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DIREITO DO
DESPORTO
O desporto é um dos fenómenos mais presentes nas atuais
sociedades, numa constante que perdura há décadas, pleno
de irradicações pessoais, sociais, políticas e económicas.
O desporto exige, pois, uma leitura jurídica muito própria,
complexa e multifacetada.
Com efeito, a organização da prática desportiva, seja de natureza profissional, de alto rendimento ou regular, vê-se enquadrada por normas de diferente natureza, provindo dos
poderes públicos, mas também das organizações desportivas
que regulamentam e disciplinam as diversas modalidades.
Por outro lado, esta realidade projeta-se no plano nacional
(Estado e federações desportivas nacionais) e no plano
internacional (por exemplo, União Europeia e federações
desportivas internacionais).
É perante esta multiplicidade de sujeitos desportivos – praticantes, treinadores, dirigentes, clubes desportivos, sociedades desportivas, ligas profissionais, federações desportivas, etc. – e um vasto universo de segmentos do Direito, que
surge o presente Curso de Direito do Desporto proporcionando conhecimentos de acordo com a ampla latitude do tema.
E se as normas que integram o Direito do Desporto e outras
que se projetam nas relações entre o Desporto e o Direito,
têm que ser estudadas em face dos interesses económicos
do desporto moderno – desde logo o de natureza profissional – , o Curso não podia ser alheio ao segmento dos direitos
fundamentais ou às responsabilidades derivadas da prática
desportiva.
Por fim, destaque-se o espaço consagrado no programa à
resolução dos litígios desportivos o qual merece adequado
e relevante cabimento, dada a entrada em funcionamento,
a 1 de outubro de 2015, do Tribunal Arbitral do Desporto que
representa uma reposta inovatória em Portugal.
O Curso de Direito do Desporto só cumpriria verdadeiramente o seu desiderato, se plasmasse no seu conteúdo programático a variedade de módulos que apresenta.
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O Curso foi organizado
de forma a facultar um
saber especializado no
domínio das relações
entre o Desporto e o
Direito, possibilitando
a quem o frequente
um conhecimento
acrescido das normas
que regulam a
atividade desportiva,
sob múltiplos prismas.

COORDENAÇÃO
Professor convidado da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito
de Lisboa (1982) e doutorado em Ciências do Desporto pela Faculdade de
Motricidade Humana (2002). É regente da disciplina de Direito do Desporto
nessas duas escolas e ainda na Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de
Futebol. Foi coordenador de diversos cursos, conferências e seminários sobre
o Direito do Desporto, bem como orientador de dissertações de mestrado
e doutoramento. Fundador e Diretor da Desporto&Direito. Revista Jurídica do
Desporto. Publicou várias monografias e artigos em revistas portuguesas e
estrangeiras. Foi membro do Conselho de Arbitragem Desportiva, do Tribunal
Arbitral do Desporto, indicado pelo Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas. Integra o Comité de Apelação da competição desportiva europeia
de basquetebol Euroleague. Fundador e colaborador permanente da Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, International News Correspondent da International Sports Law Review, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de
Direito Desportivo, membro do Comité Asesor do Anuário IberoAmericano de
Derecho Deportivo e membro do Consejo Científico Asesor da Revista Española
de Educación Física y Deportes (REEFD).

José Manuel Meirim

DESTINATÁRIOS

• Juristas e outros licenciados, colaboradores de clubes desportivos,
sociedades desportivas, ligas profissionais, federações desportivas,
dirigentes desportivos, treinadores, gestores desportivos, intermediários e outros profissionais relacionados com o desporto.

OBJETIVOS
• Proporcionar uma visão ampla, ordenada e atual do Direito do Desporto.
• Facultar um conhecimento especializado e sob múltiplos prismas
das normas que regulam a atividade desportiva.
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Sextas-feiras das 18h30m às 20h30m
Sábados das 9h30m às 