isso implique o cercear da sua específica liberdade contratual e de trabalho

As leis de autorização “têm um carácter normativo-material. Não se trata, pois,
de simples “normas sobre produção jurídica”. Habilitam o Governo a legislar apenas uma
vez sobre o assunto, caducando se não forem utilizadas ou esgotando-se na sua utilização pelo que o Código de Trabalho e a Lei n.º 54/2017 não são leis autorizadas. Apesar
de poderem conter disposições com carácter material elas têm uma força ativa bastante
reduzida - J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional… ob. cit., página 765.
30
Ricardo Grilo, “As cláusulas “anti rival”…”, ob. cit., página 106.
29
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e assegure o indispensável equilíbrio competitivo entre todos os empregadores desportivos participantes, é que é o verdadeiro busílis da questão”31.
Leal Amado defende que as medidas restritivas da mobilidade dos praticantes desportivos, veem a sua admissibilidade sujeita ao triplo controlo
do Princípio da Proporcionalidade em sentido amplo. Assim, e tal como aqui
sustentamos, essa restrição deve ser o meio adequado para a prossecução
do almejado equilíbrio competitivo; terá que constituir um meio verdadeiramente necessário e insubstituível, e aquele que menos lesivo se apresentar
para o praticante desportivo. Além do mais, não podem ainda representar
uma “carga coactiva” desproporcionada em relação ao resultado obtido. Só
assim, isto é, só se “passarem” este triplo teste, serão as restrições “juridicamente defensáveis”32.
No entanto, o mundo do Desporto é uma realidade sui generis, e a necessidade de salvaguardar os elevados investimentos e a competitividade das
competições é muitas vezes sobreposta à necessidade de salvaguardar os
direitos fundamentais dos atletas (necessidade, essa, em nosso ver, mais
premente). O Desporto não, por conseguinte, encontrar-se “isolado numa
bolha” à qual os preceitos legais parecem não poder chegar.
Não negamos que, no futuro, possa vir a existir uma lei, ou um decreto-lei autorizado, validando a existência deste tipo de cláusulas. No entanto,
não nos parece que eles existam, à data em que escrevemos. A legislação
atual não prevê a adoção das Cláusulas Anti Rival. Pelo contrário, todos os
preceitos legais vigentes apontam no sentido de proibir esta limitação da
liberdade do atleta profissional (trabalhador desportivo).
Poderá, é certo, duvidar-se da nossa posição, não só à luz daquilo que
dita a realidade, como ainda com base numa leitura ampla do disposto no
CT (considerando que o mesmo se sobreporia, in casu, à lei especial). Não
é essa, contudo a nossa posição. A resposta definitiva virá certamente com
o tempo.
O Comité de Disciplina da FIFA tem decidido neste sentido, considerando
as cláusulas Anti Rival como uma violação do artigo 18bis do Regulations
on the Status and Transfer of Players33. São exemplos desse entendimento

Lúcio Correia, Limitações à Liberdade…, ob. cit., páginas 86-87.
João Leal Amado, Vinculação versus Liberdade – O Processo de Constituição e
Extinção da Relação Laboral do Praticante Desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, páginas 436-437.
33
Na sua versão original, “No club shall enter into a contract which enables the counter club/ counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in
employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance
of its teams”. Ou seja, nenhum clube pode celebrar um contrato em que uma das partes, ou
um terceiro, adquira a capacidade de influenciar as políticas, a independência ou o desempenho da equipa desse clube.
31
32
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as decisões de 17 de outubro de 2019 34 e de 24 de setembro de 2020 35, onde
condenou o Manchester City FC e o SL Benfica, respetivamente, por terem
violado o artigo 18bis RSTP. Considerando que as cláusulas em discussão
eram um reflexo da third-party influence.
Por fim, também as decisões de outras instâncias têm seguido este entendimento. Apesar de os interesses salvaguardados não serem exatamente
os mesmos, a jurisprudência europeia – no “Acórdão Bosman” – e a jurisprudência portuguesa – no “Caso N’Doye”36 – parecem, também elas, militar no sentido da salvaguarda da posição do trabalhador desportivo. Este
apontamento casuístico, ainda que insuficiente, e inseguro, poderá, contudo,
iluminar o longo caminho a desbravar pelos nossos Tribunais.

Decisão do Comité Disciplinar da FIFA de 17 de outubro de 2019 (Decision
190681 TMS), disponível em: https://resources.fifa.com/image/upload/dc-190681-1710-2019-club-manchester-city-fc.pdf?cloudid=fsr9y8wb1tsq47i3vg3h, consultado no dia
10/03/2021. Estava em análise uma cláusula presente no contrato de transferência do jogador Brahim Diaz, do Manchester City FC para o Real Madrid CF. Esta cláusula garantia
ao Manchester City FC o recebimento de 15% de uma futura transferência do jogador. No
entanto, a mesma estabelecia que caso o jogador fosse futuramente transferido para um
“clube da região de Manchester”, a percentagem aumentaria de 15 para 40%.
35
Decisão do Comité Disciplinar da FIFA de 24 de setembro de 2020 ( Ref. FDD-5961),
consultado em https://resources.fifa.com/image/upload/dc-fdd-5961-24-09-2020slbzenfica.pdf?cloudid=akyhsg0rbbdqs5ycmsts, no dia 10/03/2021. Estavam em análise várias cláusulas presentes no contrato transferência do jogador Vinicius de Lima Ferreira, do
SL Benfica para o Avaí FC. Uma dessas cláusulas estabelecia que, caso o jogador fosse
transferido para o FC Porto, o Sporting CP ou o SC Braga, o Avaí FC ficaria obrigado ao
pagamento de mais 10.000.000 € (dez milhões de euros) ao SL Benfica a título de uma
compensação adicional.
36
Em 2008, a Comissão Arbitral Paritária, no Processo nº 48-CAP/2007, considerou
nulas as cláusulas que concretizavam a figura do Pacto de Opção por considerar que violava os dispostos no nº1 do Art. 47º CRP e no nº1 do Art. 18º da Lei n.º 28/98. Ficando o
jogador desvinculado do contrato de trabalho com a sua entidade empregadora.
34
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1. Noções Introdutórias

Reconhecida a devida importância do futebol como fenómeno desportivo
enquanto espetáculo consumido pelas massas, podemos, atualmente, constatar que a prática profissional desta modalidade se mercantilizou e mediati-
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zou, tendo-se tornado num setor de atividade económica de enorme e crescente expressão. Desde a fundação da International Football Association
Board1 (doravante, IFAB), em Manchester, e da Fédération Internationale de
Football Association2 (doravante, FIFA), em Paris, o século XX viu o surgimento e a evolução do atual modelo organizacional do futebol profissional.
A 31 de março de 1914, em Portugal, com o nome União Portuguesa de
Futebol, nascia a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com o objetivo de,
oficialmente, nela se enquadrar a seleção nacional portuguesa, permitindo,
assim, o seu acesso às competições internacionais – organizadas pela FIFA,
que só aceitava jogadores integrados em uma federação naquela filiada.
Integrada por 211 federações nacionais, a FIFA é hoje uma entidade privada que conta com mais associados que a Organização das Nações Unidas
– facto que ilustra bem o salto do espetáculo desportivo para a indústria
capitalista do desporto, que se foi moldando e desenvolvendo em redor do
triunfo do desporto profissional3.
A situação juridicamente relevante in casu é o facto de que, como contrapartida do direito de acesso e participação nas competições, quer de âmbito
nacional, ao abrigo das federações, quer de âmbito internacional, ao abrigo
da FIFA, os agentes desportivos lato sensu sujeitam-se aos regulamentos
e decisões dos comités de Disciplina das instituições (privadas) que organizam essas competições, sendo alvo de procedimentos disciplinares que
podem culminar na aplicação de sanções dos mais variados tipos.
A necessidade de análise de tal posição jurídica torna-se olímpica quando
a aplicação dessas sanções, desencadeadas por atos e omissões que consubstanciam violações do ordenamento desportivo – que derroga, não raro,
regras e princípios gerais de ramos como o Direito do Trabalho ou o Direito
Penal, em virtude do amplo e indefinido conceito “especificidade desportiva”
– conflitua com ordenamentos jurídicos estaduais, direitos fundamentais
consagrados e até com liberdades de circulação instituídas e tuteladas pelo
Direito da União Europeia (UE), aos quais todos estamos vinculados.

Tendo reunido pela primeira vez em 1886, as Federações de Futebol de Inglaterra,
Escócia, Pais de Gales e da Irlanda (hoje, apenas representa a Irlanda do Norte) associaram-se para a definição e formalização das regras do jogo aplicáveis nos jogos a realizar
entre os respetivos clubes, tendo criado um fórum permanente de regulamentação do futebol na Grã-Bretanha e na Irlanda. A FIFA, tendo apenas emergido em 1904, adotou, desde
logo, as regras do IFAB, tendo, em 1913, ingressado nesta. Ainda hoje, é a IFAB, igualmente
representado pelas quatro federações britânicas e pela FIFA, que regula as leis do jogo.
2
Fundada em Paris, em 21 de maio de 1904, tem a sua sede em Zurique, na Suíça, e
é a associação internacional que dirige as associações de futsal, futebol de praia e futebol,
sendo responsável pela organização de competições internacionais.
3
João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo Lei n.º 54/2017, de 14 de julho
– anotada, Coimbra, Almedina, 2018, páginas 10-11.
1
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2. O desporto como interesse público

Apesar de juridicamente reconhecida e tutelada a sua autonomia, a discussão da sujeição do futebol ao Direito e aos órgãos jurisdicionais “comuns” adensou-se com o surgimento do Acórdão do Tribunal de Justiça da
União Europeia, de 15 de dezembro de 1995, referente ao processo C-415/93.
Este Acórdão, conhecido como o Acórdão Bosman, inovou pela indubitável
imposição das regras imperativas e basilares do ordenamento jurídico da
União Europeia, tendo levado à alteração do paradigma relativamente ao
tratamento dos jogadores profissionais de futebol como trabalhadores dependentes, sujeitos da tutela da União Europeia como tais e, portanto, sujeitos da liberdade de circulação no espaço da mesma.
A Union des Associations Européennes de Football4 (doravante, UEFA)
chegou a destacar o facto de que “as instâncias comunitárias sempre respeitaram a autonomia do movimento desportivo, que é extremamente difícil
distinguir os aspectos económicos dos aspectos desportivos do futebol e
que uma decisão do Tribunal de Justiça relativa à situação dos desportistas
profissionais poderia pôr em causa o conjunto da organização do futebol” 5.
O Governo alemão defendeu que “um desporto como o futebol não tem
carácter de actividade económica” mas sim parte da cultura, integrado no
desporto, em geral, tendo evocado a “liberdade de associação e a autonomia
de que gozam em direito nacional as federações desportivas para concluir
que, […] a intervenção das autoridades públicas, […] nesta matéria deve limitar-se ao estritamente necessário”6.
Contudo, prevaleceu a livre circulação dos trabalhadores, princípio fundamental da União Europeia, e reiterou-se a sujeição das associações desportivas ao Direito escrito e emanado pelos órgãos jurisdicionais, in casu, da
União Europeia. O Tribunal de Justiça considerou que as normas de Direito
da União Europeia “não regula[m] apenas a actuação das autoridades públicas, mas abrange[m] também as regulamentações […] destinadas a disciplinar, de forma colectiva, o trabalho assalariado” e que “a abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas e à livre prestação de serviços entre os
Estados-Membros seria comprometida se a abolição de barreiras de origem

Formada a 15 de junho de 1954, é a filial, o organismo da FIFA na Europa, responsável pela organização de competições entre clubes filiados nas federações europeias à
FIFA associadas e entre as seleções nacionais das mesmas. Como tal, os agentes desportivos que nelas participam, estão sujeitos aos seus regulamentos e poderes disciplinares
próprios, do Control, Ethics and Disciplinary Body, órgão disciplinar a par do Appeals Body.
Está sediada na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, Suíça, desde 1999.
5
Cfr. ponto 71 do Acórdão supra – versão portuguesa, disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0415&from=PT.
6
Cfr. ponto 72 do Acórdão supra – versão portuguesa.
4
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estatal pudesse ser neutralizada por obstáculos resultantes do exercício da
sua autonomia jurídica por associações ou organismos de direito privado”7.
2.1.

Os Comandos Constitucionais

O que motiva a intervenção do Estado enquanto Administração Pública
no futebol é o facto de este consubstanciar uma modalidade desportiva.
Estando a promoção e o desenvolvimento do desporto integrados no âmbito do interesse público, cabe aos órgãos e serviços do Estado concretizá-lo8. A vinculação pública do desporto radica da sua qualificação como
direito fundamental, constitucionalmente consagrado no elenco dos direitos económicos, sociais e culturais (comummente referidos como DESC),
prescrevendo o art.79.º, 2 da Constituição da República Portuguesa (doravante, CRP) que “[i]ncumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e
as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, orientar
e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como
prevenir a violência no desporto”.
A par da imposição da intervenção estatal do art.79.º, 2 da CRP, concretamente “em colaboração com as escolas e as associações e colectividades
desportivas”, o legislador constituinte estabeleceu no art.46.º, 1 “o direito de,
livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal” e, no número 2, que as “associações
prosseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas actividades senão nos casos previstos na lei e mediante decisão judicial”.
Para a concretização do estipulado pelo legislador constituinte, há que
regular a participação de pessoas coletivas de direito privado no desporto,
concretamente, no futebol.
2.2.

A Lei de Bases

A Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, Lei de Bases da Atividade Física e do
Desporto, que define as traves mestras da política pela qual se deve reger a legislação desportiva, estipula que os Comités Olímpico (art.12.º) e
Paralímpico (art.13.º) de Portugal 9 são as associações privadas, sem fins
Cfr. pontos 82-83 do Acórdão supra – versão portuguesa.
Cfr. art.4.º, 1 do Decreto-Lei n.º 132/2014, de 3 de setembro, que republica o
Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, Lei Orgânica do Instituto Português do
Desporto e da Juventude, instituto público, integrante da Administração indireta do Estado,
de acordo com o qual “[o] IPDJ, I.P., tem por missão a execução de uma política integrada
e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com
entes públicos e privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais”.
9
A 4 de dezembro de 2018, a Organização das Nações Unidas reconhece a importância do desporto e do movimento olímpico como via para o desenvolvimento sustentável,
7
8
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lucrativos, com competência exclusiva para a organização e representação
do Estado Português nas competições do Comité Olímpico Internacional.
Este diploma legitima a criação e o desenvolvimento de pessoas coletivas
privadas, de direito privado, que prestem, efetivamente, um serviço público,
definindo e caracterizando a federação desportiva, nos artigos 14.º e 15.º,
respetivamente.
Destaca-se deste diploma a consagração, no art.19.º, da faculdade de
concessão de um estatuto de utilidade pública desportiva que, segundo o
número 1, “confere a uma federação desportiva a competência para o exercício, em exclusivo, por modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares, disciplinares e outros de natureza pública, bem como a
titularidade dos direitos e poderes especialmente previstos na lei”. Clarifica
o número 2 sobre a natureza destes poderes, se dúvidas houvesse, que: “[t]
êm natureza pública os poderes das federações desportivas exercidos no
âmbito da regulamentação e disciplina da respectiva modalidade que, para
tanto, lhe sejam conferidos por lei”.
2.3.

O Regime Jurídico das Federações Desportivas

Com a republicação do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro,
desde 1 de julho de 2014, encontram-se em vigor as regras estabelecidas
pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho, diploma que consagra o regime
jurídico das federações desportivas (doravante, regime das federações) bem
como o regime de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva.
Sendo este o diploma que desenvolve o estipulado na Lei de Bases10,
parte do conceito de federação desportiva naquela estabelecido11, segundo
o qual qualificam-se como federações desportivas “as pessoas coletivas
constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos que, englobando
clubes ou sociedades desportivas, associações de âmbito territorial, ligas
profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e árbitros, e demais
entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o desenvolvimento
da respetiva modalidade, preencham, cumulativamente, […] requisitos”, que
se prendem com:
a) A promoção, regulamentação e direção da prática da modalidade
desportiva, bem como a representação dos interesses dos seus filiados, no âmbito nacional;
in Notícias do Comité Olímpico de Portugal, disponível em: http://comiteolimpicoportugal.
pt/onu-reconhece-importancia-do-desporto-para-desenvolvimento-sustentavel/.
10
Equivalências entre as normas da Lei de Bases e do regime das federações são
recorrentes (quantitativamente) e não raro, ipsis verbis (qualitativamente), especialmente,
aquando do tratamento do estatuto de utilidade pública desportiva, no que toca às responsabilidades que advém da concessão do exercício de poderes públicos.
11
Cfr. art.14.º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007, de 16
de janeiro e art.2.º do regime jurídico das federações desportivas consagrado no DecretoLei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro.
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b) A garantia da presença e representação da modalidade desportiva
junto das organizações desportivas internacionais, para a participação competitiva das seleções nacionais;
c) A obtenção do estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública
desportiva, que confere os poderes e a competência exclusiva para
o cumprimento de tais funções.
Concretizando, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), associação privada, de iniciativa privada, que presta serviços, de interesse privado, é concessionária do Estado português.
Exerce (importa não confundir o exercício com a titularidade) poderes públicos de autoridade, limitados e legitimados pelo estatuto de utilidade pública desportiva, relativamente às funções estipuladas no art.19.º, 2 da Lei
de Bases e no art.11.º do regime das federações, pelo facto de as atividades
por si exercidas coincidirem com a prossecução de interesses públicos, designadamente, o desenvolvimento da atividade física e do desporto.
A FPF sujeita-se, assim, ao ordenamento jurídico-administrativo, às regras do Código de Procedimento Administrativo (doravante, CPA), aprovado
pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, no que concerne aos seus princípios, procedimento e à atividade administrativa, aquando do exercício de
poderes públicos. Esta regra, plasmada no art.2.º, 1 do CPA, equipara o tratamento dos órgãos da Federação que exercem os poderes públicos ao dos
órgãos da Administração Pública12, consubstanciando uma garantia para os
particulares e demais pessoas coletivas, per si.
Esta integração enquadra os atos praticados ao abrigo destes poderes
públicos de disciplina na jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais
(doravante, TAF), admitindo-se a apreciação de litígios que tenham por objeto questões de fiscalização “da legalidade das normas e demais atos jurídicos praticados por quaisquer entidades, independentemente da sua natureza, no exercício de poderes públicos”, como explicita o art.4.º, 1, d) do
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (doravante, ETAF) constante da lei n.º13/2002, de 19 de fevereiro.
Neste sentido, contemplava o art.12.º do regime das federações (e o
art.18.º, 1 da Lei de Bases13), sob a epígrafe “justiça desportiva” – tendo
sido revogados com o art.4.º da Lei n.º 74/2013, de 06/09 – que os “litígios
emergentes dos atos e omissões dos órgãos das federações desportivas,
Prevê o n.5 do art.1.º do regime da responsabilidade civil extracontratual do estado e demais entidades públicas, Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei
n.º 31/2008, de 17 de julho, que as disposições do mesmo “são também aplicáveis à responsabilidade civil de pessoas colectivas de direito privado e respectivos trabalhadores,
titulares de órgãos sociais, representantes legais ou auxiliares, por acções ou omissões
que adoptem no exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por
disposições ou princípios de direito administrativo”.
13
O art.18.º, 1 da Lei de Bases assume os “[…] atos e omissões dos órgãos das federações desportivas e das ligas profissionais […]”.
12
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no âmbito do exercício dos poderes públicos, estão sujeitos às normas do
contencioso administrativo […]”, questão que se aprofundará no ponto 3.1.
No que à necessária sujeição da Federação à fiscalização14 desta sua atividade por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (doravante, IPDJ)15 contende, configura o art.14.º do regime das federações (e o
art.21.º da Lei de Bases mas já não ipsis verbis) que a “fiscalização do exercício de poderes públicos e do cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas é efetuada, nos
termos legais, por parte de serviço ou organismo da Administração Pública
com competências na área do desporto, mediante a realização de inquéritos, inspeções, sindicâncias e auditorias externas”.
2.4.

O Associativismo desportivo

Esclarecida a questão da vinculação estadual da FPF e a sua qualidade de pessoa coletiva privada, debrucemo-nos sobre o associativismo
desportivo16.
Perante o quadro político e constitucional descrito, promotor do surgimento e desenvolvimento de associações (pessoas coletivas de direito privado) como clubes desportivos, sociedades desportivas, associações de
âmbito territorial e ligas profissionais, há que definir os requisitos a cumprir
para que sejam reconhecidas como tal e integradas na FPF.
O art.26.º da Lei de Bases identifica como clubes desportivos “as pessoas
colectivas de direito privado, constituídas sob a forma de associação sem
fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a prática directa de
modalidades desportivas”. Para além da constituição tradicional, simplificou-se a constituição de associações desportivos, através do regime especial de constituição imediata de associações, constante da Lei n.º 40/2007,
de 24 de agosto.
Já o art.27.º, 1 do mesmo diploma qualifica como sociedades desportivas “as pessoas colectivas de direito privado, constituídas sob a forma de
sociedade anónima, cujo objecto é a participação em competições desportivas, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento

A importância da regra da fiscalização administrativa dos entes privados, constante do n.6 do art.267.º da CRP.
15
Expõe o art.4.º, 2, f) da lei orgânica do IPDJ (ver nota de rodapé 8), que a atribuição
geral de “fiscalizar, diretamente ou indiretamente através de pessoas ou entidades qualificadas, o cumprimento das leis, regulamentos, normas e requisitos técnicos, aplicáveis no
âmbito das suas atribuições […]”.
16
Que “assume, cada vez mais, um papel estratégico no âmbito do Sistema Desportivo,
Cultural e Juvenil, uma vez que estas estruturas, dada a proximidade face aos cidadãos, afirmam-se quer como polos de desenvolvimento local, promovendo a crescente oferta de atividades, quer como espaços para fomentar hábitos de cidadania ativa” in “Associativismo”
in site do IPDJ, disponível em: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=19&idMenu=5.
14
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ou desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva
profissionalizada no âmbito de uma modalidade”17.
Relativamente às associações de âmbito territorial, o Decreto-Lei n.º
93/2014, de 23 de junho revogou as normas relativas à regulação das associações de clubes não profissionais e territoriais de clubes do regime das
federações, “deixando à total liberdade das federações desportivas a respetiva organização interna e admitindo o agrupamento dos clubes ou sociedades desportivas da forma que entenderem mais conveniente”18.
Não obstante, as pessoas coletivas mais relevantes para o futebol profissional são as ligas profissionais – in casu, a Liga Portuguesa de Futebol
Profissional (LPFP) – que, pelo desempenho da sua atividade, mais do que a
sua figura jurídica, vê legalmente expressos os trâmites da sua relação com
a Federação19.
Como expressam os art.22.º, 2 da Lei de Bases e o art.27.º, 1 do regime
das federações, a liga profissional exerce, por delegação de poderes das
federações desportivas, competências regulamentares e disciplinares20, no
âmbito da concreta competição, apesar da sua forma organizativo-jurídica
de associação privada, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa, técnica e financeira.

3. O Futebol como fenómeno integrado em competições profissionais

Com a entrada em vigor da Lei n.º 2104, de 30 de maio de 1960, profissionalizou-se o futebol em Portugal. Afastados da conceção de competição como escola de valores, do ideal olímpico de Pierre de Coubertin21, mas
também da premissa de que havia que “acabar com negócios que arruínam
os clubes e diminuem o desporto e os desportistas. A beleza do desporto
perde-se quando se converte num modo de vida”, constante do preâmbulo
do Decreto n.º 32946, de 3 de agosto de 1943, que continha o Regulamento
Geral da Direção Geral da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar.
Conforme a imposição do referido art.27.º, 2, estão sujeitas ao regime jurídico das
sociedades desportivas, vertido no Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25/01 – que veio permitir
a constituição de uma sociedade anónima desportiva ou de uma sociedade desportiva
unipessoal por quotas (alterado pela Lei n.º 101/2017, de 28 /08) –, e ao regime fiscal específico das sociedades desportivas, estabelecido pela Lei n.º 103/97, de 13 de setembro
(alterado pela Lei n.º 56/2013, de 14 de agosto).
18
Como constata o Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho.
19
Cfr. artigos 22.º a 25.º da Lei de Bases bem como o art.26.º, 2 e os artigos 27.º a
29.º do regime das federações.
20
De natureza pública, portanto, como mostra, sem margem para dúvidas, o art.11.º
do regime das federações.
21
Pedagogo e historiador, no final do século XIX, foi o impulsionador e fundador da
era moderna dos Jogos Olímpicos, tendo recuperado a ideia da competição justa, nobre e
leal, da tradição da Grécia antiga.
17
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Tais questões, tendentes com a integridade das competições e as posições
jurídicas dos agentes na lógica empresarial do desporto profissional, como a
tutela laboral desencadeada pelo contrato de trabalho desportivo22, que surgem em sentidos opostos e em constante tensão, são de importância e especialidade tal que justificam o tratamento autónomo do Direito Desportivo.
É o equilíbrio entre estes dois grandes princípios orientadores que fundamenta
a especificidade desportiva vinculada: exigível pela tecnicidade do desporto,
pela organização das concretas competições, pela especialidade do contrato
de trabalho desportivo23; limitada pelas regras jurídicas, normas e princípios,
do ordenamento aplicável, sejam essas regras de natureza pública ou privada,
nacional ou internacional, tendo em conta a concreta competição.
As duas instituições organizadoras de competições de futebol profissional em Portugal são a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa
de Futebol Profissional. Enquanto das competições da Federação se destacam a Taça de Portugal, a Supertaça Cândido de Oliveira e o Campeonato
Nacional de Futebol Feminino, a Liga, para além da Taça da Liga, é responsável pelos primeiro e segundo escalão do sistema de ligas de futebol masculino de Portugal. É no âmbito da Primeira Liga que se alcança o título de
campeão nacional, bem como o acesso às competições internacionais, tendo em conta a posição das equipas na tabela de classificação.
Não obstante, o facto de a FPF ser concessionária do exercício de poderes públicos para a prossecução dos seus objetivos e consequente concretização do interesse público desportivo, não prejudica o facto de ser, simultaneamente, membro da FIFA e da UEFA.
Esta affiliated association permite que as sociedades desportivas na FPF
filiadas, podem ingressar, também, nas competições organizadas por aquelas entidades internacionais, sujeitando-se aos respetivos regulamentos e,
portanto, ao controlo dos atos que pratiquem.
Analisados os Estatutos da Federação, conclui-se que um praticante desportivo contratualmente vinculado a uma determinada sociedade desportiva
– por sua vez filiada na FPF –, para que possa integrar as competições por
esta e pela LPFP organizadas, mesmo que somente almeje competir a nível
nacional, obriga-se a atuar de acordo com as normas emanados pela FIFA e
pela UEFA e em conformidade com o estipulado pelo IFAB, reconhecido nos
Estatutos da Federação como o órgão exclusivamente competente para a
Cfr. art.34.º, 2 da Lei de Bases.
Especialmente regulado pela Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, como mostra o art.3.º
da mesma, apresentam-se como características que o motivam a desigualdade de poderes
de negociação dos sujeitos, a brevidade da carreira profissional desportiva, a intensidade da subordinação do atleta ao clube/sociedade desportiva, a indefinição dos limites de
intromissão na esfera da autodisponibilidade do atleta, mas também a punição de determinadas condutas, em detrimento da liberdade de contratar dos sujeitos referidos, que
ameaçam a concorrência sadia da competição (o espetáculo desportivo é mais atrativo
pela incerteza do resultado, pela concorrência na competição): “tendo em conta as especificidades de cada modalidade desportiva” como se constata no número 2 in fine do mesmo.
22
23
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criação, modificação e extinção das leis do jogo, aquando da sua vinculação
desportiva24 na FPF (registo).
O facto de a competição em questão ser apenas nacional, estando os seus
intervenientes sujeitos aos Estatutos e Regulamentos da FPF, não significa
que não se tenha de proceder conforme o estipulado pela FIFA – até porque
o regulado pela FPF tem de respeitar aquele para que a seleção nacional e
as sociedades desportivas nacionais possam competir internacionalmente
– ou que os órgãos da FIFA não pressionem as federações desportivas para
o concreto exercício do seu poder disciplinar25.
3.1.

Ordenamento jurídico desportivo nacional

Entrando no Ordenamento Disciplinar português das competições de futebol profissional, tanto a Liga como a Federação organizam, regulamentam
e disciplinam competições, sendo dotadas de um Regulamento Disciplinar,
bem como de órgãos que o elaboram, aprovam, e fazem cumprir, destacando-se, entre estes, as Comissões de Instrução Disciplinar e o Conselho de
Disciplina da FPF, uma vez que a Liga, pelos atos levados a cabo pelos seus
delegados e pela sua Comissão de Instrutores, não tem poder decisório26.
Em conformidade com esta limitação garantística, de acordo com o
art.24.º da Lei de Bases e o art.29.º do regime das federações, não obstante
o facto de a Liga ter total autonomia para regular as suas competições de
futebol profissional, vê o seu Regulamento Disciplinar (doravante, RDLPFP)
objeto de ratificação por parte da Assembleia Geral da FPF.
Ambos os regulamentos são formalmente semelhantes, iniciando-se pelas
Disposições Gerais, passando pelas Infrações Disciplinares e concluindo com
o Procedimento Disciplinar, surgindo o maxime do poder decisório da FPF com
a prolação de decisões definitivas na ordem jurídica desportiva – estipulando
o art.4.º, m) do RDLPFP27 como tal, toda “a decisão proferida pela Secção da
Área Profissional do Conselho de Disciplina ou pelo Conselho de Justiça da FPF,
Cfr. art.27.º, 3 da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, e a expressa natureza acessória
do vínculo desportivo, que cessa com a comunicação da cessação do contrato, podendo o
atleta contratar e competir por um outro clube.
25
Há que referir o caso português, conhecido por “caso Mateus”, no qual a FIFA, a 23
de agosto de 2006, ameaçou a FPF de suspensão a partir de setembro de 2006, impedindo
a qualificação para as competições internacionais da seleção nacional bem como das sociedades desportivas portuguesas no âmbito das competições da UEFA pelo facto de a FPF
não sancionar disciplinarmente o Gil Vicente Futebol Clube, que competia na Primeira Liga,
portanto, competição portuguesa, organizada pela LPFP, por ter recorrido aos tribunais estaduais e não à FPF.
26
Como se expressa, claramente, no artigo 205.º e ss. do RDLPFP, destacando-se este,
de epígrafe “[s]eparação e independência das funções disciplinares decisórias e instrutórias”.
27
Todas as referências a diplomas desportivos, reportam-se aos vigentes para a
época 2018/2019, aquando da realização deste artigo, tendo sido conferida a sua conformidade perante os vigentes para a época 2020/2021, aquando da sua publicação. Todos se encontram disponíveis em: https://www.fpf.pt/Institucional/Disciplina/
Regulamenta%C3%A7%C3%A3o/RD-FPF.
24
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ou pelos membros daqueles órgãos, individualmente ou em formação colegial,
que, nos termos da lei, dos Estatutos ou do presente Regulamento, já não seja
suscetível de impugnação no seio da estrutura desportiva”.
Como inicia, expressamente, o art.1.º, 1 do RDLPFP, o “presente
Regulamento disciplina os poderes disciplinares de natureza pública exercidos no âmbito das competições de futebol organizadas pela Liga”, encontrando ambas as entidades organizadoras fundamento para tal nas suas
normas habilitantes, constantes do art.1.º do Regulamento Disciplinar da
FPF (doravante, RDFPF) e do art.2.º do RDLPFP, sujeitando-se, portanto, ao
regime jurídico administrativo e à concretização do interesse público, e consubstanciando, assim, um entre os “diversos regimes legais que regulamentam um Direito Disciplinar Administrativo sectorial”28.
O art.5.º do RDLPFP, de epígrafe “titularidade do poder disciplinar” institui,
no número 1, como órgão competente para o exercício do poder disciplinar
relativamente às infrações nele previstas, a Secção Profissional do Conselho
de Disciplina da FPF (doravante, SPCD)29 e, no número 2, que as “funções disciplinares instrutórias são exercidas pela Comissão de Instrutores da Liga”,
bem como pela SPCD, nos termos dos artigos 205.ºss. e 225.ºss. do RDLPFP.
Como explana o número 3 deste art.5.º, tais funções compreendem a
prossecução da ação disciplinar30, a direção do inquérito, da instrução dos
processos disciplinares31, o encerramento da respetiva instrução, a dedução
de acusação32 e a sua sustentação perante a SPCD33.
O art.212.º do RDLPFP concretiza que o “procedimento disciplinar tem
natureza pública e corresponde ao exercício das atribuições jurídico-administrativas inerentes às competições profissionais de futebol, sendo independente
e autónomo de qualquer procedimento destinado à efetivação da responsabilidade penal, da responsabilidade civil ou da responsabilidade disciplinar de
direito privado emergente da qualidade de associado da FPF ou da Liga”.
Nos termos do art.148.º do CPA, é mais do que pacífica a qualificação das
decisões tomadas pela Federação a final de procedimentos disciplinares desportivos, de natureza pública, como atos administrativos. No que a estes atos
concernem, e como vimos a dizer, a sua atividade está sujeita às regras pro-

Artur Flamínio da Silva, “Medidas provisórias e suspensões preventivas no direito disciplinar administrativo”, in Revista Julgar online, janeiro 2019, página 3.
29
De acordo com a imposição do art.25.º, 1 da Lei de Bases e do art.43.º, 2 do regime
das federações.
30
Ex vi art.226.º, 3 do RDLPFP, os delegados da Liga que tenham conhecimento de
factos suscetíveis de configurar infração disciplinar prevista no RDLPFP estão obrigados
a participá-los à SPCD da Federação, uma vez que o impulso processual é competência
desta, como expõe o art.225.º do mesmo regulamento.
31
Prevista nos artigos 228.º e 229.º do RDLPFP.
32
Ex vi 233.º, ou propõe o arquivamento, nos termos do art.234.º à SPCD da Federação,
ambos do RDLPFP.
33
Nos termos do art.242.º do RDLPFP.
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cedimentais da Administração Pública, podendo ser impugnáveis, ex vi art.3.º,
1 34 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos35 (doravante, CPTA).
Mesmo antes do art.18.º da Lei de Bases ter sido revogado pela Lei n.º
74/2013, de 06/09, já se encontravam excluídas de recurso no âmbito do
contencioso administrativo as “questões estritamente desportivas”36, suscitadas pelo (in)cumprimento de regras técnicas ou disciplinares que se aplicam aos praticantes de uma determinada atividade vigiada por um árbitro
ou , in casu, questões emergentes da aplicação das leis do jogo do IFAB e,
portanto, fora do alcance do sistema jurisdicional público de justiça37.
De acordo com o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 13
de outubro de 201138, apesar de se reconhecerem estas questões “[…] desde
que tais normas não versem sobre direitos indisponíveis, não afectem direitos fundamentais, nem violem normas que protejam outro tipo de valores
essenciais da vida em comunidade […] os tribunais administrativos, detêm
competência jurisdicional para apreciarem pedido de anulação de deliberação do Conselho de Justiça da FPF que determine a improcedência de recurso interposto de outra decisão que condene um associado da FPF a uma
época desportiva de suspensão quanto à participação na Taça de Portugal
e nos Campeonatos Nacionais”, pronunciando-se sobre a ilegalidade do ato,
de acordo com o art.268.º, 4 da CRP.
3.1.1.

Tribunal Arbitral do Desporto

A Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro (alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16
de junho), que criou e regulou o Tribunal Arbitral do Desporto (doravante,
TAD), revogou expressamente, com o disposto no art.4.º b) e c), o regime
constante dos art.18.º da Lei de Bases e do art.12.º do regime das fede-

Segundo o qual no “respeito pelo princípio da separação e interdependência dos
poderes, os tribunais administrativos julgam do cumprimento pela Administração das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou oportunidade da sua
atuação”.
35
Inscrito na Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 214G/2015, de 2 de outubro.
36
Expunha o art.18.º: “2 - Não são susceptíveis de recurso fora das instâncias competentes na ordem desportiva as decisões e deliberações sobre questões estritamente
desportivas. 3 - São questões estritamente desportivas as que tenham por fundamento
normas de natureza técnica ou de carácter disciplinar, enquanto questões emergentes da
aplicação das leis do jogo, dos regulamentos e das regras de organização das respectivas
competições”.
37
Já o art.18.º, 4 do revogado artigo recortava, pela negativa, tal cláusula geral, dizendo, expressamente que “as decisões e deliberações disciplinares relativas a infracções
à ética desportiva, no âmbito da violência, da dopagem, da corrupção, do racismo e da xenofobia não são matérias estritamente desportivas”.
38
Disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/20b6403aadac0e9c8025792e00504c8a?OpenDocument.
34
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rações. Contudo, a Lei do TAD 39, anexa à supra referida, veio acautelar tal
lacuna regulamentar através das regras do art.4º, das quais se destacam as
constantes do númerol140 e do número 2, que expressa que “a competência
definida no número anterior abrange as modalidades de garantia contenciosa previstas no [CPTA] aplicáveis”.
Como consta do Projeto do TAD, elaborado pela ad hoc Comissão para
a Justiça Desportiva41, “[u]m qualquer modelo institucional de justiça desportiva não podia, assim, deixar de tomar essa área contenciosa como seu
ponto de partida e eixo principal. Ora, a tal respeito, pode dizer-se que a
solução acolhida [mantém a] jurisdição «interna» federativa, tal como tradicionalmente vem ocorrendo”42.
Apesar da questão da arbitragem necessária ser uma problemática per
si, acautelou-se que a “criação de uma instância arbitral «necessária», à
qual é atribuída em exclusivo a competência para a apreciação dos recursos das decisões jurisdicionais federativas, [assegura a] «administração
federativa» do desporto, e na medida em que tal seja aplicável, [os] meios
de garantia contenciosa hoje comummente admitidos contra actos da
Administração, que não sejam susceptíveis de utilizar no âmbito daquela
justiça «interna»”43 44.
Relativamente à jurisdição federativa, o art. 82.º, 1 do RDLPFP é claro quando
estipula que o “clube que submeta aos tribunais estaduais a impugnação de
Cfr. art.1.º, 1 e 2, nos termos dos quais o TAD, “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 […] tem
competência específica para administrar a justiça relativamente a litígios que relevam do
ordenamento jurídico desportivo ou relacionados com a prática do desporto”, de acordo
com o art.3.º, “[n]o julgamento dos recursos e impugnações […] goza de jurisdição plena,
em matéria de facto e de direito”.
40
Segundo o qual o TAD é competente para “conhecer dos litígios emergentes dos
atos e omissões das federações desportivas, ligas profissionais e outras entidades desportivas, no âmbito do exercício dos correspondentes poderes de regulamentação, organização, direção e disciplina”.
41
Criada e composta por membros nomeados nos termos do Despacho n.º
14534/2010, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 183, de 20/09, pelo Ministério da
Justiça e da Presidência do Conselho de Ministros, “a Comissão para a Justiça Desportiva
[…] tomou posse em 6 de Setembro de 2010, funcionou em Sub-Comissões de especialidade, e em doze sessões de Plenário, tendo encerrado os seus trabalhos em 4 de Maio de
2011” in Projeto do TAD, de 16 de maio de 2011.
42
Não só já se excluíam as questões estritamente desportivas do crivo dos tribunais,
como tal meio só surgiria, quando admissível em razão da matéria, uma vez esgotados os
recursos para os órgãos da FPF, não inovando o art.4.º, 3 e 5 da Lei do TAD com as normas
nele constantes.
43
Cfr. nota de rodapé 41, referenciado no projeto de lei n.º 236/XII/1ª, disponível em: https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.
aspx?BID=36998.
44
Relativamente à admissibilidade de recurso de uma decisão arbitral para os tribunais comuns, cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 781/2013, disponível em: https://
dre.pt/application/conteudo/4839.
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decisões ou deliberações de órgãos da estrutura desportiva que, nos termos da
lei, sejam contenciosamente inimpugnáveis, seja por incidirem sobre questão
estritamente desportiva, seja por não serem ainda decisões definitivas na ordem jurídica desportiva, será punido com sanção de descida de divisão”.
O art. 82.º, 3 ressalva, expressamente, os recursos interpostos para o TAD,
que admite aqueles que tenham por objeto decisões definitivas desportivas
de órgãos de ligas profissionais, de outras entidades, bem como dos órgãos
de disciplina e de justiça das federações, quando contenciosamente cognoscíveis em razão da matéria – excluindo as questões estritamente desportivas,
de ordem técnico-disciplinar –, conforme estipula o art.4.º da Lei do TAD.
Concretizando, analisados os artigos 274.º, 2 e 3, 275.º e 287.º, 1 do
RDLPFP, as decisões disciplinares condenatórias finais, passíveis de impugnação ex vi art.287.º, 2 do mesmo, do art.4.º, 3 a) e 6 da Lei do TAD e
art.44.º, 1 do regime das federações, são impugnáveis perante o TAD, entidade com competência específica e jurisdição plena, legitimado a pronunciar-se sobre o mérito das decisões da FPF 45, em virtude de uma justiça
célere e especializada.
Há que referir a declaração de inconstitucionalidade do Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 781/2013 46 e a alteração à Lei do TAD, operada
pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho. Composto o art.8.º da Lei do TAD em razão da “garantia contenciosa” referenciada no art.4.º, 2, o novo regulado, para
além de admitir o recurso das decisões dos colégios arbitrais para o Tribunal
Central Administrativo (doravante, TCA) ou para a câmara de recurso do TAD,
consagrou, expressamente, a competência territorial do TCA do Sul, “no tocante a decisões proferidas no exercício da jurisdição arbitral necessária” e o
Tribunal da Relação do lugar do domicílio da pessoa contra quem se pretende
fazer valer” no âmbito da arbitragem voluntária47.
Apesar de uma autoridade jurisdicional independente para o ordenamento
desportivo, permanece a sujeição ao contencioso administrativo, a eventual
apreciação da legalidade das normas e atos praticados ao abrigo do exercício
do poder disciplinar, jurídico-administrativo, de acordo com o art.4.º, 1 d) do
ETAF e com o art.3.º, 1 do CPTA e para a concretização do constitucionalmente consagrado no art.212.º, 3 e no art.268.º, 4, a tutela jurisdicional efetiva.

De acordo com o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 de fevereiro de
2018, disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/28763e19da51c491802582390050da8f?OpenDocument&ExpandSection=1, considerou-se que o TAD, para
além das antigas atribuições da Comissão Arbitral Paritária, “é um verdadeiro tribunal,
mas com algumas especificidades relativamente aos tribunais administrativos […] entre as
quais está a possibilidade de reexame das decisões […] dos Conselhos de Disciplina”.
46
Declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral – cfr. nota de rodapé 44.
47
Cfr. art.8.º da Lei do TAD, resultado da 1ª alteração à Lei n.º 74/2013, de 06/09, pela
Lei n.º 33/2014, de 16/06.
45
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3.2.

Ordenamento jurídico desportivo internacional (nota breve)

Como já foi por nós indicado, a FIFA é uma associação privada que organiza e regula competições desportivas de âmbito internacional, apoiando as
211 federações suas filiadas, que cumprem e fazem cumprir os regulamentos, decisões e estatutos emanados, no seio das associações que integram
o seu ordenamento federativo48. A Fédération Internationale surge como
ente agregador, regulador e de controlo para a resolução de litígios emergentes entre os agentes desportivos das várias federações, sendo a maior
expressão internacional do associativismo desportivo 49 e da exigibilidade
da regulação específica para o futebol.
Os órgãos judiciais da FIFA são, nos termos do art.52.º, 1 dos FIFA Statutes,
o Disciplinary Committee, o Ethics Committee e o Appeal Committee. São
acompanhados pelo comité permanente Player Status Comittee (PSC) e pela
Dispute Resolution Chamber (DRC), entidades com competência para a resolução de litígios determinados 50 e cuja jurisdição se prende com questões
regulados nos FIFA Statutes e Regulations on the Status and Transfer of
Players (doravante, RSTP).
O Disciplinary Committee pronuncia-se sobre as violações do regulado
pela FIFA, nos termos do seu FIFADC, no âmbito do qual se incluí, sendo o
Appeal Committee quem decide das impugnações das decisões por aquele
proferidos51, desde que passíveis dessa impugnação, “that are not declared
final by the relevant FIFA regulations”, ex vi art.55.º, 2 do FIFA Statutes. Da
grande alteração ocorrida no FIFADC, em 2019, destacam-se a clarificação
procedimental do mecanismo de apoio judiciário e da luta – e punição –
contra a discriminação52.
Pelo grande número de sujeitos sob a sua jurisdição e disparidade geográfico-organizativa, a FIFA apresenta várias Confederações, estando os
agentes desportivos vinculados aos clubes portugueses, filiados na FPF, que

Em paralelo com o sucede ao nível das competições nacionais, os participantes
das competições organizadas pela FIFA respondem disciplinarmente por transgressões
aos seus regulamentos, perante os judicial bodies, estando os diplomas disponíveis em:
https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/#fifa-all-documents
49
Entre nós, constitucionalmente consagrado no art.46.º da CRP, e tão reconhecido
para o desenvolvimento desportivo, motivando apoios estaduais.
50
Como espelham os artigos 46.º do FIFA Statutes, art.22.º do RSTP e o n.1 dos
artigos 23.º e 24.º deste. O art.25.º, 4 do RSTP impõe a participação, envio do processo e
pedido de instauração de procedimento disciplinar para o Disciplinary Committee caso um
processo, em análise no PSC ou na DRC revele indícios de consubstanciar uma questão
passível de sanção disciplinar, nos termos do disposto no FIFADC.
51
Cfr. o âmbito da jurisdição residual e específica do Disciplinary Committee, art.53.
ºss., e o do Appeal Committee, art.56.ºss., cujas decisões são passíveis de recurso para o
TAS, conforme o art.49.º, todos do FIFADC.
52
Para além da cláusula do art.5.ºb), que aplica a lei suíça, o FIFADC 2019, reduzido
de 147.º para 72.º artigos, consagra as regras dos artigos 13.º, 19.º, 1, 24.º, 27.ºss., 42.º e
71.º,1, com tudo o que tal, substantivamente, implica.
48
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compitam profissionalmente, sujeitos ao regulado e sancionado pela UEFA53,
que apresenta os seus UEFA Statutes e a UEFA Disciplinary Regulations.
A UEFA, que exerce a sua autonomia regulamentar e disciplinar de acordo com as garantias do Direito da UE, apresenta dos três órgãos para a
Administração da Justiça, como disciplinary bodies, o Control, Ethics and
Disciplinary Body, auxiliado pelos inspetores de Ética e Disciplina, e o
Appeals Body, de procedimentos e organização semelhantes aos da FIFA,
que conhecem das violações tipificadas nos UEFA Satutes, bem como nas
UEFA Disciplinary Regulations. Destaca-se, ainda, a competência ordinária
do TAS para os conflitos europeus54.
3.2.1.

Tribunal Arbitral du Sport

O TAS – Tribunal Arbitral du Sport é o tribunal arbitral independente e
especializado, cuja composição, regulamentação e financiamento advém do
Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). A atividade
de ambos surge regulada no Code de l’arbitrage en matière de sport (doravante, Code)55, sendo no âmbito das regras procedimentais nele previstas
que se procede à resolução dos litígios desportivos entre entes, órgãos e
agentes desportivos, com recurso à arbitragem e/ou mediação, que se iniciam com os artigos 27.º do Code.
Além das questões a submeter à Ordinary Arbitration ou à Anti-doping
Divisions, a regra do recurso ao TAS dá-se através da Appeals Arbitration
Division, na qual se discutem as decisões finais proferidas pelas federações
e demais associações, ex vi clausulado das mesmas 56.
Para que este sistema específico seja respeitado e as suas decisões executadas, a FIFA, nos seus Statutes, para além de reiterar a competência jurisdicional do TAS (art.55.º, 3 e art.58.º, 1, 1ª parte, e 2), regula os limites
temporais57 e materiais (art.58.º) e impõe que as associações suas filiadas
reconheçam o TAS como a autoridade competente, bem como que garantam
que os seus membros e agentes inscritos cumprem com as suas regras e
Cfr. nota de rodapé 25 e o art.3.º dos UEFA Statutes, sobre a regulação contratual
entre a FIFA e a UEFA.
54
Cfr. os artigos 4.º, 11.º, 32.º a 34.º-ter, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º e 63.º dos
UEFA Statutes.
55
Disponível, nas três línguas oficiais, em: https://www.tas-cas.org/en/icas/code-icas-statutes.html.
56
De acordo com o art.27.º do Code e os artigos 57.º, 58.º e 59.º dos FIFA Statutes,
sendo que, partindo dos regulamentos desportivos específicos, o TAS recorre à interpretação dos mesmos de acordo com o estipulado no Direito suíço – como instituição arbitral
com sede em Lausanne, o TAS opera conforme o regime jurídico do ordenamento suíço, a
jusante. Como vimos, já o art.5.º do FIFADC o prevê, a montante.
57
Vinte e um dias após a receção da decisão final em questão, segundo o art.58.º, 1
dos FIFA Statutes, e vinte dias consagrados pelo art.55.º do Code do TAS, que segue, para
estes recursos de decisões disciplinares o Appeal Arbitration Procedure, que segue o exposto nos artigos 47.º e seguintes.
53
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decisões. Acresce que o recurso aos tribunais comuns é proibido, salvo se
a FIFA expressamente o permitir, nos termos dos art.59.º dos FIFA Statutes,
os artigos 59.ºss. dos UEFA Statutes.
Relativamente à vinculação das decisões finais das instituições desportivas internacionais, regulamentam os artigos 78.º e 79.º dos Estatutos da
FPF. O art.78.º, 1 expressa que o recurso das decisões finais da FIFA e da
UEFA deve ser obrigatoriamente interposto no Tribunal Arbitral do Desporto
[o TAS, de Lausanne], nos termos dos Estatutos da FIFA e da UEFA” e o número 2 que a “FPF envida esforços para o cumprimento, pelos seus Sócios
e agentes desportivos, das decisões finais da FIFA, da UEFA e do Tribunal
Arbitral do Desporto”.
Neste seguimento, é aplicável a sanção de descida de divisão, de acordo
com o art.82.º, 1 do RDLPFP e o art.70.º do RDFPF, ao clube que submeta uma
questão, cuja apreciação seja inadmissível, aos tribunais comuns – quer em
razão da matéria, consubstanciando uma questão estritamente desportiva,
quer em razão de não ser, ainda, uma decisão final na ordem desportiva.
A subsidiária vinculação ao ordenamento jurídico suíço vê o seu maxime
com a possibilidade de recurso das decisões do TAS para o Tribunal Federal
da Suíça que, por sua vez, não podendo conhecer do mérito da decisão da
arbitragem especializada, poderá já conhecer da conformidade dos requisitos procedimentais e da sua compatibilidade com a Ordem Pública, funcionando como um controlo estadual do ordenamento desportivo. Relembra-se
a dupla veste dos juízes dos Estados Membros da UE, que se concretiza com
o eventual recurso ao reenvio prejudicial, previsto no art.276.º do Tratado do
Funcionamento da União Europeia (TFUE)58.

4. Valoração Crítica

Concretamente, em relação aos tribunais arbitrais analisados, critica-se
a ausência de publicidade das decisões do TAD e a qualidade procedimental
do TAS 59, sendo, contudo, aspetos exequíveis de colmatar com alterações
regulamentares. Para uma boa administração da justiça, urge atentar à capacidade e competência dos árbitros que, no nosso entendimento, deveriam
ser sujeitos a programas de formação específica, jurídica e desportiva, no
âmbito de uma cooperação entre IFAB, FIFA e filiadas, de modo a melhorar
e credibilizar o seu contributo. A questão do estatuto jurídico e da formação
dos árbitros e titulares dos órgãos federativos disciplinares e judiciais é de
Através deste mecanismo, o Tribunal da Justiça da UE pronuncia-se sobre a interpretação das normas da UE, suscitada a sua intervenção por um juiz nacional de um Estado
Membro que enfrente dúvidas de interpretação ou acerca da aplicação de uma norma ou
ato da União para a resolução de um concreto litígio.
59
Que, por sua vez, publica as suas decisões, em: https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-decisions.html.
58
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suma importância para o bom funcionamento do sistema jurídico-desportivo, uma vez que são estes quem exerce a função jurisdicional, quem diz e
faz o Direito, havendo que responder perante os padrões de exigência adequados à dignidade da função.
Desde que não se caminhe na direção da denegação da Justiça, consideramos vantajoso autonomizar a resolução de litígios materialmente dignos
da mesma, através do recurso à Arbitragem, fundamentalmente, em razão
da especialização dos intérpretes-aplicadores, bem como combate à morosidade judicial – celeridade e especialização essas que, agradando a ambas
as frentes, jurídica e desportiva, contribuem para concretização de uma tutela jurisdicional efetiva e o alcance da justiça material.
Reitera-se, não obstante, a possibilidade de controlo estadual ou europeu, que se consubstancia, em âmbito nacional, através do recurso ao TCA
do Sul, podendo chegar ao STA (arbitragem necessária) ou ao Tribunal da
Relação do lugar do domicílio da parte contra a qual se recorre (arbitragem
voluntária) e, no âmbito internacional, ao Tribunal Federal suíço.
A colaboração de entes privados no futebol não foi instituída para mera
satisfação dos seus interesses, mas sim para o fomento e desenvolvimento do Desporto, sendo os seus agentes e instituições para esse objetivo
orientadas. A participação da comunidade no Desporto surge como instrumento e objetivo a alcançar, munindo-se o Estado, na sua vertente de
regulador, de entidades que as fiscalizem e de procedimentos que assegurem os interesses dos particulares.
Qualificamos como legítima a organização institucional da máquina que
tutela o futebol profissional português, identificados os fundamentos e vantagens de uma cooperação entre entes públicos e privados. Destaca-se o
facto de que, a haver condutas impróprias que desvirtuam as competições,
há que as sujeitar ao controlo dos órgãos competentes, para que investiguem e sancionem, se assim se resultar exigível, aplicadas as normas procedimentais. As suas violações, independentemente do seu sentido, apenas
descredibilizam o sistema específico que se tem vindo a construir desde o
surgimento do IFAB, no final do século XIX.
Jamais podemos esquecer que o Direito é um quid fenomenológico social
e que, nesse sentido, desenvolve-se e adequa soluções às realidades que
se lhe apresentam como dignas de tutela. Como vimos, tais soluções são
concretizações das normas e Princípios basilares e característicos do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático.
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5. Conclusão

Após a análise do sistema institucional do futebol profissional português,
reconhece-se que a especificidade da prática desportiva profissionalizada
justifica a colaboração vinculada das associações privadas que promovem
e desenvolvem o futebol, que contribui para a concorrência desportiva essencial à competição, alimentando a prática e o consumo do desporto.
Para que as posições jurídicas dos vários intervenientes que fomentam
esta modalidade não sejam desvirtuadas por um eventual aproveitamento
da factual desigualdade posicional – não reconduzíveis à alea da competição mas sim à estrutura hierárquica inerente, às relações disciplinares que
do futebol emergem –, subjugando-se aos interesses económico-financeiros dos entes privados que atuam nesta atividade, dos mesmos ao controlo
estadual e europeu, atendendo às normas violadas e jurisdição aplicável.
O facto de tal controlo ser obrigatoriamente precedido por procedimentos
a correr no seio das pessoas coletivas privadas vinculadas que as tomaram
– a decisão definitiva na ordem jurídica desportiva, sob a égide da especialização em razão da matéria –, não desvirtua, per si, o acesso aos Tribunais.
Tal imposição de que se esgotem os mecanismos internos reporta-se a uma
regra procedimental administrativa 60. A sujeição da FPF e da LPFP ao ordenamento jurídico-administrativo, e a fiscalização de conformidade legal
da sua atividade mantém-se mesmo nos processos referentes a decisões
sobre questões estritamente desportivas.
Do mesmo modo, o recurso à Arbitragem, mesmo que necessária, não
surge como um entrave à Justiça material. Os atos decisórios da FPF que
digam exclusivamente respeito ao concreto jogo ou concreta competição e
que são apenas recorríveis para os tribunais arbitrais nestas matérias especializados, não são inimpugnáveis. Já antes da criação do TAD, se assumia
a perspetiva de que o recurso à Arbitragem “resulta, assim, do reconhecimento das vantagens específicas, designadamente eficácia, economia e celeridade, e do próprio contributo para o descongestionamento dos tribunais
administrativos” 61, em conformidade e não em detrimento de uma tutela
jurisdicional efetiva.
Relativamente à esfera internacional, as instituições que regulamentam e
disciplinam as competições de futebol profissional não se encontram ads-

Sobre a natureza dos meios administrativos de reação perante um ato a impugnar
ou omitido, dispõe o art.185.º, 1 do CPA que as “reclamações e os recursos são necessários […], conforme dependa […] da sua prévia utilização a possibilidade de acesso aos meios
contenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido.”
61
Como se lia no preâmbulo da portaria n.º 1120/2009, 30/09, referente à criação do
Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), acerca da arbitragem como mecanismo de
resolução alternativa de litígios.
60
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tritas a um órgão de controlo com estatuto de utilidade pública desportiva,
como acontece com a FPF e o Estado português.
A FIFA que, como vimos, impõe a jurisdição do TAS, vê a eficácia dos seus
atos e normas legitimada pela vinculação voluntária 62 dos seus filiados que,
ao aderir às associações, aderem ao previsto nos seus estatutos e regulamentos. Como associação privada, a FIFA existe como concretização da
vontade dos seus filiados, que limitam e legitimam os seus atos.
Apesar da crítica da voluntariedade aparente, prescreve o art.27.º do
Code, como requisito de vinculação, cláusulas contratuais nesse sentido,
em contratos singulares ou nos regulamentos aos quais os agentes desportivos se vinculam, mantendo-se também, como mostra o art.47.º do Code,
a regra da exaustão dos meios de reação internos da instituição contra qual
se recorre. O controlo por um ordenamento estadual está também presente
com a aplicação subsidiária do Direito suíço, nos órgãos das associações
desportivos internacionais, bem como no TAS.
Neste sentido, destaca-se a importância prática da UEFA como exemplo de cooperação entre as autoridades públicas e associações desportivas
privadas, pela preocupação com a tutela e a participação dos cidadãos europeus, principalmente pelo constante tráfego de jogadores e treinadores
profissionais, cujas posições jurídicas foram exaltadas no Acórdão Bosman.
Independentemente de o carácter do conflito ser nacional ou internacional, perante qualquer suspeita fundamentada de eventual violação disciplinar, há que recorrer às instâncias desportivas responsáveis pela concreta
competição em questão, e denunciar para que possam proceder à instauração do procedimento disciplinar, cujas regras procedimentais e conteúdo
(com as limitações materiais) poderão vir a ser apreciadas pelos tribunais,
arbitrais ou judiciais.
Para recorrer da decisão que daí advier, esgotados os mecanismos internos da associação em questão, obtida a decisão “final”, poderá ser judicialmente impugnada, havendo que recorrer aos tribunais arbitrais desportivos,
especializados, e competentes para conhecer do mérito destas questões e,
principalmente, para as executar. Se no decurso forem desrespeitadas regras jurídicas fundamentais, que exijam a apreciação judicial estadual ou da
UE, assim se procederá.

Na aceção técnico-jurídica, pela manifestação de uma declaração negocial, na
qual exteriorizam a sua vontade de se afiliarem àquela associação. Pode-se criticar a imposição da vinculação dos agentes desportivos que competem ao abrigo de uma federação
nacional à jurisdição do TAS, mas verificam-se os requisitos exigidos.
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1. Introdução

O presente artigo tem como fim compreender o fenómeno do assédio moral no contexto do futebol profissional.
O assédio comporta, aqui, manifestações muito próprias e específicas,
constando-se que grande parte dos comportamentos se encontra relacionados com a violação do direito de ocupação efetiva do jogador profissional
de futebol ou com a coação efetuada sobre o mesmo, no que respeita à modificação ou renovação do seu contrato de trabalho.
Perante uma atividade profissional caracterizada pela sua curta duração,
situações de assédio moral podem comprometer a progressão na carreira
de um futebolista.
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2. Assédio Moral

2.1. Principais Características
Da definição legal de contrato de trabalho resulta clara a característica de
o trabalhador ficar – resultado do contrato sinalagmático que celebra – inserido numa organização dominada pelo empregador e sob a subordinação
jurídica deste1 2.
Podemos, por isso, afirmar que, numa relação laboral, se podem identificar relações de poder (uma vez que o trabalhador se encontra sob a égide
da entidade empregadora), existindo uma forte componente intersubjetiva.
E, enfim, o “território de autoridade e convivialidade” revela-se, também
cenário privilegiado para fenómenos integradores do chamado assédio moral ou mobbing3.
Em regra, o assédio pode definir-se como a prática de um comportamento
duradouro, reiterado e persistente, conduzindo, por sua vez, a um conflito
em escala entre os sujeitos.
Como refere Menezes Leitão, “(…) na esfera laboral, o mobbing representa
(…) a perseguição movida a um trabalhador, através de reiteração de comportamentos hostis, humilhantes e persecutórios, destinados a perturbá-lo
emocionalmente e, em última instância, levá-lo a abandonar o trabalho”4.
Existem várias estratégias para a concretização do assédio. Uma delas é o
uso de violência psicológica no local de trabalho. Cumpre recordar que esta
forma de pressão vem, normalmente conjugada, com fatores já de todos conhecidos, e contendentes com a pressão competitiva, a agressividade concorrencial e a precariedade no emprego, pelo que aquela pressão, ocorrendo
de modo repetido e frequente, acaba sendo destrutiva do próprio trabalhador.
A pressão psicológica referida pode ainda corresponder a uma perseguição do trabalhador, no sentido de o induzir a abandonar o seu emprego, optando pela cessação unilateral do seu contrato.

O presente artigo foi redigido antes da entrada em vigora da Lei n.º 93/2019, de
4 de setembro, que consubstancia a 15º alteração ao Código de Trabalho aprovado pela
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. Embora sejam inúmeras as alterações introduzidas pela
Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, a mesma não altera os artigos citados ao longo desta
exposição, estando todos em vigor.
2
Cfr. artigo 11.º do Código do Trabalho.
3
João Leal Amado, Contrato de Trabalho, Noções Básicas, 2ª ed., Coimbra, Edições
Almedina, 2018, página 192.
4
Luís Menezes Leitão, Direito do Trabalho, Coimbra, Edições Almedina, 2008, página 184.
1
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2.2. Algumas Distinções de Assédio
O assédio pode, como vimos, assumir diversas colorações, sendo possível catalogá-lo em assédio vertical e assédio horizontal.
Considera-se assédio vertical aquele que e é praticado ao longo de uma
cadeia hierárquica5.
Em princípio, nesta modalidade, o assediante é o próprio empregador ou
um superior hierárquico do trabalhador6 7 8.
O assédio vertical ainda pode ser ascendente – caso em que os “perseguidores” são subordinados da vítima - ou descendente, na hipótese em que
quem pratica o assédio é um superior hierárquico do assediado9.
Já o assédio horizontal ocorre entre trabalhadores entre os quais se não
estabelece uma relação de hierárquica, tal significando que os assediantes
são colegas de trabalho do assediado10 11.
Segundo Leal Amado, o assédio poderá, ainda, ser classificado sob uma
outra ótica, em discriminatório e intencional12.
O assédio discriminatório inclui as condutas que implicam um “tratamento diferenciado para um trabalhador; mas não tem, forçosamente, de ser
discriminatório”13, uma vez que “o empregador pode (…) assediar todos os
trabalhadores da empresa, sem distinção”14, caso em que estaremos já perante um assédio intencional, que afeta a dignidade do trabalhador.
Não obstante, seguindo uma ótica maximalista, assédio pode incluir “(…) um
qualquer comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de
discriminação, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, criar um ambiente laboral hostil ou humilhante”15.
A grande problemática nesta matéria prende-se com o denominado direito de ocupação efetiva.
Jorge Leite refere-se ao direito de ocupação efetiva como “direito de exercício de atividade profissional”16.
Glória Rebelo, “Assédio moral e dignidade no trabalho”, in Jurisdição do Trabalho
e da Empresa – “O Assédio no Trabalho”, Centro dos Estudos Judiciários, 2014, página 103.
6
Luís Menezes Leitão, Direito do Trabalho…, ob., cit., página 185.
7
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., página 192.
8
Maria Regina Gomes Redinha, “Assédio – uma noção binária?”, in Jurisdição do
Trabalho e da Empresa – “O Assédio no Trabalho”, Centro dos Estudos Judiciários, 2014,
páginas 127-128.
9
Luís Menezes Leitão, Direito do Trabalho…, ob., cit., página 185.
10
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., página 192.
11
Maria Regina Gomes Redinha, “Assédio…”, ob. cit., páginas 127-128.
12
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., páginas 192-193.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Jorge Leite, “Direito de exercício da actividade profissional no âmbito do contrato
de trabalho”, in Revista do Ministério Público, Vol. 47, 1991, páginas 9-34.
5
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O direito-dever de ocupação efetiva consiste em reconhecer que ao trabalhador assiste o direito de exercer a sua atividade e, ao empregador, o
exercício de viabilizar o correspondente exercício.
O artigo 29.º, n.º 1 do Código do Trabalho refere que não é permitido a
prática de condutas assediantes, dispondo o n.º 2 que “entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor
de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio
emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”17.
Comportamentos vexatórios ou humilhantes, com caráter repetitivo, que
afetam a saúde física e psicológica do assediado, provocando-lhe ansiedade, contribuindo para a perda de autoestima e desmotivação para a prestação laboral, podendo, inclusive redundar num quadro de depressão, entre
muitos outros comportamentos, são motivos imperiosos para que o trabalhador possa unilateralmente desvincular-se do vínculo laboral com justa
causa, o que lhe confere o direito a uma indemnização, por danos patrimoniais e não patrimoniais18.

3. Assédio Moral no Futebol Português

“É proibido o assédio no âmbito da relação laboral desportiva, nos termos
previstos na lei geral do trabalho”19. A Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, refere
expressamente o assédio, em ambas as suas modalidade – o assédio moral
e o assédio sexual20.
O assédio, e em particular o assédio moral, é uma realidade bastante comum na relação laboral desportiva, sendo um expediente utilizado frequentemente pela entidade empregadora desportiva.
Acontece, porém, que nem todo o conflito despoletado nesta relação laboral justifica a existência de condutas assediantes.
Como sabemos, o trabalho destes praticantes desportivos é de elevado
risco, o que se encontra intimamente relacionado com os níveis elevados de
profissionalização e exigência de rendimento físico.
Trata-se, além do mais, de uma profissão de curta duração, o que resulta
numa maior preocupação do atleta com o seu futuro profissional.

Cfr. artigo 29.º n.ºs 1 e 2 do Código do Trabalho.
Cfr. artigos 394.º n.º 2 al. f) e 29.º n.º 4, ambos do Código do Trabalho.
19
Cfr. artigo 12.º n.º 2 da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
20
No âmbito deste artigo, apenas será abordada a temática do assédio moral no futebol profissional.
17
18
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Uma vez que um jogador profissional de futebol é um atleta de alta competição, é normal que a sua atividade laboral decorra numa situação de stress
ou, nas palavras do célebre Professor Júlio Vieira Gomes, “de concorrência”21.
O futebolista é, na verdade, sujeito a uma pressão constante quer por parte dos seus colegas de equipa (dado o seu objetivo comum é ocupar um
lugar no onze inicial), quer da parte do treinador (que pretende sempre obter
os três pontos no final de cada jornada do campeonato), e que se preocupa
“com o resultado da equipa, da direção do clube e dos adeptos”22.
A subordinação jurídica inerente ao contrato de trabalho desportivo, e, em
particular, a sujeição em que se encontra o jogador profissional de futebol,
é muito mais intensa e invasiva da sua vida privada. Daí não ser raro que se
possam encontrar, nestas relações laborais, algumas situações de assédio,
nomeadamente de assédio moral.
3.1. O Dever de Ocupação Efetiva
Uma das hipóteses mais frequentes de assédio é a da violação do dever
de ocupação efetiva.
Para estes profissionais, é realmente fundamental a sua exposição ao público, pois, só assim é que um futebolista é conhecido23.
O jogador de futebol profissional precisa, quiçá até mais de qualquer outro trabalhador, de treinar, competir, preparar-se para cada jornada e, acima
de tudo, “exibir os seus dotes”24.
No entanto, o certo é que, também como facilmente reconhecemos, o responsável último pela conduta técnica e desportiva da equipa, bem assim,
pela escolha dos jogadores, é o treinador.
E é precisamente por isso que a nossa Doutrina insiste que o jogador não
tem, apesar de tudo, um direito a participar nos jogos.
De acordo com o preceituado no artigo 11.º, al. b) da Lei n.º 54/2017, de
14 de julho, é o treinador, no uso dos poderes que lhe foram atribuídos pela
entidade empregadora desportiva, quem vai escolher os jogadores que pretende ver no seu onze inicial. De acordo com este artigo, o jogador tem o dever efetivo de treinar, viajar com a equipa para jogos que se realizem fora do
seu estádio25. E se isto lhe for impedido, estaremos perante uma situação de
Júlio Gomes, “Nótulas sobre o Assédio Moral na relação de trabalho desportivo”,
in 1º Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo,
Porto, Vida Económica, 2018, página 100.
22
Ibidem.
23
“O praticante é o principal intérprete de um espectáculo, o espectáculo desportivo,
que é alimentado pelo público.”, João Leal Amado, “Entre a Renovação e a hibernação:
Assédio Moral no Desporto”, in Para Jorge Leite, Escritos Jurídico-Laborais, Vol. I, Coimbra,
Coimbra Editora, 2014, página 35.
24
Ibidem.
25
Nos termos do artigo 11º al. b) da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, “ Para além dos
previstos em instrumento de regulamentação coletiva, são deveres da entidade emprega21
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assédio moral, consubstanciando a violação do dever de ocupação efetiva
do praticante desportivo.
O jogador não pode ser afastado dos treinos, uma vez que estes têm como
objetivo melhorar as suas condições físicas, técnicas e táticas.
Hipótese diferente passa pelo treinador decidir não convocar um certo
jogador ou, convocando-o, não o utilizar na equipa que dará o “pontapé de
saída”, apenas motivado pelo facto de o jogador não se encontrar em plena
capacidade física. Neste caso, quando a opção do treinador seja, portanto,
objetivamente motivada, não estaremos perante uma situação de violação
da ocupação efetiva do praticante desportivo.
A questão é, no entanto, pertinente e impõe uma análise cuidada dos factos pois o certo é que o jogador profissional de futebol só mostra as suas
capacidades e habilidades futebolísticas dentro das “quatro linhas”, necessitando “de competir, sob pena de cair no esquecimento e/ou de ver desvalorizada a sua cotação no respetivo mercado de trabalho”26. Por outras
palavras, o jogador só se mostra jogando; só vale dinheiro a jogar.
Contudo, como estabelece a norma do artigo 11.º, al. b) da Lei n.º 54/2017,
de 14 de julho, a entidade empregadora desportiva deve proporcionar as
condições que sejam necessárias ao praticante desportivo para que este
possa treinar, bem como para participar nas restantes “atividades preparatórias ou instrumentais da competição desportiva”27.
De acordo com o preceituado no artigo 14.º, al. d) do Contrato Coletivo
de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, a entidade empregadora
desportiva não pode negar ao jogador as condições de que ele precisa para
prestar a sua atividade, “(…) impedindo-o de o prestar inserido no normal
grupo de trabalho, exceto em situações especiais por razões de natureza
médica ou técnica”28.
Este preceito legal parece-nos indicar, a priori, que o praticante desportivo tem direito (e também o dever, no nosso entendimento) de treinar com
os restantes colegas, pelo que a não ocorrência dessa situação apenas se
justifica se aquele se encontrar lesionado, tal justificando um treino mais
condicionado.
Em contrário, e se a não utilização de um concreto jogador for motivada
por fatores extradesportivos (imagine-se que o atleta não chega sequer a
ser convocado para determinado jogo, porque a equipa técnica pretende é
dora: b) Proporcionar aos praticantes desportivos as condições necessárias à participação
desportiva, bem como a participação efetiva nos treinos e outra atividades preparatórias
ou instrumentais da competição desportiva.”.
26
João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo, Anotado, Coimbra, Edições
Almedina, 2018, página 71.
27
Cfr. artigo 11.º al. b) da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
28
Cfr. artigo 14.º al. d) do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.
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puni-lo, prejudicar a sua carreira ou, até, desgastá-lo psicologicamente) estamos claramente perante condutas assediantes, na modalidade de assédio
moral vertical descendente.
Como nos ensina o Professor Albino Mendes Baptista, o clube não está
proibido de prescindir de determinado jogador para um jogo, por entender
que outro atleta se encontra, naquele momento, em melhores condições
técnicas, táticas e físicas para disputar determinada jornada de um certo
campeonato de futebol29.
No entanto, já não será lícito impedir a participação do jogador nos treinos ou restantes trabalhos preparatórios respeitantes a uma competição
desportiva.
Aqui chegados, estamos em crer que a entidade empregadora desportiva
tem a obrigação de proporcionar a viabilização da “(…) participação efetiva
do praticante nos treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais”30 à competição desportiva. Mas já não tem essa obrigação perante a
própria competição. “O praticante tem o direito de treinar mas não o de jogar, tem direito de se preparar mas não o de competir, tem o direito de ser
adestrado, mas não de ser utilizado”31.
3.2. Treinos “à parte” e Equipas “B”
Vejamos, agora, outro caso notório de assédio moral - é a exclusão de
jogadores do grupo de trabalho, motivada, não por razão técnicas, mas por
ingerência da Direção da Sociedade Desportiva (explicite-se, por razões
disciplinares).
O Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional e o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional dispõe que as sanções disciplinares mais gravosas apenas “(…) podem ser
aplicadas em resultado de processo disciplinar”32. Isto posto, situações de
afastamento de um ou mais jogadores, impondo-lhes um treino à parte do
grupo normal de trabalho, quando isso não seja motivado por qualquer lesão, configuram uma clara prática de assédio, o mesmo ocorrendo nas hipóteses em que o treino se não verifica no respeito dos pressupostos previstos
na lei ou regulamentos desportivos33.
Albino Mendes Baptista, “Grupo Normal de Trabalho, Equipas ´B` e Dever de
Ocupação Efectiva do Praticante Desportivo”, in Direito Laboral Desportivo – Estudos, Vol.
I, Lisboa, Quid Iuris, 2003, página 13.
30
Cfr. artigo 11.º al. b) da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
31
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 73.
32
Cfr. artigos 16.º n.º 1 e 15.º n.º 3, als. c), d), e) do Contrato Coletivo de Trabalho
celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato de Jogadores
Profissionais de Futebol.
33
Cfr. artigos 14.º, al. d), 16.º, n.º 1e 15.º n.º 3 als. c), d), e) do Contrato Coletivo
de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato de
Jogadores Profissionais de Futebol.
29
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Os “treinos à parte” só serão permitidos quando sejam invocadas razões
de ordem técnica que o justifiquem.
Desta feita, o jogador que seja colocado em treinos separados do resto
da equipa, realizados, por exemplo, à porta fechada, negando-se a equipa a
fazer qualquer esclarecimento aos adeptos do clube, poderá incorrer numa
situação de depressão psicológica extrema, com prejuízos graves para a
sua carreira profissional. Esta situação configura, em nosso ver, uma justa
causa para a resolução unilateral do contrato de trabalho desportivo, com
base em assédio34 35.
Interessa, ainda, referir uma outra forma de assédio moral, aliás recorrente
no futebol, e que passa por relegar o praticante desportivo para a equipa “B”.
As equipas “B” surgem nos clubes de futebol como modo de permitir aos
futebolistas mais jovens a aquisição de experiência competitiva, com o intuito de os preparar para uma futura integração na equipa “A”.
Contudo, “(…) as equipas ´B´ não podem servir como mecanismo de gestão de um plantel numeroso”36, não devendo ser uma válvula de escape das
escolhas malogradas de uma sociedade desportiva.
Com isto, “a manutenção na equipa ´B´ não pode servir jamais para reter num
determinado clube um jogador que releva uma excelente ´performance´ como
forma de o ostracizar e pressionar”37, por exemplo, a continuação no clube.
3.3. Coação Contratual
Aqui chegados, cumpre recordar que o assédio não diz apenas respeito
ao direito à ocupação efetiva.
São muitos os exemplos de situações assédio moral no futebol profissional, que envolvem, antes, a coação de um jogador para que este aceite
a modificação do seu contrato de trabalho desportivo ou renove o mesmo
com o clube que representa.
Consubstancia, igualmente, a prática de conduta assediante a exclusão
do atleta de uma determinada competição pelo facto de este não aceitar
uma redução salarial ou, ainda, a proposta ao atleta, para que este deixe de
representar o seu atual clube, sendo transferido para uma outra equipa (nacional ou estrangeira), mesmo contra a sua vontade.
Vejamos algumas destas situações sob o ponto de vista normativo.
A entidade empregadora desportiva não pode, por livre iniciativa, proceder a uma diminuição da retribuição mensal do atleta. O artigo 15.º, n.º 2
da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, obriga a que estejam preenchidos dois
Cfr. artigo 12.º n.º 2 da Lei n.º 54/2017, 14 de julho.
Cfr. artigos 29.º e 394º n.º 1 e n.º 2 al. f) do Código do Trabalho.
36
Albino Mendes Baptista, “Grupo Normal…”, ob. cit., página 222.
37
Maria Helena Carvalho Athaude Varela, “Assédio Moral no Futebol Profissional”,
in Novos Estudos de Direito do Trabalho, Lisboa, Chiado Editora, 2017, página 202.
34
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requisitos para tal conduta: 1) ficar estipulada uma cláusula no contrato
nesse sentido e, 2) a diminuição da retribuição só pode ocorrer em casos
de “descida de escalão competitivo em que esteja integrada a entidade empregadora desportiva”38.
Por seu turno, a transferência de um jogador de futebol está intimamente
relacionada com a sua liberdade de trabalho, tal como vertida no artigo 19.º
da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho consistindo a mesma “(…) em garantir a
liberdade de trabalho do praticante desportivo, assegurando que este, após
a extinção do anterior vínculo contratual (…), será livre de celebrar novo contrato de trabalho desportivo com a entidade empregadora que quiser e em
condições livremente acordadas com esta última”39 40.
Do exposto resulta que as condutas que excluam o jogador de participar em
jogos/competições desportivas sem motivo objetivo, constituem – além de
restrições inequívocas na liberdade de trabalho – práticas de assédio moral.
Estas condutas, entre muitas outras, têm em comum o facto de provocarem no praticante desportivo enorme pressão psicológica, levando-o, por
inúmeras vezes, a ceder.
É importante, além do mais, referir que, na sequência do Acórdão Bosman,
desapareceu a possibilidade de a entidade empregadora desportiva reclamar qualquer quantia de “indemnização de transferência”, nos casos em que
o atleta decida mudar de clube (isto é, de empregador) aquando da caducidade do seu contrato de trabalho desportivo41 42.
Em consequência, assistiu-se a um fenómeno, que passa pelo seguinte: a
entidade empregadora celebra com os seus jogadores contratos de trabalho
desportivo de longa duração, inserindo-lhes (normalmente) as denominadas “cláusulas de rescisão”.
Frequentemente, na vigência do mesmo contrato, o empregador desportivo prorroga-os ou renova-os, sempre com o objetivo que este não caduque,
assim evitando vender o jogador a “custo zero”.
A realidade demonstra que a prática acima descrita vem muitas vezes
acompanhada de ameaças ao jogador, por parte da entidade empregadora,
com o propósito de o praticante renovar o seu contrato, sob pena de, em

Nos termos do artigo 15º n.º 2 da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, “É válida a cláusula constante de contrato de trabalho desportivo que determine o aumento ou a diminuição da retribuição em caso de subida ou descida de escalão competitivo em que esteja
integrada a entidade empregadora desportiva”.
39
Cfr. artigo 19.º da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
40
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 106.
41
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 81.
42
“ (…) o Acórdão Bosman, em 1995, continua a ser um marco para a liberdade de circulação dos jogadores(…). Não mais a desvinculação do atleta foi condicionada para além
do período contratualmente estipulado.”, Joaquim Evangelista, “Na defesa do jogador, na
defesa do futebol”, disponível em https://www.fpf.pt/News/Todas-as- not%C3%ADcias/
Not%C3%ADcia/news/14369. Data da Consulta: Abril de 2019.
38
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tal não ocorrendo, o clube decidir excluir aquele jogador, por exemplo, das
competições internacionais em que possa participar.
Também esta conduta – que pode ser qualificada como assediante –
conduz a que os atletas acabem por ceder à pressão a que estão sujeitos.
Trata-se de “condutas ilegítimas e abusivas, atentatórias da boa-fé contratual e tipicamente constitutivas de assédio moral”43.
É evidente que, sujeito a semelhantes condutas, o jogador profissional
de futebol terá todo o direito de reagir, inclusive resolvendo o seu contrato
com justa causa. É inegável estarmos perante comportamentos que visam
excluí-lo, perturbá-lo ou constrangê-lo, procurando, ainda, desestabilizar e
instar o atleta a, por exemplo, prorrogar o seu vínculo contratual, única forma aparente de o jogador cessar a pressão constante a que está sujeito44.
Como afirma Leal Amado, “(…) se o clube, procurando forçar o praticante
desportivo a dar a sua anuência à renovação, utilizar o expediente de impedir o atleta de participar na competição, então o clube está a incorrer em
assédio moral, previsto e proibido no artigo 29.º do CT”45.
3.4. Evolução Legislativa
No que respeita à lei relevante, cumpre referir que a proibição do assédio
na pendência da relação laboral não tinha consagração expressa na Lei n.º
28/98, de 6 de junho. Este diploma regulava o contrato de trabalho do praticante desportivo até à entrada em vigor da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, e
não dispunha de nenhum normativo que definisse assédio nem dispusesse
sobre quais as suas principais características.
Seja como for, já à data, o artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º 28/98, de 6 de junho,
referia que se aplicava subsidiariamente o Código de Trabalho em tudo o
que aquele não regulasse46. Em consequência, e apesar de o assédio não
estar consagrado na referida Lei n.º 28/98, de 6 de junho estas condutas
seriam, ainda, solucionadas pela remissão feita para o Código de Trabalho.
Como já supra mencionado, a lei atualmente em vigor, dispõe, no seu artigo 12º, n.º 2, que o assédio é proibido, sendo o mesmo regulado “nos termos
previstos na lei geral do trabalho”47.
Pelo que importa atentar no disposto no artigo 29º do Código do Trabalho,
estabelecendo a proibição de todos comportamentos assediantes, neles se
incluindo os baseados em fatores de discriminação, que tenham por fim
afetar o assediado. Este terá, nesse sentido, o direito a ser indemnizado. O
mesmo preceito legal estipula que “a prática de assédio constitui contraor-
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João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 82.
Cfr. artigo 394º n.ºs 1 e 2 al. f) do Código do Trabalho.
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 82.
Cfr. 3º n.º 1 da Lei 28/98, de 26 de junho.
Cfr. artigo 12º n.º 2 da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
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denação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal prevista nos termos da lei”48.
As condutas por parte da entidade empregadora desportiva que restrinjam a liberdade dos jogadores, que os humilhem, ou mesmo que retardem as
suas carreiras, podem configurar ou obnubilar a existência de verdadeiros
comportamentos assediantes.

4. Assédio Moral no Futebol Mundial – Algumas Referências

Como vimos, o assédio no futebol profissional pode assumir diferentes
modalidades. Os exemplos de assédio no futebol profissional a nível mundial são, aliás, inúmeros. Em Portugal, um dos casos mais mediáticos ocorreu com o Sporting Clube de Portugal.
Ao longo da época 2017/2018, foram várias as situações de humilhação,
coação e mesmo tortura sofrida por jogadores e membros da equipa técnica, de entre os quais o treinador principal de futebol. O presidente do clube
recorria aos meios de comunicação social para veicular estas condutas.
Vieram, mais tarde, a público certas comunicações entre aquele e um dos
capitães de equipa, como agora transcrevemos: “Boa tarde. Após o jogo com
o Paços vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vossa vida.
(…) não tenho paciência para amuos ou falsos profetas. Crianças amuadas
não pertencem ao Sporting”49 50. Fácil é de constatar que podemos estar
perante uma nítida situação de assédio. Da leitura da mensagem resulta um
tom de ameaça e pressão (especialmente psicológica).
Na sequência do quadro descrito, alguns jogadores vieram a apresentar
ao clube a sua carta de rescisão, alegando justa causa.
Este é apenas um de entre vários casos de assédio no futebol.
Em Espanha, o Atlético de Madrid apresentou já uma queixa-crime, à FIFA,
contra o F.C. Barcelona, assente no facto de este clube haver aliciado o jogador Antoine Griezmann, quando o futebolista ainda estava a cumprir o seu
contrato de trabalho com o clube madrileno51.

Cfr artigo 29º n.ºs. 1, 2 e 5 do Código do Trabalho.
“O capitão do Sporting rescindiu o contrato com o clube”, in Jornal de Negócios, 1
de junho 2018, disponível em:https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/desporto/detalhe/leia-a-carta-de-rescisao-de-rui-patricio. Data da Consulta: Abril de 2019.
50
Disponível em https://desporto.sapo.pt/futebol/primeira-liga/artigos/
ceferin-e-o-ataque-em-alcochete-foi-um-desastre-como-nenhum-outro.
51
“Atlético de Madrid denuncia Barcelona por “assédio” a Griezmamn.”, in Jornal
Público, 19 de dezembro de 2017 – disponível em https://www.publico.pt/2017/12/19/
desporto/noticia/atletico-de-madrid-denuncia-barcelona-por-assedio-a-griezmann-1796531/amp. Data da Consulta: Abril de 2019.
48
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O Atlético de Madrid sustentou que o jogador, ainda ao seu serviço, era
alvo de contactos por parte do F.C. Barcelona, com o intuito de o internacional francês proceder à transferência para esta última equipa52.
Sucede que, na ótica do clube da capital espanhola, o clube catalão terá
cometido dois tipos de infrações: 1) negociou com um jogador que ainda
tinha contrato de trabalho desportivo por mais seis meses; 2) existindo uma
interferência direta no campeonato espanhol, devido ao facto de serem duas
equipas que (naquela época desportiva – 2017/18) lutavam pelo título de
campeão espanhol, colocando em causa a integridade da competição, representando um fator de desestabilização53.
Como também já referimos, estas situações não ocorrem somente no futebol masculino.
No futebol feminino, foi, por exemplo, noticiado que o presidente da
Federação de Futebol da Nova Zelândia renunciara ao seu cargo, na sequência das queixas apresentadas por algumas jogadoras contra o seu selecionador, por alegadas condutas assediantes. O antigo presidente da Federação
de Futebol nada fizera, tendo renunciado à continuação do seu cargo quando
uma investigação acabou por concluir pela veracidade de tais condutas54.
Ainda no futebol feminino, em 2017, cerca de vinte jogadoras do Nacional
do Uruguai, subscreveram e entregaram à direção do clube um comunicado
onde relatavam condutas assediantes praticadas pelo principal dirigente da
equipa técnica55.
Após comunicação das jogadoras ao Presidente do Clube de tais condutas assediantes praticadas pelo treinador Chituisky, o mesmo negou-as,
recusando-se a demitir-se do seu cargo56.
O clube acabou por despedir o treinador, tendo o Presidente José Luís
Rodriguez procedido a várias alterações dentro daquela estrutura, com o
objetivo de banir práticas assediantes, implementando uma medida que
“Atlético de Madrid denuncia F.C: Barcelona à FIFA por contactos com Griezmann
, in Correio da Manhã, 19 de dezembro de 2017, disponível em https://www.cmjornal.pt/
desporto/detalhe/atletico-de-madrid-denuncia-fc-barcelona-a-fifa-por-contactos-com-griezmann. Data da Consulta: Setembro de 2019.
53
“Atlético de Madrid faz queixa do Barcelona à FIFA, in Desporto ao Minutos, 20 de dezembro de 2017, disponível em https://www.noticiasaominuto.com/desporto/920083/oficial-atletico-de-madrid-faz-queixa-do-barcelona-a-fifa. Data da Consulta: Setembro de 2019.
54
“Dirigente neozelandês demite-se devido a escândalo de assédio”, in Jornal de
Notícias, 12 de outubro de 2018, disponível em .https://www.jn.pt/desporto/interior/dirigente-neozelandes-demite-se-devido-a-escandalo-de-assedio- 9989910.html. Data da
Consulta: Abril de 2019.
55
“Treinador de futebol feminino despedido por alegado assédio”, in Jornal “O Jogo”,
25 de janeiro de 2017, disponível em https://www.ojogo.pt/insolito/noticias/interior/treinador-de-futebol-feminino-despedido-por-alegado-assedio- 5628242.html. Data da
Consulta: Abril de 2019.
56
“Treinador de futebol feminino despedido por assédio”, in Mais Futebol, 25 de janeiro de 2017, disponível em: https://maisfutebol.iol.pt/internacional/uruguai/treinador-de-futebol-feminino-despedido-por-assedio. Data da Consulta: Setembro de 2019.
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consiste na figura de um interlocutor interno, a quem as jogadoras passariam a dirigir-se, fazendo este chegar as preocupações daquelas aos restantes responsáveis do clube57.
No ano de 2017, um estudo realizado pela FIFPRO – Federação
Internacional de Profissionais de Futebol, em parceria com a Universidade
de Manchester58 apurou que, nos dias de hoje, ainda existe uma enorme disparidade entre futebol feminino e masculino.
Revela-nos o estudo que, das cercas de 3.500 jogadoras inquiridas, apesar de jogarem em campeonatos como o inglês, francês e alemão, recebem
um salário que, em média, corresponde a 600 dólares.
O mesmo estudo demonstra que esta atividade laboral tem um nível elevado de precariedade, uma vez que cerca de 76% das inquiridas não possuem
qualquer vínculo contratual com a sociedade desportiva que representam.
Por fim, aquele estudo permite-nos concluir que a maioria das jogadoras
profissionais de futebol foram já vítimas de assédio, não só por adeptos do
clube, como também, em percentagens, “39,7 por cento pelo ´staff´ do clube
e 22,4 por cento administradores e diretores do clube”59. 60 61
Do exposto resulta comprovada a frequência com que se verificam condutas assediantes em relação a praticantes desportivos – muitos dos casos
chegando à FIFA, é certo, mas muitos outros, resultando apenas e tão só na
cedência dos jogadores à pressão a que estão sujeitos.

5. Considerações Finais

O assédio implica a lesão da dignidade da pessoa que trabalha. Por regra,
condutas assediantes apresentam caráter duradouro, reiterado e persisten-

“Treinador de futebol feminino do Nacional do Uruguai despedido por alegado assédio”, in Sic Notícias, 25 de janeiro de 2017, disponível em: https://sicnoticias.pt/desporto/2017-01-25-Treinador-de-futebol-feminino-do-Nacional-do-Uruguai-despedido-por-alegado-assedio. Data da Consulta: Setembro de 2019.
58
Theo Van Seggelen / Caroline Jonsson, “Working Conditions in Professional
Women´s Football”, in FifPro Global Employment Report, 2017, disponível em: https://
fifpro.org/attachments/article/6986/2017%20FIFPro%20Women%20Football%20Global%20
Employmen t%20Report-Final.pdf. Data da Consulta: Abril de 2019.
59
Ibidem.
60
“Falta de contratos escritos e baixos salários afetam futebol feminino”, in Sapo
Desporto, 15 de dezembro de 2017, disponível em https://desporto.sapo.pt/futebol/futebol-feminino/artigos/falta-de-contratos-escritos-e-salarios-baixos- afetam-futebol-feminino.
Data da Consulta: Abril de 2019.
61
“Falta de contratos e salários baixos afectam futebol feminino, aponta relatório”, in
Jornal Público, 15 de dezembro de 2017, disponível em https://www.publico.pt/2017/12/15/
desporto/noticia/falta-de-contratos-e-salarios-baixos-afectam-futebol-feminino-aponta-relatorio-1796174. Data da Consulta: Setembro de 2019.
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te, contribuindo para uma pressão do foro psicológico exercida sobre o trabalhador, no sentido de o mesmo abandonar o seu trabalho.
No caso concreto do jogador profissional de futebol, condutas assediantes ocorrem com elevada frequência.
A nossa lei refere expressamente que “é proibido o assédio no âmbito
da relação laboral desportiva”, sendo aplicada a tais condutas as regras do
Código do Trabalho62.
Nas doutas palavras de Leal Amado, “a expressa proibição do assédio
no âmbito da relação laboral desportiva, tem, a nosso ver, uma elevada
carga simbólica, procurando lutar contra as visões que reduzem o atleta à
condição de mercadoria e que relativizem o fenómeno do assédio em sede
desportivo”63.

62
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Cfr. artigo 12º n.º 2 da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho.
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., página 83.
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1. Introdução

Os tribunais administrativos superiores têm vindo a pronunciar-se sobre
diversas questões relativas ao direito disciplinar desportivo, fruto dos
diversos recursos interpostos das decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral
do Desporto (TAD).
Não raras vezes, o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCA-S) tem
vindo a pronunciar-se no sentido de anular os atos condenatórios por que
vêm as sociedades anónimas desportivas1 (doravante, designadas por SAD)
Por uma facilidade de exposição, iremos textualmente referir-nos apenas às Sociedades
Anónimas Desportivas (SAD). Todavia, todas as considerações tecidas valem, de igual
modo, para as Sociedades Desportivas Unipessoais por Quotas (SDUQ).
1
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condenadas, por entender que as decisões do Conselho de Disciplina da
Federação Portuguesa de Futebol padecem de “falta de rigor jurídico”2; por
insuficiência da matéria de facto que permita imputar a responsabilidade
pelo facto ilícito ao clube; entre outros.
Todavia, tais decisões têm vindo a ser revogadas pelo Supremo Tribunal
Administrativo (STA), com fundamentos vários.
Neste trabalho, iremos abordar, em particular, o acórdão do STA proferido
no processo n.º 33/18.0BCLSB, de 21 de fevereiro de 20193.

2. As infrações disciplinares acometidas à SAD

No âmbito do objeto do processo n.º 33/18.0BCLSB, a SAD havia sido
condenada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol
pela prática das seguintes infrações disciplinares:
→ Inobservância de outros deveres – entrada e permanência de
materiais pirotécnicos no recinto desportivo, p. e p. pelo artigo
127.º do Regulamento de Disciplina da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional (RD) por remissão ao artigo 35.º-1, f) do Regulamento
de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (RC);
artigos 6.º,g) e 9.º-1, m), subalínea vi) do Anexo VI do RC e artigos
8º-1, g), 22.º-1, d) e 23.º-1, i) da Lei 39/2009, de 30 de julho, com
uma multa de € 153,00;
→ Comportamentos incorretos dos seus sócios e simpatizantes p. e
p. pelo artigo 187.º-1, a) do RD, com uma multa de € 536,00;
→ Comportamentos incorretos dos seus sócios e simpatizantes p. e
p. pelo artigo 187.º-a, b) do RD, com uma multa de € 1.148,00.

3. Os factos

Da matéria tida como assente e levada aos factos julgados como provados
consta:
“I) No dia 09.08.2017 disputou-se no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, o jogo entre as equipas de futebol do «F.C. Porto, SAD» e do “Estoril
Praia, SAD» a contar para a 1.ª jornada da «Liga NOS».
II) A Demandante não logrou evitar que os seus adeptos tivessem entrado e
permanecido com materiais pirotécnicos no Estádio do Dragão por não ter
adotado um conjunto de meios preventivos que eram exigíveis para esse
efeito.
Neste sentido, acórdão do TCA-S de 26 de julho de 2018, proferido no proc. n.º
8/18.0BCLSB.
3
No decorrer deste artigo, quando não se mencione o n.º do processo, por omissão,
deve-se entender como referência o proc. n.º 33/18.0BCLSB, quer no TCA-S, quer no STA.
2
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III) Aos 12 minutos da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante fizeram
rebentar um petardo.
IV) Aos minutos 15 da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante fizeram
deflagrar um pote de fumo.
V) Aos 02 minutos da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante entoaram
em uníssono a expressão «FILHO DA PUTA».
VI) Aos 19 minutos da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante entoaram em uníssono a expressão «FILHOS DA PUTA».
VII) Aos 45+1 minutos da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante entoaram em uníssono, «SLB, SLB, SLB, FILHOS DA PUTA, SLB, FILHOS DA
PUTA, SLB».
VIII) Aos 45+2 minutos da 1.ª parte, os adeptos afetos à Demandante entoaram em uníssono, «FILHO DA PUTA».
IX) Aos 30 minutos da 2.ª parte, os adeptos afetos à Demandante entoaram em uníssono o cântico «OH SLB, FILHOS DA P***, SLB, de forma contínua, durante aproximadamente 2 minutos.» [sic]

4. O historial do processo

O TCA-S, em sede de recurso de apelação interposto pela SAD, havia
revogado a decisão condenatória do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol, mantida pelo TAD, por considerar, em síntese, que
não se mostravam provados factos essenciais ao preenchimento dos tipos
de ilícitos disciplinares imputados ao clube.
Não conformada, a Federação Portuguesa de Futebol interpôs recurso de
revista para o STA, alegando, em suma, que o acórdão do TCA-S padecia de
erro de julgamento “designadamente por errada interpretação e aplicação
do disposto nos artigos 13.º, al. f), 127.º, 172.º, 186.º, n.º 1, al. a) e b), e 258.º
do Regulamento Disciplinar da LPFP.”
A argumentação expendida, a princípio, pelo STA, no seu acórdão de 21 de
fevereiro de 2019, vai no mesmo sentido daquela que havia sido exposta pelo
TCA-S, no seu acórdão de 6 de agosto de 2018. Não obstante, o STA revogou
o acórdão do TCA-S, numa decisão que, segundo nos parece, ultrapassa
aquilo que são os limites impostos pelo artigo 150.º do Código de Processo
nos Tribunais Administrativos (CPTA), indo além daquilo que são os poderes
de cognição do STA, como se demonstrará.
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5. A violação dos poderes de cognição do STA

O artigo 150.º do CPTA, estabelece, nos seus n.os 2 e 3, dois princípios
gerais que balizam a atuação do STA, em sede de recurso de revista. Dita,
assim, o seu n.º 2 que “A revista só pode ter como fundamento a violação
de lei substantiva ou processual.” e o seu n.º 3 que “Aos factos materiais
fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o
regime jurídico que julgue adequado.”, fixando destarte uma proibição geral
de sindicância do erro na apreciação da prova.
Contudo, o n.º 4 do mesmo artigo estabelece uma exceção ao princípio
geral previsto no n.º 3, que se reflete na possibilidade de o erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa poder ser objeto de
revista, se – e apenas se – houver ofensa de uma disposição expressa de
lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a
força de determinado meio de prova.
Assim, para que o STA pudesse revogar a decisão do Tribunal a quo terse-ia de considerar uma de duas situações: i) ou o STA entendia como
violado um qualquer preceito legal substantivo ou processual; ii) ou atendose apenas quanto à matéria de facto, se o TCA-S desrespeitou alguma
disposição legal que exigisse certa espécie de prova ou fixasse a força de
determinado meio de prova.
É nosso entendimento que tal não sucedeu. Em bom rigor, entendemos
que a divergência entre o acórdão do TCA-S e do STA não tem por referência
a aplicação de diferentes critérios normativos no que concerne ao juízo
sobre a apreciação da prova. Pelo contrário, o acórdão proferido pelo STA
demonstra tão-somente que se revê na valoração probatória enunciada pelo
TAD e só por esse motivo (questão de facto) revoga a decisão do TCA-S, não
obstante, não tenha descortinado a violação de um preceito legal referente
quer à matéria de direito, quer à matéria de facto.
Da leitura dos dois acórdãos (TCA-S e STA), proferidos no âmbito do
processo n.º 33/18.0BCLSB, decorre que os critérios normativos que
pautaram as decisões, quer do TCA-S, quer do STA foram i) o ónus da prova4;
4
O TCA afirma que: “O Tribunal entende […] que competia ao titular do processo
disciplinar o ónus de fazer a prova da prática das condutas que preenchessem todos os
elementos do tipo de ilícito previstos nos arts. 186.º, n.º 1, e 187.º, n.º 1, al. b), do RD
e consequentemente, consubstanciassem as correspondentes infracções”[…] “Sendo
certo que caberá à entidade promotora do procedimento disciplinar a prova de todos os
elementos típicos (objectivos e subjectivos) do tipo de infracção, ou seja, de que o clube
infringiu com culpa, os deveres legais ou regulamentares, a que estava adstrito, que esse
comportamento permitiu ou facilitou determinada conduta proibida, que esta ocorreu, e
que a mesma foi realizada por sócios ou simpatizantes seus” (páginas 9-10 do acórdão do
TCA-S no processo n.º 33/18.0BCLSB).
Por sua vez, o STA considera que: “22. No processo disciplinar, à semelhança do que
sucede no processo penal, o ónus da prova dos factos constitutivos da infração cabe
ao titular do poder disciplinar, não sendo o arguido que tem de provar que é inocente da
acusação que lhe é imputada […] 26. Na verdade, como afirmado no acórdão deste STA de
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ii) o grau de certeza exigível para se considerar como provado um facto5; iii)
a admissibilidade de presunções judiciais6; iv) a presunção legal prevista no
artigo 13.º, f) do RD7 e quanto a estes pontos as posições assumidas são
equivalentes.
07.06.2005 [Proc. n.º 0374/05] a «“prova dos factos integrantes da infração disciplinar cujo
ónus impende sobre a entidade administrativa que exerce o poder disciplinar […]”. (Acórdão
do STA, proferido no processo n.º 33/18.0BCLSB).
5
O TCA-S considera que “Em lado nenhum da decisão recorrida se motiva que, por
exemplo, (i) a revista na entrada do estádio não foi correctamente efectuada ou sequer
efectuada, (ii) que os stewards, colaboradores de uma empresa prestadora de serviços,
não evidenciaram a atenção que lhes era exigida para assegurarem o decurso do jogo
em segurança ou qualquer outra conduta que pudesse permitir evidenciar não ter a
Demandante cumprido, por acção ou omissão, os deveres m vigilando a que se encontra
obrigado. E, também neste caso, não se afigura ao Tribunal a existência de elementos
de prova suficientemente robustos que pudessem permitir o recurso a uma eventual
presunção, “passando” para a Demandante o esforço de tentar desmontar a imputação que
lhe era feita, comprovando ter cumprido os deveres que na lei e nos regulamentos sobre
si impendem e, consequentemente, “aliviando” o esforço probatório que impede sobre o
Conselho de Disciplina […]” (página 12 do referido acórdão do TCA-S).
Enquanto que o STA entende que “24. (…) a condenação em pena disciplinar deve
assentar ou estribar-se em provas que permitam um juízo de certeza, ou seja, uma convicção
segura, que esteja para além de toda a dúvida razoável, de que o arguido praticou os factos
que lhe são imputados” 25. É que no processo sancionador a prova da prática da infração
que é exigida deve ser conclusiva e inequívoca no sentido de que o sancionado é o autor
responsável, não podendo impor-se uma sanção disciplinar com base em simples indícios
ou conjeturas subjetivas” (Acórdão do STA, processo n.º 33/18.0BCLSB).
6
O TCA admite que “As circunstâncias acima descritas não se nos afiguram suficientemente
robustas para ancorar o eventual recurso a presunções judiciais, designadamente, por
prova indirecta, quer quanto a terem sido adeptos do clube Demandante a praticarem tais
actos, quer quanto a ter havido actuação culposa – por via activa ou omissiva – desta
última para a ocorrência de tais práticas […] Por outro lado, quanto a esta última questão,
que constitui, como tivemos oportunidade de deixar expresso, um elemento do tipo dos
referidos ilícitos em decorrência do princípio da culpa, não há razão alguma que pudesse
permitir presumir o comportamento inadimplente do clube” […] “E, também neste caso,
não se afigura ao Tribunal a existência de elementos de prova suficientemente robustos
que pudessem permitir o recurso a uma eventual presunção […] os autos não aportam
elementos probatórios para se poder concluir que o petardo foi rebentado por adeptos
da Demandante e que, para além disso, esta não impediu que aqueles entrassem com
aquele artefacto pirotécnico no estádio”(páginas 10 e 12 do acórdão do TCA-S, proferido
no processo em análise).
Por sua vez, o STA “33. […] «no domínio do direito disciplinar, a que se aplicam
subsidiariamente os princípios do direito penal, é lícito o uso das presunções judiciais»”.
7
O TCA-S teve em linha de conta a “presunção de veracidade dos factos constantes
das declarações e relatórios da equipa de arbitragem e do delegado da Liga […]”, bem
como o STA “34. […] no domínio do direito disciplinar desportivo, vigora o princípio geral da
“presunção de veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa
de arbitragem e dos delegados da Liga, e por eles percecionado no exercício das suas
funções, enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente posto em causa”
[artigo 13.º, al. f), do RD] sendo que «[e]sta presunção de veracidade, que se inscreve nos
princípios fundamentais do procedimento disciplinar, confere, assim, um valor probatório
reforçado aos relatórios dos jogos elaborados pelos delegados da LPFP relativamente aos
factos deles constantes que estes tenham percecionado».

63

Catarina Varajão Borges

Em bom rigor, as decisões do TCA-S e do STA contraditam-se em apenas
um ponto, que embora sendo essencial, atém-se apenas e só à matéria de
facto – e, portanto, por princípio, excluída do âmbito de competências do
STA - que deve ser dada como provada: se dos factos provados deviam ou
não resultar outros factos que demonstram, quer a violação de deveres, quer
a culpa do clube; ou seja, se o Tribunal a quo recorreu ou não corretamente
à utilização de presunções judiciais para inferir factos que não constam dos
relatórios de jogo.
O TCA-S, ao abrigo do artigo 149.º-1 do CPTA, conheceu de facto e de
direito, determinando que os factos não eram suficientemente robustos para
condenar o clube, nem sequer para fazer operar uma inversão do ónus da prova
quanto aos elementos típicos que dizem respeito às infrações disciplinares
por que o clube vinha condenado, bem assim, que dos factos conhecidos
e provados não se podia inferir uma qualquer violação culposa dos seus
deveres e, por isso, não se encontravam preenchidos os pressupostos para
o clube ser punido8.
Já o STA sustenta que “Ora, ao invés do que se sustenta no acórdão do
«TCA/S» aqui objeto de impugnação, a decisão do «TAD» não incorreu em erro
de julgamento ao haver mantido incólume o quadro factual que havia sido
fixado como provado na decisão disciplinar punitiva. O juízo na mesma firmado
nessa sede louvou-se ou socorreu-se não apenas do princípio da presunção de
veracidade dos factos nos termos que se mostram previstos na al. f) do artigo
13.º do RD/LPFP-2017, mas, também, de presunções naturais radicadas em
circunstâncias normais e práticas da vida e das regras da experiência [cfr. artigo
349.º do CC] que enuncia, nomeadamente, sob o ponto «iii) “Do alegado erro na
apreciação da prova”», tal como o havia feito, aliás, a decisão disciplinar punitiva
impugnada. Esta não viu radicar, pois, o juízo punitivo numa qualquer presunção
de culpa da «FCP, SAD», antes se mostrando o mesmo juízo alicerçado, ao
invés, naquilo que foi a prova lograda coligir e produzir no processo disciplinar
e o uso de presunções, considerando e fazendo apelo, inclusive, daquilo que são
decorrências do cumprimento das obrigações que impendem sobre os clubes no
decurso e participação nas competições em que estão envolvidos […] Ressuma
do exposto que o juízo posto em crise mostra-se, assim, em consonância
com o entendimento e jurisprudência convocada, não padecendo, como tal,
de qualquer erro de julgamento, nem das apontadas inconstitucionalidades. A
decisão disciplinar punitiva não radicou, pois, numa qualquer presunção de culpa
da «FCP, SAD», decorrente duma inversão do ónus probatório [cfr. artigo 344.º
do CC estribado no artigo 13.º, al. f) do RD/LPFP-2017, antes se mostrando

“E, também neste caso, não se afigura ao Tribunal a existência de elementos de prova
suficientemente robustos que pudessem permitir o recurso a uma eventual presunção,
“passando” para a Demandante o esforço de tentar desmontar a imputação que lhe era feita,
comprovando ter cumprido os deveres que na lei e nos regulamentos sobre si impendem
e, consequentemente, “aliviando” o esforço probatório que impede sobre o Conselho de
Disciplina […]” (Acórdão do TCA-S).
8
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alicerçada naquilo que, levando a consideração em matéria desportiva os
princípios enformadores do processo disciplinar, foi a prova coligida no mesmo
processo e o uso lícito e legítimo das aludidas presunções [cfr. artigo 349.º do
CC], tudo em observância e sem entorses aos princípios e comandos normativos
[constitucionais e legais] convocados […].” (negrito nosso)
Não é despiciendo notar que, o TCA-S não excluiu a admissibilidade das
presunções judiciais e, por isso, nenhum erro de direito é de apontar à decisão
do Tribunal a quo. Pelo contrário, o TCA-S admite o recurso a presunções
judiciais, no domínio do direito disciplinar desportivo. Entende, no entanto,
que in casu, dos factos provados não resulta diretamente a culpa do clube9,
como também dos factos provados não se consegue inferir uma atuação
culposa, nem de que modo é que a sua conduta ativa ou omissiva permitiu
que os comportamentos incorretos ocorressem10. Há, por isso, segundo o
entendimento do TCA-S uma insuficiência da matéria de facto que permita
condenar o clube quer através da prova direta, quer através de uma prova de
primeira aparência.
Se, por um lado, o Tribunal a quo não descura a presunção (legal)
de veracidade estabelecida no artigo 13.º f) do RD, que, sob a epígrafe
“Princípios fundamentais do procedimento disciplinar”, determina que: “O
procedimento disciplinar regulado no presente Regulamento obedece aos
seguintes princípios fundamentais: f) presunção de veracidade dos factos
constantes das declarações e relatórios da equipa de arbitragem e do
delegado da Liga e dos autos de flagrante delito lavrados pelos membros
da Comissão de Instrutores, e por eles percecionados no exercício das suas
funções, enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente
posta em causa.”; por outro lado, o Tribunal a quo entende que dos relatórios
de jogo não se pode concluir que o clube atuou culposamente, porquanto
“[a]cresce que no acórdão recorrido apenas é dado como provado o que
acima se descreveu, sendo que “ocupada” não é sinónimo de “afecta”, que é
o que consta no relatório. […] Quanto à conclusão de a Demandante não ter
impedido que os seus adeptos tivessem entrado com um petardo, a mesma
assenta exclusivamente nas regras da experiência. Ora, a entrada de um
petardo no recinto de jogo pode ter ocorrido de várias maneiras […].
Na decisão do TCA-S pode-se ler: “Julgamos não ser essa a situação no caso em
apreço, uma vez que os autos não aportam elementos probatórios para se poder concluir
que o petardo foi rebentado por adeptos da Demandante e que, para além disso, esta não
impediu que aqueles entrassem com aquele artefacto pirotécnico no estádio.” (citado
acórdão do TCA-S).
10
Com interesse para a matéria em causa, mutatis mutandis, vide Acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça, de 7 de maio de 2009, proc. n.º 08S3441, disponível em dgsi.pt:
“Porém, não se encontrando, na narração da matéria de facto provada, inequivocamente
estabelecido o nexo causal entre a distracção e o facto de o velocípede ter invadido a
semi-faixa de rodagem contrária, que pode ter acontecido por outras razões, que não a
falta de atenção à condução e ao tráfego, não é possível qualificar de temerário, inútil, sem
fundamento, o comportamento do sinistrado, o que afasta a consideração de que agiu com
negligência grosseira.”
9
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Em lado nenhum da decisão recorrida se motiva que, por exemplo, (i) a
revista na entrada foi correctamente efectuada ou sequer efectuada, (ii) que
os stewards, colaboradores de uma empresa prestadora de serviços, não
evidenciaram a atenção que lhes era exigida para assegurarem o decurso
do jogo em segurança ou qualquer outra conduta que pudesse permitir
ou evidenciar não ter a Demandante cumprido, por acção ou omissão, os
deveres m vigilando a que se encontra obrigada. E, também neste caso, não
se afigura ao Tribunal a existência de elementos de prova suficientemente
robustos que pudessem permitir o recurso a uma eventual presunção,
“passando” para a Demandante o esforço de tentar desmontar a imputação
que lhe era feita, comprovando ter cumprido os deveres que na lei e nos
regulamentos sobre si impendem […].” (acórdão do TCA-S).
É, pois, por demais evidente que a única presunção legal estabelecida
pelo direito disciplinar desportivo foi atendida, tendo os relatórios de jogo
sido apreciados pelo TCA-S, tendo este entendido que os relatórios de
jogo estabelecem uma presunção de que os comportamentos incorretos
aconteceram. Todavia, entendeu que deles não resulta a exclusividade da
bancada onde se encontravam os infratores, nem resulta de que forma é que
o clube incumpriu os seus deveres e como é que fruto desse incumprimento
se deu o comportamento incorreto do sócio ou simpatizante. Pelo que, não
havendo nenhuma outra prova, apenas se poderia estabelecer estes factos
recorrendo a presunções judiciais.
Uma vez verificado que o TCA-S cumpriu e acolheu todos os ditames
legais no que aos meios de prova diz respeito, cumpria ao STA aplicar o
direito aos factos dados como provados e não aos factos que considera que
deviam ter sido dados como provados, porquanto é ao TCA-S que compete
definir a matéria de facto11.
Tal decisão consubstancia uma violação dos poderes de cognição do STA,
porquanto o TCA-S não exclui a admissibilidade das presunções judiciais.
Pelo contrário, aplicou-as, concluindo que in casu, dos factos conhecidos

Nesta linha, vide Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de setembro de 2004,
Revista n.º 2324/04 - 2.ª Secção, Relator: Ferreira de Almeida: “Trata-se de puro domínio
factual, matéria da competência exclusiva da Relação e cuja sindicância se encontra, como
tal, arredada dos poderes de cognição do Supremo Tribunal de Justiça.” Tal competência
refere-se inclusive à decisão de não alterar a matéria de facto: “O não uso pelo Tribunal
da Relação da faculdade de modificar a matéria de facto não é sindicável, porquanto está
contida nos poderes de apreciação cognitiva da matéria de facto.” – Acórdão do STJ de
7 de outubro de 2004, Revista n.º 1924/04 - 7.ª Secção, Relator: Armindo Luís. Ambos os
acórdãos encontram-se disponíveis em: https://www.stj.pt/wp-content/uploads/2018/01/
sumarios-civel-2004.pdf.
11
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– factos diretos – não se podem inferir factos12, por os factos diretos não
serem robustos o suficiente¸ factos imprescindíveis à imputação da infração
disciplinar, entre eles, a culpa do clube13.
Ora, se decisivamente o que levou à revogação da decisão do TCA-S
não foi a violação de preceitos legais substantivos ou processuais, nem
a convocação de diferentes princípios e/ou critérios epistemológicos a
considerar na apreciação da prova, resulta evidente que o STA apenas
revogou a decisão do TCA-S e, em consequência, repristinou a do TAD por
eleger o juízo probatório realizado pelo TAD, em detrimento daquele que foi
o juízo probatório do TCA-S, o que não devia ter colhido14.
Sob outra perspetiva, o único ponto da matéria de facto dado como
provado que poder-se-ia reportar à culpa da SAD seria o enunciado em II)15,
no ponto 2.
Pese embora, tal factualidade tenha sido dada como assente, em bom
rigor, tal ponto não pode ser dado como um facto stricto sensu, dada a sua
generalidade e ambiguidade. Este tem sido o entendimento maioritário
sufragado pelo TCA-S, que encontra respaldo, a título meramente
exemplificativo, no acórdão do TCA-S de 21 de fevereiro de 2019, proferido
no processo n.º 34/18.9BCLSB, onde se pode ler: “[…] a consideração de que
“II – Nesse recurso [para o STA], não pode alterar-se a matéria de facto que foi dada
como provada pelo tribunal central administrativo, designadamente aditando-lhe outra que
o recorrente entenda estar provada documentalmente, como também não podem sindicarse os juízos probatórios efectuados por esse tribunal, pois, intervindo em terceiro grau de
jurisdição o Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece matéria de direito. […]
VI – À AT basta demonstrar a verificação dos “factos-índice” (indícios objectivos e
credíveis) que, conjugados uns com os outros e apreciados à luz das regras da experiência,
lhe permitiram concluir que os activos a que respeitam as despesas em causa não foram
transmitidos e, assim, que está materialmente fundamentada a decisão administrativa de
desconsiderar aquelas despesas no apuramento das mais-valias e de afastar a presunção
de veracidade da escrita (à data prevista no artigo 78.º do CPT). […]
VIII – O juízo dito em VI é um mero juízo de facto, pois para sua formulação não é
necessário interpretar normas jurídicas ou fazer utilização da sensibilidade jurídica dos
julgadores, mas apenas aplicação de regras da vida e da experiência comum, motivo por
que se encontra subtraído à sindicância do Supremo Tribunal Administrativo, nos termos
que ficaram referidos em II.” (Acórdão do STA de 26 de fevereiro de 2014, proc. n.º 0951/11).
13
Como é entendimento do STA (acórdão do STA de 26 de setembro de 2012, proferido
no proc. n.º 0555/12): “Do âmbito dos poderes de cognição do STA ficam igualmente
excluídos os juízos conclusivos de direito sobre matéria de facto extraídos a partir dos
factos provados e não provados.”
14
Com interesse para a análise do assunto, vide Acórdão do STA de 26 de setembro de
2012, proferido no proc. n.º 0555/12: “Salvo havendo ofensa de uma disposição expressa
da lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de
determinado meio de prova, o Supremo Tribunal Administrativo, na qualidade de tribunal de
revista, com poderes de cognição limitados a matéria de direito, não pode sindicar a matéria
de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou, nos termos do disposto
nos arts. 21º, nº 4, do ETAF, 722º, nº3, e 729º, nº 2, do CPC, e 280º, nº1, do CPPT.”
15
“A Demandante não logrou evitar que os seus adeptos tivessem entrado e permanecido
com materiais pirotécnicos no Estádio do Dragão por não ter adotado um conjunto de
meios preventivos que eram exigíveis para esse efeito.”
12
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os adeptos […]“entraram e fizeram uso de materiais pirotécnicos” mostra-se
inócua para determinar a responsabilização da SAD recorrente, por nada se
ter apurado sobre as circunstâncias em que possa ter ocorrido a violação
dos deveres de vigilância e de formação por parte daquela SAD e que determinaram a utilização durante o jogo de tais materiais […]”16.
Concomitantemente, não é despiciendo denotar que tal ponto nada refere
quanto aos cânticos entoados.
Pelo que, mesmo que o STA considerasse que da matéria de facto julgada
como provada constavam já factos suficientes atinentes à responsabilidade
do clube por força desta mesma referência, então, em primeiro lugar, sempre
teria de improceder a condenação p. e p. pelo artigo 187.º-1, a) do RD no que
respeita aos cânticos entoados por parte dos sócios ou simpatizantes, pois
quanto a esta parte nada é dito e, em segundo lugar, dado que o STA discorda
da valoração dos factos pelo TCA-S, aquele Tribunal sempre teria de reenviar
o processo ao Tribunal a quo, para que este, em sede de apelação, reapreciasse a questão segundo o critério normativo que o STA considerava violado17.

6. A proibição de inversão do ónus da prova

As infrações disciplinares, p. e p. pelos artigos 127.º; 187.º-1, a) e b) do
RD, imputadas ao clube resultam de um ato perpetrado por terceiro. Assim,
para que o clube possa ser responsabilizado, tal imputação não pode resultar
apenas do facto objetivo – comportamento incorreto do sócio ou simpatizante
– ter ocorrido, como, aliás, decorre do princípio jurídico-constitucional da
culpa. Para além do mais, exige-se que se demonstre em que medida é que
esses comportamentos incorretos se ficaram a dever ao facto de o clube não
ter adotado, com culpa, medidas de prevenção da sua ocorrência18.
Também neste acórdão do TCA-S diz-se que: “Em lado nenhum da decisão recorrida se
motiva que, por exemplo, (i) a revista na entrada do estádio não foi correctamente efectuada
ou sequer efectuada, (ii) que os stewards, colaboradores de uma empresa prestadora de
serviços, não evidenciaram a atenção que lhes era exigida para assegurarem o decurso do
jogo em segurança ou qualquer outra conduta que pudesse permitir evidenciar não ter a
Demandante cumprido, por acção ou omissão, os deveres m vigilando a que se encontra
obrigada.” (página 12 do acórdão do TCA-S).
17
“Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pelo recorrente sem
antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, nomeadamente a factualidade
relevante para aferir da verificação ou não do erro imputável aos serviços, é de determinar a
ampliação da matéria de facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal
de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.” (cfr. Acórdão do STA de 8 de
março de 2017, proc. n.º 01019/14)
18
Como bem entendeu o TCA-S no processo n.º 65/18.9BCLSB, no acórdão de 7 de
fevereiro de 2019, “[…] a demonstração da culpa da SAD compete à autoridade disciplinar
e deverá resultar do próprio relatório do jogo, pois que tal sociedade não poderá ser
objectivamente responsabilizada pelos maus comportamentos dos seus adeptos ou
simpatizantes, não bastando apenas apurar a materialidade de tais comportamentos.”
16
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Neste âmbito, e como vem entendendo o TCA-S, “significa isto que a acusação
terá que descrever, em primeiro lugar, o que fez, ou deixou de fazer, o clube,
por referência a concretos deveres (legais ou regulamentares) que identifica,
e, em segundo, por que forma essa atuação do clube facilitou ou permitiu o
comportamento que é censurado dos sócios ou simpatizantes. E serão estes
factos que o Conselho de Disciplina terá que dar como provados, ou não.
Sendo certo que caberá à entidade promotora do procedimento disciplinar
a prova de todos os elementos típicos (objectivo e subjectivo) do tipo de
infração, ou seja, de que o clube infringiu, com culpa, os deveres, legais ou
regulamentares, a que estava adstrito, que esse comportamento permitiu ou
facilitou determinada conduta proibida, que esta ocorreu, e que a mesma foi
realizada por sócios ou simpatizantes seus.” (cf. acórdão do TCA-S) [sic].
Neste acórdão do STA diz-se que “70. […] é da inobservância dos deveres
de assunção da responsabilidade pela segurança do que se passe no
recinto desportivo e do desenvolvimento de efetivas ações de prevenção
socioeducativa que radica ou deriva a responsabilidade disciplinar desportiva
em questão […] 71. E que cabe aos clubes de futebol/sociedades desportivas
a demonstração da realização por parte dos mesmos junto dos seus
adeptos das ações e dos concretos atos destinados à observância daqueles
deveres e, assim, prevenirem e eliminarem a violência […] 72. Para o efeito,
aportando prova demonstradora, designadamente, de um razoável esforço
no cumprimento dos deveres de formação dos adeptos ou da montagem de
um sistema de segurança […]”.
Parece-nos que tal argumentação é contraditória com aquilo que
inicialmente é dito, no mesmo acórdão do STA. No seu ponto 22. da
fundamentação do acórdão, é expresso que “o ónus da prova dos factos
constitutivos da infração cabe ao titular do poder disciplinar” e não ao clube.
Tal linha argumentativa só não será contraditória se se entender que a
violação, com culpa, dos seus deveres por parte da SAD e o nexo causal
entre esta violação e o comportamento incorreto não fazem parte dos
“factos constitutivos da infração”, no que não se pode conceder, porquanto
tal seria admitir – ainda que, implicitamente - uma responsabilização
objetiva do clube, que operaria automaticamente, desde que ocorresse um
comportamento incorreto de um sócio ou simpatizante.
E apesar de o acórdão do STA, sucessivamente, apontar que “não estamos
in casu, pois, perante uma responsabilidade objetiva”, porquanto “mostrase ser in casu subjetiva a responsabilidade desportiva […] já que estribada
naquilo que foi uma violação dos deveres legais e regulamentares que sobre
a mesma impendiam […]”, a verdade é que no acórdão em causa se acolhe
um flagrante aligeiramento daquilo que seria o grau de prova exigível para
se darem como provados dois elementos típicos essenciais à imputação
da infração ao clube: a violação culposa dos seus deveres e o nexo de
causalidade entre essa violação e o comportamento incorreto.
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Assim, sob o jugo da prevenção da violência desportiva, admite-se a
imediata culpabilização do clube, por um ato mediato, argumentando,
apenas, para o efeito que “65. […] se no domínio da prevenção da violência
associada ao fenómeno desportivo o quadro normativo impõe deveres a
um leque alargado de destinatários, nomeadamente, aos clubes de futebol
e respetivas sociedades desportivas, é porque lhes reconhece capacidade
para os cumprir e também para os violar, pelo que apurando-se a violação
dos deveres legalmente estabelecidos os destinatários dos mesmos serão
responsáveis por essa violação.”
Somos de parecer que não basta apurar a violação dos deveres
legalmente estabelecidos, pois que continua em falta um outro elemento
essencial: a culpa19. Não obstante, certo é que, como aferiu o TCA-S, nada
nos autos permite concluir que houve uma “violação dos deveres legalmente
estabelecidos”, porque não resulta nem diretamente provado, nem sequer se
consegue inferir dos factos provados,20 pelo que deveria o STA ter mantido
a decisão do TCA-S, pois a questão - também aqui - se situa meramente no
campo da matéria de facto.
Conforme jurisprudência do Tribunal Constitucional (citado no acórdão
do STA) no acórdão n.º 730/1995: “E, por isso, são de aplicar aqui [direito
disciplinar desportivo], “em tudo quanto não esteja expressamente regulado,
os princípios que garantem e defendem o indivíduo contra todo o poder
punitivo: “assim, a culpa […] deve, ao menos em princípio, ser pressuposto
da punição” (Eduardo Correia, Direito Criminal, com a colaboração de
Figueiredo Dias, I, reimpressão, 1971, § 2.º, n.º 9).”

O Tribunal Constitucional tem sido absolutamente claro quanto à necessidade de
se demonstrar a culpa, para que um agente possa ser punido. Vide a este propósito, “o
princípio constitucional de culpa tem a ver com a existência de punição e não com o ramo
de direito em que se pune” (cfr. Acórdão n.º 59/95, in: Acórdãos do TC, 30.º, página 96).
20
“As circunstâncias acima descritas não se nos afiguram suficientemente robustas
para ancorar o eventual recurso a presunções judiciais, designadamente por via da prova
indirecta, quer quanto a terem sido adeptos do clube Demandante a praticarem tais actos,
quer quanto a ter havido actuação culposa – por via activa ou omissa – desta última para
a ocorrência de tais práticas.
Por outro lado, quanto a esta última questão, que constitui, como tivemos oportunidade
de deixar expresso, um elemento do tipo dos referidos ilícitos em decorrência do
princípio da culpa, não há razão alguma que pudesse permitir presumir o comportamento
inadimplente do clube.
Recordemos que um dos pressupostos essenciais é a culpa do agente, leia-se, da
Demandante, que ficou por provar, pelo que sem culpa não poderá ser aplicada uma sanção
[…] Além disso, não poderia impender sobre este um ónus de prova, dificultada ou mesmo
impossível, uma vez que a teria que fazer pela negativa, concretamente demonstrando não
ter sido um sócio ou simpatizante seu o autor dos factos ou que não adoptou nenhum
comportamento culposo.”
19
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Tal vem sendo, de igual modo, o entendimento do Tribunal Constitucional
Federal alemão21, “A pena, incluindo a mera pena de ordem (Ordnungsstrafe),
distingue-se de puras medidas de prevenção, uma vez que se caracteriza
– ainda que não exclusivamente, pelo menos também – pela repressão e
retribuição por um comportamento juridicamente proibido. Uma tal censura
penal pressupõe censurabilidade, e portanto uma culpa penal.
De outro modo, a pena corresponderia a uma retribuição, incompatível
com o princípio do Estado de Direito, por um comportamento pelo qual o
visado não é responsável. Assim, uma punição penal ou similar à penal de
um facto em relação ao qual o agente haja atuado sem culpa constitui uma
violação da jus-estadualidade e ofende o direito fundamental do visado
fundado no artigo 2, n.º 1, da Lei Fundamental.” (negrito nosso)

7. A questão da autorregulação

Por último, embora não seja explicitamente chamado à colação neste acórdão, tem sido um argumento comummente empregue o facto de os
clubes terem aprovado os regulamentos, como se deste facto resultasse
uma renúncia ao direito de recorrer das decisões disciplinares que lhe são
impostas.
Tal linha argumentativa não pode, de igual modo, colher, porquanto tal
sempre consubstanciaria uma autolimitação ou renúncia apriorística de
direitos indisponíveis, considerando que a aprovação pelos clubes de um
regulamento impedi-los-ia de pleitear ou defender os seus direitos.
Importa ainda referir que este argumento é falacioso. Pois, o regulamento
aprovado pelos clubes estipula as diferentes infrações disciplinares, mas
estipula-as com respeito pelos elementos objetivos e subjetivos que preenchem
o tipo do ilícito, pelo que, pondo o clube em causa que não se encontram
provados elementos do tipo essenciais, não se coloca em causa o regulamento.
Bem pelo contrário, garante-se que este é cumprido, conforme foi aprovado.

8. Conclusão

A prevenção e o combate à violência no desporto é, de facto, um problema
social e desportivamente relevante, que não pode ser negligenciado por
todos aqueles que assumem responsabilidades no mundo do desporto: a

Acórdão do Tribunal Constitucional Federal alemão de 25.10.1966, in: Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts, n.º 20, página 331.
21
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começar no sócio ou simpatizante, que frequentam os recintos desportivos,
passando pelos grupos organizados de adeptos e a terminar nas federações
desportivas, ligas; sem esquecer, obviamente, os diferentes clubes e
sociedades anónimas desportivas.
Todavia, não podem os titulares do poder disciplinar, num primeiro
momento, e os tribunais, num segundo momento, recorrer à máxima da
repressão da violência, para sem mais condenar os clubes e sociedades
desportivas, reprimindo e atropelando princípios e direitos constitucionais
assegurados, que lhe são assegurados, tais como o princípio do Estado de
Direito, o princípio da culpa, o princípio da presunção de inocência e seus
corolários, princípio da proibição de inversão do ónus da prova e princípio in
dubio pro reo.
Se, por um lado, importa demover os comportamentos incorretos e, por
vezes, perigosos dos sócios e simpatizantes que acorrem aos mais diversos
recintos desportivos, dada a importância sobretudo social da questão; por
outro, não podem as entidades aplicadoras do direito estribar-se nela, ao
ponto de menosprezar e desconsiderar princípios jurídicos elementares;
dispensando e até eximindo as entidades competentes das necessárias
diligências probatórias, bastando-se com um relatório de jogo, meramente
descritivo do facto objetivo.
Não podem os clubes ser condenados sem que exista um lastro
probatório suficiente, sem que conste prova, nos autos, da verificação de
factos essenciais ao preenchimento do tipo de ilícito disciplinar: como a
culpa e o nexo de causalidade entre a ação e a omissão culposa do clube e
o ato perpetrado por um terceiro.
Será, em princípio, mais fácil e terá, provavelmente, uma maior repercussão
na comunicação social punir um clube do que procurar identificar o sócio
ou simpatizante que efetivamente praticou o comportamento incorreto,
que levou à condenação do clube. No entanto, as entidades responsáveis
deveriam reunir esforços para que isto sucedesse, porquanto, quer do ponto
de vista da prevenção geral, quer do ponto de vista da prevenção especial,
um adepto ser individualmente condenado numa multa ou proibido de
frequentar recintos desportivos teria um impacto maior na prevenção da
violência no desporto e, por consequência, mais dissuasor na prática de
futuros atos, quer no sócio ou simpatizante em causa, quer junto dos seus
pares, sem prejuízo da condenação dos clubes, mediante verificação da
infração culposa dos seus deveres legais ou regulamentares.
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Sumário: 1. Introdução. 2. A inscrição do futebolista estrangeiro perante os órgãos
do desporto. 3. Legalização de entrada e permanência do futebolista estrangeiro em
Portugal. 4. Harmonização e celeridade na legalização do futebolista estrangeiro. 5.
Autorização de residência e ausência do território português. 6. Conclusão.

1.Introdução
O futebol está cada vez mais globalizado. A cada período de inscrições
designado pelas associações nacionais, conforme estipulado pela FIFA (artigo n.º 6 do “Regulations on the Status and Transfer of Players” – edição
de outubro/2020)1, um fluxo intenso de compra, venda e cedência temporária internacional de jogadores acontece em redor do globo, sobretudo na
Europa. Esta movimentação carrega consigo uma série de cuidados e espeRegulations on the Status and Transfer of Players, October 2020 Edition (including
COVID-19 temporary amendments) acedido em 30 de março de 2021 e disponível em https://
resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-october-2020.pdf?cloudid=kgl4gp7cl25ut2dbuz7y.
1
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cificidades que precisam ser observadas pelos clubes e sociedades desportivas recetoras do atleta, desde a propiciação de ambiente para a adaptação do
futebolista à cultura, clima e língua do novo local de trabalho, até à resolução
de questões burocráticas, a exemplo da observância das regras de entrada e
permanência legalizada do atleta no país onde exercerá sua atividade.
A este último aspeto (legalização do futebolista estrangeiro), por se tratar de uma questão interna, é natural que cada país disponha de legislação
própria para a concessão de visto de entrada e autorização de residência.
Contudo, o prazo para a obtenção dessas legalizações pode não ser compatível com o período para a inscrição do atleta perante a associação de
futebol a qual o clube ou sociedade desportiva está vinculada, o que pode
tornar ineficaz a transferência (o jogador pode não reunir os requisitos legais para exercer sua atividade pelo clube ou sociedade desportiva que o
contratou). Acresce-se a isso eventuais dificuldades que podem surgir para
que membros da família do jogador (esposa, filhos, pais, etc.) o acompanhem, situação que também pode ocasionar uma dificuldade na adaptação
e desenvolvimento do atleta.
Para além destes fatores, um outro problema pode ser evidenciado: a imigração ilegal. Não são raros os episódios de jogadores de futebol (amadores ou profissionais) que são transferidos para um clube ou sociedade
desportiva sem estarem devidamente documentados, permanecendo nessa
condição por tempo indeterminado, o que pode acarretar sérios prejuízos ao
atleta desde a impossibilidade de disputar jogos pelo clube ou sociedade
desportiva que o contratou até mesmo a notificação para saída do país e
interrupção das suas atividades laborais.
Com base nessa problemática, e considerando o cenário do futebol em
Portugal, o presente trabalho tem o intuito de analisar a legislação portuguesa sob o enfoque das questões migratórias e desportivas, de modo a
contextualizar o atual panorama, identificando os pontos sensíveis e as
alternativas jurídicas aos players do desporto (clubes, sociedades desportivas, futebolistas, Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portuguesa de
Futebol Profissional e associações de futebol distritais e regionais).

2. A inscrição do futebolista estrangeiro perante os órgãos do desporto
O atleta profissional de futebol estrangeiro, quando se vincula a um clube
ou sociedade desportiva em Portugal por meio de um contrato de trabalho desportivo, necessariamente precisa estar inscrito perante a Federação
Portuguesa de Futebol para que possa participar de jogos, disputar taças
e torneios e representar sua entidade desportiva em qualquer exibição ofi-
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cial (cfr. artigo 10.º do Regulamento de Estatuto, Categoria, Inscrição e
Transferência de Jogadores, de 10 de julho de 2020)2.
A cada nova época desportiva, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
órgão responsável por regulamentar o desporto em território português, edita um regulamento com as regras sobre a inscrição e transferência de jogadores. É o chamado Regulamento do Estatuto, da Categoria, da Inscrição
e Transferência de Jogadores (Regulamento ECITJ), aplicável aos jogadores, clubes filiados na FPF, na Liga Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) e nas Associações de Futebol Distritais e Regionais (cfr. artigo 3.º do
Regulamento ECITJ de 2020).
Para o exercício da atividade competitiva em Portugal ou de recreação e
lazer, o jogador precisará de estar registado na FPF como amador (vínculo
com clube não resulta de um contrato de trabalho subordinado – não aufere
qualquer retribuição) ou profissional (celebra contrato de trabalho desportivo com um clube, auferindo retribuição pela prestação de sua atividade)3,
obrigando-se assim a respeitar os estatutos e regulamentos da FIFA, UEFA
e da própria FPF (cfr. artigo 11.º do Regulamento ECITJ de 2020).
Para a efetivação do registo, a FPF se posiciona acerca dos critérios de
elegibilidade para a inscrição de jogador estrangeiro, ao afirmar que o registo dependerá obrigatoriamente da análise da regularidade da situação
de permanência do futebolista em Portugal, que será confirmada mediante
a entrega, na LPFP ou na respetiva Associação Distrital ou Regional, de uma
fotocópia certificada dos documentos de identificação e dos documentos
legalmente exigidos com vista à entrada e permanência em território português (cfr. artigo 22.º e 23.º do Regulamento ECITJ de 2020, que remete para
o Comunicado Oficial n.º 1 – Época 2020/20214 – Tabela 7).
De igual modo, no âmbito do futebol profissional de primeira e segunda divisão, a própria LPFP traz uma exigência sobre a necessidade de comprovação
da legalidade de entrada e permanência do futebolista estrangeiro em solo
português para a participação nas competições organizadas pela entidade.
O Regulamento das Competições da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional5 (RC LPFP 20/21), ao tratar do processo de inscrição6 e transfeRegulamento do Estatuto, da Categoria, da Inscrição e Transferência de Jogadores de
10 de julho de 2020 acedido em 30 de março de 2021 e disponível em https://www.fpf.pt/
DownloadDocument.ashx?id=16755.
3
Para saber mais vide Tiago Cochofel de Azevedo, “Contrato de Trabalho Desportivo
e Período Experimental” in Direito do Desporto, (org. José Manuel Meirim), Lisboa,
Universidade Católica Editora, 2017.
4Comunicado Oficial n.º 01 2020/2021 acedido em 30 de março de 2021 e disponível em
https://www.fpf.pt/DownloadDocument.ashx?id=16877.
5
Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portugal 2020/2021, acedido em 30 de março de 2021 e disponível em https://www.ligaportugal.pt/media/28502/
20200930-rc.pdf.
6
O prazo de inscrição de jogadores, no que respeita a transferências nacionais ou internacionais, decorre a cada época desportiva em dois períodos, que são definidos pela Liga
Portugal em comunicado oficial (cfr. n.º 1 do artigo 76.º do RC LPFP 20/21).
2
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rência de jogadores participantes nas competições de caráter profissional,
determina que as informações do atleta devem ser transmitidas através da
plataforma TRANSFER, devendo constar a comprovação da legalidade de
permanência do jogador em território português. Este é o teor do n.º 7 do
artigo 75.º do RC LPFP 20/21, conforme se verifica abaixo:
Artigo 75.º [...]
7. O pedido de inscrição deve ser instruído através da plataforma TRANSFER com os seguintes documentos: [...]
c) no caso de transferência internacional de jogador, comprovativo de pedido de certificado internacional na plataforma FIFA Transfer Matching
System (TMS) e quando o jogador careça de autorização de visto de residência a comprovação do respetivo pedido dirigido por correio eletrónico
para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;

Após a confirmação pela LPFP de que o processo de inscrição não padece
de vícios formais ou substanciais, a inscrição é deferida temporariamente
(cfr. n.º 15 do artigo 75.º do RC LPFP 20/21). Em caso de haver qualquer
inconsistência no processo, o pedido pode não ser homologado, o que resulta na notificação do clube para complementação ou retificação das informações em um prazo máximo de até 20 dias e a suspensão automática do
jogador para participar em competições oficiais até o eventual despacho do
Director Executivo da Liga com a tutela do registo de contratos (cfr. n.º 16 do
artigo 75.º do RC LPFP 20/21). A participação de jogadores em competições
oficiais depende de comunicação da LPFP do deferimento da inscrição (cfr.
n.º 19 do artigo 75.º do RC LPFP 20/21).
Com base nas normativas da FPF e LPFP, os clubes e sociedades desportivas, conjuntamente com os jogadores que são contratados e transferidos
de países terceiros, precisam de estar atentos às regras de imigração dispostas na legislação portuguesa, de modo a garantir a efetividade e celeridade necessárias para a inscrição do jogador e sua utilização nas competições de futebol.
O acompanhamento do clube ou sociedade desportiva a essa situação
torna-se imprescindível. Entretanto, a realidade técnico-jurídica dos clubes
de futebol em Portugal não é tão homogênea, podendo haver situações em
que a entidade não dispõe de staff para cuidar de todas as questões propostas com a celeridade necessária.

2. Legalização de entrada e permanência do futebolista estrangeiro
em Portugal
Após entender a necessidade de regularização do futebolista estrangeiro,
é necessário saber quais são os caminhos para a obtenção do visto de entrada e autorização de permanência segundo a legislação portuguesa.
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Para que seja possível entender as possibilidades de legalização do futebolista estrangeiro, é necessário recorrer-se à legislação portuguesa. A Lei
n.º 23/20077 (Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros
do Território Nacional), também conhecida com Lei de Estrangeiros, trata
sobre as hipóteses de obtenção de vistos e autorizações de residência para
a entrada legalizada de estrangeiros em Portugal. As disposições, no entanto, não são aplicáveis aos nacionais de um Estado Membro da União
Europeia ou de parte do Espaço Económico Europeu, bem como aos familiares de cidadãos portugueses e os vindos de países terceiros na condição de
refugiados (cfr. artigo 4.º).
A entrada do cidadão estrangeiro em território português pressupõe a
existência de visto válido e adequado à finalidade da deslocação, além da
demonstração dos meios de subsistência para permanecer em território lusitano (cfr. artigos 10.º e 11.º)8.
Dentre as espécies de vistos existentes, encontra-se o visto de estada
temporária, o qual destina-se à entrada e estada em território português
por período inferior a um ano para o exercício de uma atividade desportiva
amadora, certificada pela respetiva federação, desde que o clube ou associação desportiva se responsabilize pelo alojamento e cuidados de saúde
do atleta (cfr. alínea e) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei de Estrangeiros). É
o chamado “visto para desportistas amadores” (cfr. artigo 22.º do Decreto
Regulamentar n.º 84/20079) e é utilizado, dentre outras hipóteses, para situações de intercâmbio de atletas de países terceiros para a aprendizagem
e aprimoramento em território português.
Como o próprio nome diz, este visto tem a função de conceder ao nacional estrangeiro a possibilidade de desempenhar uma atividade desportiva
amadora em território português por período inferior a um ano. Se o atleta
pretender ficar mais tempo em Portugal (ou seja, se o clube optar pela renovação do vínculo desportivo) o mesmo terá de solicitar ao SEF a autorização de residência temporária, válida por um ano e renovável por períodos
subsequentes de dois anos cada (cfr. art. 75.º da Lei de Estrangeiros). Após
o período de permanência legalizada estipulada pela Lei n.º 37/1981, a naturalização (aquisição da nacionalidade portuguesa pela residência legal)
torna-se possível.
Em todo o caso, de acordo com o artigo 22.º do Decreto Regulamentar n.º
84/2007, o Regulamento do Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída
e Afastamento de Estrangeiros (REPSAE), , o pedido de visto deverá estar
Lei n.º 23/2007 de 4 de julho. Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros
do Território Nacional.
8
Para maiores informações vide José de Melo Alexandrino, A nova lei de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros (Seminário sobre Direito de Imigração
e Refugiados), Lisboa, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas - Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, 2008.
9
Decreto Regulamentar n.º 84/2007 de 5 de novembro. Regulamenta o Regime Jurídico
de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros.
7
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acompanhado de documento emitido pela respetiva federação, comprovando o exercício de atividade desportiva, além do termo de responsabilidade
assinado pela associação ou clube desportivo, assumindo as responsabilidades pelo alojamento e pagamento de eventuais cuidados de saúde e despesas de repatriamento.
Por outro lado, caso o futebolista profissional tenha o intuito de entrar
em território português para a prática desportiva, deverá solicitar o visto de
residência para o exercício de uma atividade profissional subordinada com
vista a solicitar uma autorização de residência para exercício de atividade
profissional subordinada, ou seja, trabalho subordinado a um clube ou sociedade desportiva.
Segundo a Lei de Estrangeiros, o visto de residência tem o objetivo de
permitir ao seu titular a entrada em Portugal a fim de solicitar uma autorização de residência. É válido para duas entradas em solo português e concede
o direito ao seu titular de permanecer por um período de 4 (quatro) meses
no país (cfr. artigo 58.º).
O prazo para a decisão sobre o pedido de visto de residência é de 60 dias
(cfr. artigo 58.º da Lei de Estrangeiros).
Em regra, a concessão do visto de residência para atividades profissionais subordinadas depende da existência de oportunidades de emprego não
preenchidas por portugueses, trabalhadores nacionais de Estados membros
da União Europeia, do Espaço Económico Europeu, de Estado terceiro com o
qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação
de pessoas, bem como por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com
residência legal em Portugal (cfr. n.º 1 do artigo 59.º da Lei de Estrangeiros).
Contudo, em razão da contratação personalíssima inerente aos futebolistas (os contratos intuitu personae, segundo a doutrina contratual), o procedimento junto ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
(órgão responsável por gerenciar a oferta das vagas de trabalho, a indicar a
possibilidade de trabalhadores de países terceiros poderem assumir estes
postos) relacionado com o preenchimento preferencial de vagas por nacionais ou cidadãos da UE/EEE é mitigado.
Logo após a obtenção do visto de residência, o futebolista estrangeiro
tem direito a solicitar a autorização de residência. A autorização será concedida ao que comprove ter um contrato de trabalho celebrado nos termos
da lei e esteja inscrito na Segurança Social (cfr. n.º 1 do artigo 88.º da Lei de
Estrangeiros).
É importante mencionar que os clubes e sociedades desportivas, no intuito de imprimirem maior celeridade aos pedidos perante o SEF, utilizam o instituto da exceção da “autorização de residência temporária por razões de interesse público decorrentes do exercício de actividade relevante no domínio
desportivo”. No entanto, em regra, para a obtenção deste tipo de autorização
de residência temporária é necessária a proposta do Diretor-geral do SEF ou
a iniciativa do Ministro da Administração Interna (cfr. artigo 123.º da Lei de
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Estrangeiros). É facto também que algumas delegações do SEF espalhadas
pelo país costumam conceder a autorização temporária sem maiores problemas. Mas a falta de uniformização de procedimento pode levar muitas
vezes a situações diferentes e prejudiciais.
No momento em que o futebolista adquire a autorização para residir em
Portugal tem o direito de transmitir o benefício aos familiares dependentes
ou que com ele vivam (cônjuge, filhos, pais, etc. – cfr. artigos 98.º e 99.º da
Lei de Estrangeiros), independente de os laços familiares terem sido constituídos anterior ou posteriormente à entrada daquele (n.º 1 do artigo 98.º
da Lei de Estrangeiros). Sempre que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) emitir parecer favorável ao reagrupamento familiar, deve ser dado aos
requerentes o visto de residência para permitir a entrada em solo português
(artigo 64.º da Lei de Estrangeiros).
Quanto ao reagrupamento familiar, ainda que haja um procedimento, este
certamente é um dos pontos mais sensíveis aos futebolistas em geral. Ao se
depararem com uma realidade nova a partir da transferência internacional,
muitos se veem solitários e carentes do acolhimento familiar que eventualmente usufruíam em seus países de origem.
Os familiares, por sua vez, podem ter dificuldades para a obtenção de
toda a sua documentação necessária para apresentar no consulado português de seu país de origem, ou mesmo ter dificuldades com os próprios
órgãos registais desses países.
Vale destacar, por fim, que não carecem de visto de residência ou de
estada temporária os cidadãos nacionais de Estados Membro da União
Europeia, do Espaço Econômico Europeu, seja do Principado de Andorra ou
Suíça, bastando a estes requerer um Certificado de Registo de Cidadão da
União Europeia perante as Câmaras Municipais da área de sua residência
em Portugal, no prazo de 30 dias após decorridos três meses da entrada em
território português, e desde que exerçam atividade profissional subordinada (ao futebolista basta a apresentação do contrato de trabalho desportivo
firmado entre este e o clube ou sociedade desportiva contratante) e disponham de recursos para si próprio e para os seus familiares e seguro saúde
(em caso de exigência recíproca de seu país de origem).

3. Harmonização e celeridade na legalização do futebolista estrangeiro
Logo após termos percorrido as normas e regras sobre a inscrição dos
futebolistas estrangeiros e a forma da legalização da entrada, saída e permanência desses segundo a legislação migratória, resta saber quais são os
conflitos que permeiam a operacionalização das transferências internacionais no que diz respeito à regularização dos jogadores.
Como foi dito anteriormente, os futebolistas profissionais que desejam
disputar competições organizadas pela LPFP necessariamente precisam
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estar inscritos na entidade e para isso devem comprovar a legalidade da sua
entrada e permanência em território português. É sabido que o prazo para
inscrição de um jogador obedece a uma “janela” (período) de transferências,
que é estipulada pela entidade e a FIFA.
Nesse processo, o que naturalmente pode acontecer é a morosidade na
avaliação documental para a concessão de um visto perante as autoridades
consulares portuguesas nos países terceiros ou para a autorização de residência realizada através da análise do SEF. Em um ou outro caso, a falta
da regularização da inscrição do jogador pode resultar na impossibilidade
de atuação e prejuízo desportivo para o atleta, que possui uma carreira relativamente curta se comparada a outras profissões, bem como ao próprio
clube que vê seu investimento não produzir o resultado esperado (não se
efetiva o reforço técnico desportivo).
Imaginemos o caso de um jogador A empregado por um clube brasileiro
que seja transferido para um clube ou sociedade desportiva X português(a)
no dia 25 de agosto. Em condições normais, em tese, as partes teriam o
prazo de 7 dias até o fim da janela de transferência para registar o jogador,
demonstrando a sua condição de entrada legalizada em Portugal. Como a
obtenção do visto de residência, via de regra, depende de uma apreciação
documental que pode ser feita em até 60 dias, o futebolista não teria sua
inscrição finalizada a tempo do fecho da “janela”.
Por conta disso, existem situações em que a inscrição ocorre perante a LPFP,
por exemplo, e o clube ou sociedade desportiva dispõe de prazo de 60 dias para
regularizar a situação migratória (justamente por conta de prazos exíguos).
Outro grande problema decorrente da regularização migratória é a permanência do futebolista estrangeiro em território português de forma ilegal. No intuito de se evitar este tipo de ocorrência, o SEF realiza inspeções
regulares, conforme prevê a própria Lei de Estrangeiros, com o objetivo de
detetar jogadores em situação clandestina (artigo 198.º- C).
São inúmeras as notícias que rondam o noticiário sobre jogadores que,
por estarem em condição ilegal em Portugal, são notificados pelo SEF para
abandonar o país voluntariamente sob pena de se atribuir uma multa e a
abertura de um processo para a sua expulsão. Para se ter uma ideia, segundo o Jornal Sábado10, o SEF detetou 129 futebolistas em situação ilegal em
clubes ou associações desportivas durante o ano de 2018. No ano de 2017
foram detetados 59 jogadores na mesma situação11.

Diogo Camilo, Casos de jogadores de futebol em situação ilegal duplicaram em 2018,
Jornal Sábado. Acedido em 10 de março de 2019 e disponível em: https://www.sabado.pt/
portugal/detalhe/casos-de-jogadores-de-futebol-e-situacao-ilegal-duplicou-em-2018.
11
Sobre o assunto vide reportagem de Marina Andrade, Haverá imigração ilegal em
Portugal?, Jornal Record, ed. março, 2019 acedido em 5 de maio de 2019 e disponível em https://www.record.pt/opiniao/qual-e-o-problema/detalhe/imigracao-ilegal-em-portugal.
10
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A manutenção de jogadores de futebol em condição de permanência ilegal pode acarretar a aplicação de coimas e outras sanções. A estada ilegal é
uma contraordenação punível com coimas que podem variar de € 80 a € 700,
de acordo com o prazo de dias em que o futebolista esteve em Portugal de
forma irregular (cfr. artigo 192.º da Lei de Estrangeiros).
Além disso, ao próprio clube ou sociedade desportiva, a utilização do futebolista estrangeiro com permanência ilegal sujeita o pagamento de uma
coima que pode variar entre € 2.000 a € 90.000 (cfr. artigo 198.º - A da Lei
de Estrangeiros).
Em razão deste cenário, o SEF, a FPF, a LPFP e o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) assinaram um Protocolo12 com o intuito de
viabilizar a legalização dos futebolistas estrangeiros de maneira mais célere
e eficiente, de modo a mitigar os prejuízos desportivos e econômicos dos
agentes envolvidos.
De acordo com o Dr. Fernando Miguel Faria Santos Pereira13 o protocolo:
“procura estabelecer mecanismos de cooperação que facilitem a comunicação e articulação entre os quatro organismos e prevê a criação de um
grupo de trabalho que terá como objetivos identificar e acompanhar casos de especial relevância, procurando uma resolução célere dos mesmos,
bem como analisar medidas preventivas e sancionadoras adequadas”.

No mesmo sentido, o Dr. Pedro Macieirinha14 (em entrevista concedida ao
editorial da revista Liga Directa) afirmou que o Protocolo surgiu em razão
da heterogeneidade da legislação em vigor no que respeita a concessão de
vistos, pois esta permite interpretações e aplicações diversas, e gera litigância perante os tribunais por conta da impugnação de autuações e coimas
aplicadas pelo SEF. Nas palavras do advogado:
“A legislação era desconforme com a realidade, pois a morosidade procedimental não era compatível com a celeridade do futebol em termos de prazos de inscrição e de calendário. Foi daí que, em comunhão com o Presidente
e organismos da Liga, surgiu a ideia de marcar uma reunião com o Director
Nacional do SEF, para tentar arranjar uma solução”.
A solução encontrada então foi a formalização de um Protocolo. Segundo
o documento, a intenção das partes foi de instituir uma cooperação para
a obtenção de autorizações de residência dos jogadores estrangeiros que
passam a jogar em Portugal, estabelecendo e mantendo canais de comu-

Protocolo entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Federação Portuguesa de
Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 2015, acedido em 10 de maio de 2019 e disponível em https://futebol.divergente.pt/wp-content/
uploads/2015/12/Protocolo_SEF_FPF_LPFP_SJPF.pdf.
13
Fernando Miguel Faria Santos Pereira, Relatório de Estágio na Federação
Portuguesa de Futebol, relatório conducente à obtenção de grau de Mestre em Direito,
Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2015, página 8.
14
Pedro Macieirinha, “Entrevista a Pedro Macieirinha – Protocolo SEF”, in Liga Directa –
Revista Oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ed. março/abril, 2014, página 54.
12
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nicação entre as entidades atinentes ao processamento da situação documental dos jogadores.
Foi criado também um grupo de trabalho, com representantes de todas as
entidades, que se comprometeram a reunir periodicamente. O SEF comprometeu-se ainda a manter uma caixa de correio eletrónico e um responsável, por
Direção Regional, para a comunicação entre as partes, como o escopo de uniformizar e simplificar a concessão das autorizações de residência aos jogadores.
Assim, o Protocolo significou um avanço à organização e regularização
dos jogadores de futebol. De toda a forma, ainda existem pontos a melhorar,
a exemplo da conscientização dos clubes e sociedades desportivas quanto
à necessidade de regularização dos seus futebolistas, de modo a preservar
os atletas de infortúnios e dissabores como a comunicação para a saída
voluntária do país, além da aplicação de coimas e a impossibilidade de regresso a Portugal por um lapso de tempo.
A falta de informação dos futebolistas ainda é um ponto sensível. Muitos
acabam ingressando em Portugal como turistas e permanecem nessa condição sem ter a consciência das consequências de seus atos. Por outro lado,
não são todos os clubes e sociedades desportivas que dispõem de recursos
para contar com uma assessoria jurídica especializada a tratar de situações
migratórias. As entidades do desporto (FPF, LPFP e Associações de Futebol
Distrital e Regional) possuem então papel fulcral na orientação das partes e
cooperação para legalização dessas pessoas e seus familiares.
Todavia, vale ressaltar que a FPF, atenta a essas situações, modificou a
sua norma através do Regulamento ECITJ de 2020, ao acrescentar que são
aceites como documentos de entrada legalizada o certificado de registo de
cidadão da União Europeia, visto de Estada Temporária (visto tipo D), visto
de residência e autorização de residência (cfr. n.º 2 do artigo 24.º).
Mais que isso, a FPF, ao estar sensível com a situação, passou a admitir
expressamente a manifestação de interesse apresentada junto ao SEF para
o efeito de autorização de residência para o exercício de atividade profissional subordinada (cfr. artigo 88.º da Lei de Estrangeiros) ou nos termos
do regime excecional (cfr. artigo 123.º da Lei de Estrangeiros) em casos de
revalidação de inscrição, transferência nacional, primeira inscrição como jogador profissional e transferência internacional (cfr. n.º 3 do artigo 24.º do
Regulamento ECITJ de 2020).
Consideramos a modificação do Regulamento ECITJ um verdadeiro avanço à tutela de situações como as relatadas acima.

4. Autorização de residência e ausência do território português
Muito além dos problemas com a regularização dos futebolistas estrangeiros
advindos de países terceiros, a cedência temporária destes jogadores também
pode ocasionar alguns entraves por conta da sua autorização de residência.
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A autorização de residência pode ser cancelada quando o interessado
se ausenta de Portugal por um período de seis meses consecutivos ou oito
meses interpolados (residência temporária) ou, no caso de residência permanente, se o futebolista se ausentar por um prazo de 24 meses seguidos
ou 30 meses interpolados (cfr. artigo 85.º da Lei de Estrangeiros).
Isso significa que, ao receber o primeiro título de residência válido por um
ano, o atleta estrangeiro não pode permanecer fora de Portugal por seis meses seguidos, e caso realize viagens constantes, o período de ausência não
pode atingir oito meses intercalados.
Mas, o que fazer então se a necessidade de estar ausente do país perdurar por um período superior ao estabelecido na lei? De início, será necessário
formular um requerimento prévio ao SEF, apresentando-o antes de excedido
o prazo ou mesmo antes da viagem. O requerimento deverá estar instruído
com documentos que comprovem a atividade profissional a ser desenvolvida, ou seja, será necessário demostrar o contrato de trabalho desportivo a
ser firmado com o clube destino e o contrato de cedência temporária (cfr. n.º
4 do artigo 85.º da Lei de Estrangeiros).
Como regra geral, para o sucesso deste requerimento devem ser demonstradas razões atendíveis para a ausência, sob pena de ser cancelada a autorização de residência, ou negada sua renovação. As razões atendíveis não possuem um conceito petrificado na legislação, contudo, recentemente a justiça
portuguesa analisou a questão, e inaugurou um importante precedente.
A questão da manutenção do direito à residência foi alvo de discussão no
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 30 de maio de 2018,
relativo ao Processo n.º 03164/16.8BEPRT15. Na ocasião, um jogador de futebol profissional teve seu pedido de renovação de residência negado por se
ter ausentado do país.
O futebolista mantinha vínculo de trabalho desportivo com um clube português, mas foi cedido temporariamente para clubes da Turquia e Espanha,
e manteve-se fora do país por conta da relação contratual desportiva.
O SEF então, no momento da renovação da autorização de residência, decidiu indeferir o pedido do futebolista por conta da ausência prolongada e o
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto manteve esta decisão.
Inconformado com a situação, o jogador então apresentou ação para impugnação do ato administrativo perante o Tribunal Central Administrativo
Norte, onde finalmente sagrou-se vitorioso.
No entendimento do tribunal, a lei imigratória não exige que o cidadão estrangeiro esteja permanentemente em território nacional para que seja mantida sua autorização de residência. No caso, o futebolista não havia recebido
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 30 de maio de 2018, Processo
n.º 03164/16.8BEPRT. Relator Frederico Macedo Branco, acedido em 15 de abril de 2019
e disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/3dfa59c2a52467c180258399003a873f?OpenDocument.
15
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ordem de afastamento coercivo do território nacional; não havia prestado
declarações falsas ou enganosas; nem apresentado documentos falsos ou
falsificados, ou se utilizado de meios fraudulentos; nem foram cometidos
atos criminosos graves; tampouco haviam indícios de que tencionasse cometer atos dessa natureza (cfr. n.º 1 do artigo 85.º da Lei de Estrangeiros).
Na esteira da análise da situação fática, como foi dito, a lei ainda afirma
que a autorização de residência apenas pode ser cancelada quando o interessado “sem razões atendíveis” se ausenta do país. Segundo o Acórdão, se
não estão preenchidos os pressupostos para o cancelamento da autorização de residência, não se vislumbram razões que obstem à sua renovação.
A verdade é que o jogador cumpria as ordens de seu empregador, que
decidiu emprestá-lo. Consequentemente, manteve os vínculos desportivo-laborais com este clube até o término do contrato de trabalho desportivo.
A Lei n.º 54/201716 (Regime jurídico do contrato de trabalho do praticante
desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de representação ou intermediação) trata da cedência temporária. Segundo o n.º 2 do
artigo 20.º da lei, “A cedência consiste na disponibilização temporária de
praticante desportivo pela entidade empregadora, para prestar trabalho a
outra entidade, a cujo poder de direção aquele fica sujeito, mantendo-se o
vínculo contratual inicial”.
Assim, todos os critérios estipulados pela Lei de Estrangeiros estavam
devidamente preenchidos, motivo pelo qual o futebolista jamais poderia ter
o seu pedido de renovação da autorização de residência indeferido.
Como se não bastasse essa situação, a esposa e o filho do jogador detinham o direito de residir legalmente em Portugal, além de possuírem imóvel próprio, o que foi também considerado na decisão: mesmo que se entendesse que o atleta não tinha direito à renovação, sempre teria direito ao
reagrupamento familiar (cfr. artigo 98.º da Lei de Estrangeiros).
Como conclusão, o Tribunal Central Administrativo Norte anulou a decisão do SEF, e condenou a Diretora-Regional Norte à prática do ato administrativo devido de concessão da autorização de residência ao jogador.
5.Conclusão
De acordo com os pontos abordados neste breve artigo, buscou-se demonstrar a necessidade da legalização da entrada e permanência do futebolista estrangeiro para a participação na estrutura desportiva em Portugal,
seja a nível do futebol amador ou profissional.
Muito já foi alcançado com a assinatura do Protocolo entre a FPF, LPFP,
SJPF e SEF, ao envidarem esforços conjuntos para a dinamização e celeriLei n.º 54/2017 de 14 de julho. Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante
Desportivo, do Contrato de Formação Desportiva e do Contrato de Representação ou
Intermediação.
16
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dade na condução do processo de legalização dos futebolistas estrangeiros. A uniformização de procedimentos e apreciação criteriosa às questões
que envolvem o futebol (prazo para a transferência e calendário de jogos e
competições) são pontos devidamente observados e considerados.
Entretanto, é notório que a celeridade do processo de legalização dos futebolistas estrangeiros passa por uma questão estrutural, vinculada à quantidade limitada de profissionais do SEF para o processamento das autorizações. Isto porque o SEF, em sua atividade, não cuida somente dos processos
de legalização dos futebolistas, como também precisam estar atentos a todas os outros segmentos sociais (trabalhadores independentes, subordinados, estudantes, aposentados, etc.) que também submetem pedidos ao
órgão ou se encontram em situação ilegal no país. Assim, é mais do que
necessário, tendo em vista inclusive a atratividade turística/econômica/familiar de Portugal, o aumento do efetivo de funcionários do SEF.
Para além disso, cabe aos clubes ou sociedades desportivas uma atuação mais direta e responsável, no intuito de privilegiar a legislação portuguesa e defender o interesse dos atletas. É necessário estar atento às obrigações para a legalização, de modo que a entidade desportiva não seja alvo
de inspeção por parte do SEF, ou havendo, que não dê justificativa a eventual
aplicação de contraordenações.
Por fim, em caso de viabilidade administrativa, pode ser interessante a
assinatura de protocolos entre as entidades do desporto, o SEF e os órgãos
consulares dos países terceiros, no sentido de imprimir a celeridade na obtenção da autorização para a entrada e permanência legalizada em Portugal
dos futebolistas estrangeiros. A estrutura desportiva portuguesa certamente ganhará com tal iniciativa.
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1. Introdução: a importância do palmarés dos clubes de futebol.
O desenvolvimento exponencial do fenómeno do futebol e de toda a actividade económica em torno do mesmo tem suscitado a pertinência de outros ramos do Direito, outrora pouco presentes neste domínio, como aqueles que integram a chamada propriedade intelectual1. Ramos que, por sua
vez, têm também conhecido uma curiosidade, relevância e desenvolvimento
exponenciais entre os cultores do Direito. Ninguém duvidará, hoje, da importância que matérias como a propriedade intelectual – bem como outros
direitos sobre bens imateriais – assumem no futebol, o que facilmente se
demonstra evocando a relevância económica (e jurídica) que actualmente
possuem os direitos de imagem dos praticantes desportivos, as marcas em
que se tornaram, não só os clubes de futebol, mas também as competições
em que participam, os direitos de transmissão televisiva das partidas desportivas, entre outros, todos fonte de receita apreciável e catalisadores de
avolumados fluxos financeiros no negócio do futebol. Efectivamente, encontramos no universo futebolístico um conjunto relevantíssimo de bens imateriais que assumem, hoje mais do que nunca, destaque económico e jurídico.
Os clubes competem agora desportiva e economicamente. E se a avaliação do seu desempenho económico não oferece, aqui, particulares especificidades, a aferição do seu sucesso desportivo passa, necessariamente, pelo
seu palmarés: o conjunto de recordes e êxitos desportivos alcançados pelo
clube e, primus inter pares, os títulos por ele conquistados.
Quando se pretenda apreender a dimensão competitiva (e histórica) de um
determinado clube, compulsa-se, desde logo, o seu palmarés, sendo este, a
par de outros parâmetros, como o número de adeptos, um dos factores de
valorização de um clube. Os títulos conquistados pelos clubes são, também,
um dos principais argumentos lançados em discussões apaixonadas entre adeptos de clubes diferentes, de tal sorte e importância que, em alguns
casos, federações e confederações internacionais se vêm pressionadas a
pronunciar sobre a natureza oficial ou não oficial de determinados títulos
ou a esclarecer se estes autorizam que um clube se apresente como “campeão do mundo”. São conhecidas polémicas, em Portugal e noutros paíA explosão da dimensão económica do futebol, tem, bem assim, exercido uma pressão
atrofiante sobre outros ramos do Direito que já antes se ocupavam – ou se pretendia que
ocupassem – da disciplina da prática desportiva profissional, como é o caso do Direito do
Trabalho e a regulamentação do contrato de trabalho do praticante desportivo. A respeito
do “vértice económico” que compõe, juntamente com o Direito, o trabalho e o desporto,
as linhas do regime do jurídico deste contrato de trabalho, vide, por todos, Victor Hugo
Ventura, que depara, nesta matéria, um “pacto leonino” sobre o qual assenta aquele regime, porquanto dominado por factores de ordem desportiva e económica, e “fortes pressões
movidas pelos interesses do mercado e lobbies financeiros”, que condicionam a modelação e a interpretação das respectivas normas – O regime do contrato de trabalho do praticante desportivo, Lisboa, AAFDL, 2020, páginas 26 e ss.
1
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ses europeus, em torno do não reconhecimento, pelas federações, de títulos
conquistados em competições internas disputadas há décadas2. Afinal, os
clubes competem por títulos.
Se isto é assim, se os títulos desportivos têm esta importância que extravasa o objectivo competitivo imediato e o palmarés que se limita a reflectir os
recordes e louvores desportivos, alcançados ao longo da existência do clube,
mobilizando adeptos, incendiando programas de comentário desportivo e irrompendo instituições políticas adentro para que estas componham diferendos em torno do seu reconhecimento pelos organismos oficiais, se isto é assim, dizíamos, ocorre perguntar pela natureza e relevância jurídica dos títulos
desportivos e pelo regime jurídico que eventualmente se lhes deva aplicar.
Não é de estranhar que esta questão não seja tratada ou colocada no plano
jurídico – o Direito, sabemo-lo, há de intervir apenas onde se sinta a carência
da sua tutela e a sua regulamentação se afigure solução proporcional para dirimir questões e conflitos que não se possa (ou deva) resolver de outra forma.
Pois, salvo melhor auscultação, o grosso das querelas que até hoje se verificaram relativamente a títulos desportivos colocaram-se – e resolveram-se
– no plano das relações com as federações e confederações, porquanto se
trata, como exemplificámos acima, de questões que respeitam exclusivamente à qualificação, equiparação ou reconhecimentos de títulos conquistados. E
pareça embora precipitado reduzir o assunto a “bragging rights”, a verdade é
que não se conhecem efeitos jurídicos relevantes decorrentes da qualificação
ou reconhecimento de determinado título desportivo que suscitem a tutela de
um regime jurídico para além do que se provê nos estatutos e regulamentos
das organizações responsáveis pelas respectivas competições.
O que não significa, todavia, que isso não possa vir a suceder: imagine-se
um regime jurídico que viesse atribuir determinadas prestações a clubes de
futebol, fazendo a quantidade ou qualidade destas depender do número de
títulos desportivos oficiais conquistados pelo clube. Ou, porque não, uma lei
que viesse estabelecer a centralização da negociação dos direitos de transmissão televisiva, estabelecendo como critérios de distribuição da receita,
entre outros parâmetros, os títulos desportivos conquistados pelos clubes
Entre nós, noticiou-se a criação, pela Federação Portuguesa de Futebol, de uma comissão que integra especialistas das universidades de Lisboa, Coimbra e Porto com vista a determinar a natureza das 17 edições do “Campeonato de Portugal”, organizadas entre 1922
e 1938, porquanto a Federação considera que, atentos os moldes daquela competição, se
deve considerar os títulos então conquistados como equivalentes à “Taça de Portugal”, o
que suscita a oposição de clubes como Sporting Clube de Portugal, Clube de Futebol “Os
Belenenses” e Atlético Clube de Portugal, vencedores daquela competição, os quais pretendem ver-lhes reconhecidos os títulos de “campeão nacional”. O tema chegou inclusive
à Assembleia da República por meio de petição. Cfr. as notícias publicadas por Diário de
Notícias e Jornal de Notícias a 17 e 18 de Janeiro de 2019, disponíveis respectivamente em
https://www.dn.pt/desportos/interior/luta-do-sporting-por-quatro-campeonatos-chega-ao-parlamento-10448618.html e https://www.jn.pt/desporto/interior/reconhecimento-do-campeonato-de-portugal-e-competencia-da-fpf-diz-assembleia-10458194.html
(consultadas, ambas, em 16 de Março de 2021).
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de futebol em competições profissionais. Os títulos desportivos teriam, em
ambos os exemplos, relevância e efeitos jurídicos.
Ainda que não se conheçam casos que confiram essa relevância (jurídica)
aos títulos desportivos, as vicissitudes em curso em determinados clubes
de futebol bem poderão colocar a questão de saber o que sucederá aos títulos desportivos conquistados, a quem pertencem – ou passam a pertencer
– e quem os poderá legitimamente invocar.
Por um lado, o já aludido desenvolvimento económico exponencial do fenómeno futebolístico, na medida em que implicou contingências financeiras
consideravelmente mais dilatadas, investimentos mais avultados – e mais
arriscados – teve como dano colateral a normalização ou banalização contemporânea do fenómeno da insolvência e liquidação de clubes de futebol –
alguns com mais de um século de vida – que não resistiram ou se deixaram
deslumbrar por este novo futebol-negócio. São hoje frequentes notícias sobre clubes que não conseguem fazer face às dificuldades financeiras que se
abateram sobre si, uns procurando – com sucesso ou por enquanto – fintar
o destino, outros remetidos e reduzidos liminarmente à memória do futebol.
Em muitos desses casos, seja pela obstinação dos seus dirigentes, seja
pela determinação dos adeptos que não aceitam perder o seu clube de futebol, são criadas novas estruturas – novas pessoas colectivas – que preenchem esse vazio, adoptando nome e símbolos semelhantes aos do clube
de futebol original, perpetuando deste modo o legado desse clube. São conhecidos casos, como o do Sport Comércio e Salgueiros, que, após a sua
insolvência, criou uma pessoa colectiva nova e, posteriormente, conseguiu
recuperar a propriedade intelectual do clube, nomeadamente o seu nome e
o seu símbolo, através de acordo com o administrador da insolvência3. Mas
será que poderão fazer contar entre esse acervo os títulos conquistados no
passado? Poderão continuar a invocá-los e a apresentar-se como vencedores de competições passadas?
Por outro lado, a obrigatoriedade de os clubes de futebol, que durante décadas competiram sob a forma de associações civis sem fins lucrativos, se
reconfigurarem agora em sociedades desportivas, atravessando um processo
que na maioria dos casos resulta na criação de uma nova pessoa colectiva
que não substitui a original, proporcionou o surgimento de conflitos e problemas de difícil resolução. Um dos ensejos que motivou estas linhas é o diferendo que opõe o Clube de Futebol “Os Belenenses” e a “Os Belenenses” SAD.
Têm, desde então, surgido vozes na doutrina nacional defendendo que
a sociedade anónima desportiva pode perfeitamente subsistir sem a participação do clube fundador, podendo este alienar validamente parte ou a
Cfr. a notícia publicada pelo jornal Diário de Notícias, de acordo com a qual a direcção
do actual clube chegou a acordo com os administradores de insolvência do antigo Sport
Comércio e Salgueiros para a recuperação da denominação original do clube, publicada a
14 de Maio de 2016, disponível em https://www.dn.pt/desporto/historico-salgueiros-vai-avancar-para-uma-sad-5174534.html. (consultada em 16 de Março de 2020).
3
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totalidade da sua participação4. Operação, aliás, formalizada recentemente
pelo C.F. “Os Belenenses”, o que provocou imediatamente a promessa de
impugnação judicial por parte da “Os Belenenses” SAD5. De entre uma série
de outras questões que esta alienação suscita – seguramente mais interessantes e pertinentes –, questionámo-nos sobre o que sucederia ao palmarés do C.F. “Os Belenenses”, respeitadíssimo em Portugal por se tratar de um
dos únicos dois palmarés, para além dos três maiores clubes, que integra
um título de campeão nacional.
Haverá que distinguir, a partir de agora, entre títulos conquistados pelo
clube até e após a constituição da sociedade desportiva? Merecerá consideração particular o período durante o qual, consumado o conflito entre ambos, clube e sociedade desportiva viraram costas, separaram infra-estruturas, inscrevendo, cada uma, equipas seniores para disputar competições
oficiais? E será líquido que os títulos a conquistar pela “Os Belenenses” SAD,
após a eventual saída do clube, serão apenas seus?
O que ambas as tipologias de casos enunciados têm em comum é a existência de um clube de futebol através de mais do que uma pessoa colectiva
e a dúvida de saber quem poderá, legitimamente, invocar os títulos desportivos conquistados. Estas e outras interrogações levaram-nos a perscrutar o
nosso ordenamento jurídico com vista a encontrar um regime jurídico ao qual
se pudesse subsumir o palmarés de um clube de futebol e suas vicissitudes,
apesar do que a Liga de Clubes e Federação Portuguesa de Futebol possam
eventualmente entender a este respeito, à luz das suas normas e poderes.

2. Os títulos desportivos no ordenamento jurídico português.
Antes de prosseguir será conveniente estabelecer uma precisão: temo-nos vindo a referir a “títulos desportivos” querendo com isso significar a
É a posição de Maria de Fátima Ribeiro, para quem o limite mínimo de 10% da participação do clube fundador na sociedade anónima desportiva consubstancia, meramente,
um pressuposto de aplicação de todo o regime especial de protecção do clube fundador,
podendo este, prescindido dessa tutela, alienar validamente parte ou a totalidade da sua
participação – “A alienação, pelo clube fundador, de sociedade desportiva constituída pela
personalização jurídica da equipa desportiva, da totalidade das acções na sociedade desportiva”, in Revista de direito do desporto, Ano II, n.º 6, 2020, páginas 29-49. Isto, claro, no
que respeita às sociedades anónimas desportivas que se hajam constituído através de
personalização jurídica de equipa de futebol, modalidade prevista no artigo 3.º, al. c) do
Regime Jurídico das Sociedades Desportivas (Decreto-Lei n.º 10/2013 de 28 de Janeiro,
doravante apenas “LSD”). Modalidade, de resto, seguida pela “quase totalidade das sociedades desportivas que participam em competições profissionais de futebol” – cfr. Maria de
Fátima Ribeiro, Sociedades desportivas, 2.ª edição, Porto, Universidade Católica Editora.
Porto, 2017, página 73.
5
Cfr. a notícia publicada pelo jornal Público, publicada a 17 de Julho de 2020, disponível
em: https://www.publico.pt/2020/07/17/desporto/noticia/belenenses-sad-considera-nula-venda-accoes-clube-1924784 (consultada a 16 de Março de 2021).
4
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realidade incorpórea correspondente ao estatuto que um clube adquire pela
circunstância de vencer uma dada competição, o título de que isso lhe permite arrogar-se perante terceiros (“campeão nacional”, “vencedor da Taça
de Portugal”, etc.) e o direito de o fazer incluir na lista dos seus êxitos e
prémios desportivos. Não nos referimos, naturalmente, à representação ou
incorporação física do título desportivo – ao troféu ou à taça –, valendo
aqui distinção idêntica à que se traça entre obra de protegida pelo Direito de
Autor e o respectivo suporte (cfr. artigo 10.º do Código do Direito de Autor e
dos Direitos Conexos).
Há, seguramente, questões jurídicas interessantes relativas aos troféus
desportivos enquanto coisa corpórea, objecto de um direito real ou direito
pessoal de gozo6. Há ainda outras dimensões imateriais a considerar relativamente ao troféu, podendo, conforme o caso, ser protegido pelo Direito de
Autor enquanto obra, registado como marca ou até como desenho7 – embora neste caso se trate de direitos, não dos clubes, mas das organizações
responsáveis pelas competições a que respeitam os troféus.
O que nos interessa, portanto, é o estatuto ou qualidade – o título – que
o clube adquire pela circunstância de vencer uma determinada competição,
interessa-nos saber se isso constitui um simples facto histórico ou, mais do
que isso, investe o clube nalgum direito e qual o respectivo regime.
Sobre os títulos, especificamente, a lei pouco nos diz. O artigo 16.º, n.º 1,
da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007 de 16 de
janeiro, doravante “LBAFD”), sob a epígrafe “direitos desportivos exclusivos”,
limita-se a prever que “os títulos desportivos, de nível nacional ou regional, são conferidos pelas federações desportivas (…)”8. Esta norma é repetida no n.º 1 do artigo 61.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas
(Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, doravante “RJFD”), que
sempre acrescenta algo mais, ainda que pouco, a esta matéria. Assim, nos
termos do seu artigo 13.º, n.º 1 al. h), a “atribuição de títulos nacionais” é
“direito” das federações desportivas.
O artigo 58.º faz depender de uma série de princípios as “competições organizadas com vista à atribuição de títulos nacionais ou outros de carácter

São conhecidos casos portugueses e brasileiros em que se penhoraram troféus de clubes de futebol. Discutir a sua (im)penhorabilidade seria, seguramente, interessante.
7
Para o comprovar bastará proceder a uma pesquisa por proprietário na base de dados
do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e consultar os registos de marcas
e desenhos ou modelos a favor da UEFA. Quanto à propriedade intelectual das federações
desportivas em Portugal, vide Decreto-Lei n.º 45/2015 de 9 de abril que define as formas
de protecção do nome, imagem e actividades desenvolvidas pelas federações desportivas,
bem como o respectivo regime contra-ordenacional.
8
A revogada Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.º 1/90 de 13 janeiro) previa, ainda, no seu artigo 22.º, n.º 4, o seguinte: “só podem ser reconhecidos os títulos, sejam de
nível nacional ou regional, atribuídos no âmbito das federações desportivas às quais seja
concedido o estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública desportiva (…)”.
6
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oficial (…)”9. Por fim, o artigo 62.º, n.º 1, sob a epígrafe “condições de reconhecimento de títulos”, vem estabelecer que “as competições organizadas
pelas federações desportivas, ou no seu âmbito, que atribuam títulos nacionais ou regionais, disputam-se em território nacional”. Além destes dois
diplomas, prevê-se no artigo 6.º, n.º 1 al. c), do Decreto-Lei n.º 45/201510,
que as federações desportivas detêm o “direito exclusivo” de “atribuir títulos
de campeão nacional ou regional no âmbito dos respectivos campeonatos”.
Em suma, tanto quanto da lei parece poder colher-se é que: 1) as federações desportivas detêm o monopólio da atribuição de títulos desportivos
(sem prejuízo de poderem delegar essa atribuição noutras entidades a elas
subordinadas); e que 2) são condições de reconhecimento dos títulos que as
competições no contexto das quais eles sejam atribuídos observem um conjunto de princípios específicos e que se disputem em território nacional. Nada
mais se concretizando ou balizando quanto aos termos em que os títulos podem ou devem ser atribuídos, reconhecidos (ou até retirados11) e em que direitos – se algum de todo – ficam investidos os clubes que os conquistem12.
É este o corpo do preceito: “1 - As competições organizadas com vista à atribuição de
títulos nacionais ou outros de carácter oficial, bem como as destinadas a apurar os praticantes ou clubes desportivos que hão-de representar o País em competições internacionais, devem obedecer aos seguintes princípios: a) Liberdade de acesso de todos os agentes desportivos e clubes com sede em território nacional que se encontrem regularmente
inscritos na respectiva federação desportiva e preencham os requisitos de participação
por ela definidos; b) Igualdade de todos os praticantes no desenvolvimento da competição,
sem prejuízo dos escalonamentos estabelecidos com base em critérios exclusivamente
desportivos; c) Publicidade dos regulamentos próprios de cada competição, bem como das
decisões que os apliquem, e, quando reduzidas a escrito, das razões que as fundamentam;
d) Imparcialidade e isenção no julgamento das questões que se suscitarem em matéria
técnica e disciplinar. 2 - No âmbito das competições desportivas de carácter profissional,
a competência para definir os requisitos de participação é exercida pela liga profissional.
3 - Os quadros competitivos geridos pela liga profissional constituem o nível mais elevado
das competições desportivas desenvolvidas no âmbito da respectiva federação”.
10
Que define as formas de protecção do nome, imagem e actividades desenvolvidas pelas federações desportivas, bem como o respectivo regime contra-ordenacional.
11
O Regulamento disciplinar das competições organizadas pela Liga Portugal (aprovado
a 27 de Outubro de 2011) prevê expressamente no seu artigo 30.º, n.º 1 al. j), a “perda do
título na competição desportiva ou apuramento” como “sanção disciplinar aplicável aos
clubes”, embora esteja reservada para o caso previsto no artigo 173.º, n.º 4. O regulamento
disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (republicado a 25 de Junho de 2019) não
prevê a perda de título no catálogo das sanções disciplinares aplicáveis aos clubes (artigo
19.º), mas prevê a não atribuição de título desportivo relativamente a clube vencedor de
competição quando se lhe aplique sanção que determine alteração da sua classificação ou
eliminação da competição na época desportiva em causa (artigo 13.º, n.º 5).
12
Relativamente às normas estatutárias e regulamentares da Federação Portuguesa de
Futebol e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e salvo o que se referiu na nota anterior em matéria disciplinar, apenas se preveem normas a fixar os troféus e medalhas a
atribuir em cada prova, o procedimento da respectiva cerimónia e os requisitos a observar
pelos clubes quanto ao emblema de campeão que estes deverão apor nos seus equipamentos. Também nos regulamentos da UEFA e da FIFA se não encontrará muito mais que
isso, à excepção de algumas condições relativamente à propriedade do troféu original e
obrigações do clube relativamente à conservação das respectivas réplicas.
9
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2.1. A hipótese da propriedade intelectual. O regime das recompensas
do Código da Propriedade Industrial.
Haverá no nosso ordenamento jurídico, para além da parca e superficial
colecção de normas acabadas de citar, outras disposições ou regimes jurídicos aos quais se possa subsumir os títulos desportivos e a condição
em que ficam investidos os clubes que os conquistem? Tratando-se de um
bem imaterial atribuído a um clube que vença uma competição desportiva,
a intuição conduz-nos a compulsar o catálogo de direitos de propriedade
intelectual – mais concretamente, na medida em que não se trata de uma
criação original do clube, do catálogo do Código da Propriedade Industrial
(doravante “CPI”).
Não se tratando de uma invenção, e visto já não estar em causa aqueloutra dimensão imaterial do troféu, cuja protecção enquanto desenho ou
modelo ou sinal distintivo do comércio sempre assistiria à entidade organizadora da competição, resta-nos o direito previsto no Capítulo V do Título II
daquele Código: a recompensa.
As recompensas, enquanto direito de propriedade industrial, são consideradas um “tipo menor” pela nossa doutrina13, merecendo escasso ou nenhum tratamento por parte dela. Segundo o artigo 270.º do CPI, consideram-se recompensas:
“a) As condecorações de mérito conferidas pelo Estado Português ou por
Estados estrangeiros;
b) As medalhas, diplomas e prémios pecuniários ou de qualquer outra natureza obtidos em exposições, feiras e concursos, oficiais ou oficialmente
reconhecidos, realizados em Portugal ou em países estrangeiros;
c) Os diplomas e atestados de análise, ou louvor, passados por laboratórios ou serviços do Estado ou de organismos para tal fim qualificados;
d) Os títulos de fornecedor do Chefe do Estado, Governo e outras entidades ou estabelecimentos oficiais, nacionais ou estrangeiros;
e) Quaisquer outros prémios ou demonstrações de preferência de caráter
oficial”.

Embora possam ser registadas – o que habilitará o seu titular a usar a
referência “recompensa registada” ou as abreviaturas “’R. R.’”, “’RR’” ou ”RR”
– o uso das recompensas legitimamente obtidas é permitido independentemente do registo (artigo 277.º CPI), o que leva inclusivamente alguns autores a duvidar da utilidade de todo o seu regime14. O registo das recompensas
Assim qualificadas por Oliveira Ascensão, Direito Comercial, Vol. II, Direito Industrial,
Lisboa, edição policopiada, 1988, página 203.
14
Cfr. Pedro Sousa e Silva, segundo quem a utilidade e a relevância do registo das
recompensas “estão longe de ser evidentes”. O Autor, para quem a figura da recompensa
reveste um “interesse assaz reduzido”, conclui, com alguma ironia, que a única vantagem
do registo de uma recompensa consistirá em “poder-se dizer que está registada” – Direito
Industrial – Noções Fundamentais, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, páginas 419-422.
13
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não é, portanto, constitutivo nem confere, por outro lado, qualquer exclusivo15, porquanto, e apesar de o artigo 272.º do CPI as considerar “propriedade” dos premiados, evidentemente, só a quem tiver sido atribuída a recompensa será permitido invocá-la.
Esclareça-se, também, que embora o artigo 271.º do CPI determine que
“as recompensas não podem ser aplicadas a produtos ou serviços diferentes daqueles para que foram conferidas”, tem-se entendido que do teor dos
artigos 273.º, al. d), e 275.º, al. c), do CPI resulta poderem elas ser atribuídas
aos próprios estabelecimentos16.
Antes de prosseguir com os restantes aspectos do regime das recompensas, convirá, antes de mais, aferir se os títulos desportivos têm algum
enquadramento nele – vale perguntar, se os títulos desportivos podem ser
considerados recompensas. A questão não passará pela função e âmbito
da propriedade industrial (respectivamente, artigos 1.º e 2.º do CPI), pois já
aqui se aludiu à importância crescente e cada vez mais central da propriedade intelectual no futebol-negócio, citando-se exemplos de direitos privativos registados a favor, quer de clubes, quer de federações.
Mas se não se quiser incorrer numa falácia, haveria que considerar aqui,
não propriamente a gestão que o clube pressupõe, o merchandising ou a exploração do espectáculo, mas sim aquilo que é estritamente desportivo, a
competição, pois é apenas a esse desempenho competitivo que o título desportivo respeita: ao que se “passa dentro das quatro linhas”. Para quem não
adopte uma concepção holística do futebol e da “competição” que o clube
empreende, poderá afigurar-se problemático situar a tutela desta “concorrência desportiva” na função e no âmbito da propriedade industrial, como que
considerando a partida de futebol um produto ou serviço para estes efeitos.
Quanto a nós, enviesados, porventura, por um zeitgeist que postula e proclama uma profissionalização e mercantilização do fenómeno futebolístico
– de que a Lei das Sociedades Desportivas, sua razão e de ser e seus propósitos serão bom testemunho –, não nos repugna minimamente conceber os
êxitos desportivos alcançados “em campo” como, também, produto de uma
gestão empreendida numa escala mais vasta.
Ultrapassado que consideramos este hipotético óbice, ter-se-á, agora, de
enquadrar os títulos desportivos nalguma das alíneas do artigo 270.º do CPI
para que lhes possamos fazer aplicar o regime das recompensas. E a única
hipótese plausível será a alínea b), que se refere às “medalhas, diplomas
e prémios pecuniários ou de qualquer outra natureza obtidos em exposi-

Neste sentido, cfr. Nuno de Araújo Sousa e Silva, Concorrência desleal e propriedade
intelectual: os atos de aproveitamento, Coimbra, Almedina, 2020, página 316.
16
Neste sentido, cfr. António Campinos / Luís Couto Gonçalves et al., Código da
Propriedade Industrial – Anotado, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2015, página 467.
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ções, feiras e concursos, oficiais ou oficialmente reconhecidos, realizados
em Portugal ou em países estrangeiros”17.
Ora, estando aqui em causa títulos desportivos, com os quais se premeiam clubes de futebol que vençam competições oficiais, organizadas
por federações desportivas com estatuto de utilidade pública desportiva18,
no exercício de poderes públicos, parece-nos plausível subsumir os títulos
desportivos à norma. Trata-se, efectivamente, de um “prémio”, não nos repugna enquadrar as competições desportivas nos “concursos” a que alude
a norma e essas competições são “oficiais”.
Podendo, assim, concluir-se que os títulos desportivos podem ser considerados recompensas para efeitos dos artigos 270.º e ss. do CPI19, valerá,
então, conhecer o resto do curto regime jurídico das recompensas e o que
dele se pode retirar para a problemática inicialmente referida. Para além das
normas já referidas, interessa-nos particularmente o que se prevê nos artigos 275.º, al. c), e 278.º do CPI:
“a transmissão da propriedade das recompensas faz-se com as formalidades legais exigidas para a transmissão dos bens de que são acessório”
(278.º);
“(…) o registo de recompensas é recusado quando (…) tenha havido transmissão da sua propriedade sem a do estabelecimento, ou da parte deste
que interessar, quando for o caso” (275.º, al. c))”.

Extrai-se destes preceitos, em primeiro lugar, uma tutela da verdade da
recompensa, porquanto nenhum sentido faria que alguém pudesse invocar
e usar uma recompensa que não tivesse vencido ou merecido. Mas nem por
isso se deixa de prever a transmissão da propriedade das recompensas, o
que fará sentido se se transmitir o estabelecimento, ou parte dele, contanto
que a organização de pessoas e/ou de meios responsável pelos bens ou
serviços recompensados mantenha a sua identidade.
Haverá ainda que atentar ao disposto nos artigos 279.º e 280.º do CPI, que
preveem a anulabilidade e a caducidade do registo da recompensa quando,
respectivamente, for anulado o título da recompensa, ou esta for revogada

A alínea a) do artigo 270.º do CPI refere as “condecorações de mérito conferidas pelo
Estado Português ou por Estados estrangeiros”. Ainda que essa hipótese pudesse parecer
tentadora, só com enorme esforço interpretativo se poderia considerar “condecorações” os
títulos desportivos. Ademais, a previsão parece-nos ter o propósito de remeter, designadamente, para Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas (Lei n.º 5/2011 de 10 de janeiro), o
que previne qualquer cabimento à hipótese, na medida em que “condecorações de mérito”
serão as ordens honoríficas aí previstas.
18
A propósito do estatuto de utilidade pública desportiva e condições da sua atribuição,
vide o artigo 14.º da LBAFD e os artigos 10.º e 11.º do RJFD.
19
Pois que, nos termos do da alínea a) do artigo 275.º, será recusado o registo de recompensas quando “estas, pela sua natureza, não possam incluir-se em qualquer das categorias previstas no presente Código”.
17
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ou cancelada. E, finalmente, ao artigo 332.º do CPI, que pune com uma coima quem invocar ou usar ilegalmente uma recompensa20.
Todavia, como já se referiu, o registo das recompensas não é constitutivo,
donde se compreenda que não seja, tão-pouco, necessário que a recompensa
esteja registada para que se incorra nesta contraordenação. Mas mesmo que
o registo fosse necessário para que se pudesse verificar uma invocação ou
uso ilegal de recompensa, e caso a recompensa não estivesse, de facto, registada, o infractor sempre cometeria, por um lado, um acto de concorrência
desleal (artigos 311.º, n.º 1 al c), e 330.º CPI) e, por outro, uma prática comercial desleal na modalidade de acção enganosa (artigos 7.º, n.º 1 al f), e 21.º do
Decreto-Lei n.º 57/2008 de 26 de março), ambos puníveis com coima.

3. A utilidade da aplicação do regime das recompensas ao palmarés
dos clubes de futebol que atravessem vicissitudes no plano da
sua personalidade colectiva.
Passado em revista o regime das recompensas do CPI, procurar-se-á
agora determinar que vantagens se poderiam colher da subsunção dos títulos desportivos a este regime, particularmente no caso de clubes portugueses que atravessaram – ou atravessam – vicissitudes no plano da sua personalidade colectiva e que, fruto delas, possam ver controvertida a questão
da titularidade desses títulos desportivos – releve-se o pleonasmo.
Uma das hipóteses que referimos inicialmente diz respeito àqueles clubes
que atravessaram dificuldades financeiras e foram declarados insolventes.
Como referimos, os clubes – rectius, os seus adeptos e dirigentes – optam
frequentemente por constituir uma nova pessoa colectiva para que possam
novamente colocar em competição uma equipa que os represente. Essa
nova pessoa colectiva, terá, normalmente, porém, um nome e um símbolo
diferentes, porquanto a propriedade intelectual do clube pertence à pessoa
colectiva declarada insolvente.
Se se conseguir recuperar a pessoa colectiva declarada insolvente, o palmarés do clube continua lá, pois nunca de lá terá saído. Mas casos há em
que a pessoa colectiva original em que se baseava o clube é extinta e liquidada, conseguindo o clube, apesar de tudo, reaver a propriedade intelectual
que houvera ficado com a pessoa colectiva declarada insolvente, recuperando o seu nome, símbolo e restantes bens imateriais.
Estatui-se: “É punido com coima de (euro) 3 000 a (euro) 30 000, caso se trate de pessoa
colectiva, e de (euro) 750 a (euro) 7 500, caso se trate de pessoa singular, quem, sem consentimento do titular do direito: a) invocar ou fizer menção de uma recompensa registada em nome
de outrem; b) usar ou, falsamente, se intitular possuidor de uma recompensa que não lhe foi
concedida ou que nunca existiu; c) usar desenhos ou quaisquer indicações que constituam
imitação de recompensas a que não tiver direito na correspondência ou publicidade, nas tabuletas, fachadas ou vitrinas do estabelecimento ou por qualquer outro modo”.
20
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Mas terá recuperado o seu palmarés? Isto é, poderá continuar a invocar
os títulos desportivos conquistados ao longo da sua história? E estará a
Federação obrigada a reconhecê-los? Julgamos que se pode ensaiar uma
resposta positiva com base no regime que expusemos. Vejamos.
Poder-se-ia convocar, em casos como estes, a aplicação do regime da
transmissão das recompensas. Quanto à transmissão, o artigo 278.º do CPI
refere apenas que essa transmissão se terá de fazer “com as formalidades
legais exigidas para a transmissão dos bens de que são acessório”, nada
mais se provendo a esse propósito. A alínea c) do artigo 275.º do CPI estabelece que o registo de recompensas é recusado quando “tenha havido
transmissão da sua propriedade sem a do estabelecimento, ou da parte deste que interessar, quando for o caso”. A disposição não se debruça propriamente sobre a transmissão das recompensas mas antes sobre fundamentos de recusa do registo das recompensas.
E este, como vimos, não é constitutivo. Todavia, parece-nos que o transmissário que adquira uma recompensa desacompanhada do respectivo estabelecimento “ou da parte dele que interessar” e a use ou invoque poderá
preencher o tipo contra-ordenacional previsto no artigo 332.º do CPI. Pelo
que, quer se entenda que da conjugação de todas estas normas resulta um
requisito de validade da transmissão, quer se entenda que isso acabe por
ser uma inevitabilidade prática, parece seguro afirmar-se que as recompensas terão de ser transmitidas acompanhando o estabelecimento ou a “parte
deste que interessar”.
Restará perceber, então, se este requisito está preenchido nos casos em
que o clube cria uma nova pessoa colectiva e consegue fazer transmitir para
esta a propriedade intelectual a partir da pessoa colectiva declarada insolvente, o que passa por determinar aquilo que se deva entender por “parte do
estabelecimento que interessar”21.
Que elementos serão esses no caso de um clube de futebol? Os títulos
desportivos são, no imediato, o reflexo do desempenho dos seus praticantes desportivos e da orientação do treinador e respectiva equipa técnica.
Mediatamente, corresponderão aos frutos da gestão empreendida pela direcção do clube. O papel dos restantes funcionários do clube será acessório,
sendo que os elementos materiais, móveis ou imóveis, parecem desempeNão nos parece que a figura do trespasse se preste, quanto a esta questão, de grande auxílio. Desde logo, porque, em princípio, tal não ocorrerá. Por outro lado, inexiste um
regime global, uno e coerente sobre o trespasse, sendo que as normas que se lhe referem
– embora nunca o definindo – o contemplam em função do regime em que se inscrevem e
exclusivamente para esse efeito. Finalmente, parece-nos que poderá haver trespasse sem
a transmissão “da parte que interessar” para efeitos de transmissão da recompensa, bem
como transmissão dessa parte sem que isso configure um trespasse. Julgamos, por estas
razões, preferível uma interpretação autónoma do disposto no artigo 275.º, al. c) do CPI
em função da ratio legis do regime jurídico que integra: a tutela da verdade da recompensa
atribuída a um produto, serviço ou estabelecimento, prescrevendo a norma que ela acompanhe os elementos do estabelecimento tidos como determinantes para a sua atribuição.
21
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nhar um papel comparativamente marginal nesse sucesso, porventura inferior à influência (positiva ou negativa) não despicienda dos adeptos que
seguem a equipa.
Porém, e como é costume ouvir-se, “os jogadores mudam, os dirigentes
mudam, só os adeptos ficam”. Efectivamente, muitos dos praticantes desportivos mudam de ano para ano, bem como, talvez até mais frequentemente, os treinadores. Os dirigentes e os funcionários do clube variam com
maior ou menor frequência em função de cada caso concreto. Pelo que, a
par dos adeptos e das instalações desportivas do clube, só a propriedade
intelectual deste parece ser um elemento relativamente perene.
Tratando-se, como vimos, de elementos secundários – ou até, no caso da
propriedade intelectual, irrelevantes – para a conquista dos títulos desportivos, nos casos em que só a propriedade intelectual do clube foi transmitida da pessoa colectiva declarada insolvente para a nova pessoa colectiva através do qual o clube subsiste, afigurar-se-ia contraditório com estas
conclusões afirmar-se que se transmitiu “a parte do estabelecimento que
interessa” para efeitos de transmissão das recompensas.
Admitimos, todavia, que, atenta a natureza dos clubes de futebol, a volatilidade dos seus elementos e o objecto desta recompensa, a propriedade
intelectual do clube, à falta de outros elementos perenes, seja, pelo menos,
o ponto de partida para a identificação da “parte do estabelecimento que
interessa” para a transmissão dos títulos desportivos. Se, para além disso,
se puder demonstrar a coincidência, na nova pessoa colectiva, de outros
elementos do clube, como sejam funcionários, dirigentes, instalações desportivas e, não menos relevantes, os próprios adeptos – porquanto, pelo
menos de uma perspectiva social, são eles quem encarna o clube de futebol
– sobretudo quando, constituída nova associação, assumam a qualidade de
associados desta, demonstrada a coincidência destes elementos, dizíamos,
a tarefa de preenchimento da previsão do artigo 275.º, al. c) do CPI estará,
sobremaneira, facilitada.
Em suma, consideramos defensável que em casos, como o que citámos
do Sport Comércio e Salgueiros, em que a nova pessoa colectiva consegue
recuperar a propriedade intelectual do clube, e em que, eventualmente, se
transfiram outros elementos, se possa considerar que os títulos desportivos,
enquanto recompensas, se haverão transmitido para a nova pessoa colectiva constituída pelo clube, podendo este invocá-los legitimamente perante
terceiros, incluindo a Federação, porquanto nos parece que, fora dos limites
das parcas normas legais, estatutárias e regulamentares, que a propósito de
títulos se preveem, e observadas que sejam, a Federação não terá a prerrogativa de recusar reconhecer a titularidade desses títulos desportivos.
Já quanto ao eventual dissenso que a respeito de títulos desportivos se
suscitasse – ou se venha a suscitar – entre o C.F. “Os Belenenses” e a “Os
Belenenses” SAD, o caso merece considerações mais detidas. Pois já não
se trata, aqui, de nova pessoa colectiva que sucede à anterior, declarada in-
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solvente ou entretanto extinta, mas de um conflito e dissociação entre duas
pessoas colectivas nas quais se estrutura o clube.
Nos casos em que as sociedades desportivas foram criadas de raiz ou
resultam da transformação de um clube desportivo22, não se suscitam problemas nesta matéria, porquanto a identidade da pessoa colectiva é contínua23. Já nos casos, como aquele, em que se personalizou uma equipa
de futebol24, existem, formalmente e para todos os efeitos, duas pessoas
colectivas distintas.
Cremos que nunca, até hoje, se colocou a questão de saber a quem é que
pertence o palmarés – se ao clube fundador, se à sociedade desportiva – e
a quem é que pertencem os títulos desportivos conquistados após a constituição da sociedade desportiva. Num sentido social ou desportivo, tudo se
passa como se todos os títulos respeitassem a um só clube (global) de futebol, o que, juridicamente, não é rigoroso. Formalmente, temos um clube de
futebol organizado sob a forma de associação que é sócio de uma sociedade desportiva que utiliza a sua designação25, sendo esta quem juridicamente
disputa as competições profissionais de futebol. Isto não seria um problema
até surgirem casos como o presente. E no caso do C.F. “Os Belenenses” há
mesmo um título conquistado durante essa “sobreposição”: quando venceu
o campeonato da segunda divisão na época 2012/2013 já então quem competia era a “Os Belenenses” SAD.
Tendo o C.F. “Os Belenenses” alienado a totalidade da sua participação
na “Os Belenenses SAD”, quem poderá, legitimamente, invocar este título
desportivo? Uma resposta formalista indicará, sempre, a “Os Belenenses”
SAD, pois, formalmente, foi ela quem disputou essa competição26. Isto fará
confusão, sobretudo, ao leigo, porquanto, para além do formalismo jurídico,
a percepção social e desportiva é a de um só clube. E, efectivamente, na
maioria dos casos, as estruturas do clube e sociedade desportiva acabam
por se interpenetrar, sobrepor e confundir, nos meios mas também nas pesCfr. artigo 3.º, als. a) e b), respectivamente, da LSD.
Muito embora seja possível que um clube constitua uma sociedade desportiva de raiz,
tornando-se sócio desta. Mas, nesse caso, esse clube não gozará do regime especial de
tutela do clube fundador que se prevê para os casos de constituição de sociedade desportiva por personalização jurídica de equipa – cfr., neste sentido, Maria de Fátima Ribeiro,
Sociedades…, ob. cit., páginas 66-67.
24
De resto, como já se referiu, a via seguida pela maioria dos clubes de futebol a disputar
competições profissionais.
25
Cfr. artigo 6.º, n.º 2, da LSD.
26
Veja-se o que a este propósito estabelece o artigo 21.º da LSD: “1 - Nas relações com
a federação que, relativamente à modalidade desportiva em causa, beneficie do estatuto de
utilidade pública desportiva, e no âmbito da competição desportiva profissional, a sociedade desportiva, quando constituída nos termos das alíneas b) e c) do artigo 3.º, representa
ou sucede ao clube que lhe deu origem. 2 - Nos 30 dias subsequentes à sua aprovação
pelos órgãos sociais competentes, a sociedade desportiva deve remeter as suas contas
à federação referida no número anterior. 3 - As relações da sociedade desportiva com a
federação referida no n.º 1 processam-se através da respetiva liga profissional de clubes”.
22
23
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soas. Essa evidência factual poderá fazer parecer a separação que se impõe
traçar artificial, senão bizarra.
Mas essa separação, para o presente efeito, não é tão estanque assim:
a Lei das Sociedades Desportivas contempla um regime especial de tutela
do clube fundador nos casos em que este constitua sociedade desportiva
através de personalização jurídica da equipa. A tutela dessa posição privilegiada do clube fundador na sociedade desportiva perpassa várias das
disposições do diploma, resultantes do desiderato de proteger o clube fundador e manter a sociedade desportiva “fidelizada” ao mesmo, desiderato
tributário da concepção da sociedade desportiva enquanto “instrumento de
actuação do clube”27.
É essa a ratio legis imposta, aliás, pelo artigo 27.º, n.º 2, da LBAFD: “a lei
define o regime jurídico das sociedades desportivas, salvaguardando, entre
outros objectivos, a defesa dos direitos dos associados do clube fundador,
do interesse público e do património imobiliário, bem como o estabelecimento de um regime fiscal adequado à especificidade destas sociedades”.
Este preceito-base tem sido terreno fértil para interpretações e integrações
da Lei das Sociedades Desportivas protectoras do clube fundador28, havendo mesmo quem sustente que todo o regime deva ser interpretado à luz das
injunções da Lei de Bases29, fonte desse “princípio de prevalência do clube”30
ou “princípio do privilégio do clube fundador”31. Será possível sustentar, com
base neste princípio, que existe entre o clube fundador e a sociedade desportiva uma espécie de mandato32?
Poder-se-á, com base nesta concepção da sociedade desportiva enquanto “instrumento” ou “prolongamento” do clube fundador, fazer reportar
os títulos desportivos conquistados pela sociedade ao palmarés do clube?
Conquanto nos pareça dogmaticamente duvidoso, militam, como vemos,
Cfr., à luz do anterior regime, Ricardo Costa, “A posição privilegiada do clube fundador na sociedade anónima desportiva,” in I congresso de Direito do Desporto – Memórias,
(coord. Ricardo Costa / Nuno Barbosa), Coimbra, Almedina, 2005, páginas 149-154, que
também se refere, sugestivamente, às sociedades desportivas como “prolongamento inequívoco de um clube desportivo e dos seus fins”.
28
É, por exemplo, neste preceito que a doutrina funda a intransmissibilidade das instalações desportivas do clube no caso de constituição de sociedades anónimas desportivas,
de raiz ou pela personalização de equipa – cfr. Paulo de Tarso Domingues, “As sociedades
desportivas”, in IV congresso de Direito do Desporto, (coord. Ricardo Costa / Nuno Barbosa),
Coimbra, Almedina, 2015 páginas 105-106; e Maria de Fátima Ribeiro, Sociedades… ob. cit.,
páginas 88-93.
29
Assim, escrevendo sobre o regime anterior, Ricardo Costa, ob. cit., páginas. 139-141.
30
Cfr. Ricardo Candeias, Personalização de equipa e transformação de clube em sociedade anónima desportiva (contributo para um estudo das sociedades desportivas),
Coimbra, Coimbra Editora, 2000, páginas 43-49 e 81-84.
31
Cfr. Ricardo Costa, ob. cit., páginas 153, 161 e passim, com amplas referências.
32
Note-se, aliás, como o já citado artigo 21.º, n.º 1, da LSD refere que “nas relações com
a federação” e “no âmbito da competição desportiva profissional” a sociedade desportiva,
quando constituída através de personalização jurídica da equipa, “representa” o clube que
lhe deu origem (sublinhado nosso).
27
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bons argumentos a favor dessa configuração, que nos levam a aceitar que
os títulos desportivos conquistados pela sociedade desportiva, enquanto o
clube preservar a sua posição privilegiada, devam integrar o palmarés deste.
Mas temos muitas dúvidas que se possa afirmar o mesmo durante
o período, como aquele que atravessaram o C.F. “Os Belenenses” e a “Os
Belenenses” SAD, em que o conflito entre o clube e a sociedade desportiva
se encontrava já consumado, tendo as infra-estruturas sido separadas, os
protocolos denunciados, mas não tendo ainda sido alienada a participação
do clube. Só artificialmente se poderá defender, neste cenário, que a sociedade desportiva ainda representa, de alguma maneira, o clube.
Isento de dúvidas, neste tipo de situações, parece ser apenas o caso
dos títulos conquistados pela sociedade desportiva após a saída do clube fundador, que pertencerão à sociedade desportiva. Já quanto aos títulos conquistados pelo clube fundador antes da constituição da sociedade
desportiva, o regime das sociedades desportivas, quando combinado com
o regime das recompensas, poderá mesmo funcionar em desfavor do clube fundador: de acordo com o artigo 22.º, n.º 1, da LSD, nos casos em que
a sociedade desportiva se constitua por personalização jurídica da equipa,
“o clube fundador pode transferir para a sociedade desportiva, no ato de
constituição desta, ou em momento posterior, a totalidade ou parte dos direitos e obrigações de que é titular que se encontrem afetos à participação
nas competições desportivas profissionais da modalidade ou modalidades
que integram o objecto da sociedade”. É que, como os títulos desportivos,
enquanto recompensas, devem acompanhar o estabelecimento ou a “parte
deste que interessar”, nos termos do artigo 275.º do CPI, caso se entenda
que essa parte foi transferida para a sociedade desportiva, então ter-se-á
mesmo de admitir que os títulos desportivos conquistados pelo clube foram
transmitidos para a sociedade desportiva.
Mas, em nossa opinião, isso dificilmente será assim. Em primeiro lugar,
essa transmissão só ocorrerá por vontade do clube fundador, sendo que
apenas os “direitos de participação” desportivos, os “contratos de trabalho desportivos e os contratos de formação desportiva” relativos ao futebol
se transmitem obrigatória e automaticamente para a sociedade desportiva,
aquando da sua constituição, nos termos do artigo 24.º da LSD.
Em segundo lugar, sendo transmitido mais do que o conteúdo obrigatório
do artigo 24.º da LSD, haverá que, casuisticamente, verificar o que foi concretamente transmitido com vista a determinar se tanto basta para que se
deva considerar que os títulos desportivos acompanharam essa transmissão. Independentemente disso, repetimos que a “parte do estabelecimento
que interessa” tenderá, em nossa opinião, e pelos motivos acima expendidos, a coincidir com os elementos mais duradouros do clube.
E, finalmente, cremos que a aplicação do regime das recompensas aos
títulos desportivos, sobretudo nesta tipologia de casos, deverá ser contemporizada com o disposto no artigo 27.º, n.º 2, da LBAFD e com o princípio
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do privilégio do clube fundador, tendo-se em vista a função instrumental da
sociedade desportiva enquanto prolongamento do clube de futebol.

4. Conclusão
Ainda que não isento de dúvidas, julgamos que o recurso, pelos clubes de
futebol, ao regime das recompensas do CPI poderá constituir uma solução
para um enquadramento jurídico e tutela do seu palmarés. É verdade que,
até hoje, e tanto quanto sabemos, esta questão nunca se colocou. Não temos, tão-pouco, conhecimento de um qualquer registo ou pedido de registo
de um título desportivo como recompensa – talvez, também, porque, até
hoje, nunca houve necessidade disso nem se encontrou, neste regime, potencial para tal. Cremos, todavia, que este regime se pode aplicar aos títulos
desportivos. Esse recurso poderá, em casos como o da insolvência da pessoa colectiva em que se baseava anteriormente o clube, proteger o palmarés
deste, entretanto estruturado em nova pessoa colectiva. Já em casos como
o diferendo entre o C.F. “Os Belenenses” e a “Os Belenenses” SAD, a aplicação deste regime poderá mesmo trazer mais problemas que soluções para
o clube fundador, conforme o entendimento que se adopte – poderá ser,
para evocar uma expressão querida ao futebol português, uma “faca de dois
legumes”. Em todo o caso, julgamos que a configuração dos títulos desportivos como recompensa poderá também investir os clubes numa posição
oponível a eventuais entendimentos ou decisões da Federação, que extravasem a previsão das poucas normas previstas a seu respeito, relativamente
ao reconhecimento da titularidade dos títulos desportivos.
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1. Introdução
O presente trabalho, nasce da conjugação da minha paixão pelo mundo
do futebol e da participação no curso de “Direito do Futebol” ministrado na
Faculdade de Direito da Universidade do Porto e tem como objeto nuclear, a
análise do regime jurídico da atividade do empresário de futebol e do contrato que firma com os jogadores de futebol ou com os clubes/sociedades
desportivas. Para uma melhor compreensão do cenário atual, farei uma breve incursão e apresentação das origens da figura do empresário do futebol
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e da evolução da sua atividade, passando à análise da regulamentação federativa internacional e à subsequente regulamentação nacional, as quais
consistem numa postura completamente nova e diversa perante a intermediação no futebol profissional. Hoje, o futebol profissional é o desporto mais
mediático do mundo, movendo paixões, aglomerando negócios, gerando e
despendendo avultadas quantias de dinheiro.
Já não é apenas um desporto, mas uma “Indústria” relevante e é neste
contexto, que emerge a figura do empresário de futebol, assim denominado
na legislação nacional, ou intermediário, como é designado atualmente nos
regulamentos da Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou
da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ou agente, como era conhecido
e apelidado quer pela comunidade desportiva quer pela generalidade das
pessoas e ainda pelos regulamentos da FIFA anteriores a 2015. Atualmente
o empresário de futebol é uma das figuras mais influentes no futebol profissional, mas nem sempre foi assim. Apesar da figura do empresário do futebol não ser recente, e a par da complexidade das suas funções, a dificuldade
de qualificar a natureza jurídica do contrato que celebra com o jogador de
futebol ou o clube/sociedade desportiva não foi suprimida, fluindo sempre
numa questão controversa da determinação do regime jurídico que lhe é
aplicável, tendo sido aventadas pela doutrina e pela jurisprudência, tanto na
esfera nacional como internacional a qualificações diversas, como contrato
de agência, de mandato, de mediação, de prestação de serviços ou misto.
É neste contexto que é aprovada a Lei n.º 54/2017, de 14 de Julho,
que, entre outros aspetos, aprova o regime dos empresários desportivos,
revendo as disposições da Lei n.º 28/98, de 26 de Junho, que estabelece
o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo
(RJCTPD), apresentando, de modo inédito, uma norma sobre o “contrato de
representação ou intermediação que liga o empresário ao praticante ou à
entidade empregadora desportiva”, que vem fazer oscilar as construções
feitas até ao momento sobre a natureza jurídica do contrato aduzido.

2. Abordagem histórica da atividade e do empresário de futebol
O empresário de futebol “nasceu” a par da organização das competições
desportivas modernas, embora inicialmente com uma presença de mero
conselheiro, só adquirindo o estatuto conducente à posição galáctica e influente, que hoje detém no mundo do futebol, no último par de décadas.
Nos primórdios do futebol moderno, em meados do século XIX, os jogadores eram representantes deles próprios nas negociações contratuais com
os clubes desportivos, em que os empresários de futebol, na altura, exercendo outro tipo de atividades, facultavam informalmente conselhos aos jogadores que lhes solicitavam.
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Todavia, atendendo ao desequilíbrio das posições negociais entre as
partes, os dirigentes desportivos, experientes, e os jogadores, impreparados neste domínio, não sentindo que os seus interesses estariam devidamente salvaguardados, começaram a recorrer aos serviços dos empresários1 de futebol, para estes os representarem nas reuniões destinadas à sua
contratação.
Esta figura não foi bem acolhida pelos dirigentes desportivos que receavam a perda de influência sobre os jogadores no momento da sua contratação (resumia-se a aceitação do contrato pelo jogador, nas condições oferecidas, ou recusa do contrato, que resultaria em não praticar a modalidade2).
A doutrina tem elencado alguns fatores neste período para o sucesso que
se tem vindo a assistir do empresário de futebol na comunidade desportiva3, desde logo com o reconhecimento do valor comercial dos jogadores
e a eliminação do uso das cláusulas de reserva e de opção incluídas nos
contratos dos jogadores, fruto das decisões jurisprudenciais a considerar
tais cláusulas inconstitucionais, terminando assim, o sistema de “reter e
transferir”, que consistia na obrigação dos jogadores ficarem nas equipas
até estas decidirem vendê-los a outras, sem atender ao interesse e vontade
dos jogadores.
Com o fim deste sistema, os jogadores passaram a ter liberdade na sua
mobilidade laboral, após o término do contrato.
Surgem também os sindicatos dos jogadores, que salvaguardam os interesses coletivos, adquirindo uma posição influente.
O incremento da profissionalização do futebol, leva a criação de novas
ligas, competitivas entre si, que potenciam o aumento do poder negocial dos
jogadores face às entidades empregadoras desportivas, pois são aliciados
para jogar com melhores condições remuneratórias noutras ligas. O interesse da comunicação social no futebol, que passa a inserir na sua programação os jogos das ligas desportivas, vem também gerar novas e elevadas
receitas (com transmissões televisivas dos jogos e do merchandising), com
novos rendimentos comerciais para os jogadores, resultantes da celebração
de contratos de patrocínio, face à popularidade e exposição mediática, fazendo uso da sua imagem de praticantes desportivos.
Os jogadores vão sentindo a necessidade de serem permanentemente representados por um empresário de futebol, e este, passa a oferecer, uma paVide G. Rossi, e A. Tessari, The professionalization of the sport agents, 2014 (disponível
em: http://www.worldbhc.org/files/full%20program/A6 B6).
2
Vide J. Wolohan, “The regulation on Sports Agents in the United States” in The international Sports Journal. AISCL, 2004, 3-4, página 49.
3
Vide K. Shropshire, e T. Davis , The Business of Sports Agents, Pennsylvania, University
of Pennsylvania Press, 2008, página 12; G. Rossi e A. Tessari, The professionalization…, ob.
cit.; KEA European Affairs Study on Sports Agents in the European Union, a study commissioned by the European Commission, 2009, 19-12, disponível em: http://ec.europa.eu/assets/
eac/sport/library/studies/study-sports-agents-in-eu.pdf; J. Leal Amado, (2002), Vinculação
versus Liberdade.
1
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nóplia de novos serviços (jurídicos, financeiros e outros), contribuindo para
ganhos mais expressivos.
Com o engrandecimento da posição, e da atividade do empresário de futebol, verificou-se a necessidade de medidas legislativas que regulassem
essa atividade, as quais foram introduzidas na década de oitenta do século
passado.

3. Evolução na Europa
O percurso histórico dos empresários de futebol na Europa pode ser faseado em quatro períodos4.
Numa primeira fase, a preponderância dos dirigentes desportivos sobre
os jogadores, em que se assistia a um desequilíbrio das posições negociais,
além da mobilidade controlada dos jogadores pelos dirigentes desportivos,
num sistema “reter e transferir”, em que o clube vendedor tinha sempre que
ser reembolsado pela transferência, a título do seu investimento no jogador,
e este só podia ser transferido para um novo clube com a aprovação do
anterior.
Numa segunda fase que se desenrola entre o início da década de sessenta e o início da década de noventa, ambas do século XX, assinala a atividade
dos empresários de futebol a ser exercida em prole dos jogadores.
Os dirigentes desportivos não encararam a mudança de paradigma de
conduta dos empresários de futebol de modo benévolo.
Todavia, a conjuntura era favorável, a expansão do mercado de transferências era evidente, a mediatização do futebol impulsionou novas oportunidades de negócio e de receitas, como os patrocínios, o aumento dos salários dos jogadores e com isso, novas necessidades de serviços. Satisfeitos
pelos empresários de futebol, ou por seu intermédio, o conhecimento destes
dos vários mercados de transferências e das performances dos jogadores
em diferentes ligas, permitiram que a sua atividade se tornasse mais ampla
e a sua posição ficasse cada vez mais fortalecida no mundo do futebol.
No final deste período, revelando os ventos de mudança, surgem as primeiras referências legislativas à atividade do empresário de futebol, em
Itália e em França5.
O terceiro período vai dos princípios da década de 90 até ao ano de 2015,
e é marcado pela profissionalização dos empresários de futebol. Em 1991,
Les agentes dans le sport professionnel: Revue Juridique et Economic du Sport, 81,
Dalloz, 9-13; G. ROSSI e A. TESSARI (2014) identificam três períodos, abriu-se o quarto com
a aprovação do regulamento dos Intermediários da FIFA.
5
Vide R. Tomás, “Do agente de jogadores ao intermediário: regulamento de intermediários da FPF” in Direito e Finanças do Desporto, Volume II. (org. Miranda, J. e Rodrigues).
Lisboa, ICJP/IDEFF, 2016, página 158.
4
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surge a primeira regulamentação da atividade dos empresários de futebol
pela FIFA, na altura designava por agentes de jogadores (e assim se manteve até 2015), em que o exercício da atividade estava condicionado à emissão de uma licença pela FIFA. Este reconhecimento formal, institucional e
internacional do empresário de futebol importou a regulação da sua atividade, ou pelo menos do núcleo essencial dela, tendo sido adstritos deveres e
responsabilidades aos empresários de futebol licenciados.
O regulamento de 1991 foi objeto de duas alterações, em 1994 e 1995. É
em 1995 que é proferido o famoso Acórdão Bosman6 do TJCE, o qual veio
determinar que, mediante a cessação do contrato de trabalho de duração
determinada, os jogadores adquiriam a liberdade de circulação, podendo
negociar com outros clubes, sem ser devida indemnização ao clube pelo
qual deixariam de jogar.
Com esta decisão judicial o mercado de transferências expande-se, o que
foi impulsionador para similar incremento da esfera da atuação dos empresários de futebol. Gozando os jogadores de livre circulação após o término
do contrato, e sem necessidade do pagamento de indemnização pela transferência, os clubes, para obter receitas, procuravam vender os jogadores
quando estes ainda estavam sob contrato, caso quisessem prescindir deles,
ou se os quisessem manter na equipa tinham de propor novos contratos
com melhores condições antes que os vigentes cessassem. Tanto numa situação como noutra, os jogadores e os empresários de futebol viam as suas
condições remuneratórias beneficiadas, pelo que estes últimos tinham todo
o interesse numa atividade intensa do mercado de transferências.
Neste cenário, é usual o recurso, tanto por jogadores como por clubes,
a empresários de futebol para a atividade de intermediação, tendo sido reconhecida esta como uma profissão, e regulada pela FIFA. Em 1 de Abril de
2001 entrou em vigor um novo regulamento para os empresários de futebol,
no qual se procedia à alteração da entidade emitente das licenças para o
exercício da atividade do empresário de futebol, que passaria a ser a federação nacional respetiva, ao invés da FIFA.
Este regulamento deu lugar a outro, que entrou em vigor, em 2008, do qual
decorria a obrigação das federações nacionais adaptarem os seus regulamentos às normas então estabelecidas pela FIFA7, tendo, por sua vez, sido
substituído pelo Regulamento de relacionamento com os Intermediários
(“Regulations on Working with Intermediaries”), que entrou em vigor em 1 de
Abril de 2015.
O quarto, e último, período que decorre de 2015 até ao presente e que
se distingue pela vigência do Regulamento de relacionamento com os
Intermediários, o qual não só veio alterar o nome do empresário de futebol,
Cfr. Ac. do TJCE, Proc. C-415/93 (Acórdão Bosman), de 15 de Dezembro de 1995, disponível para consulta em: http://eur-lex.europa.eu/índex.htm.
7
Vide KEA European Affairs, Study on Sports Agents in the European Union, a study commissioned by the European Commission, 2009, páginas 19-22.
6
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de agente para intermediário, como veio substituir o sistema de licenciamento por um novo sistema de registo obrigatório. A FIFA justificou que um
dos principais objetivos com este novo sistema era que fosse mais transparente8 e eficaz na sua aplicação nacional.

4. Regulamentação da FIFA
Em 1 de Abril de 2015 entrou em vigor o Regulamento de relacionamento
com os Intermediários da FIFA9 (RIFIFA), aprovado pelo seu Comité Executivo
em 21 de Março de 2014, cuja génese se remete a 3 de Junho de 2009, ao 59.º
Congresso da FIFA onde foi decidido proceder à revisão do Regulamento de
Agente de Jogadores da FIFA de 2008 (“FIFA Players Agents Regulations 2008”).
Na essência do Regulamento, a FIFA vem defender a introdução das novas normas com a necessidade de responder às realidades desafiantes das
relações atuais entre jogadores e clubes, bem como para permitir um controlo adequado e transparência nas transferências dos jogadores, enunciando que as disposições no Regulamento se tratavam apenas de requisitos
mínimos que deveriam ser implementados pelas federações nacionais, as
quais poderiam adicionar outros.
O RIFIFA representa uma profunda alteração não pela modificação do
nome daquele que exerce a atividade de intermediação desportiva, que passa a designar-se por “intermediário”, mas pela mudança de postura face
a esse controlo nas relações entre jogadores e clubes, e estes entre si, visando a celebração de contratos de trabalho desportivo e transferência de
jogadores.
Essa mudança que representou, sobretudo, a delegação da FIFA desse
poder de controlo para as federações nacionais, foi vista, por muitos, como
uma desregulação, e não como uma modalidade de controlo mais eficaz,
como alegado pela FIFA, até porque paralelamente o acesso à profissão de
intermediário passou a ser menos exigente.
O sistema de licenciamento deu lugar ao sistema de registo, sem necessidade de obtenção de aprovação em exame para serem aferidos os seus
conhecimentos e aptidões para a profissão. Perante as fragilidades do sistema anterior, a FIFA incrementou as responsabilidades dos jogadores e
dos clubes, em sede de transparência das suas relações, nomeadamente
de obrigações administrativas, ficando o ónus do seu cumprimento nestes,
e em menor grau no intermediário. As federações nacionais são obrigadas
a implementar e executar, pelo menos, os requisitos mínimos previstos no
Cfr. A Circular nº 1417, de 30 de Abril de 2014, emitida pela FIFA, a propósito do RIFIFA, disponível em: http//resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/33/57/54/
circularno.1417-ewregulationsonworkingwithintermediaries_neutral.pdf.
9
A FIFA, associação de direito privado suíço, que é a organização internacional que regula as federações nacionais de futebol suas associadas.
8
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RIFIFA, sujeitos às leis ordinárias nacionais, devendo aprovar regulamentos
que incorporem os princípios do Regulamento10 e podendo ir além dos requisitos mínimos aduzidos.

5. Regulamentação da FPF
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF)11 foi constituída em 31 de Março
de 1914, e de acordo com os seus Estatutos12, sob a forma de associação
(logo, pessoa coletiva sem fins lucrativos) de direito privado, a qual tem por
principal objeto, promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino
e a prática do futebol, em todas as suas variantes e competições. Para o
desenvolvimento do seu objeto, cabe à FPF, entre outras funções, elaborar
e aprovar normas e regulamentos, garantindo a sua aplicação, bem como,
respeitar e prevenir qualquer violação dos regulamentos, diretivas e decisões da FIFA, da UEFA e da FPF, encetando os melhores esforços para que
os mesmos sejam cumpridos pelos seus sócios.
A FPF é titular do estatuto de utilidade pública desportiva, ou seja, detentora do instrumento jurídico por que é atribuída a uma federação desportiva
a competência para o exercício de poderes de natureza pública13. Esse estatuto confere a uma federação desportiva, em exclusivo, a competência para
a realização de finalidades compreendidas nas atribuições do Estado. Os
poderes das federações desportivas que têm essa natureza – pública – são
os exercidos no âmbito da regulamentação e disciplina da respetiva modalidade, que lhe sejam conferidos por lei14.
Atendendo a este enquadramento, e à entrada em vigor do RIFIFA, em 1 de
Abril de 2015, que prevê que as associações nacionais, como a FPF, devem
implementar e executar pelo menos os requisitos mínimos aí estabelecidos, sujeitos às leis nacionais. A FPF veio transpor este Regulamento de um
modo inovador face ao que tinha feito para os Regulamentos dos Agentes
de Jogadores da FIFA, tanto de 2001 como de 2008, mediante a aprovação
de um regulamento próprio.
Vide M. Colucci, “The FIFA Regulations on working with intermediaries: a comparative analysis”, in the FIFA regulations on working with intermediaries, implementation at
National Level, 2.ª ed,. 2016.
11
Sobre as federações desportivas. Vide, entre outros, As federações desportivas: contributo para o estudo do ordenamento jurídico desportivo. Coimbra editora; L. Correia e L.
Relógio (2016).
12
Estatutos da FPF, versão de 09 de Novembro de 2016, disponíveis em: http://www.fpf.
pt/pt/intitucional/Documenta%C3%A7%C3%A3o.
13
Vide L. Correia (2010) ob. cit., 227.
14
Cfr. Decreto-Lei nº 248-B/2008, de 31 de Dezembro, com a redação dada pelo DecretoLei nº 93/2014, de 23 de Junho, que estabelece o regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição de estatuto de utilidade publica, art.11º, disponível para
consulta em: https://dre.pt/.
10

111

Henrique Manuel Silva Faria

Conforme aduz a doutrina15, os regulamentos federativos internacionais
desportivos, porque são emanados de associações de direito privado, para
vigorarem na ordem jurídica interna têm de ser transpostos pelas federações nacionais respetivas. A FPF está obrigada estatutariamente a respeitar
os regulamentos da FIFA, e na esfera nacional é uma entidade de direito
privado, mas com poderes públicos, nomeadamente no que respeita à regulamentação da respetiva modalidade (neste caso, o futebol).
Com os Regulamentos dos Agentes de Jogadores da FIFA, de 2001 e de
2008, a FPF limitou-se a traduzir e a publicitar esses regulamentos, sem
apresentar um regulamento próprio que atendesse às especificidades da legislação nacional, mas com o RIFIFA, cumpriu com maior rigor o que este
previa e aprovou um regulamento próprio: o RIFPF, que entra em vigor, mediante comunicação oficial n.º 310, de 1 de Abril de 2015.
O Regulamento de Intermediários da FPF (RIFPF) configura um compromisso entre os requisitos mínimos do RIFIFA, bem como dos princípios aí
plasmados, a que a FPF estava obrigada implementar, com as disposições
da legislação nacional, sobretudo as diretamente aplicáveis à atividade de
empresário de futebol, como sejam o regime jurídico da atividade do empresário de futebol, consignado à data da aprovação do Regulamento de
Intermediários da FPF na Lei n.º 28/9816 (RJCTPD), de 26 de Junho, na Lei n.º
54/201717 (NRJCTPD), de 14 de Julho, na Lei n.º 5/200718 (LBAFD), de 16 de
Janeiro e na Lei n.º 50/200719 (RJRPCA), de 31 de Agosto.
O Tribunal da Relação de Lisboa, vem enunciar que a FPF tem legitimidade para produzir regulamentação relativa à atividade de empresário de
futebol, e que “as prerrogativas de regulamentação da atividade 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”.
5.1 Conceito de intermediário
O Regulamento da FPF, tal como o Regulamento da FIFA, introduz o conceito inovador de “intermediário”, ou seja, “é a pessoa singular ou coletiva
que, com capacidade jurídica, contra remuneração ou gratuitamente, repreVide J. Meirim, “Regulamentação da atividade de empresário desportivo” in Cadernos
de Direito Privado, nº30, 2010.
16
A Lei nº 28/98, de 26 de Junho, estabelece o regime do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva (RJCTPD).
17
A Lei nº 54/2017, de 14 de Julho, estabelece o regime jurídico do contrato de trabalho
do praticante desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de representação ou intermediação (NRJCTPD).
18
A Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, é a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto
(LBAFD).
19
A versão atualizada da Lei nº 50/2007 (RJRPCA), de 31 de Agosto, que plasma o regime jurídico da responsabilidade penal dos comportamentos antidesportivos.
15

112

O Empresário de Futebol/Intermediário ...

senta o jogador ou o clube em negociações, tendo em vista a assinatura de
um contrato de trabalho desportivo ou de um contrato de transferência”. É
uma definição quase idêntica à do RIFIFA, apenas contendo adicionalmente
a esta que o intermediário deverá ter capacidade jurídica.
Face à legislação nacional, o conceito aqui avançado, para além do nome
adotado ser diverso (nos regulamentos federativos internacional e nacional
é intermediário, enquanto nas leis nacionais é empresário desportivo), também difere daquele que é expresso em qualquer dos diplomas anteditos20,
que, aliás apresentam conceitos com aspetos diferenciados, quanto à gratuitidade, ou não, da atividade, quer quanto à sua extensão.
5.2 Objeto e aplicação do Regulamento
No que concerne ao objeto e respetivo âmbito de aplicação, o RIFPF enuncia as normas que regulam a contratação dos serviços de um intermediário
pelos jogadores e/ou clubes com vista a celebrar, ou renovar, um contrato de
trabalho entre um jogador e um clube, ou a celebrar um contrato de transferência, temporária ou definitiva, entre dois clubes, sendo estas normas regulamentares aplicáveis quer aos intermediários, quer a todos os jogadores
e clubes filiados na FPF, na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFF)21
e nas associações distritais e regionais de futebol. Relevante é a ressalva de
que o disposto no RIFPF não afecta a validade dos contratos de trabalho ou
dos contratos de transferência dos jogadores, e que corresponde ao enunciado no art. 1.º, n.º 4, do RIFIFA.
5.3 Princípios da atividade do intermediário
O RIFPF não intitula especificamente os princípios que regem a atividade
do intermediário, optando, tal como o RIFIFA, a enunciá-los dispersamente ao
longo do regulamento, e estão essencialmente concentrados nos modelos,
anexos ao Regulamento, como sejam: de respeito e obediência à lei e aos regulamentos, de reputação moral e financeira irrepreensível, de incompatibilidades, de conflitos de interesses, de transparência e de dever de cooperação.

No NRJCTPD, empresário desportivo é “pessoa singular ou coletiva que, estando devidamente credenciada, exerça a atividade de representação ou intermediação, ocasional ou
permanente, na celebração de contratos desportivos” art.2º, d).
21
Conforme aduzido na LBAFD, art. 22º, nº1 “as federações unidesportivas em que se
disputem competições desportivas de natureza profissional, como tal definidas na lei, integram uma liga profissional, sob a forma de associação sem fins lucrativos”, competências
aduzidas nomeadamente no art.22º, nº 2, dessa lei.
20
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5.4 Registo
O exercício da atividade de intermediário está condicionado ao registo de
pessoas singulares ou coletivas na FPF22, e no caso destas últimas apenas
será tal registo aceite se um seu representante se encontrar registado como
intermediário. Com a entrada em vigor do RIFIFA, o sistema de licenciamento é substituído pelo sistema de registo.
O pedido de registo pelo intermediário deve ser prévio à sua participação
numa transação, e até anterior à celebração do contrato de representação,
podendo esse registo ser solicitado para uma transação ou para uma época
desportiva.
Esse pedido de registo, ou renovação de pedido, pelo qual é devido uma
taxa de 1.000 euros23, deve ser instruído com uma série de elementos, de natureza diversa, que o próprio RIFPF elenca, como sejam cópia dos documentos de identificação civil e fiscal, certidão comprovativa de situação contributiva regularizada emitida pelas autoridades competentes (Autoridade
Tributária Aduaneira e Segurança Social), declaração de inexistência de situação de insolvência, registo criminal atualizado, cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil adequado ao exercício da atividade, que cubra
responsabilidade por danos até ao montante de 50.000 euros24, bem como
as declarações de intermediário, cujo próprio modelo consta como anexo ao
RIFPF, e de honra de inexistência de relações contratuais com ligas, federações, confederações e da FIFA. Estes documentos devem ser redigidos em
língua portuguesa.
5.5 Comissão de Intermediários
Uma medida inovadora do RIFPF face ao da FIFA, bem como aos outros
regulamentos federativos nacionais, é a previsão da criação da Comissão
de Intermediários, sendo esta comissão competente para emitir pareceres
obrigatórios e vinculativos, seja oficiosamente, seja a requerimento de qualquer interessado sobre a idoneidade quer dos candidatos a intermediários,
quer dos intermediários, podendo, neste último caso, haver lugar ao cancelamento do registo na FPF.
A comissão, composta por membros indicados pela FPF, pela LPFP, pelo
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e pela Associação Nacional
de Agentes de Futebol, toma decisão sobre a inidoneidade por dois terços

Incluindo aqui, na situação de cessão de posição contratual, o intermediário cessionário, o qual deverá estar registado (Cfr. RIFPF, art.9º, nº4).
23
50% do valor desta taxa é afeta ao Fundo de Garantia Salarial (Cfr. RIFPF, art. 15º)
24
A subscrição deste seguro já não consta do RIFIFA, sendo uma das alterações face ao
Regulamento de Agentes dos jogadores da FIFA de 2008, tendo deixado de ser uma obrigatoriedade para ser uma faculdade, contudo a FPF decidiu manter esse requisito como
exigível.
22
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dos membros da comissão, e deverá ter em conta, nomeadamente, os registos disciplinar, profissional e desportivo do candidato ou do intermediário.
Esta comissão pode ainda exercer funções de conciliação, a requerimento
de qualquer das partes em litígio.
5.6 Contrato de representação
No que respeita ao denominado “contrato de representação”, previsto
no art. 9.º do RIFPF, o qual corresponde em grande medida ao disposto
no art. 5.º do RIFIFA. Este contrato deverá conter os elementos essenciais
da relação jurídica entre o jogador ou o clube e o intermediário, devendo
ser celebrado antes do início da atividade por parte do intermediário, e os
dados que, pelo menos, devem ser incluídos são: identificação das partes
(incluindo o número de registo do intermediário), descrição do âmbito (esclarecendo a natureza dos serviços a prestar), duração da relação jurídica
(restrita a um prazo máximo de dois anos, e sem possibilidade de inclusão de cláusula de renovação automática), remuneração do intermediário
pela atividade desenvolvida, condições de pagamento, data da assinatura,
cláusulas de rescisão (caso existam) e assinatura das partes (com a especificidade de quando o jogador é parte ser obrigatório quer o reconhecimento presencial da sua assinatura, quer a menção especial de ter-lhe
sido entregue cópia do contrato).
Este contrato, que é celebrado em quadruplicado, no caso das competições profissionais, se destinando uma cópia para a FPF, outra para a LPFP
e as outras duas para cada uma das partes, deve ser depositado, antes do
registo da transação, na FPF, e caso ocorra alguma situação que afete o
contrato de representação depositado (v.g. cessão da posição contratual,
termo antecipado, subcontratação, alteração) as partes (jogador, clube e intermediário) devem informar a FPF no prazo de dez dias a partir do facto que
originou a alteração.
De notar que o RIFPF acolheu, no que respeita à duração do contrato e respetivo limite temporal, a opção do Regulamento dos Agentes de Jogadores
da FIFA 2008, ou seja de dois anos, e não a solução do RIFIFA, que não estabelece limite temporal para o aduzido contrato.
5.7 Divulgação e publicação
Em termos de divulgação, e cumprindo o princípio da transparência, o
RIFPF estabelece a obrigação do jogador e clube comunicarem à FPF as
informações completas sobre todas e quaisquer remunerações ou pagamentos acordados, sejam de que natureza forem, que tenham efetuado ou
venham a efetuar a favor de um intermediário, devendo, a pedido da FPF,
divulgar todos os contratos, acordos e registos com Intermediário, que estejam relacionados com os contratos de trabalho ou de transferência. Ou
seja, o ónus de divulgação recai sobre o jogador e o clube, e não sobre o
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intermediário, os quais ainda devem assegurar que qualquer contrato de
transferência ou contrato de trabalho celebrado com o recurso a serviços
de intermediário contém o nome e assinatura desse intermediário e o seu
número de registo na FPF, e no caso de não terem sido utilizados os serviços
de um intermediário, para aqueles efeitos, haver cláusula específica enunciando tal25.
Relativamente à publicação e com vista também a transparência, compete à FPF, no seu sítio oficial, até ao final do mês de março de cada ano, tornar
público os nomes de todos os intermediários que tenha registado, as transações que foram objeto de intermediação e o montante total de todas as
remunerações ou pagamentos efetuados pelos jogadores e clubes filiados26.
5.8 Remuneração
Relativamente aos pagamentos a intermediários, o NRJCTPD tomou um
novo rumo e não faz a distinção entre os valores devidos pelo jogador ou
pelo clube27, apenas estabelece como limite 10% e a base de incidência também difere, já que é o montante líquido da remuneração, ou seja, o art. 38.º,
n.º 3, do NRJCTPD enuncia que, no caso de contrato celebrado com um jogador, a remuneração paga por este ao empresário desportivo não pode exceder 10% do montante líquido da sua remuneração.
O RIFPF refere que o clube deve garantir que os pagamentos devidos a
outro clube relativamente a uma transferência (compensação por formação
ou contribuição de solidariedade), não sejam efetuados ao intermediário
nem pelo próprio intermediário, sendo que, qualquer pagamento dos serviços prestados por um intermediário é efetuado exclusivamente pelo jogador
ou pelo clube, sendo proibida a cessão de créditos28.
O que reflete o ónus sobre o clube e o jogador, na salvaguarda da transparência e obviando práticas de risco neste âmbito. Após a conclusão da
transação, o jogador pode dar o seu consentimento escrito ao clube para
que este pague ao intermediário em seu nome, devendo o pagamento efetuado em nome do jogador estar em conformidade com as condições de
pagamento acordadas entre o jogador e o intermediário.
5.9 Conflitos de interesses
O RIFPF ainda prevê, quanto aos intermediários, os eventuais conflitos de
interesses que possam vir a existir, estabelecendo que o jogador e o clube,
antes de contratarem os serviços de um intermediário, devem realizar todos

Cfr. NRJCTPD, art. 38º, nºs 4 e 5.
Cfr. RIFPF, art. 10º, n.º 7.
27
Solução entendível, dado que o diploma regula nomeadamente o contrato de trabalho
do praticante desportivo.
28
Cfr. RIFPF, art. 11º, nºs 4 e 5.
25
26
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os esforços para garantir que, em relação a todos eles, não existe conflitos
de interesses, nem que haja risco de poder vir a existir.
Em termos de regime sancionatório, a FPF é responsável pela imposição de sanções a qualquer das partes que viole as disposições do seu
Regulamento de Intermediários, devendo 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, conforme o seu Código Disciplinar.
Dado que o RIFPF não apresenta um quadro de sanções, será de aplicar
o Regulamento Disciplinar da FPF, o qual se aplica a todos os agentes desportivos, onde se inclui na definição aí apresentada o empresário desportivo
(designado como “agente de jogadores”)29.

6. Regime jurídico nacional da atividade e do contrato de intermediação
Foi com a Lei n.º 28/98, de 26 de Junho (RJCTPD), que veio revogar o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo e do contrato de formação
desportiva, estabelecido no Decreto-Lei n.º 305/95, de 18 de Novembro, e
que estabeleceu um novo regime, que a figura do “empresário desportivo”
surge na ordem jurídica portuguesa, tendo o RJCTPD apresentado a sua definição (art. 2.º, d)) e dedicado um dos seus capítulos (Capítulo IV – Dos
empresários desportivos), com quarto art.s (art. 22.º a 25.º), que versam
sobre o exercício da atividade de empresário desportivo, e suas limitações,
bem como o registo deste e a remuneração da sua atividade.
O RJCTPD foi revogado pela Lei n.º 54/2017 (NRJCTPD), de 14 de Julho, a
qual estabelece o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação desportiva, bem como o dos empresários
desportivos, o que representa uma inovação, dado que, embora o RJCTPD
tivesse um capítulo dedicado aos empresários desportivos, pela primeira
vez é referido no objeto de uma lei que esta estabelece o regime dos empresários desportivos.
O NRJCTPD, tal como o RJCTPD, apresenta uma noção de empresário
desportivo (art. 2.º, c)), que é idêntica à do RJCTPD, mas omite a menção a
ser uma atividade onerosa, e difere da definição do LBAFD por qualificar os
contratos como desportivos e não aduzir a “contratos de formação desportiva, de trabalho desportivo ou relativos a direitos de imagem”.
Também é aludido o empresário desportivo a propósito do contrato de
trabalho desportivo (art.6.º, n.º 3, b)), na medida em que, entre os elementos que devem constar do contrato de trabalho desportivo, é estabelecida a
identificação do empresário desportivo que tenha intervenção no contrato,
29

Cfr. Regulamento Disciplinar da FPF, art.s 3º, nº4 e 5º, nº1.
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com indicação da parte que representa, ou a menção expressa de que o contrato foi celebrado sem intervenção do empresário desportivo.
O último diploma que aduz ao empresário desportivo é o Regime Jurídico
de Responsabilidade Penal por Comportamentos Antidesportivos, Lei n.º
50/2007, de 31 de Agosto, sendo comportamentos antidesportivos “aqueles
que sejam suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva”.

7. Natureza jurídica do contrato de intermediação firmado pelo empresário de futebol e sua problemática
O empresário de futebol, que já foi designado por agente, e é denominado também por intermediário, é atualmente, conforme enuncia J. Amado,
J., “um ator central no teatro da negociação contratual”30. O empresário de
futebol, não só tem diversas designações, como também múltiplas funções
no desempenho da sua atividade, versátil e elástica.
Se é verdade que o empresário de futebol que até há pouco tempo, apelidavam de agente (porventura, não só decorrente de ser essa a designação
na regulamentação internacional desportiva, mas também pela sua atuação,
de algum modo, ter conexão com o âmbito da agência, no que respeita à
promoção e celebração de contratos para o seu cliente), e agora o designam
de intermediário (numa visão mais restritiva, focada na vertente essencial
da sua atividade, como mediador unilateral na promoção de celebração de
contratos de trabalho desportivo ou contratos de transferência) ou ainda o
intitulam de empresário (designação escolhida pelo legislador português,
talvez por assumir, muitas vezes, a gestão da carreira desportiva do jogador
de futebol, nas suas diversas vertentes), mas independentemente da designação que lhe seja remetida, estamos perante uma figura do mundo do
futebol à qual ninguém é indiferente, pela influência que tem na comunidade
desportiva, decorrente de ser um dos protagonistas na negociação contratual desportiva.
O empresário de futebol desempenha, ou pode desempenhar, uma panóplia de atividades: promoção da celebração de contratos de trabalho desportivo, de contratos de transferência, de formação desportiva, de direitos
de imagem, de patrocínios, bem como de assessoria financeira, fiscal e/ou
jurídica, ou outros serviços de assistência, ou ainda mesmo a agregação
destas diversas funções na atividade de “gestão da carreira desportiva”.
Se, de verdade, é difícil ter uma designação unânime para o empresário de
futebol, que, de algum modo, identifique, ou delimite, a sua atividade, ainda
mais complexo é qualificar a relação contratual que existe entre aquele e
30
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o jogador ou o clube desportivo. Por isso, diversas qualificações têm sido
avançadas: contrato de agência, de mandato, de mediação, de prestação de
serviços ou misto, tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Esta é uma
problemática não apenas existente em Portugal, mas bem patente na esfera
internacional.
Os tribunais superiores portugueses têm produzido escassa jurisprudência – sobre questões relativas aos contratos celebrados entre o empresário
de futebol e o jogador ou clube desportivo, sendo a maioria dos casos ligados à questão da validade do contrato na ausência do registo, ou registo
adequado, nas organizações desportivas competentes. Foram publicados
alguns acórdãos que versam sobre os contratos celebrados entre o empresário de futebol e o jogador ou clube.31

8. Conclusão
A intermediação no futebol profissional tem sido desenvolvida, no decurso do tempo, pela figura que tem sido designada por empresário de futebol, intermediário ou agente. A origem desta figura remonta aos primórdios
do futebol moderno, e às suas primeiras competições, em meados do séc.
XIX, tendo percorrido um longo percurso desde esse período até à posição
que hoje ocupa: protagonista na negociação contratual desportiva e um dos
atores mais influentes no futebol profissional.
A evolução desta figura e da sua atividade, cresceu com a profissionalização do futebol, e à sua mediatização, impulsionada pelas reformas laborais,
e consequente liberalização do mercado, bem como ao desenvolvimento da
indústria do futebol, cada vez mais global, e geradora de recursos financeiros cada vez mais avultados. O sucesso do empresário de futebol não
foi imediato, passando por diversas fases, desde o estado do scouting e de
uma atuação exclusiva em prole dos clubes desportivos, para uma atividade
desenvolvida em defesa dos interesses também dos jogadores, cada vez
mais vasta, indo para além da intermediação contratual, e passando, muitas
vezes, pela gestão da carreira desportiva e da prestação de serviços de assistência diversos.
O novo regulamento concebeu uma mudança de paradigma, o empresário de futebol deixou de ser intitulado como “agente” para ser designado
por “intermediário”, e a regulamentação desportiva passou apenas a regular o relacionamento daquele com os jogadores e os clubes desportivos, no
âmbito da atividade de intermediação, ou seja, na negociação com vista à
Ac. do TCA Sul, Proc. 08523/15, de 24 de Setembro de 2015; Ac. do TRL, Proc.
7248-13.6TBCSC.L1-8, de 1 de Junho de 2017; Ac. do TRL, Proc. 10145/14.8T8LSB.L1-6, de
16 de Março de 2017; Ac. do TRL, Proc. 266/14.9TJLSB.L1-2, de 2 de Junho de 2016; Ac. do
TRL, Proc. 165/14.4TBFUN.L1-6, 22 de Outubro de 2015; disponíveis em: www.dgsi.pt.
31
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celebração de um contrato de trabalho desportivo ou um contrato de transferência, sob a regulação das federações nacionais e a orientação da FIFA.
Esta mudança configurou, sobretudo, a delegação da FIFA dos poderes de
controlo das relações com os intermediários para as federações nacionais,
o que foi entendido, por muitos, como uma desregulação por parte da FIFA.
A experiência, desde 2015, revelou que foram feitos progressos em termos
de transparência e permitiu que as normas adotadas pelas federações nacionais revestissem uma maior adequação a cada realidade nacional, o que,
em princípio, poderia ser mais pragmático e eficaz, mas também foi reveladora da ausência de harmonização das normas regulamentares entre as
diferentes federações nacionais, sobre esta temática, dado que as organizações nacionais perfilharam soluções distintas entre si.
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REGULAÇÃO DA
CATEGORIA PROFISSIONAL DOS
INTERMEDIÁRIOS DESPORTIVOS
DAV I D V. BA STO S
Advogado estagiário

Sumário: 1. Introdução 2. O conceito de intermediário desportivo 3. Breve
referência histórica da origem do intermediário desportivo 4. A transição de
“FIFA Players’ Agents Regulations (2008)” para “FIFA Regulations on Working
with Intermediaries (2015)” 5. O novo Regulamento sobre Intermediários
Desportivos (2015) e a análise sumária da transposição dos padrões impostos pela FIFA para o Regulamento da Federação Portuguesa de Futebol.
6. Efeitos no mercado e na qualidade da representação. 7. Conclusão.
1. Introdução

A categoria profissional do intermediário desportivo (ambígua e corriqueiramente denominada de “agente”) tem assistido, ao longo da história
do Desporto, a um aumento hiperbólico da sua ingerência negocial e das
quantias remuneratórias, estendendo-se esse trajeto ascendente também
ao mediatismo dos intermediários desportivos, como são exemplo Scott
Boras, Jorge Mendes, Jonathan Barnett, Jeff Schwartz ou Mino Raiola, elenco este que preenche o top-5 da lista da Forbes que consagra os intermediários desportivos mais poderosos e influentes do globo terrestre de 2018,
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em que as comissões recebidas por esta elite oscilam entre os 62 milhões
e os 105 milhões de dólares, e os valores em contratos de representação
(comummente chamada de “carteira de jogadores”) entre os 628 milhões e
os 1,9 mil milhões de dólares.
Desengane-se quem pensa que só o futebol é capaz de gerar estas avultadas quantias, dado que o fenómeno de globalização desportiva não se
esgota nesta modalidade, e como exemplo disso, o primeiro lugar da lista
referida anteriormente é ocupado por um intermediário que concentra as
suas operações negociais no basebol. Fazendo uma simples análise da lista
referida anteriormente podemos encontrar um significativo número de intermediários que operam no basebol, no basquetebol, no hóquei e no futebol
americano e facilmente se percebe a grande presença destes desportos de
origem americana na lista1, pois são modalidades altamente lucrativas devido ao grande consumo por parte da população americana (contando com
cada vez mais audiência internacional), e também à megalomania característica dos desportos americanos, facilmente percetível através da quantia
dos acordos televisivos, de patrocínios, da construção bilionária de estádios
e pavilhões, os elevados números de assistência nos estádios, das audiências televisivas, da venda de “merchandising”. Todo um fenómeno semelhante ao que acontece no futebol, e que vai dotando o Desporto de uma natureza altamente lucrativa e globalmente expansível, a juntar ao fenómeno
passional e emocional que cada modalidade acarreta desde os primórdios
da existência do Desporto.
Com o fenómeno de globalização desportiva (que é uma consequência indissociável da globalização em geral) as áreas profissionais que circundam
a atividade desportiva aumentaram, e aquelas que já existiam exigem cada
vez mais um conhecimento aprofundado, um maior nível de formação e uma
perícia técnica (e tática em alguns setores) cada vez mais exigente. Quem
acompanha futebol há alguns anos ou décadas, facilmente percebe que os
jogadores que constituem uma equipa de futebol são dotados de uma compleição física cada vez mais desenvolvida, de uma vertente técnico-tática
trabalhada de forma hipertrófica pela equipa técnica dos seus clubes, de estádios altamente preparados e protocolados para a organização de eventos
desportivos, da criação de departamentos policiais especializados nestes
eventos, de introdução de sistemas tecnológicos que prometem lutar pela
verdade desportiva, de competições desportivas cada vez mais transmitidas, divulgadas e assistidas, entre muitos outros fatores que catapultam as
modalidades desportivas para a ribalta.
Ao longo deste trabalho, iremos debruçar-nos especifica e exclusivamente na modalidade mencionada, enquadrando legalmente esta categoria laboral, analisando o novo sistema de regulamentação da atividade dos intermediários de futebol aprovado pela Fédération Internationale de Football

1
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Association (doravante tratada pelo acrónimo FIFA) em Março de 2014, em
vigor desde Abril de 2015.

2. O conceito de intermediário desportivo

Esta é uma categoria profissional que é apelidada de várias formas pela
opinião pública e comunicação social. É muito frequente ouvirmos falar em
termos como “agente” de jogadores. A diferença entre o conceito “agente”, e
“intermediário” não existe, tanto na interpretação da lei como na assunção
básica dos conceitos, “mas ainda assim não deixa de ser verdadeiro na perceção da maioria dos públicos”.22
No antigo Regulamento de 2008, denominado “FIFA Players’ Agents
Regulations”, o termo utilizado (percetível no próprio título do documento)
era “agente de jogadores”. Contudo, com o advento do novo Regulamento de
2015, com o título “FIFA Regulations on Working with Intermediaries”, a FIFA
passa a denominar os profissionais desta área de “intermediários desportivos” (constante também do título deste novo documento). No fundo, é uma
questão de terminologia.
A Federação Portuguesa de Futebol define o conceito de intermediário, no
artigo 4º do Regulamento de Intermediários. O referido artigo diz o seguinte:
“Intermediário é a pessoa singular ou coletiva 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 trabalho desportivo ou de um contrato de transferência.”. Note-se que um contrato de
transferência de um jogador para um clube tanto pode ser a título de cedência como a título definitivo.

3. Breve referência histórica à origem do intermediário desportivo

Em primeiro lugar, e antes de uma análise mais detalhada das normas que
regem esta atividade profissional, é importante fazer uma breve referência
ao contexto histórico desta profissão.
Apesar da proliferação dos intermediários desportivos ter ocorrido na década de 60 do séc. XX33, temos que recuar ao ano de 1925, localizarmo-nos
no Estado de Illinois, nos Estados Unidos da América, e falar em dois nomes: “Red” Grange, e Charles “C.C.” Pyle, sendo o primeiro jogador de futebol
americano, e o segundo o seu “manager”. O referido jogador começou a sua
Emanuel Cordeiro Calçada, Agentes vs Intermediários, disponível em http://www.
quest.com.pt/em-destaque/destaque- 20150615-1601.
3
Sports Agents – History and Law, disponível em https://sportslaw.uslegal.com/
sports-agents-and-contracts/sports-agents- history-and-law/.
2
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carreira como a maior parte dos atletas profissionais que praticam modalidades de origem americana: nas competições universitárias. Grange era um
jogador que se destacava e que deliciava os adeptos (e estudantes) da
Universidade do Illinois.
Em 1925, o jogador trocou a sua equipa universitária para ingressar na
equipa profissional Chicago Bears, equipa do estado de Illinois, catapultado
pela sua fama e as renomadas qualidades técnicas e físicas. Na época, os
salários dos jogadores dos Bears eram fixados entre 100 a 200 dólares por
jogo. Pyle teve um papel ativo nas negociações do contrato entre os Bears
e o atleta, e conseguiu que o jogador recebesse um salário que era somado
a uma percentagem das receitas de bilheteira. Com esta negociação conseguiu um acordo que rendia cerca de 100.000 dólares por ano, números
astronómicos para aquela época. Pyle, como representante de Grange, negociava também os investimentos pessoais do atleta, as suas participações
em filmes ou até as suas aparições públicas4.
Mais de 80 anos depois, os números do contrato de Grange são frequentes,
nos atuais contratos desportivos. O atleta auferia a quantia astronómica na
época porque tinha o mediatismo necessário para gerar receitas para o seu
clube, para além da sua enorme valência desportiva. Hoje, isso acontece
com um extenso número de atletas, pois a influência e o mediatismo dos
mesmos ultrapassam culturas, religiões, etnias e fronteiras. O fenómeno da
globalização foi o catalisador para que, atualmente, adjetivemos o contrato
de Grange como banal, sem prejuízo da importância que Pyle e Grange tiveram para o desenvolvimento desta categoria profissional.
Com a proliferação desta atividade profissional e da consequente massificação dos contratos desportivos, em que uma grande parte envolve grandes
quantias monetárias, tornou- se cada vez mais urgente regular a atividade
de intermediação e legitimar a atividade dos agentes desportivos. A FIFA,
e outros homólogos atuantes nas diferentes modalidades desportivas, não
ficaram indiferentes a esta necessidade. Apesar do crescimento do número
de intermediários ter ocorrido na década de 60, a primeira ação de regulamentação da FIFA foi apenas em 1991. Contudo, os diplomas mais importantes surgiram em 2008 e em 2015.

4. A transição de “FIFA Players’ Agents Regulations (2008)” para

“FIFA Regulations on Working with Intermediaries (2015)”

No dia 3 de Junho de 2009 realizou-se o 59º Congresso da FIFA, realizado
em Nassau. Desse Congresso resultou a decisão de que o Regulamento dos
Agentes de Futebol vigente na época iria ser alvo de uma profunda reforJake Rossen, Athletic Support: a History of Sports Agents, 2015 disponível em http://
mentalfloss.com/article/69878/athletic-support-history- sports-agents.
4
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ma55. Na circular 14176, datada de 30 de Abril de 2014 a FIFA preconizou a
mudança da denominação da atividade profissional de “agente de jogadores” (como denominava até então) para “intermediário desportivo”, e estabeleceu o novo regulamento que entrou em vigor a 1 de Abril de 2015.
Contudo, a alteração da denominação da categoria profissional não é, de
todo, a mudança mais importante do sistema de regulamentação da atividade. A grande novidade do Regulamento de 2015 foi a delegação de competências para as respetivas federações de futebol de cada país. “A órbita
mudou. A FIFA passou a bola para as federações nacionais (…)”7.
O antigo regulamento, denominado originalmente de “FIFA Players’ Agents
Regulation” (Regulamento FIFA sobre Agentes de Futebol), foi aprovado pelo
Comité Executivo da FIFA a 29 de Outubro de 2007, e entrou em vigor a 1 de
Janeiro de 2008. No entanto, a FIFA regulava a atividade dos então denominados “agentes desportivos” desde 1991 através de um sistema de atribuição de licenças. Em 1994 e em 1995 existiram pequenas adaptações desse
sistema, mas foi em 2000 que existiu uma revisão (considerada essencial)
da atuação reguladora da FIFA, que entrou em vigor a 1 de Março de 2001.
Após essa revisão, as licenças passariam a ser atribuídas pelas associações nacionais, passou a ser necessário a aprovação num exame escrito,
um seguro de responsabilidade profissional, e a licença era atribuída por um
período indeterminado de tempo. Estudos feitos pela FIFA durante esse período de vigência do antigo Regulamento indicam que apenas 25 a 30% das
transferências nacionais eram operadas por agentes licenciados, existia
uma dificuldade de implementação do sistema de licenciamento e da coordenação entre a FIFA e as associações nacionais, existiam conflitos entre o
regulamento da FIFA e as leis dos diversos países, a juntar à existência de
mecanismos paralelos de agentes não licenciados.8
A 3 de Junho de 2009, durante o supramencionado 59º Congresso
da FIFA, decidiu-se pela reforma do Regulamento vigente até então. O
grupo de trabalho designado pela FIFA, reuniu-se em Julho, Setembro e
Novembro de 2009, e em Maio e Agosto de 2010. De acordo com a FIFA a
intenção não era desregular a profissão, mas sim conseguir um controlo
mais amplo, pois seria levado a cabo pelas respetivas associações nacionais. Se o antigo Regulamento sobre Agentes de Jogadores estabelecia

Cfr. https://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=4/news=working-with-intermediaries-reform-of-fifa-s- players-agents-system-2583543.html
6
Circular 1417, 2014 disponível em https://resources.fifa.com/image/
upload/1417-new-regulations-on-working-withintermediaries-2335754.
pdf?cloudid=szfmmpddbsjun3t5hic9.
7
Alexandre Miguel Mestre, Intermediários e diferenças, Futáfrica, 2015 disponível em
https://www.Abreuadvogados.Com/Xms/Files/05_Comunicacao/Artigos_Na_Imprensa/
Frutafrica_ALM.Pdf.
8
Mario Gallavotti, Reform of FIFA’s Players’ Agent System – Regulation on working
with intermediaries, 2010, disponível em https://www.globesoccer.com/wp-content/uploads/2012/12/M.Galavotti_Presentation.pdf.
5
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um sistema de licenciamento, o novo Regulamento sobre Intermediário
trouxe um sistema de registo.99

5. O novo regulamento sobre intermediários desportivos (2015) e a

análise sumária da transposição dos padrões impostos pela FIFA
para o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol.

Neste novo sistema, a FIFA optou por não regular exaustivamente a profissão (o diploma original tem apenas 11 artigos e 2 anexos que perfazem
um total de 20 páginas)10, estabelecendo padrões e requisitos mínimos que
as federações, na elaboração dos quadros normativos têm que transpor, havendo margem de discricionariedade de cada federação de poder tornar a
regulamentação da atividade mais aprofundada, sem prejuízo de terem que
ser respeitadas as normas imperativas do ordenamento jurídico do país da
respetiva federação. A parte final do n.º 2 do artigo 1º do novo Regulamento
ordena ainda que no quadro normativo de cada país sejam incorporados
os princípios estabelecidos pela FIFA no referido Regulamento. O artigo 2º
dá-nos os princípios gerais que a FIFA estabeleceu para balizar os quadros
normativos das associações nacionais, e no n.º 2 deste artigo é exaltada a
importância de que os intermediários, os jogadores e clubes atuem com diligência, e com a palavra “diligência” pretende-se dizer que as partes envolvidas devem esforçar-se para se assegurarem que os intermediários preencham e assinem a Declaração de Intermediário (anexa ao Regulamento).
Os artigos 3º e 4º dispõem sobre o sistema de registo e a sua obrigatoriedade. Todas as associações nacionais terão de desenvolver um sistema de
registo. Nesse sistema devem ser registadas todas as operações negociais
onde participem os intermediários (assim como acontece no Transfer Match
System, sistema criado para registo de transferências internacionais de jogadores) e tem como propósito a transparência e o controlo das operações
do mercado de transferências. A juntar a estes padrões estabelecidos pela
FIFA, será necessário cumprir com os seguintes requisitos:
a) O intermediário deverá preencher e assinar a “Declaração de
Intermediário”, mediante a qual se compromete a respeitar e a atuar
de acordo com o estabelecido com as normas da FIFA e das associações-membro nas quais desempenhe a sua atividade;
b) A “Declaração de Intermediário” deverá ser entregue à associação
onde o intermediário tiver efetuado o seu registo;
Guilherme Belfo Pereira, Novo Regulamento FIFA sobre Intermediários –
Principais diferenças em relação ao anterior Regulamento FIFA sobre Agentes de
Futebol, 2015 disponível em http://www.legalworks.pt/noticias-e-publicacoes/NovoRegulamento-FIFA-sobre-Intermediarios-Principais-diferencas-em-relacao-aoanterior-Regulamento/151/.
10
FIFA’s Regulations on Working with Intermediaries, 2015.
9
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c) O contrato de representação celebrado com o intermediário deverá ser
depositado na associação onde o intermediário estiver registado, assim como na associação onde o seu cliente estiver inscrito.
A título de exemplo, é importante comparar os artigos 3º e 4º do
Regulamento da FIFA, que estabelecem os vetores orientadores para as associações-membro, com os artigos 6º e 7º do Regulamento de Intermediários
da Federação Portuguesa de Futebol (que se viu obrigada a transpor esses
vetores para o seu quadro normativo, mas que tem margem de discricionariedade para “ir mais além” do que os vetores da FIFA, logo que esse aprofundamento não conflitue com a legislação nacional). O artigo 6º e 7º do
Regulamento da FPF estabelecem requisitos mais aprofundados que aqueles que a FIFA estabelece nos artigos 3º e 4º do seu Regulamento.
O nº 1 do artigo 7º do Regulamento da FPF exige sete documentos obrigatórios (redigidos em língua portuguesa como dispõe o nº 3 do respetivo artigo) para cada intermediário poder efetuar o registo. O nº 2 do referido artigo
dispõe sobre os impedimentos para o exercício da atividade. Atentando no
nº 4 do mesmo artigo, exige-se ainda, às pessoas coletivas que tenham pelo
menos um representante que se encontre registado como intermediário.
Quanto ao contrato de representação, o artigo 5º do Regulamento da FIFA
dispõe que o contrato de representação tem, obrigatoriamente que conter:
a) O âmbito de aplicação dos serviços prestados;
b) A descrição da natureza legal e objeto;
c) A identificação das partes;
d) Duração da relação legal;
e) Remuneração devida ao intermediário;
f) Condições gerais de pagamento;
g) Outras disposições acordadas entre as partes;
h) Assinaturas.
Apenas a título de comparação, o nº 2 do artigo 9º do Regulamento da
FPF exige os seguintes requisitos quanto ao contrato de representação:
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 atividade 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.
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O artigo 6º do Regulamento da FIFA dispõe sobre comunicação e publicidade de informação. As disposições em questão visam assegurar a integridade e a transparência da atividade dos intermediários através de, por
exemplo, a obrigação de anexar ao acordo da transferência ou ao contrato
de trabalho do jogador, os contratos celebrados com o seu intermediário
(nº2 do artigo 6º). Entre os 4 números deste artigo, sobressai, no nº 3 a obrigação imposta pela FIFA às associações-membro de publicar anualmente
os nomes de todos os intermediários que se encontrem registados nessa
associação. A título de exemplo, a página da Federação Portuguesa de
Futebol contém a lista dos intermediários registados, assim como o registo
das transações efetuadas.11
Outro ponto crucial previsto no Regulamento da FIFA no seu artigo 7º são
as remunerações dos intermediários. Facilmente se entende a importância
deste artigo considerando a seriedade e dimensão financeira que estes contratos envolvem. No mencionado artigo a FIFA dispõe no nº1 que a quantia
da remuneração devida ao intermediário deve ser calculada com base no
rendimento bruto correspondente à totalidade da duração do contrato. A
FPF no seu Regulamento, no artigo 11º, nº1, dispõe da mesma forma. Nas
alíneas do nº3 do artigo 7º do Regulamento da FIFA está escrito o seguinte:
a) A remuneração do intermediário contratado para representar o jogador não poderá ultrapassar os 3 % do valor bruto relativo ao salário
base auferido pelo jogador durante o período de vigência do contrato;
b )Quando o intermediário seja contratado para atuar em representação
do clube, com o objetivo de assinar um contrato de trabalho com um
jogador, a sua remuneração não poderá ser superior a 3% do valor
bruto relativo ao salário base auferido pelo jogador durante o período
de vigência do contrato;
c) Quando o intermediário seja contratado para atuar em representação
do clube, no âmbito de uma transferência, a sua remuneração será
calculada em função do valor daquela, nunca excedendo os 3%.
Em termos de comparação, o Regulamento da FPF, no n.º 3 do artigo 11º
dispõe o seguinte: “Salvo acordo em contrário, que deve constar de cláusula
escrita no contrato inicial, o montante total de remuneração por transação
devido ao Intermediário não pode exceder:
a) Quanto ao Intermediário que tenha sido contratado para agir em nome
de um jogador, 5% do rendimento bruto do jogador correspondente ao
período de duração do contrato de trabalho;
b) Quanto ao Intermediário que tenha sido contratado para agir em nome
de um clube, para fins de celebração de um contrato de trabalho com
um jogador, 5% do rendimento bruto do jogador correspondente ao
período de duração do contrato de trabalho11;

11
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c) Quanto ao Intermediário que tenha sido contratado para agir em nome
de um clube, para fins de celebração de um contrato de transferência
com um jogador, 5% do eventual prémio de transferência pago em relação à transferência do jogador, sendo ainda possível a remuneração
sujeita a condições futuras.”
Comparando ambas as disposições é claro que as alíneas de ambos os
artigos dispõem de forma idêntica, contudo a FIFA definiu um limite máximo
de 3% a ser transposto para o quadro normativo das associações-membro,
enquanto que, no Regulamento da FPF a percentagem é aumentada para 5%,
superando assim o máximo permitido pela FIFA e simultaneamente fazendo
uso da discricionariedade permitida às associações nacionais na transposição dos padrões exigidos pela FIFA.
Outro aspeto essencial deste artigo 7º do Regulamento da FIFA, e que tem
de ser absolutamente cumprido por todas as associações-membro, está
escrito no nº 8 do referido artigo: é expressamente proibido o pagamento
de qualquer montante relativo a transferências de jogadores menores de
idade, tal como dispõe o ponto 11 na “Definitions section” do regulamento
emanado pela FIFA intitulado de “Regulations on the Status and Transfer of
Players”12. No entanto, não existe no novo Regulamento uma provisão que
limite o número de anos de duração que o contrato pode ter. Todavia, esse
limite pode ser definido por cada associação-membro, como é exemplo a FA
(Federação Inglesa de Futebol) que no nº 8, 9 e 10, do capítulo B, dos seus
próprios Regulamentos (FA’s Regulation on Working With intermediaries), dispõe, que um intermediário não pode assinar qualquer acordo com um jogador menor antes do dia 1 de Janeiro do ano em que o jogador completa 16
anos (nº 8), não pode ser assinado um contrato de representação com um jogador menor a menos que seja assinado pelos pais ou representantes legais
com responsabilidade parental (nº 9), e que o contrato de representação não
pode ter uma duração superior a 2 anos (nº 10). Por sua vez, o Regulamento
da Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito da proteção de menores,
dispõe, no n. º4 do artigo 5º, o seguinte: “O Intermediário não pode agir em
nome e por conta de praticantes desportivos menores de idade”.
Por via de uma leitura atenta deste artigo, constante da regulamentação
federativa, em conjunto com o n. º3 do artigo 36º da Lei n. º 54/2017, que
veda igualmente “a representação de praticantes desportivos menores de
idade”, torna-se facilmente percetível que não é permitida a celebração de
contratos de representação com jogadores que sejam menores de idade.
O artigo 8º do “Regulations on Working with Intermediaries”, no seu n. º1
define que as partes devem atuar com diligência e fazer os esforços necessários para evitar situações de conflito de interesses, tal como o disposto
no artigo 12º do Regulamento da FPF. No entanto, este ponto do conflito de
Regulations on the Status and Transfer of Players disponível em https://resources.fifa.
com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.
pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g.
12

129

David V. Bastos

interesses parece ser um caso atípico e inverso ao que acontece com os
restantes padrões exigidos pela FIFA. No que concerne ao conflito de interesses, a FPF dispõe apenas o que foi acima descrito. No entanto, nos
nº 2 e 3 do artigo 8º do Regulamento da FIFA, está contemplada a possibilidade de o intermediário “confessar” por escrito uma hipotética situação
de conflito de interesses. Se esta formalidade for cumprida antes do início
das negociações, se as partes chegarem a acordo por escrito, é permitida a
representação de ambas as partes pelo mesmo intermediário, havendo obrigatoriedade de constar por escrito, se é o jogador ou o clube que assume a
remuneração do intermediário. Assim evita-se uma situação de pagamento
duplo. O Regulamento da FPF, nada dispõe sobre isto, no seu artigo 12º.
Quanto ao regime sancionatório, a FIFA, no artigo 9º, nº1 do seu
Regulamento, define apenas que cabe às associações-membro o papel de
impor as sanções necessárias às partes sob a sua jurisdição que tenham
infringido um ou ambos os Regulamentos. No nº 2 dispõe ainda que as associações são obrigadas a informar a FIFA das medidas sancionatórias que
tenham tomado, e é dada ao Comité Disciplinar da FIFA, ao abrigo do Código
Disciplinar da FIFA, a competência para decidir se estende esta sanção e se
a mesma produz efeitos a nível global (“worlwide effect”).
O regime sancionatório do quadro normativo português, transpõe de forma quase clonada, para o seu artigo 13º, aquilo que é estabelecido no artigo
9º do Regulamento da FIFA, dispondo:
“1. A FPF é responsável pela imposição de sanções a qualquer das partes
que viole as disposições do presente Regulamento.

2.A FPF notifica a FIFA de quaisquer sanções disciplinares impostas a
qualquer Intermediário.

3.A Comissão de Disciplina da FIFA decide se a sanção se estende a nível
mundial, de acordo com o Código Disciplinar da FIFA.”

Em última análise ao Regulamento da FIFA, deparamo-nos no artigo 10º com
a questão da garantia do cumprimento do Regulamento pelas associações-membro, que deve ser monitorizada/controlada pela FIFA que poderá tomar
as medidas apropriadas se os princípios relevantes impostos pela mesma não
estiverem a ser cumpridos, como estabelece o nº1 do referido artigo.

6 .Efeitos no mercado e na qualidade da representação

Com a entrada do novo Regulamento, Regulamento em que a FIFA “desregula” a atividade profissional e delega, fundamentalmente, competências para
as associações nacionais, é possível que surjam diversos conflitos ao nível
remuneração, ao nível do contrato de representação, dos jogadores menores
e do registo, pontos esses, que foram abordados no ponto 5 deste artigo.
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Como já foi desenvolvido no ponto 4 deste artigo, segundo estudos efetuados pela FIFA, antes do novo Regulamento, apenas 25% a 30% das operações do mercado de transferências eram efetuadas por agentes licenciados.
Com a reforma, a FIFA queria uma moldura mais abrangente que introduzia
padrões e requisitos mínimos a serem cumpridos e transpostos pelas associações-membro, assim como a mudança de um sistema de licenciamento para um sistema de registo, à responsabilidade das federações de cada
país. Contudo, o antigo sistema de licenciamento parece ter características
que influenciam positivamente, como o exigente processo de exame a que
os aspirantes a agentes de jogadores teriam de passar, é um bom exemplo disso. O exame funcionava como uma barreira de acesso à profissão,
difícil de ultrapassar. Abandonar esse processo resultou num “número de
indivíduos não qualificados, à procura de uns trocos fáceis em detrimento
daqueles que a FIFA jurou proteger” (Shihab & Bitel), e a própria FIFA tem tentado contra-atacar este argumento com a obrigatoriedade da Declaração de
Intermediário exigida pelo nº4 do artigo 4º do Regulamento de 2015.13
Na ideia dos autores Zane Shihab e Nick Bitel, a Declaração em questão é uma “auto- certificação” da idoneidade para desempenhar a atividade
e “dificilmente fornece uma barreira para indivíduos sem escrúpulos, que
simplesmente põem um “x” no quadrado”. Os autores acrescentam a ideia
e alertam para que, dado que é responsabilidade das associações-membro implementar este sistema de registo e garantir o cumprimento do novo
Regulamento FIFA, se não o fizerem de forma eficaz e zelosa, existe o risco
de ser criado um mecanismo paralelo de intermediários não registados a
operar no mercado, e com isso, um dos motivos que levou à reforma do antigo Regulamento, continuar a existir.

7 . Conclusão
Concluída esta breve análise ao novo Regulamento da FIFA denota-se que
se operou esta reforma com uma preocupação centrada na transparência
das operações, com o pagamento aos intermediários, com o conflito de interesses e com a proteção do menor.14 Uma ilação que me parece óbvia de
ser retirada é que a preocupação com a harmonização jurídica (dado que
a FIFA conta atualmente com 211 associações-membro) não consta nas
motivações que levaram a esta reforma. “Haverá que estudar e conhecer
os diferentes regulamentos de intermediários pelo mundo fora, bem como
Zane Shihab & Nick Bitel, What effects have FIFA’s Intermediaries Regulations had on
player representation and commission levels?, in LawInSport, 2016 disponível em https://
www.lawinsport.com/topics/articles/item/what-effects-have-fifa-s-intermediaries-regulations-had-on-player-representation-and-commission-levels.
14
https://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=4/news=working-with-intermediaries-reform-of-fifa-s- players-agents-system-2583543.html.
13
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as diferentes legislações nacionais (…) E não estamos a falar de meros detalhes”15. De um ponto de vista lógico, este trabalho de compatibilização e
compreensão profunda, será tanto mais facilitado e eficaz quanto mais formação e perícia técnica o intermediário possua.
Um dos pontos que aparenta ser positivo, que surge com o advento do
novo Regulamento, prende-se com a proteção dada aos menores, devido
à proibição do pagamento de comissões nas transferências que envolvem
jogadores menores de idade com a ideia de defender estes jovens das “garras” de agentes desonestos. Com isto, e, caso uma determinada associação-membro não atue cuidadosamente no plano normativo, pode acontecer
uma situação em que um intermediário blinde o seu cliente num contrato
de longo-termo até ele completar a maioridade de forma a poder receber
comissões quando o jogador completar os 18 anos.
Como já foi mencionado no capítulo 5, em Portugal optou-se por proibir
expressamente a representação de jogadores menores de idade, por contraposição ao exemplo dado nesse capítulo, do Regulamento da FA (Federação
Inglesa de Futebol). Em Inglaterra a solução foi aceitar a representação de
jogadores menores, mas impondo um limite máximo de dois anos de duração do contrato de representação.
Uma ideia que se pode retirar desta comparação é a de que, os intermediários portugueses estão numa situação de desvantagem competitiva
em relação aos intermediários ingleses, pois aos últimos é permitida a celebração de contratos de representação de jogadores menores de idade, enquanto que, os intermediários portugueses terão que aguardar que o atleta
complete os dezoito anos de idade.
Após a pesquisa e elaboração deste trabalho, e principalmente, após ler o
artigo escrito pelos autores Shihab e Bitel (mencionado na nota de rodapé
13), baseio a minha opinião na ideia propugnada pelos referidos autores: o
novo Regulamento resulta numa maior facilidade de acesso à profissão e
num pior serviço prestado aos jogadores e aos clubes (muito por culpa da
remoção do exame anteriormente exigido).
Os autores propõem que um modelo híbrido (“hybrid-process”) seja adotado.
Um modelo que institua um novo exame, não com uma dificuldade extrema,
mas antes com uma dificuldade condizente com o nível satisfatório de conhecimento necessário para operar, e que, após a aprovação no exame, as respetivas
associações-membro assegurem o registo dos intermediários e de todas as
operações em que se envolvem. No fundo, um sistema de registo após licenciamento afigura-se para os autores como a melhor solução a adotar.

Alexandre Miguel Mestre, Intermediários e diferenças, Futáfrica, 2015 disponível em
https://Www.Abreuadvogados.Com/Xms/Files/05_Comunicacao/Artigos_Na_Imprensa/
Frutafrica_ALM.Pdf.
15

132

AS “CLÁUSULAS DE OPÇÃO”
À LUZ DO NOVO REGIME DO CONTRATO
DE TRABALHO DESPORTIVO
F R A N C ISC A C OELHO D E C A RVA LHO
Advogada. Mestre em Direito

Di o g o Fo r te
Advogado estagiário. Mestrando em Direito na UCP – Porto

Sumário, títulos e subtítulos – introduzir
O art. 47.º CRP, integrado no catálogo dos DLG, consagra o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, ressalvadas as restrições impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à própria (in)capacidade
do trabalhador. No nosso entender, esta liberdade de trabalho desdobra-se noutras duas liberdades/prerrogativas: a liberdade de escolha de uma
profissão e a liberdade de exercício1. Assim sendo, tal como o empregador
tem poder decisório quanto à celebração, ou não, de um contrato trabalho,
também o trabalhador pode escolher o empregador e a profissão a que se
pretende vincular, respeitando as restrições constantes in fine do art. 47º

Rogério Ehrhardt Soares, “A Ordem dos Advogados. Uma Corporação Pública”, in
Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 124.º, 1991-1992, página 228.
1
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n.º 1 CRP. A liberdade de trabalho assume-se, deste modo, como o princípio
fundamental da ordem jurídica laboral2.
A especificidade da relação laboral desportiva originou a criação do
“contrato de trabalho desportivo” (CTD): regime jurídico criado pelo DL n.º
305/95, seguindo-se a Lei n.º 28/98 de 26/06, revogada pela Lei n.º 54/2017
de 14/07, atualmente em vigor. Trata-se de um contrato de trabalho com regime especial, pelo que apenas lhe são aplicáveis as regras gerais do Código
do Trabalho compatíveis com a sua especificidade (art. 9.º CT e art. 3.º n.º
1 da Lei n.º 54/2017).
Quanto à definição de CTD importa, desde logo, atender à definição do art.
2.º a) da lei atual3, destacando-se, como aspeto diferenciador do contrato de
trabalho comum, a subordinação exaustiva do praticante desportivo à entidade empregadora. A duração do contrato é também uma especificidade na
medida em que o CTD “não pode ter duração inferior a uma época desportiva
nem superior a cinco épocas”4 – trata-se de um “termo estabilizador”5 cuja
função é estabilizar o vínculo contratual entre as partes. Considerando a
forte mobilidade dos praticantes desportivos, o termo de vigência contratual
permite equilibrar a boa organização das competições desportivas. Como
refere LEAL AMADO, o facto de o CTD ser um contrato a termo “não se deve
(…) a qualquer necessidade de reforçar a proteção dos interesses dos praticantes desportivos”6 mas à necessidade de restrição da concorrência no
que se refere à contratação dos praticantes desportivos, à necessidade de
manutenção da ordem no mercado de trabalho.
Em suma, trata-se de um aspeto de diferenciação do contrato de trabalho
comum (onde se visa obter a segurança no emprego do trabalhador) protegendo-se a liberdade contratual cujo beneficiário será a própria entidade empregadora. Por último, importa destacar as específicas aptidões que o praticante desportivo deverá possuir, que têm como consequência uma reduzida
vida laboral ativa em comparação com o trabalhador comum: a exigência
subjacente à prática da atividade desportiva provoca um “desgaste rápido”
no trabalhador desportivo, quando comparado com o trabalhador comum.
O CTD só é válido se for celebrado por escrito (art. 6.º n.º 2 da Lei n.º
54/2017 de 14.07), carecendo de registo para que o praticante desportivo
possa participar em competições promovidas por uma federação dotada de
utilidade pública desportiva (art. 7.º). Este contrato de trabalho com regime
2

15.

cfr. António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, Almedina, 16ª Ed., 2012, página

“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 desportivas, no âmbito de organização e sob autoridade e direção desta”.
4
Art. 9.º n.º1 da Lei n.º 54/2017, de 14.07.
5
João Leal Amado, Vinculação versus liberdade – O processo de constituição e extinção
da relação laboral do praticante desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, página 109.
6
Ibidem, p. 108.
3
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especial é, necessariamente, um contrato a prazo, sujeito a termo resolutivo
(art. 6.º n.º 3 f) e art. 9.º n.º 5) e se o CTD for celebrado por um prazo superior ao permitido pela lei (5 épocas desportivas, nos termos do art. 9.º n.º1 e
3 épocas desportivas tratando-se de praticante desportivo menor, nos termos do art. 9.º n.º4) o contrato não se transforma num contrato sem termo,
antes vigora pelo prazo máximo legalmente admitido (art. 9.º n.º 7).
A promessa de CTD é admitida, desde que o contrato-promessa seja bilateral ou bivinculante (art. 8.º) e, no que toca ao período experimental, trata-se de um elemento acidental, e não natural, do CTD, pelo que para existir
tem que ser estipulado, expressamente, pelas partes (art. 10.º). A Lei n.º
54/2017 dedica ainda um dos seus capítulos (III) aos “direitos, deveres e
garantias das partes”, com destaque para os arts. 11.º (deveres da entidade
empregadora desportiva) e 13.º (deveres do praticante desportivo) e, sobretudo, para o art. 12.º (direitos de personalidade e assédio) que no seu n.º 2
vem proibir o assédio.
A este propósito, e como refere LEAL AMADO, “não se pense que o assédio, fenómeno muito comum nas relações laborais, é desconhecido no
âmbito da relação laboral desportiva”7. O autor refere, aliás, que a realidade
atesta precisamente o contrário8.
Importa referir que alguns destes aspetos foram apenas introduzidos pela
Lei n.º 54/2017, pelo que são (relativamente) recentes. A referida Lei, para
além de estabelecer o já referido regime jurídico do contrato de trabalho do
praticante desportivo, debruça-se ainda sobre o contrato de formação desportiva e sobre o contrato de representação ou intermediação. No âmbito das
diversas alterações introduzidas, destaque, desde logo, para a redução do limite máximo da duração dos contratos de trabalho desportivos de oito épocas (anterior art. 8.º n.º 1 da Lei n.º 28/98) para cinco épocas (art. 9.º n.º 1 da
Lei n.º 54/2017) e para as, já referidas, três épocas no caso do contrato de trabalho desportivo celebrado com um menor (art. 9.º n.º 4 da Lei n.º 54/2017).
Outra das alterações levadas a cabo pela “nova Lei” prende-se com o,
também já aqui mencionado, período experimental. Na vigência da Lei n.º
28/98, o período experimental não podia ter duração superior a 30 dias,
considerando-se reduzido no caso de estipulação superior (art. 11.º n.º 1
da Lei n.º 28/98). Atualmente, a existência (e duração) de período experimental depende de “estipulação expressa das partes” (art. 10.º n.º 1 da Lei
n.º 54/2017), acrescentando o n.º 2 do preceito legal vigente que o período
experimental não pode ter duração superior a 15 dias, em caso de contrato
de duração não superior a duas épocas desportivas, ou 30 dias, no caso de
contrato de duração superior a duas épocas, considerando-se sempre reduzido ao período máximo aplicável no caso de estipulação superior.
João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo. Lei n.º 54/2017, de 14 de Julho –
Anotada, [local], Almedina, 2018, página 80.
8
A título de exemplo, pensemos em algo que acontece de modo muito frequente no nosso país: a questão da participação ou não do praticante na competição desportiva.
7
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Quanto a este preceito, há ainda uma “terceira inovação” postulada na
alínea c) do n.º 3: “o período experimental deixa de ser invocável pela entidade empregadora desportiva (…) Quando termine o prazo para a inscrição
na respetiva federação desportiva”. Juntando-se esta alínea c) aos motivos
contantes das alíneas a) e b) (sobre a lesão desportiva sofrida pelo praticante desportivo que o impeça de praticar a modalidade para que foi contratado e que se prolongue para além do período experimental), já existentes na
anterior Lei n.º 28/98. Quanto ao contrato de formação desportiva, apenas
referimos que, nos termos do art. 35.º n.º 1 d), este passou a poder cessar
por denúncia por iniciativa do formando desportivo, mediante declaração
escrita com aviso prévio de 30 dias9. Com mais relevância para o tema da
“cedência e transferência de praticantes desportivos”, mais concretamente
no âmbito dos contratos de cedência, o n.º 3 do art. 20.º da Lei n.º 54/2017
veio estipular que “cedente e cessionário são solidariamente responsáveis
pelo pagamento das retribuições do praticante desportivo que se vencerem
no período em que vigore a cedência”.
Sendo que, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito, em caso de não pagamento pontual da retribuição, o praticante desportivo deve comunicá-lo
à parte não faltosa, no prazo de 45 dias a contar do respetivo vencimento,
sob pena de desresponsabilização dessa parte não faltosa. Uma das principais alterações introduzidas por este novo regime jurídico do contrato de
trabalho do praticante desportivo consta da alínea g) do n.º 1 do art. 23.º: o
contrato de trabalho desportivo pode cessar por denúncia por iniciativa do
praticante desportivo, quando contratualmente convencionada, nos termos
do art. 25.º da Lei n.º 54/2017.
Dispondo este último artigo no seu n.º 1 que “as partes no contrato de
trabalho desportivo podem estipular o direito de o praticante fazer cessar
unilateralmente e sem justa causa o contrato em vigor, mediante o pagamento à entidade empregadora de uma indemnização fixada para o efeito”.
O n.º 2 do mesmo preceito legal acrescenta que o montante convencionado
pelas partes pode ser reduzido pelo Tribunal, considerando, nomeadamente,
o período de execução contratual já decorrido.
Nestes moldes, as partes têm liberdade para fixar o montante da indemnização a pagar pelo praticante que se demita ante tempus, e sem justa cau-

Solução que nos parece um pouco desajustada face ao disposto no art. 28.º n.º 2, nº
3, nº 5 da Lei n.º 54/2017, que traduz as exigências que os clubes terão que cumprir. As
entidades desportivas têm que preencher uma série de requisitos para que possam celebrar contratos de formação como entidades formadoras; têm, desde logo, que garantir
“um ambiente de trabalho e meios humanos e técnicos adequados à formação desportiva
a ministrar”, o que é certificado mediante documento comprovativo emitido pela respetiva
federação dotada de utilidade pública desportiva (e que pode ser, a todo o tempo, reapreciada), com a consequência (gravosa) do incumprimento desses requisitos determinar a
nulidade do(s) contrato(s).
9
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sa, através de uma (vulgarmente) chamada “cláusula de rescisão”10. Estas
cláusulas têm um único objetivo: a blindagem do contrato – a tentativa de
assegurar a intangibilidade do vínculo contratual. Sucede que, as quantias
acordadas (na ordem dos milhões de euros) seriam tidas com inimagináveis, e até desproporcionadas em relação aos danos decorrentes da rescisão contratual ante tempus.
Em suma, pretende-se garantir que o praticante desportivo cumpre, na
íntegra, o contrato, e não se trata da liquidação de qualquer (eventual) dano.
Neste contexto das rescisões, mais propriamente no contexto das “rescisões selvagens” surge o art. 26.º da Lei n.º 54/2017, que estabelece uma
responsabilidade solidária: se o praticante fizer cessar o contrato unilateralmente e sem justa causa, presume-se que a nova entidade empregadora
desportiva interveio, direta ou indiretamente, na cessação. Se esta presunção não for afastada/ilidida, a “nova” entidade empregadora desportiva responde, solidariamente, pelo pagamento da “indemnização” acima referida
(indemnização do art. 25.º n.º 1 do “novo” diploma legal).
Neste sentido, e como refere Leal Amado, “ao abrigo da chamada doutrina
do terceiro cúmplice, a entidade empregadora desportiva beneficia de uma
espécie de tutela dupla em caso de incumprimento contratual por parte do
praticante desportivo”11.
Apresentados os principais motivos para a existência de um regime tão
próprio e especialmente direcionado aos praticantes desportivos, importa
considerar que “o regime jurídico deverá (…) adequar-se aos fins de ambos
os ordenamentos [regime geral do Código do Trabalho e regime especial do
CTD], buscando a melhor combinação possível entre a tutela do trabalho e
a tutela do jogo, entre a promoção dos interesses do trabalhador e a preservação do interesse da competição, entre a proteção da pessoa do fator
produtivo/praticante desportivo e a salvaguarda da qualidade do produto/
espetáculo desportivo”12.
Assim sendo, devemos sempre recordar a “lógica empresarial” do desporto
profissional que tem assento em fatores como a coprodução do espetáculo
desportivo, a incerteza no resultado deste último, o equilíbrio competitivo, as
restrições à livre concorrência interempresarial, as restrições no mercado de
trabalho desportivo/à liberdade de trabalho do praticante desportivo.
Apesar das “novidades” introduzidas pela Lei n.º 54/2017, na sua grande
maioria já aqui explanadas, a verdade é que o regime jurídico do contrato de
trabalho do praticante desportivo levanta, ainda, algumas questões polémicas
Cláusulas de rescisão concebidas como autênticas multas penitenciais e não como
cláusulas penais. Não se tratará de uma penalty clause mas antes de uma buy-out clause.
Cfr. João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo..., ob. cit., página 155.
11
Ibidem, página 160. À responsabilidade contratual do praticante desportivo acrescerá
a responsabilidade extracontratual do terceiro cúmplice que, alegadamente, perturbou e
inviabilizou o normal desenvolvimento daquela relação jurídico-laboral.
12
João Leal Amado, “Aspetos Gerais do Trabalho Desportivo em Portugal” in Direito do
Trabalho e Desporto, Quartier Latin, 2014, página 414.
10
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tais como as “cláusulas de rescisão”, também já aqui, superficialmente,
abordadas, ou os “pactos de opção”, questão que nos propomos tratar mais
aprofundadamente. A este propósito vimos que, nos termos do art. 8.º da
Lei n.º 54/2017, o regime do contrato promessa foi clarificado, impondo-se
que a promessa seja bilateral. O que importa, agora, questionar é a validade do direito de opção (portanto, unilateral) do clube/sociedade desportiva/
entidade empregadora em prorrogar o contrato. Trata-se, portanto, de uma
“opção de prorrogação”.
Pensemos, a título de exemplo, num contrato celebrado por duas épocas
desportivas que faculte apenas à entidade empregadora, unilateralmente,
a opção de o renovar por mais uma época. Será essa cláusula admissível?
Como formula LEAL AMADO13: poderá o pacto de opção constar de uma
cláusula do contrato de trabalho desportivo, tendo em vista o futuro relacionamento contratual entre as partes? Serão estes “pactos de renovação”
admissíveis? Poder-se-á atribuir à entidade empregadora um tal direito de
prorrogação do prazo de um contato de trabalho desportivo?
Nos pactos de opção, uma das partes emite logo a declaração correspondente ao contrato que pretende celebrar, enquanto a outra se reserva a
faculdade de aceitar ou declinar o contrato, dentro de certo prazo: aceitando,
o contrato aperfeiçoa-se sem necessidade de qualquer nova declaração da
contraparte14. O pacto de opção consiste, tal como refere ALMEIDA COSTA,
“no acordo em que uma das partes se vincula à respetiva declaração de
vontade negocial, correspondente ao negócio visado, e a outra tem a faculdade de aceitá-la ou não, considerando-se essa declaração da primeira uma
proposta irrevogável”15.
Em suma, através do pacto de opção uma das partes vincula-se, por completo, deixando à outra parte inteira liberdade para vir, ou não, a aderir àquela proposta contratual; um dos sujeitos emite, desde logo, a sua declaração
de vontade (à qual se vincula). Voltando ao exemplo inicial em que o contrato de trabalho desportivo é celebrado por duas épocas, ficando o clube/
entidade empregadora com opção por mais uma época, claro está que o
trabalhador/praticante desportivo fica vinculado por três épocas, enquanto a entidade empregadora desportiva apenas se vincula por duas épocas.
Sumarizando, o trabalhador não recupera a sua liberdade no final da 2ª
época nem garante “o seu emprego” até ao termo da 3ª época, ficando numa
posição desfavorável; uma posição de sujeição jurídica.

João Leal Amado, “A insustentável leveza de uma decisão – anotação ao Acórdão da
Relação de Lisboa, de 6/6/2018”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, n.º 4012,
2018, página 60.
14
Cfr. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral , Vol. I, 10ª edição,
Coimbra, Almedina, 2013, página 310.
15
Almeida Costa, Direito das Obrigações, 8ª edição, Coimbra, Almedina, 2000, página 341.
13
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Dispõe o n.º 1 do art. 19.º da Lei n.º 54/2017: são nulas as cláusulas inseridas em contrato de trabalho desportivo visando condicionar ou limitar a liberdade de trabalho do praticante desportivo após o termo do vínculo contratual.
A parte final deste normativo – após o termo do vínculo contratual – leva-nos a crer que não se aplica no âmbito dos pactos de opção, por através
destes estar em causa a própria duração do contrato.
Pensemos, novamente, no nosso exemplo: se a entidade empregadora
desportiva exercer o direito de opção, o vínculo contratual extinguir-se-á no
final da 3ª época desportiva, e não no termo da 2ª época. Mas será exatamente assim? O mesmo equivalerá dizer que estamos perante um contrato
celebrado por 3 épocas que estipula que no final da 2ª época o empregador
o pode “denunciar” livremente16 - desta forma, “o pacto de opção a favor do
clube surge, cristalino, como um instrumento tendente a defraudar as normas que regem o contrato de trabalho desportivo”17.
Neste sentido, e atendendo à proibição dos despedimentos sem justa
causa18, o pacto de opção acaba por funcionar como uma “espécie” alternativa de mecanismo de desvinculação. LEAL AMADO refere-se a um “sistema
de vasos comunicantes”19 entre dois valores que se confrontam: a estabilidade e a liberdade. Um contrato mais longo dá ênfase ao valor estabilidade,
enquanto um contrato de curta duração acentua a liberdade das partes.
Sucede que, uma vez inserida uma cláusula de opção no contrato de trabalho desportivo, a entidade empregadora/clube (beneficiário da opção) obtém a estabilidade e também a liberdade, já o praticante desportivo/trabalhador (contraparte) renuncia, nesse ato único, à liberdade e à estabilidade.
A questão essencial reside exatamente neste ponto: será que o novo regime
jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo (Lei n.º 54/2017 de
14 de Julho) tolera o sacrifício, em simultâneo, por parte do praticante desportivo/trabalhador, dos vetores da liberdade (profissional) e da estabilidade
(contratual)?20
Também chamada cláusula de denúncia patronal ad nutum.
João Leal Amado, “A insustentável leveza de uma decisão – anotação ao Acórdão
da Relação de Lisboa, de 6/6/2018”, ob. cit., página 61. O autor refere-se à invalidade dos
pactos de opção e acrescenta: “Um contrato de trabalho desportivo poderá ser celebrado
por 2 épocas; ou por 3 épocas; mas nunca por 2+1, sendo que o +1, enquanto período optativo, ficaria inteira e exclusivamente dependente dos juízos de conveniência do clube […]
Um acordo vinculativo de sentido único é inadmissível, ao menos quando a parte vinculada
seja o trabalhador”.
18
Cfr. art. 381.º e seguintes do Código do Trabalho.
19
João Leal Amado, “A insustentável leveza de uma decisão – anotação ao Acórdão
da Relação de Lisboa, de 6/6/2018”, ob. cit., página […]. A expressão “sistema de vasos
comunicantes” é utilizada no sentido em que quanto mais o vetor liberdade é acentuado,
mais o vetor estabilidade é sacrificado; quanto mais este é assegurado, menos aquele é
salvaguardado. “Mais estabilidade menos liberdade, mais liberdade menos estabilidade”.
20
Dispõe o art. 42.º da Lei n.º 54/2017: “São nulas as cláusulas contratuais que contrariem o disposto nesta lei ou que produzam um efeito prático idêntico ao que a lei quis
proibir”. Pelo que podemos estar perante uma situação de “fraude à lei”.
16
17
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Em caso de resposta negativa, deve o pacto de opção ser considerado inválido e expurgado do contrato de trabalho desportivo?21 2+1 não será igual
a 3-1, se o +1 ou o -1 estiver, exclusivamente, na dependência da entidade
empregadora desportiva/clube? A análise jurisprudencial assume um papel
fundamental na melhor compreensão desta que é uma questão polémica,
embora o pacto de opção seja inúmeras vezes utilizado no mundo do desporto profissional, mais concretamente, no mundo do futebol profissional.
Como vimos, os pactos de opção são alvo de controvérsia. Não há uma
resposta que nos permita assegurar de que certa cláusula de opção num
contrato celebrado entre um atleta e uma instituição desportiva é totalmente válida. O legislador nacional, o legislador europeu, bem como os regulamentos da FIFA (como o RSTP - FIFA Regulations on the Status and Transfer
of Players) permanecem em silêncio, quanto a nós “ensurdecedor”, em relação à legalidade destas cláusulas bem como à (eventual) solução deste problema. Não assistimos a tentativas de criação de regulamentação concreta,
nem tampouco a uma uniformização, optando, em concreto, pela validação,
ou não validação, destas cláusulas.
Na resolução dos conflitos entre instituições desportivas e atletas, estamos dependentes das decisões caso a caso proferidas por órgãos competentes como os tribunais nacionais ou o CAS. Aspecto que, de forma nenhuma, contribui para a resolução do problema: assistimos a sentenças
díspares, que optam quer pela validade quer pela invalidade das cláusulas
de opção. Deste modo, o cenário, tanto a nível nacional como a nível europeu, é de verdadeira desordem.
A este propósito, pensemos em dois casos paradigmáticos a nível nacional: o Caso N´Doye22 e o caso Areias23.
No primeiro caso, a Associação Académica de Coimbra celebrou um
contrato de trabalho desportivo com o atleta profissional de futebol Dame
N´Doye para a época desportiva 2006/2007 com uma cláusula de opção de
renovação do contrato por mais duas épocas, a qual deveria ser exercida
através de comunicação escrita dirigida ao jogador até ao dia 30 de Abril.
O jogador comunicou ao clube “não ter interesse em prorrogar o vínculo
para além do prazo contratualmente estabelecido” (época 2006/2007), recusando cumprir a cláusula de opção, expirando o vínculo com o clube no final
daquela época desportiva. O atleta alegou a nulidade da cláusula de opção,
por a considerar limitadora da sua liberdade de trabalho. Entendimento esse
que veio a ser partilhado pela Comissão Arbitral Paritária, que decidiu pela
invalidade da cláusula.
Não estará em causa a invalidade total do contrato de trabalho desportivo. Trata-se
da possibilidade da sua redução teleológica, eliminado a cláusula (no caso, de opção) inválida por, alegadamente, defraudar a proibição constitucional, e legal, do despedimento
sem justa causa.
22
Decisão da Comissão Arbitral Paritária, Proc. n.º 48-CAP/2007.
23
Ac. Tribunal da Relação de Lisboa de 06 de Junho de 2018, Proc. 742/16.9T8CSC.L1-4,.
21
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A CAP fundamentou que o vetor estabilidade adquirido pelo trabalhador
ao celebrar o contrato por uma época era desproporcional ao adquirido pela
entidade empregadora, que poderia ficar com o jogador por três épocas à
custa de um direito essencial que se encontrava limitado: a liberdade do trabalhador. Deste modo, tal cláusula violaria o artigo 18º da Lei 28/98 de 26 de
Junho (atualmente art. 19.º da Lei n.º 54/2017) e o artigo 47º n.º 1 da CRP24.
A 6 de Junho de 2018, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu o famoso “caso Areia” de forma completamente diferente. António Areia, profissional de andebol, tinha celebrado um contrato de trabalho desportivo com o
SL Benfica para as épocas desportivas 2013/2014 e 2014/2015, existindo
uma cláusula no contrato que prorrogava o mesmo por mais uma época
(2015/2016). O SL Benfica, até ao prazo estipulado para o efeito, comunicou
ao atleta a intenção de acionar essa cláusula do contrato, tendo o atleta retorquido que não consideraria o seu contrato como renovado.
A 7 de Junho de 2015, Areia assinou um contrato de trabalho desportivo,
para duas épocas desportivas, com o FC Porto.
O SL Benfica, por sua vez, agiu judicialmente, requerendo a declaração de
validade do pacto de opção, tendo, neste caso, o atleta que pagar uma indemnização a título de incumprimento contratual. O acórdão proferido pela
Relação de Lisboa contrariou o entendimento doutrinal e jurisprudencial
existente25, considerando válida a mesma cláusula contratual.
O Tribunal considerou que o atleta tinha livremente aceitado a inclusão de
tal cláusula no contrato e, assim sendo, teria que a cumprir. O Tribunal referiu-se, de igual forma, ao aumento significativo do salário do atleta nesses 2
anos (no 1º ano de opção, o atleta ganharia o montante global ilíquido de €
18.000,00, e no 2º ano de opção o montante global ilíquido de € 23.000,00),
pelo que Areia não sairia prejudicado, só beneficiado com as melhores condições salariais. Não seria admissível que “se assegure, por um lado, um contrato com melhores condições remuneratórias e, por outro, não se cumpra o
reverso que era a razão de ser dessas mesmas condições melhoradas.”26.
Rompendo com as decisões anteriores, este acórdão do Tribunal da
Relação de Lisboa tornou-se um marco na aceitação e validação das cláusulas de opção nos contratos de trabalho desportivos celebrados em Portugal,

Cfr.“(…) dúvidas não há de que se está a coarctar aquela “liberdade de exercício da sua
profissão” ao trabalhador/jogador, e assim, a violar o preceito constitucional, que é o n.º
1 do Artº 47º da C.R. Portuguesa, sendo certo que tal preceito constitucional, porque diz
respeito aos direitos, liberdades e garantidas, é directamente aplicável e assim vincula as
entidades públicas e privadas, por força do disposto no n.º 1 do Artº 18 da CRP.” In Decisão
da Comissão Arbitral Paritária, Proc. n.º 48-CAP/2007.
25
No caso Luiz Carlos, por exemplo, o Tribunal do Trabalho de Penafiel declarou nula a
cláusula de opção inserida no contrato de trabalho desportivo do jogador com Freamunde
(Proc. n.º 1440/11.5TTPNF).
26
Ac. Tribunal da Relação de Lisboa de 06 de Junho de 2018, Proc. 742/16.9T8CSC.L1-4,
Sumário, Ponto VI.
24
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aproximando-se de algumas decisões mais recentes do CAS favoráveis à
existência de cláusulas de opção nos contratos de trabalho desportivos.
Sucede que, também os órgãos de decisão europeus, como a DRC (Dispute
Resolution Chamber) ou o CAS (Court of Arbitration for Sport) têm decidido
de forma contraditória27. No entanto, é alcançável um ponto em comum: os
pactos de opção não são necessariamente inválidos, desde que contenham
um conjunto de premissas essenciais que têm como objetivo a proteção do
trabalhador/jogador.
Assim, o jogador obterá benefícios adicionais nos anos de opção que lhe
permitirão equilibrar a posição desfavorável na relação jurídico-desportiva
(por estar subjugado a um contrato que produzirá efeitos no futuro (apenas)
por opção da entidade patronal/clube). Analisaremos, então, os “landmark
cases” no âmbito europeu.
Um dos casos mais importantes foi o litígio Club Atlético Peñarol v. Carlos
Heber Bueno Suarez, Cristian Gabriel Rodriguez Barrotti & Paris SaintGermain28, caso em que os jogadores Carlos Suarez e Cristian Barrotti pretendiam um novo contrato com o clube Atlético Peñarol. Na altura, o chamado Estatuto dos Jogadores de Futebol Uruguaio permitia uma cláusula de
prorrogação do contrato por mais duas épocas desportivas, sendo a única
condição imposta o aumento de salário dos jogadores, não existindo, portanto, outro qualquer requisito obrigatório com o intuito de providenciar melhores condições aos trabalhadores/atletas.
Em caso de rejeição, por parte dos jogadores, daquela cláusula unilateral
de opção, o clube poderia deixar de lhes pagar e estes só estariam livres
para deixar o clube quando o contrato/possíveis cláusulas de prorrogação
do contrato tivessem expirado. No caso, os jogadores não aceitaram a imposição da referida cláusula, o que levou a que fossem “postos de parte”.
Após 4 meses sem jogar e sem receber salário, ambos assinaram contrato de trabalho desportivo com o Paris Saint-Germain. O Peñarol, por sua vez,
intentou uma ação contra o clube francês e contra os jogadores em questão,
litígio que acabou por chegar ao CAS, tendo o órgão de decisão considerado que a cláusula era inválida. O CAS fundamentou que o Club Atlético
Peñarol procedia à prorrogação unilateral dos contratos dos jogadores sem
que disso resultasse qualquer benefício evidente para estes. Pelo contrário,
em caso de não-aceitação das condições impostas pelo clube, ficariam sem
receber qualquer salário.
O CAS considerou que tal era de natureza desproporcionada, bem como
contrário ao espírito do direito contratual e das normas/regulamentos
FIFA. Foi introduzido o “Critério Portmann”, do Professor Doutor Wolfgang
Antoine Duval, Antonio Rigozzi, Yearbook of International Sports Arbitration 2016,
Springer, página 168.
28
Arbitrage TAS 2005/A/983 & 984 Club Atlético Peñarol c. Carlos Heber Bueno Suarez,
Cristian Gabriel Rodriguez Barrotti & Paris Saint-Germain, sentence du 12 juillet 2006.
http://www.centrostudisport.it/PDF/TAS_CAS_ARCHIVIO/194.pdf.
27
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Portmann da Universidade de Zurique, segundo o qual existem cinco requisitos, que deverão ser cumulativamente preenchidos, para que uma cláusula
de opção inserida num contrato de trabalho desportivo possa ser considerada válida.
Em primeiro lugar, é necessário que a potencial duração máxima do contrato não seja excessiva29; de seguida, o clube deverá comunicar ao jogador
o acionamento da opção unilateral com um tempo prévio aceitável, de forma
a não sujeitar o atleta a uma situação de insegurança, ficando na dúvida se
o clube conta, ou não, com ele; em terceiro lugar, o salário que auferirá nos
anos de opção deverá estar definido no contrato originalmente celebrado;
esse mesmo salário deve aumentar substancialmente após ser exercida a
cláusula de opção por parte do clube (deve existir um ganho evidente para
o jogador que “deu” ao clube a prerrogativa de prolongar o contrato); por
último, a cláusula de opção deve ser enfatizada e claramente explicada ao
jogador/trabalhador, sendo que uma das formas de dar cumprimento a este
quinto requisito é colocar a cláusula de forma destacada no contrato, o que
permitirá ao jogador aperceber-se da importância especial daquela cláusula
face às demais, ou, em alternativa, a colocação da cláusula de opção no final
do contrato de trabalho desportivo, junto da assinatura do mesmo.
De notar que, embora estes critérios ajudem a ter alguma segurança em
caso de litígio perante os órgãos decisórios, estes podem não ser suficientes para declarar válidas tais cláusulas. Existem, aliás, decisões do mesmo
órgão em que o critério não foi sequer mencionado.
O sinal de alerta no que à disparidade de fundamentação diz respeito está
dado. A uniformização é, portanto, urgente. Como exemplo de uma dessas decisões, o caso CAS 2005/A/973 Panathinaikos Football Club v. Sotirios Kyrgiakos.
Neste caso, o jogador assinou um contrato de trabalho desportivo pelo
período inicial de 2 anos, com início a 27 de Julho de 2001 e final a 30 de
Junho de 2003, com duas opções de prorrogação unilateral do mesmo: a
primeira pelo período adicional de 2 anos, acabando em Junho de 2005; a
segunda por um período adicional de 1 ano, acabando em Junho de 2006.
A 9 de Junho de 2003, a primeira opção foi acionada pelo Panathinaikos
Football Club, sem qualquer objeção do jogador.
Sucede que, no segundo ano de vigência da primeira cláusula de opção,
o atleta foi emprestado ao Rangers Football Club, com uma cláusula de
compra do passe do atleta pelo valor de € 1.500.000. No final dessa temporada, os clubes não conseguiram acordar a transferência do jogador e o
Panathinaikos, com o intuito de exercer a segunda cláusula de opção, comunicou a Kyrgiakos que deveria regressar.

De acordo com o artigo 18 par. 2 do RSTP, a duração máxima de um contrato é de 5
anos/épocas e esse será o elemento a considerar para decidir se a duração máxima é, ou
não, excessiva.
29
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Deste modo, o jogador ficaria na Grécia por mais um ano, até Junho de
2006. O jogador retorquiu e informou o clube de que não iria aceitar a cláusula de renovação por mais um ano, considerando que a mesma era inválida.
Após queixa efetuada junto da FIFA, esta decidiu em favor do jogador e
declarou inválida a segunda cláusula de opção. Uma vez apresentado recurso, o CAS decidiu-se pela validade da cláusula do contrato de trabalho
desportivo celebrado entre o Panathinaikos Football Club e o atleta Sotirios
Kyrgiakos. O CAS não decidiu com base no critério Portmann mas antes com
fundamento na aplicação da lei desportiva grega 2725/99, a qual autorizava,
expressamente, as cláusulas de opção unilaterais. O CAS acrescentou que o
jogador teria tentado “fintar” o princípio pacta sunt servanda30, uma vez que
tinha aceitado, sem qualquer objeção, a primeira extensão contratual.
O jogador teria apenas “mudado de ideias” quando se apercebeu que num
outro clube auferiria uma quantia muito superior àquela que o Panathinaikos
Football Club poderia oferecer. Pelo que teria alegado a nulidade da cláusula de opção única e exclusivamente com o objetivo de escapar às obrigações contratuais decorrentes daquele contrato. Tendo o CAS considerado a cláusula válida, Kyrgiakos rescindiu o contrato de trabalho desportivo
sem justa causa, sendo condenado no pagamento de uma indemnização ao
Panathinaikos.
Deste modo, e sempre com a reserva de que têm que ser analisadas casuisticamente, as decisões do CAS têm validado as cláusulas de opção31.
Concluímos, pela análise desta panóplia de jurisprudência, que não existe
uma resposta uniforme quanto à validade das cláusulas de opção nos contratos de trabalho desportivos.
As cláusulas de opção serão, alegadamente, incompatíveis com os princípios gerais do Direito do Trabalho, que visa, essencialmente, a proteção
dos direitos dos trabalhadores. No entanto, nenhuma das instituições com
poder decisório optou por as considerar, de imediato, e em qualquer circunstância, inválidas.
Pelo contrário, assistimos a uma validação, pelos Tribunais, destas cláusulas de opção, em caso de preenchimento de algumas premissas. Deste
modo, qualquer instituição desportiva que não pretenda vir a ser “surpreendida” pela forma negativa, deve precaver-se e proteger os seus interesses,
cumprindo escrupulosamente os requisitos do “Critério Portmann”.

“It is not bona fide and in violation of the principle pacta sunt servanda for a party to
express its acceptance of the other party’s right to unilaterally extend the contract but then
to try to escape its obligations by claiming the nullity of the unilateral option clause with the
purpose of ensuring for itself a substantial salary increase.” Arbitration CAS 2005/A/973
Panathinaikos Football Club v. S., award of 10 October 2006, summarry point 4.
31
Arbitration CAS 2014/A/3852 Ascoli Calcio 1898 S.p.A v. Papa Waigo N’diaye & Al
Wahda Sports and Cultural Club, award of 11 January 2016. https://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared%20Documents/3852.pdf.
30
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Ainda assim, a FIFPro opõe-se, claramente, ao uso destas cláusulas, referindo que as mesmas estão em conflito com a lei europeia por não respeitaram o princípio da livre circulação. Neste sentido, e quando um jogador estivesse livre para assinar por um clube, não poderia ser impedido por
cláusulas que não determinam um período fixo de início e fim de contrato.
Em suma, perduram muitas incertezas e dificuldades quanto à temática dos pactos de opção. Num panorama europeu e internacional em que
os valores fixados para as transferências de jogadores de futebol crescem
exponencialmente se fixam em valores que, não há muito tempo, seriam
impensáveis; num panorama em que os clubes, para garantir os melhores
jogadores, aliciam-nos com contratos de trabalho desportivo que fixam
importâncias exorbitantes, inalcançáveis para “o comum dos mortais”, só
podemos concluir que este crescimento não tem sido acompanhado pelas
mais diversas instituições que regulam o futebol.
Estas, por sua vez, “olham para o lado” e não se dedicam à resolução deste tipo de problemas, pelo que os clubes não possuem informação clara e,
sobretudo, não possuem segurança jurídica, quanto ao que será necessário
para que uma cláusula de opção venha, em caso de conflito, a ser considerada totalmente válida.
A regulamentação destas cláusulas, seja para a sua proibição ou para a
sua validação, assume caráter urgente. A passividade dos órgãos que regulam o desporto, em especial “o desporto rei”, não pode continuar.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Problema. 2. Conceito jurídico. 3. Breve excurso pelo regime legal do contrato de trabalho desportivo. 4. A validade dos pactos de opção à luz
da lei portuguesa. 5. A validade dos pactos de opção na jurisprudência do CAS. 6.
Posição adotada.

Introdução
I. O Direito do Futebol é um ramo do Direito transversal a praticamente
todos os ramos tradicionais do Direito.
A ligação entre o Direito, o Desporto e o Trabalho, assente de forma evidente no reconhecimento da existência de um desporto profissional regido
por um contrato de trabalho desportivo (adiante “CTD”), é uma realidade que
hoje – em 2019 – não se nos coloca qualquer óbice, sendo pacífico, pelo
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menos no plano jurídico, que pode haver um contrato de trabalho que tenha
por objeto a prática desportiva1.
II. Em Portugal, é a Lei n.º 54/2017, de 14 de julho que estabelece o regime jurídico do CTD. Parece-nos possível identificar, como grande ou principal
foco de conflito no campo laboral desportivo, a possibilidade de, por iniciativa
do atleta, se pôr fim ao CTD (demissão). Não é, pois, o despedimento, a figura
principal, como pelo contrário se verifica no regime laboral comum.
Acresce que, mais do que a estabilidade e a segurança contratual, os atletas/trabalhadores aparecem reclamando pela sua liberdade, só assim podendo aceitar as ofertas de trabalho que recebem por parte de outros clubes.
III. A prolação pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (adiante designado por “TJUE”) do acórdão “Bosman”2 — ainda hoje, a decisão judicial
mais marcante no Direito do futebol, no que respeita ao reconhecimento dos
direitos laborais dos atletas — veio, além de outros aspetos, afirmar que
os futebolistas profissionais são trabalhadores por conta de outrem, pelo
que beneficiam do direito de livre circulação. Por outras palavras, quando
o contrato de trabalho desportivo chega ao seu termo, o atleta passa a ser
livre e a poder transferir-se “a custo zero” para qualquer outra equipa. Foi
pelo sentido decisório assumido naquele acórdão que os clubes passaram
Contudo, isso nem sempre foi assim. O reconhecimento de que podia existir um
negócio jurídico através do qual alguém trabalha, praticando desporto e pratica desporto,
trabalhando foi um processo moroso e acidentado, nada simples e linear, e muito discutido até ao século XX. Houve, de facto, muita resistência da parte do Estado e dos poderes
públicos e da Ordem Jurídica em aceitar que alguém poderia receber um salário como
remuneração da prática de um desporto, fazendo disso a sua profissão. Em Portugal, somente em 1960, com a Lei n.º 2104, de 30 de maio, surgiu o diploma pioneiro, nos termos
do qual se passou a aceitar que um atleta pudesse celebrar um contrato de trabalho, tendo
como objeto a prática de uma atividade desportiva. Foi aí que o Direito do Trabalho passou
a reger a atividade dos atletas profissionais. Em 1990, o legislador português criou a Lei
de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.º 1/90, de 13 de janeiro) em cujo artigo 14.º, n.º
4, se estabeleceu que o Governo deveria, no prazo de dois anos, aprovar um diploma que
regulasse o contrato de trabalho dos praticantes desportivos, tendo em conta a sua especificidade em relação ao regime geral do contrato de trabalho. Nessa sequência, em 18 de
novembro de 1995, surgiu o Decreto-lei n.º 305/95 a regular o contrato de trabalho do praticante desportivo. Cedo esse diploma foi posto em crise, pois, quando nem um mês havia
decorrido desde o início da sua vigência, era proferido, no dia 15 de dezembro de 1995 o
acórdão “Bosman”. As ondas de choque desencadeadas pelo referido aresto fizeram surgir
a Lei n.º 28/98, que revogou o Decreto-lei n.º 305/95 e veio estruturar as relações laborais
desportivas em Portugal durante quase vinte anos. Este diploma foi, então, substituído pela
Lei n.º 54/2017 que atualmente vigora no ordenamento jurídico português e que, embora
não faça um corte radical com a Lei n.º 28/98, veio trazer alguma inovação e uma reforma
substancial de certas matérias contendentes com o regime laboral do atleta. Em síntese,
hoje é pacífico que o praticante desportivo profissional pode ser um trabalhador por conta
de outrem. Ver, sobre esta evolução, João Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo.
Lei n.º 54/2017, de 14 de julho – Anotada, Coimbra, Almedina, 2018, pp. 11 a 15.
2
Acórdão do TJUE, no processo C-415/93, disponível em https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0415&from=PT.
1
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a recorrer com frequência às cláusulas de opção de renovação unilateral
nos contratos de trabalho de jogadores de futebol. Estas cláusulas visam
prevenir que os jogadores se desvinculem no fim do prazo contratual, sem
qualquer contrapartida para o clube.
IV. Com este estudo, procedemos a uma análise integrada dos pactos
de opção. A primeira parte visa enunciar o problema inerente à utilização
destas cláusulas pelos clubes e a motivação para a sua utilização. A segunda discorre sobre o conceito jurídico de pactos de opção. Na terceira
parte, olharemos ao regime jurídico previsto no CTD, ao que se segue a parte
quatro, na qual abordaremos o que a Doutrina e a Jurisprudência nacionais
vêm afirmando sobre a legalidade destas cláusulas. Na quinta parte, e porque de enorme relevância prática, analisaremos a jurisprudência do Tribunal
Arbitral do Desporto (adiante designado pelo acrónimo inglês “CAS”). No
sexto e último capítulo destacaremos aqueles que são, em nossa opinião, os
requisitos formais a que devem obedecer estas cláusulas para que possam
ser utilizadas pelo clube.

1. Problema.
I. No mundo do futebol profissional, atentas as suas contingências e
riscos, os clubes utilizam cláusulas de opção de prorrogação unilateral dos
contratos, essencialmente, por três ordens de razões.
A primeira prende-se com o facto de a introdução desta cláusula conferir
maior poder negocial ao clube quando confrontado com os clubes interessados na contratação do jogador em final de contrato. De facto, a possibilidade de extensão unilateral da duração do contrato permite ao clube evitar
que um terceiro clube adquira o jogador “a custo zero”, no final do termo
contratual (função de especulação).
A segunda razão reside na circunstância de tais cláusulas permitirem
uma flexibilização do plantel, na medida em que o clube consegue adaptar o número de jogadores inscritos, não só ao orçamento de que dispõe,
como ainda à qualidade dos outros jogadores. Na realidade, o clube — após
o período inicial de vigência de contrato de um determinado jogador — pode
decidir livremente se tem orçamento ou até espaço no plantel para estender
a duração do contrato (função de gestão de plantel).
Finalmente, a utilização das cláusulas de opção pode servir também
como uma forma de gestão do risco na contratação de um jogador, visto
que o clube optante, ao invés de contratar um jogador por duas épocas, e de
correr, assim, o risco de a sua performance não corresponder ao expectável,
poderá fazê-lo apenas por uma época, à qual acrescerá uma outra optativa.
Isto é, na segunda hipótese, o clube pode optar por i) não renovar o contrato,
no final da primeira época, se as suas expectativas se gorarem ou, pelo con-
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trário, ii) exercer o direito de opção se o jogador tiver correspondido (função
de gestão de risco).
II. Apesar da utilização reiterada destas cláusulas de opção por parte
dos clubes, não é líquido, nos planos nacional e internacional, que as mesmas sejam válidas. A problemática prende-se com o facto de, por um lado,
o recurso a estas cláusulas poder significar, na prática, a atribuição de um
direito unilateral de rescisão do contrato ao clube, e, por outro lado, com a
circunstância de vir a limitar excessivamente a liberdade da parte que não
pode fazer uso da opção.
Nos pactos de opção de extensão unilateral do CTD pelo clube, tomando
por base o exemplo acima descrito, podemos estar perante um caso de 1+1,
em que o contrato é celebrado por 1 época, tendo o clube a possibilidade
unilateral de o renovar por outra. Mas, podemos, ainda estar perante uma
conjuntura distinta, de 2-1, à luz da qual o contrato é celebrado por 2 épocas,
tendo o clube, no final da primeira, a possibilidade unilateral de rescindir.
Conquanto estas circunstâncias sejam aparentemente opostas – uma permite a renovação e a outra a rescisão — dependendo do contexto, da negociação e da redação da cláusula, podemos — através de uma suposta cláusula de
opção de renovação a favor do clube – estar na realidade perante a concessão de um direito de rescisão unilateral ao clube. E o interesse da distinção
está em que, neste último caso, nos deparamos com algo inadmissível3.

2. Conceito jurídico.
I. Nas palavras de Menezes Cordeiro, o pacto de opção “é um contrato
pelo qual uma das partes (o beneficiário, o titular ou o optante) recebe o direito de, mediante uma simples declaração de vontade dirigida à outra parte
(o vinculado ou o adstrito à opção), fazer surgir um contrato entre ambos
combinado: o contrato definitivo”4.
O contrato de opção confere, pois, ao optante um direito potestativo à
celebração futura e unilateral de um contrato principal, cujos termos foram
previamente fixados entre as partes5.
Exemplificativamente, veja-se o que sucedeu no processo CAS 2014/A/3707, em
que o Tribunal entendeu, por decisão proferida em 19-06-2015, disponível em https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/3707.pdf, que a cláusula de opção unilateral
de renovação era nula, pois, na prática, conferia ao clube um direito de rescisão unilateral
do contrato.
4
António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil português, 2º vol.: Direito das
obrigações, 2º tomo: Contratos. Negócios unilaterais, Lisboa, Almedina, 2010, p. 537.
5
Os pactos de opção enquadram-se na tipologia dos acordos pré-contratuais, correspondentes às convenções estabelecidas pelas partes, na fase preliminar ou preparatória da conclusão de um certo contrato. De entre os convénios surgidos nesta fase, distinguem-se os que têm natureza contratual – por serem fonte de direitos e obrigações
3
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O beneficiário adquire o direito potestativo de, mediante mera declaração
de vontade, constituir o contrato acordado entre ambas as partes; e o vinculado à opção vê-se reduzido a uma posição de sujeição inviolável6.
A estrutura da opção é constituída, pois, por um direito potestativo e uma
sujeição, do optante e do adstrito, respetivamente7.
Sendo uma figura autónoma, a opção poderá também surgir como cláusula aposta pelas partes em contratos mais amplos como o CTD, que constitui o objeto do presente estudo8.
Reportando-nos à cláusula de opção de prorrogação unilateral do CTD a
favor do clube empregador, confrontamo-nos, por um lado, com um direito
potestativo do empregador de prorrogar o contrato e, por outro, com a sujeição do jogador àquela mesma prorrogativa, bastando a mera declaração
do empregador, para sujeitar o jogador – de forma inelutável — à renovação
do contrato9.
Atuada a opção, o CTD tem-se por sucessivamente prorrogado — não
emergindo daí um vínculo contratual autónomo do precedentemente outorgado — e deve ser pontualmente cumprido pelas partes até ao seu termo.
Atenta a natureza contratual da opção, o seu incumprimento definitivo
poderá desencadear responsabilidade contratual do inadimplente pelos da-

autónomas — daqueles que a não têm — por originarem somente uma obrigação genérica
de negociação. Os pactos de opção pertencem à categoria dos acordos pré-contratuais
de natureza contratual destinados a preparar ou a auxiliar a futura celebração de um outro
contrato, sendo, por isso, contratos “preliminares” ou “preparatórios”, autónomos, e geradores de direitos e obrigações para as partes envolvidas. Conquanto estejam inseridos no
âmbito da pré-celebração contratual, os contratos “preliminares” traduzem juridicamente o
consenso das partes sobre todos os elementos essenciais do futuro contrato, fazendo todavia depender a sua celebração da verificação de certas condições, termos ou declarações
de vontade unilateral. Neste sentido, veja-se José Engrácia Antunes, Direito dos contratos comerciais, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 103 e 104. Os Tribunais portugueses têm vindo a considerar o pacto de opção como uma proposta contratual irrevogável prestada pelo
concedente da opção e dirigida à contraparte que a pode aceitar ou não, nos termos dos
arts. 217.º, 224.º, 228.º, n.º 1, a), 230.º e 236.º, todos do Código Civil, sendo que a aceitação
da contraparte torna perfeito o negócio visado pela declaração negocial do concedente.
Neste sentido, vejam-se, a título exemplificativo, os Acórdãos do Tribunal da Relação de
Lisboa (TRL) de 06-06-2018, rel. Mateus Cardoso. www.dgsi.pt.. consult. em 27-03-2019;
do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 18-12-2012, rel. Gregório Silva Jesus. www.dgsi.
pt.. consult. em 27-03- 2019; e do STJ de 27- 03-2019; do Supremo Tribunal de Justiça
(STJ) de 18-12-2012, rel. Gregório Silva Jesus. www.dgsi.pt.. consult. em 27-03-2019; e do
STJ de 27-09-2007, rel. Oliveira Rocha. www.dgsi.pt.. consult. em 27-03-2019.
6
António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil… ob. cit., p. 543.
7
António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil… ob. cit., p. 550.
8
Neste âmbito, é de sublinhar que de acordo com o princípio da equiparação – que
enforma o regime dos pactos de opção – a interpretação da cláusula de opção fica subordinada ao tratamento unitário do contrato onde ela se insere, seguindo o seu regime. Neste
sentido, António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil… ob. cit., p. 542.
9
A renovação opera como resultado único de um ato unilateral do clube, produto do
exercício de um direito potestativo.
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nos provocados ao outro contraente, nos termos do disposto nos artigos
798.º e ss. do Código Civil10.
Evidentemente que o jogador poderá recusar representar o clube que
exerceu a opção, celebrando um novo CTD com outro clube. O que acontece,
porém, nesse caso, é a rescisão unilateral do seu contrato de trabalho, que
se renovara pelo exercício da opção. E, nessa hipótese, o clube optante poderá reagir, lançando mão dos remédios adequados, nomeadamente de um
pedido de indemnização pela rescisão do contrato sem justa causa11.
A opção significa para o optante uma posição vantajosa perante o vinculado à opção, na medida em que o dota de uma posição jurídica, por simples
ato livre e unilateral, sendo este o motivo para que, por norma, o optante
pague ao vinculado um preço pela constituição da opção12.
II. Refira-se, ainda, que a opção deve ser exercida durante o seu prazo de
eficácia, sob pena de caducar. Incumbe às partes a estipulação desse prazo, aplicando-se analogicamente, no silêncio das partes, o disposto no art.
411.º, do Código Civil, podendo o vinculado requerer ao Tribunal que fixe um
prazo à outra parte para o exercício da opção, findo o qual esta caducará13.

3. Breve excurso pelo regime legal do contrato de trabalho desportivo (Lei n.º 54/2017).
I. O CTD é obrigatoriamente um contrato a termo resolutivo14, e, pese
embora as partes sejam livres para definirem a sua duração, a lei impõe al-

José Engrácia Antunes, Direito dos contratos… ob. cit., p. 109.
Isto pressupondo, obviamente, a validade do pacto de opção. Sobre a questão de
saber se a desvinculação do jogador ao CTD acarreta também uma desvinculação desportiva, podendo o jogador que rescindiu unilateralmente o CTD jogar por um novo clube,
veja-se João Leal Amado, “Contrato de trabalho desportivo: da desvinculação laboral à
desvinculação desportiva”, Prontuário de Direito do Trabalho, 2018 – I, Lisboa, Centro de
Estudos Judiciários, pp. 345 a 366.
12
António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil… ob. cit., p. 541.
13
António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil… ob. cit., pp. 543 a 545. A declaração pela qual o optante comunica o intento de exercer o seu direito só se torna eficaz
quando chega ao poder do vinculado ou é dele conhecida, nos termos do disposto no art.
224.º, do Código Civil, e deve assumir a forma legalmente exigida para o contrato definitivo
onde a opção se insere, por força dos artigos 295.º e 221.º, n.º2, ambos do Código Civil.
14
Não há CTD que não seja a termo resolutivo. A lei entende que o modelo contratual
mais adequado à especificidade do desporto é o do contrato a prazo, sendo obrigatório incluir no contrato reduzido a escrito a indicação do termo resolutivo (cfr. Art. 6.º, n.º 2, f) da
Lei 54/2017). A Lei 54/2017 vai ao ponto de estabelecer no art. 9.º, n.º 5 que, se porventura,
o contrato não contiver a indicação do termo resolutivo, este se considera celebrado por 1
época desportiva ou até ao final da época em que esteja a ser celebrado.
10
11
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guns limites, sendo o prazo mínimo de duração de 1 época desportiva15 e o
prazo máximo fixado em 5 épocas desportivas16. Às partes assiste a possibilidade de renovar sucessivamente o contrato, desde que não se ultrapasse
o horizonte temporal das 5 épocas17. E é, também, possível que se proceda à
outorga seguida ou alternada de CTD a termo entre as mesmas partes.18
II. É na cessação do CTD que, na sua grande maioria, se concentram os
litígios.
A Lei n.º 54/2017 tem alguns (poucos) artigos relativos à cessação do
contrato (cfr. arts. 23.º19 a 27.º), aplicando-se subsidiariamente o disposto
no Código do Trabalho20.
Neste sentido, o termo desempenha uma “função estabilizadora” do vínculo, pois as partes que celebram o contrato por, por exemplo, duas épocas,
ficam ambas vinculadas a durante esse período, só poder rescindir licitamente o mesmo, caso tenham justa causa para o efeito21.
Ao contrário do que sucede no regime laboral comum, e atenta a especificidade do desporto, a lei procura – afastando-se do regime comum — limitar a
liberdade de trabalho do atleta, impedindo-o de se desvincular livremente do
contrato antes do seu termo. Isso não obsta a que, coerentemente, a lei limite
a duração do CTD, não permitindo que o termo seja superior a 5 épocas desportivas. Este contraponto garante que a liberdade do atleta não é excessivamente comprometida, impedindo as situações de uma vida – um contrato22.
Estão, pois, vistos os dois aspetos mais marcantes do regime da cessação do CTD, os quais interligados — o CTD é obrigatoriamente a termo e o
A Lei 54/2017 trabalha com o conceito de época desportiva e reconhece competência para fixar o seu início e fim à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nos termos do
art. 9.º, n.º 6.
16
O prazo máximo de duração do contrato para o atleta menor – a partir dos 16 anos
os menores já podem celebrar CTD – é de 3 épocas desportivas.
17
Mesmo que as partes ultrapassem aquele limite temporal, quer na celebração inicial do contrato, quer nas subsequentes renovações, o contrato permanece válido, sendo a
sua duração reduzida para o limite legal (cfr. art. 9.º, n.º 7, da Lei 54/2017).
18
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., p. 56.
19
O art. 23.º prevê o elenco das várias formas de cessação.
20
Quando a Lei 54/2017 se refere à cessação do CTD por iniciativa do praticante
desportivo prevê apenas a resolução com justa causa (al. d)) e a denúncia por iniciativa
do praticante desportivo (al. g)) desde que contratualmente convencionada nos termos
do art. 25.º. Esta norma, embora sem utilizar essa terminologia, refere-se às vulgarmente
designadas cláusulas de rescisão, ao admitir que as partes estipulem no contrato o direito
de o atleta se desvincular sem ter de invocar ou provar justa causa, mediante o pagamento
de um montante contratualmente fixado. As principais diferenças do regime da cessação
no CTD quando confrontado com o regime laboral comum são duas e estão interligadas: a
primeira, já vimos, é a de que o CTD é um contrato necessariamente a termo e a segunda
prende-se com o facto de, de entre as causas de cessação do CTD, não constar a faculdade
de o trabalhador/atleta denunciar livremente o contrato, sem justa causa.
21
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., pp. 60 a 62.
22
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., pp. 129, 142 e 143.
15

153

Pedro Miguel Pinto Bento

termo assume uma função estabilizadora, uma vez que nenhuma das partes
se pode desvincular sem justa causa.

4. A validade dos pactos de opção à luz da lei portuguesa.
I. Os pactos de opção de prorrogação do CTD não estão previstos na lei, optando esta por não tomar partido quanto à sua proibição ou
admissibilidade.
Na prática, os clubes têm recorrido com frequência à inserção, nos CTD,
de cláusulas de opção, através das quais o atleta consente, no momento da
outorga do contrato, a opção de o clube vir a renovar o contrato, se o entender e nos termos previstos.
Nestes casos, o contrato é celebrado por um período inicial, por exemplo,
de duas épocas, conferindo o atleta a opção de o clube o renovar o contrato
por mais uma.
Desta feita, no final daquelas duas épocas (o período inicial de duração do
contrato), das duas uma: ou o clube aciona a cláusula de opção e prorroga
o contrato por mais uma época, ou não exerce a opção e o contrato caduca
no final das primeiras duas épocas.
Este instrumento – cuja legalidade tem suscitado muitas dúvidas da
parte da Doutrina e da Jurisprudência – é muito vantajoso para os clubes,
conferindo-lhes o controlo da duração do contrato. Já o atleta vê-se numa
situação de sujeição jurídica, dado o direito potestativo conferido ao clube.
Cumpre, pois, determinar se a cláusula de opção unicamente a favor do
clube é ou não compatível com o ordenamento jurídico português23.
II. À luz da lei portuguesa, pelo menos três decisões jurisprudenciais
merecem referência a propósito desta questão.
O primeiro caso, conhecido como o Acórdão “N´Doye”24, do ano de 2008 foi
proferido no seguimento da invocação, por um atleta, da nulidade de uma cláusula estipulada no CTD celebrado por uma época desportiva, nos termos da
qual o clube teria um direito de opção pela sua renovação por mais duas épocas. O atleta pretendia o reconhecimento da sua desvinculação contratual.25
De notar, a este propósito, que o problema da admissibilidade dos pactos de opção no regime laboral geral não se coloca, uma vez que o trabalhador pode, a todo tempo,
denunciar o contrato, tornando absolutamente inócuo um eventual direito de renovação do
contrato a favor do empregador, inscrito numa cláusula de opção.
24
Acórdão da Comissão Arbitral Paritária – proc. n.º 48-CAP/2007, disponível em
http://apdd.pt/admin/manage/files/files/jurisprudencia/eng/CAP%20-%20Acordao%20
Dame%20N%20Doye.pdf.
25
Aconteceu aquilo que é já frequente neste tipo de casos: o atleta começa a despertar a cobiça de outros clubes e acaba querendo sair no final do período de duração inicial
do contrato, sem o período de opção, com fundamento na invalidade do pacto de opção.
23
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O caso foi julgado pela Comissão Arbitral Paritária (CAP), tendo esta entendido, por unanimidade, que a cláusula de opção seria nula por violação
do disposto no art. 18.º, n.º 1, da Lei n.º28/9826, bem assim, do art. 47.º, n.º1,
da Constituição da República Portuguesa (CRP).
Os fundamentos aduzidos pela CAP foram os seguintes: 1) O direito potestativo modificativo reservado ao clube traduz o direito de reservar para si
a duração do contrato igual a 3 anos, sujeito à condição do seu livre arbítrio
para, querendo, prolongar o vínculo. No fundo, a cláusula de opção equivale
a estipular que, no termo da sua primeira época de vigência, o contrato é
livremente denunciável pelo clube, o que contraria o art. 53º da CRP e a Lei
28/98 que proíbem o despedimento ante tempus por parte do empregador.
2) A desproporcionalidade entre a estabilidade no trabalho adquirida pelo
jogador ao celebrar o contrato por um ano e a estabilidade adquirida pelo
clube pelo período de três anos, se assim o entender, e à custa do sacrifício
da liberdade do trabalhador. 3) Estabelecer no CTD aquela cláusula de opção
a favor do empregador significa “coarctar a “liberdade de exercício da sua
profissão” ao trabalhador/jogador” prevista no art. 47.º, n.º1, da CRP, e limitar a liberdade de trabalho do jogador após o termo do contrato, porquanto o
seu acionamento impede o jogador de sair livremente ao fim de uma época,
violando o disposto no art. 18º, n.º1 da Lei n.º 28/98.
Não obstante não concordarmos com a resposta que foi dada pela CAP,
não se ignora que este acórdão veio reafirmar princípios fulcrais, nomeadamente, (i) a liberdade contratual só opera dentro dos limites legais, segundo
o artigo 405º, do Código Civil; e (ii) as cláusulas contratuais que produzam
um efeito prático equivalente ao que a lei quis proibir são nulas27.
III. Em 25-02-2013 foi proferida uma sentença pelo Tribunal de Trabalho
de Penafiel28 que entendeu que a cláusula de opção aposta no CTD seria inválida e ineficaz, porquanto nula, concluindo que o contrato celebrado entre
as partes caducara no final do termo inicial de duas épocas, inexistindo, em

Equivalente à atual norma do art. 19.º, n.º 1, da Lei n.º 54/2017.
João Leal Amado, “T.R.L. – Acórdão de 6/6/2018 (A insustentável leveza de uma
decisão)”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência N.º 4012, Ano 148, 2018, p. 64.
28
Sentença proferida no processo n.º 1440/11.5TTPNF cujos termos correram no
2º juízo do Tribunal do Trabalho de Penafiel, cujo teor foi acedido através do Código de
acesso: N906-JC5S-63SI-RYWB em https://certidaojudicial.justica.gov.pt/consulta. Este
caso envolveu o atleta Luiz Carlos que entrou em litígio com o clube que representava, o
Sport Club de Freamunde, com quem tinha celebrado um CTD de 2 épocas e com mais 1
época de opção a favor do clube. Outra vez o mesmo cenário em que o jogador começou
a revelar qualidades e chamou a atenção do Paços de Ferreira que o contratou e o jogador
invocou a nulidade da cláusula de opção para se desvincular. Este processo teve a sua origem na interposição de uma ação declarativa de condenação no pagamento da quantia de
100.000€, a título de indemnização, peticionada pelo clube contra o futebolista, com fundamento numa alegada cessação unilateral pelo atleta, sem justa causa, do vínculo laboral
celebrado com o clube.
26
27
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consequência, qualquer rescisão contratual por iniciativa do jogador, sem
justa causa, não se justificando o pagamento de qualquer indemnização.
O Tribunal suportou a sua decisão nos seguintes fundamentos: 1) a cláusula de opção plasmada no contrato violava o disposto no artigo 18.º, n.º1,
da Lei n.º 28/98 e no artigo 47.º, n.º1, da CRP, pois, ao estabelecer um direito
de opção a favor do clube, estava a limitar a liberdade de trabalho do praticante desportivo após o termo do vínculo contratual; e 2) o direito potestativo que a cláusula de opção conferia ao clube era inaceitável por integrar o
contrato por vontade do clube, sem qualquer contrapartida económica para
o atleta, ficando o jogador completamente condicionado à vontade do clube.
Mais recentemente, e de forma distinta, o Tribunal da Relação de Lisboa
(TRL), por acórdão datado de 06-06-2018,29 considerou que a cláusula de
opção aposta em CTD não sofria de nulidade nem padecia de qualquer inconstitucionalidade, concluindo que o clube exerceu validamente a opção
de prorrogação e que o jogador rescindiu o contrato sem justa causa.
Os argumentos aduzidos pelo TRL foram os seguintes: 1) A cláusula de
opção representou o acordo do jogador na prorrogação do contrato, dado
logo no momento da sua assinatura, pelo que com valor equivalente ao de
uma proposta contratual de prorrogação por parte do jogador, nos termos
dos arts. 217.º, 224.º, 228.º, 1, a), 230.º e 236.º, todos do Código Civil. 2) O
jogador tendo aceite o contrato, com as melhores condições remuneratórias que a aposição da opção de renovação lhe conferiu, não pode depois vir
invocar invalidade da prorrogação, pois que esta constituiu a razão de ser
dessas mesmas condições melhoradas. 3) A opção não violou o art. 18.º,
n.º 1, da Lei n.º 28/98, ou seja, não limitou a liberdade de trabalho após o
termo do vínculo contratual, pois a opção só atua na pendência da relação
contratual, podendo levar à prorrogação do contrato existente e não à sua
cessação. 4) A opção não violou o art. 53.º, da CRP, pois não visou qualquer
tipo de despedimento nem pôs sequer em risco a segurança no emprego,
antes visou a possível manutenção do contrato por prorrogação. 5) A opção
não violou o art. 47.º, n.º 1, da CRP, pois o jogador celebrou o contrato com
aquela cláusula, de forma voluntária, escolhendo livremente a profissão, o
género de trabalho e as condições que bem entendeu. 6) A opção não violou
o art. 58º, n.º 1, da CRP, pois a cláusula de opção refletiu a vontade livre e
esclarecida de o jogador querer ser praticante desportivo do clube durante
duas épocas, aceitando-o durante uma terceira, caso fosse essa a vontade

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06-06-2018, relator Duro Mateus
Cardoso, proc. n.º 742/16.9T8CSC.L1-4, disponível em www.dgsi.pt. Neste processo estava
em causa a cessação de um CTD, na modalidade de andebol, celebrado por 2 épocas desportivas e prorrogável unilateralmente pelo clube, por mais 1 época, caso nisso tivesse interesse
e manifestasse essa intenção por escrito ao jogador. O clube optou por prorrogar o contrato
por mais 1 época mas o jogador, invocando a invalidade da cláusula de opção, declarou não
aceitar a prorrogação do contrato e deixou o clube no final da segunda época desportiva.
29
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do clube30. bem como de uma terceira época caso o clube também o viesse
a querer.
Do exposto resulta que o tema da nossa exposição permanece, pelo menos na Jurisprudência, litigioso.
IV. Seja como for, a questão da validade dos pactos de opção unilaterais
a favor do empregador não é discutida somente nos Tribunais, sendo uma
matéria que é, aliás, amplamente explorada pela Doutrina nacional, que também tem a este propósito opiniões muito diversas.
Segundo Albino Mendes Baptista, os pactos de opção não são em abstrato universalmente válidos ou inválidos, impondo-se uma apreciação concatenada dos factos relevantes em causa, dos interesses conflituantes e das
razões em discussão a fim de se decidir pela sua validade ou invalidade3131.
Para o mesmo Autor, há especificidades desportivas relacionadas com a
álea ou risco da atividade, que podem justificar e legitimar a estipulação de
um pacto de opção a favor do clube e que devem, em consequência, ser atendidas no momento de ponderar a validade do pacto, como 1) eleições diretivas, 2) situação financeira do clube, 3) acesso a uma competição europeia, 4)
descida de divisão, 5) resultados desportivos, 6) comportamento disciplinar
na competição, 7) compensação de despesas de formação desportiva, 8) perfil do treinador, 9) reavaliação de novos desenhos táticos da equipa32.
Acrescenta, ainda, o Autor que o preço do direito de opção, ou seja, a vantagem atribuída ao vinculado à opção, é fulcral para aferir da sua validade,
na medida em que – para ser válida — esta deve assentar numa relação
contratual equilibrada33. Por tal motivo, sufraga, ainda, que o pacto de opção conferido ao clube será inválido se o atleta profissional dele não puder
retirar qualquer vantagem, independentemente do facto de esta i) se ver repercutida no valor do salário do atleta; ii) representar uma quantia fixa ou,
ainda, iii) resultar de um plus salarial acordado previamente para a hipótese
de renovação do contrato34.

O argumentário do TRL parece-nos débil pois baseia-se, meramente, no facto de
o atleta ter aceitado aquela cláusula, ter tido consciência do que estava a fazer e na circunstância de os contratos deverem ser respeitados e cumpridos pontualmente. Acontece
que no Direito do trabalho nem todas as cláusulas acordadas pelas partes têm que ser
aceites. Na realidade, mesmo que o trabalhador concorde com uma cláusula que autoriza
o empregador a despedi-lo sem justa causa, a cláusula é nula. O Direito do trabalho nasceu
precisamente para limitar a liberdade contratual.
31
Albino Mendes Baptista, “Pacto de opção, contrato de trabalho desportivo e o acórdão da comissão arbitral paritária de 28 de março de 2008”, in Liberdade e
Compromisso: estudos dedicados ao professor Mário Fernando de Campos Pinto. Vol. II,
Lisboa, Universidade Católica Editora, 2009, p. 54.
32
Albino Mendes Baptista, “Pacto de opção…” ob. cit., p. 59 e 60.
33
Albino Mendes Baptista, “Pacto de opção…” ob. cit., p. 77.
34
Albino Mendes Baptista, “Pacto de opção…” ob. cit., pp. 77 e 78.
30
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V. João Zenha Martins defende, como posição de princípio, que, inexistindo um desequilíbrio material entre as partes, o praticante desportivo é
livre, ao abrigo do princípio da liberdade contratual, de celebrar um CTD contendo um pacto de opção a favor do clube empregador35. Com efeito, se no
decorrer do contrato as partes o podem renovar por acordo, deve-lhes também ser reconhecida a possibilidade de acordarem na sua prorrogação, logo
no momento da sua celebração, através de um pacto de opção, presumindo-se, ainda, que as partes se encontram em igualdade de circunstâncias, no
respeitante à informação de que dispõem para a formação e externalização
da sua vontade36.
Para este Autor, inexistindo patologias na formação da vontade das partes, o pacto de opção não deve ser, desde logo e sem mais, invalidado por
força do art. 18.º da Lei n.º 28/98, porquanto se trata de uma figura que se
adequa à realidade social, como forma de garantir expectativas e caminho
para regular as relações entre as partes com dinâmica.
Acrescenta este Autor que é fundamental que a concessão da opção a
favor do empregador comporte para o atleta uma contrapartida (prémio
de opção), por um lado, garantindo-se que o atleta satisfaz plenamente os
seus interesses ao clausular a opção e, por outro lado, arredando-se a imputação de onerosidade da cláusula de opção ao atleta por importar para
si um regime menos favorável do que o legal em matéria de celebração, renovação ou cessação do CTD37. Nesse sentido, o pacto de opção favorável
à entidade empregadora, apesar de à primeira vista beneficiar o clube, não
deixa de traduzir um benefício também para o atleta, na medida em que
este obtém benefícios que, não fora a aposição da cláusula, não obteria.
Inerente à opção de renovar o contrato a favor do empregador está, assim,
o direito à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade individual do jogador, consagrado no art. 26.º da CRP, como valor fundamental do Estado de Direito38.

João Zenha Martins, “A vinculação laboral desportiva e os pactos de opção”, in
Liberdade e Compromisso: estudos dedicados ao professor Mário Fernando de Campos
Pinto. Vol. II, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2009, p. 336.
36
Na opinião de Zenha Martins, não há evidências de que, nos CTD com pactos de
opção a favor do clube, o atleta se encontrasse numa posição de sujeição e de desfavor face
ao empregador, tendo, por conseguinte, aceitado tal cláusula subtraído da liberdade contratual ou de negociação. Na verdade, deve partir-se do pressuposto de que o atleta é uma
pessoa capaz, informada e esclarecida, muitas vezes assessorada por um agente desportivo,
sendo certo que quaisquer posições de desfavor ou restrições da sua liberdade contratual e
negocial no domínio do trabalho subordinado carecem de ser demonstradas na prática. Não
obstante, tal como qualquer outra cláusula contratual, o pacto de opção deverá ser submetido a um controlo de apreciação da validade do consentimento, apurando-se eventuais vícios
de vontade, como o erro, o dolo, a coação moral, a incapacidade acidental e a usura. Cfr. João
Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., pp. 342 a 346.
37
João Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., p. 355.
38
João Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., p. 352.
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Zenha Martins entende, ademais, que inexistem razões para considerar
liminarmente nulo um pacto de opção estabelecido a favor do clube empregador, na medida em que se não trata de uma forma velada de violar a lei,
visto que :
1. A existência de benefícios ou contrapartidas para o atleta em troca da
concessão da opção pressupõe, sem prejuízo da verificação da demais factualidade relevante, que o pacto não tem por objeto prejudicar
o jogador e que, por conseguinte, deve ser admitido.
2. O silêncio do legislador, ao não regular esta figura, parece significar
uma tolerância quanto à inclusão de cláusulas de opção em favor do
clube no CTD.
3. Admitir-se uma cláusula de opção de prorrogação do contrato unicamente a favor do atleta, proibindo-se a aposição em favor do clube,
significa a atribuição de um estatuto privilegiado aos atletas, o que
conflitua com a fisionomia equilibrada do regime jurídico do CTD, distinta da conceção que enformou o Decreto-Lei n.º 440/91.
Não faz, pois, sentido proibir a cláusula de opção atribuída apenas ao
empregador e permitir a opção bilateral. Na verdade, na visão deste Autor,
as preocupações de cessação sem justa causa, levantadas pelos defensores da nulidade do pacto de opção empregatório, de igual modo se verificam
no pacto de opção bilateral, caso o clube decida não exercer a opção, o que
sempre conflituaria com o disposto no art. 53.º da CRP. E sem prejuízo do
que se diga quanto à mesma possibilidade que assiste ao jogador de não
pretender a renovação do vínculo. Acresce, ainda, que na opção recíproca, o
clube poderá renovar o vínculo contra a vontade do jogador, tal conduzindo,
na prática, a um efeito semelhante ao de uma renovação pelo clube, ao abrigo de um pacto de opção unilateral39.
Por outro lado, contanto recuse a invalidade liminar do pacto de opção,
apenas e tão só por conferir um benefício ao clube empregador, Zenha
Martins rejeita também a sua aprovação, perante toda e qualquer realidade.
Revela-se essencial, no seu entender, a apreciação da factualidade subjacente ao exercício do direito de opção impondo-se, ainda, atender à razoabilidade do teor da cláusula de opção, só assim se aferindo se a mesma
significa para o clube um benefício desproporcional e sem qualquer contrapartida para o jogador, que fica suportando todos os riscos e sacrifícios40.
Assim, para Zenha Martins, o pacto de opção poderá ser considerado nulo,
por configurar um exercício abusivo do direito, nas seguintes situações:
1. Quando a opção é exercida em relação a um atleta pouco utilizado que
verá, assim, a sua situação profissional desvalorizar-se ainda mais.

39
40

João Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., pp. 372 a 376.
João Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., pp. 360 a 363.
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2. Quando o pré-aviso para a manifestação da intenção de exercer ou
não a opção é exíguo, não permitindo que o atleta programe a sua
carreira desportiva em segurança e com margens de previsibilidade41.
3. Sempre que o pacto de opção — quando combinado com outras cláusulas, como por exemplo um pacto de preferência — afete desproporcionadamente a liberdade de trabalho do atleta, tal ocorrendo nomeadamente quando seja pactuada uma opção unilateral a favor do
empregador por mais duas épocas, no termo das quais ao clube fica
assistindo com um direito de preferência.
4. Sempre que o período sobre o qual incide a opção seja igual ou superior ao período de vigência inicial do CTD.
5. Quando o pacto de opção a favor do empregador não comporte o pagamento de uma contrapartida ao atleta (o preço da opção) pela concessão da opção ao empregador42.
VI. Com uma posição diametralmente oposta às antecedentemente descritas, João Leal Amado entende que as cláusulas de opção inseridas no
CTD em que o praticante desportivo concede a opção de prorrogação do
prazo do contrato a favor do clube não são conformes com o ordenamento
jurídico português.
A posição de Leal Amado assenta, basicamente, em dois argumentos
principais.
O primeiro é o de que as cláusulas de opção são nulas, por força da aplicação do disposto no artigo 42.º da Lei n.º 54/2017, que veio positivar o
instituto da fraude à lei. Na verdade, as mesmas permitem defraudar a lei e
contornar a proibição do despedimento livre, sem justa causa, consignado
no artigo 53.º da CRP e rejeitado no artigo 23.º da Lei 54/201743.
No seu entendimento, as cláusulas de opção, por permitirem que o clube
celebre um contrato por duas épocas, com a possibilidade de renovação por
mais uma, atribuem ao clube um verdadeiro direito de denunciar, por sua livre iniciativa e sem motivo, o contrato ao fim de duas épocas, simplesmente
Na opinião de Zenha Martins, o pré-aviso será insuficiente se for demasiado curto
(desproporcional) em face da duração do período inicial (à luz do princípio da boa fé, a
antecedência prevista para o aviso será tanto maior quanto mais longa tiver sido a relação
contratual), ou se esse prazo terminar quando se encontrar fechado o período de transferência à luz da regulamentação aplicável, obviando a que o jogador ingresse noutro clube.
42
João Zenha Martins, “A vinculação laboral…” ob. cit., p. 366 a 370. Na sua opinião,
o montante atribuído ao praticante – através de uma compensação financeira global ou repercutida no pagamento da retribuição auferida no período de vigência contratual – tem de
ser equitativo e razoável e pode ser fixado i) antecipadamente, atendendo, além do mais, ao
prazo contratualmente cumprido e ao período decorrente do eventual exercício da opção,
ou ii) posteriormente, com base em circunstâncias que ainda não fossem conhecidas das
partes no momento da celebração do contrato – como a valorização do atleta no final do
prazo inicial do contrato – desde que sejam utilizadas para um cálculo flexível do montante
ao longo do decurso contratual.
43
João Leal Amado, Contrato de Trabalho… ob. cit., pp.195 e 196.
41
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não acionando a cláusula de opção. Isto equivale, na prática, a um despedimento sem justa causa proibido por lei, pelo que o não exercício do direito
potestativo de opção configuraria um despedimento ou denúncia encapotada, e não uma caducidade do contrato44
O pacto de opção, ocultamente violando a proibição constitucional e legal
do despedimento sem justa causa, seria, pois, nulo nos termos do disposto
no art. 42.º da Lei n.º 54/2017.
O segundo motivo apresentado por Leal Amado prende-se com o facto de
o pacto de opção conferir ao clube o direito potestativo de renovar o contrato, tal produzindo um outro resultado que a lei quis proibir: o trabalhador sacrificaria, simultaneamente, dois valores que enformam o regime da duração
do CTD, isto é, a estabilidade e a liberdade, o que importa ver-lhe aplicado
um regime menos favorável do que o previsto na lei em matéria de prorrogação/cessação do CTD.
Segundo Leal Amado, o enquadramento legal da duração do CTD assenta num “sistema de vasos comunicantes” entre os valores da estabilidade
e da liberdade. As partes — ao escolherem o termo resolutivo do contrato
– num mínimo de uma época e num máximo de cinco – decidem que valor
deve prevalecer45. Ora, o pacto de opção, na medida em que coloca o jogador
numa situação de “sujeição jurídica” perante o clube, aniquilaria, no que ao
jogador respeita, o jogo de ponderação entre a liberdade e a estabilidade. O
atleta estaria a comprometer, de uma só vez, a liberdade e a estabilidade, já
que num contrato com a fórmula 2+1, o jogador se vincula por três épocas
(estabilidade) e, outrossim, fica sujeito a que o clube ao fim de duas épocas
decida que o contrato deve caducar (liberdade). Ou seja, a liberdade fica com
o clube, a vinculação com o jogador.
Dito de modo simples, o que Leal Amado sustenta é que a cláusula de
opção acaba permitindo aquilo que a lei não quis46. A ideia-chave é a de
que a lei quis proibir o desequilíbrio contratual decorrente da utilização do
instrumento dos pactos de opção através dos quais o atleta se compromete
por três épocas com o clube, enquanto este último, ao vincular-se somente
por duas, não assume o mesmo tipo de compromisso, fator que desequilibra
o tal sistema de vasos comunicantes que a lei visou quando estabeleceu a
duração do contrato.

João Leal Amado, “T.R.L. – Acórdão de 6/6/2018…” ob. cit., pp. 69 e 70.
O contrato de longa duração assegura estabilidade e segurança profissional ao
jogador mas afeta-lhe a liberdade e o inverso, ou seja, o contrato de curta duração, permite ao jogador aumentar a sua liberdade contratual mediante o prejuízo da estabilidade
profissional.
46
João Leal Amado, Contrato de Trabalho…, ob. cit., pp. 199 e 200.
44
45
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5. A validade dos pactos de opção na jurisprudência do CAS.
I. Quando se indaga a validade de uma cláusula, deve, necessariamente, atender-se a um certo parâmetro normativo.
No presente estudo, apreciamos a validade dos pactos de opção firmados unicamente a favor do clube, tomando por base o ordenamento jurídico
português.
Contudo, não ignoramos que a Lei, a Jurisprudência e a Doutrina nacionais só terão relevância se ao litígio concreto for aplicável a lei portuguesa.
Acontece, porém, que, no desporto profissional, e em especial no futebol,
a disputa laboral entre o clube e o jogador apresenta, na maioria das vezes,
uma dimensão internacional, seja porque o atleta tem uma nacionalidade
diversa daquela onde está sediada a federação do seu clube, seja porque
o novo clube que o pretende contratar, ou que já o contratou é estrangeiro.
II. Os litígios laborais entre clube e jogador com dimensão internacional são abrangidos pelo sistema de resolução de disputas da Fédération
Internationale de Football Association (adiante FIFA), nos termos do art. 22.º
do “Regulations on the Status and Transfer of Players” (doravante, RSTP)47.
Nos termos do art. 24.º do RSTP, a competência para a resolução de litígios laborais pertence à Dispute Resolution Chamber (DRC) de cuja decisão
cabe recurso direto para o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), nos termos
do n.º 2 da mesma disposição.
A DRC, segundo o estabelecido no art. 25.º, n.º 6, do RSTP, decide as disputas (i) aplicando o RSTP e (ii) atendendo aos acordos, leis e negociação
coletiva relevantes que existam a nível nacional, bem como à especificidade
do desporto.
Por seu turno, o CAS, além de aplicar o RSTP e a sua Jurisprudência, aplica também Direito Nacional, sendo certo que, se as partes não houverem
escolhido a lei aplicável ao litígio, o CAS tende a aplicar complementarmente
o direito suíço.
O RSTP é omisso no que à validade dos pactos de opção diz respeito, o
que, portanto, nos conduz à análise dos acórdãos proferidos pelo CAS, deles
procurando extrair uma orientação sobre a posição inerente ao sistema de
resolução de disputas da FIFA.
III. Acontece que também no CAS se encontra em curso um debate em
torno da validade destas cláusulas.
Atentas as decisões que foram publicadas sobre a matéria, pode afirmar-se não haver univocidade de entendimentos: com efeito, das doze decisões

Disponível em: https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players- 2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g.
47
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que conhecemos, cinco julgaram a cláusula de opção válida e as restantes
sete decidiram-se pela sua invalidade.
Antes do mais, cumpre afirmar que, a nível internacional, e relativamente a esta matéria, ganharam proeminência os denominados “critérios Portmann”, pressupostos desenvolvidos pelo Professor de Direito
Suíço, Wolfgang Portmann, cujo preenchimento determinaria a validade
das cláusulas de opção, no caso concreto. Importa, então, considerar os
seguintes critérios:1) a duração máxima potencial da relação de trabalho
não deve ser excessiva; 2) a opção deve ser exercida dentro de um prazo
aceitável, antes do vencimento do contrato atual; 3) a recompensa salarial decorrente do direito de opção deve ser definida no contrato original;
4) uma parte não deve ficar à mercê da outra, relativamente ao conteúdo
do contrato de trabalho; 5) a opção deve ser claramente estabelecida e
enfatizada no contrato original, para que o jogador tenha consciência da
mesma no momento da assinatura do contrato48.
Variadíssimas decisões do CAS consideraram a factualidade relevante do
caso, à luz dos critérios Portmann, e com isso aferiram da validade das cláusulas de extensão unilaterais.
Estes critérios acabaram inclusive por ser desenvolvidos pelo CAS no seu
acórdão 2013/A/326049, no qual acrescentou dois critérios aos estabelecidos pelo Professor Suíço, nomeadamente os seguintes: 6) o período de
extensão deve ser proporcional ao contrato principal; e 7) é aconselhável
limitar o número de opções de extensão a uma.
IV. No que concerne às decisões do CAS que consideraram válidas as
cláusulas de opção unilaterais a favor do clube, todas têm em comum o
facto de considerarem que tais opções não são, por si, inválidas e incompatíveis com RSTP e/ou com os princípios gerais do direito laboral, devendo
a sua validade ser apreciada à luz da situação fáctica concreta do caso. As
decisões basearam-se, em suma, nos seguintes argumentos: (i) a cláusula era clara, redigida em palavras simples e facilmente compreensível por
qualquer leigo, (ii) o jogador nunca suscitou qualquer questão sobre a sua
interpretação e/ou a sua compreensão, (iii) o jogador estava ciente e aceitou expressamente os termos da cláusula, (iv) o jogador foi recompensado
com um aumento substancial e predeterminado na sua remuneração, pela
concessão da opção ao clube, (v) a duração máxima potencial da relação de
trabalho não era excessiva, compreendendo-se nos cinco anos previstos no
RSTP, (vi) a opção foi exercida pelo clube dentro de um prazo aceitável, (vii)
a opção previa apenas uma extensão, e (viii) os termos e condições contraCfr. Wolfgang Portmann,“Einseitige Optionsklauseln in Arbeitsverträgen von
Fussballspielern, eine Beurteilung aus der Sicht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit
im Sport”, publicado na revista Causa Sport 2/2006.
49
CAS 2013/A/3260, proferida em 04-03-2014, disponível em http://jurisprudence.
tas- cas.org/Shared%20Documents/3260.pdf.
48
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tuais eram justos e refletiam adequadamente o direito que o jogador concedeu ao clube sem a necessidade de negociação adicional na extensão50.
V. Por sua vez, as decisões do CAS que julgaram nulas e ineficazes as
cláusulas de opção de renovação do contrato a favor do clube suportaram-se, em resumo, nos seguintes fatores: (i) a opção que permite a uma parte
pôr fim ao contrato ao final de apenas um ano, deixando a outra parte vinculada ao prazo global, violava o disposto no art. 335 a, al. 1, do Código das
Obrigações Suíço51, (ii) no momento em que a opção foi exercida pelo clube
já existia um conflito de facto entre as partes, pelo que a mesma foi utilizada
artificialmente e tão só para aumentar o pedido de compensação ao jogador,
(iii) a circunstância de a opção de renovação poder ser exercida pelo clube
durante um período de quatro épocas é excessiva, por corresponder a um
período significativo da carreira do jogador; (iv) a opção de renovação por
uma época que foi exercida pelo clube não representou, no caso concreto,
qualquer vantagem para o jogador, que manteve as suas condições financeiras inalteradas; (v) as vantagens decorrentes da opção unilateral pertenciam todas ao clube; (vi) o aviso prévio de cinco dias antes do início do período de transferências era insuficiente, já que o jogador em relação ao qual
a opção não fosse exercida, com a posterior cessação do contrato, ficaria
com muito pouco tempo para encontrar um novo clube52.
CAS 2005/A/973, proferida em 10-10-2006, disponível em http://jurisprudence.
tas- cas.org/Shared%20Documents/973.pdf; CAS 2013/A/3260, proferida em 04-03-2014,
disponível em http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3260.pdf; CAS
2013/A/3375, proferido em 22-08-2014, disponível em https://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/3375.pdf; CAS 2014/A/3707, proferida em 19-06-2015, disponível
em https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3707.pdf; CAS 2014/A/3852,
proferido em 11-01-2016, disponível em http://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20
Documents/3852.pdf.
51
Esta disposição prevê o seguinte: "Os prazos de aviso devem ser idênticos para ambas as partes; se um acordo prevê prazos diferentes, o período mais longo é aplicável a
ambas as partes". As decisões do CAS que se baseiam no incumprimento desta disposição
legal para invalidarem a opção afirmam, em síntese que, embora esta norma vise regular as
situações em que as partes não têm o mesmo prazo para rescindir o contrato, a mesma deve
também ser aplicável no caso de uma opção de renovação unilateral, porquanto essa opção
torna possível fazer depender a duração do contrato, e bem assim o seu termo, da vontade de
apenas uma parte, dada a condição potestativa em causa, o que contraria o art. 335a do CO.
52
CAS 2004/A/678, proferida em 20-05-2005, disponível em http://jurisprudence.
tas- cas.org/Shared%20Documents/678.pdf; CAS 2005/A/983, proferida em 12-07-2006,
disponível em http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/983,%20984.pdf;
CAS 2006/A/1157, proferida em 31- 01-2007, disponível em http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1157.pdf; CAS 2007/A/1219, proferida em 09-07-2007,
disponível em https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/CAS%202007A-1219%20CSH%20FC%20v%20CB%20Award.pdf; CAS 2009/A/1856, proferida em 0706-2010, Disponível e https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/CAS%20
2009-A-1856-1857%20CX%20v%20A%20Award.pdf; CAS 2014/A/3620, proferida em 1901-2015, disponível em https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3620.
pdf; CAS 2014/A/3707, proferida em 19-06-2015, disponível em https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3707.pdf.
50
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6. Posição adotada.
I. Estranhamos que o legislador, na elaboração da Lei n.º 54/2017, tenha olvidado a ampla difusão que o pacto de opção apresenta no âmbito
desportivo, nela não tendo previsto uma disciplina jurídica específica para a
figura.
Não se pode, é certo, ignorar este silêncio, pois que o Legislador não podia
ignorar o facto público e notório, inerente à profusão deste tipo de cláusulas nos CTD, bem assim a existência de Jurisprudência Nacional divergente,
bem assim de posições doutrinárias muito diversas, ora no sentido da validade ora no sentido da invalidade dos pactos de opção.
II. Em abstrato, podemos perfilhar, como resulta do que ora se afirmou,
duas soluções distintas, nomeadamente a favor da validade ou da invalidade das cláusulas de opção de renovação unilateral a favor do clube.
III. Não acompanhamos as teses de nulidade absoluta dos pactos de opção, pelas seguintes razões:
1. Quanto à nulidade baseada na aplicação das normas que se referem
à liberdade de trabalho, entendemos que os pactos de opção não são
cláusulas que limitem ou condicionem a liberdade de trabalho do atleta após o termo do vínculo contratual. Com efeito, os pactos de opção
dizem apenas respeito à duração do contrato, incidindo sobre o momento anterior ao termo do vínculo contratual, não versando sobre o
“pós-contrato”.
Os pactos de opção permitem a prorrogação unilateral, pelo clube, do vínculo contratual, fazendo com que o contrato cesse mais tarde, caso a mesma cláusula seja acionada.
Assim, conquanto o clube possa, através do acionamento do pacto de
opção, prolongar o contrato do praticante, este não se vê limitado na sua
liberdade de trabalho após a cessação efetiva do vínculo, podendo seguir a
sua carreira no clube que quiser e nas condições que com ele acordar53.
2. O argumento segundo o qual pacto de opção unilateral a favor de um
clube desequilibra o contrato a favor deste, pondo em causa as regras
da duração do CTD, também não releva e esquece, em nosso ver, a especificidade da relação laboral desportiva, pelos seguintes motivos: (i)
neste domínio, a concessão da opção ao clube é, muitas vezes, do interesse do próprio jogador, pois que consegue, assim, obter benefícios
ou vantagens que não obteria, (ii) a liberdade de trabalho, enquanto
direito constitucional, pode ser restringida, nomeadamente havendo
renúncia do seu titular, (iii) no CTD, o termo contratual é do interesse
do jogador, que assim vê reforçada a sua liberdade contratual (ainda
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que em detrimento da estabilidade), e (iv) por norma, os jogadores alegam a nulidade da opção apenas para se desvincularem do clube.
3. A tese segundo a qual o pacto de opção ofenderia disfarçadamente a
proibição do despedimento sem justa causa carece de fundamento,
pelos seguintes motivos:
i) Se assim fosse, qualquer não renovação do CTD, mesmo quando
não incluísse um pacto de opção, equivaleria a despedimento.
ii) Ao beneficiário da opção não é atribuído um direito potestativo
de extinção do contrato; ao invés, o optante pode determinar, pela
sua declaração, a prorrogação do contrato.
iii) O CTD, independentemente de ter aposta uma cláusula de opção,
extingue-se por caducidade, com o mero decurso do prazo, dado
que o seu regime não comporta uma renovação automática, pelo
que o facto extintivo do contrato é a expiração do prazo inicial e
não o não exercício do direito de opção.
iv) Bastaria que o exercício ou acionamento da opção se baseasse
em fatores objetivos, não arbitrários, e conhecidos previamente
pelo atleta, para deixar de fazer sentido a preocupação de proteger o atleta por supostamente ficar nas “mãos” do empregador54.
IV. Não encontramos qualquer argumento decisivo, de índole literal, sistemática, histórica ou teleológica que justifique proibir, em abstrato e absoluto, a utilização destas cláusulas de opção de renovação unilateral a favor
do clube. Propugnamos, antes, o contrário.
Com efeito, no CTD com pacto de opção, o não acionamento do direito
de opção não configura um despedimento ou um tipo de cessação do contrato. O que sucede é que o contrato caduca no termo do prazo estipulado,
independentemente de qualquer declaração nesse sentido. O acionamento
do direito de opção configura, por sua vez, uma renovação de um contrato
pré-existente e não a celebração de um novo contrato.
O pacto de opção não é, pois, um mero instrumento que visa contornar as
limitações legais da duração do contrato, mas sim um mecanismo de mitigação de riscos e de gestão do plantel.
V. Em suma, consideramos que os pactos de opção de renovação unilateral do CTD a favor do clube não são liminarmente inválidos, devendo a sua
validade ser aferida de harmonia com as circunstâncias fácticas do caso
concreto.
Em face das decisões mais relevantes do CAS sobre esta matéria, e dada
a exígua Jurisprudência nacional, pensamos poderem impor-se – para valiComo aconteceria, por exemplo, se o contrato fosse celebrado por duas épocas, com
mais uma época de opção a favor do clube, no caso de este conseguir o apuramento para a
Liga Europa, condicionando-se a extensão do contrato à performance desportiva do clube.
54
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dade da cláusula de opção — os seguintes requisitos formais e cumulativos:
a) A cláusula deve representar um aumento de, pelo menos, 25% do salário
do jogador; b) A cláusula deve ser exercida com uma antecedência de três
meses em relação ao termo do contrato; c) A cláusula deve ser clara e evidente; d) O período original acrescido da extensão não pode exceder as 5
épocas desportivas.
Em nossa opinião, se todos estes elementos formais estiverem cumpridos é mais provável que a cláusula de opção seja considerada válida, sempre sem prejuízo da apreciação da factualidade relevante, subjacente ao
exercício do direito de opção.
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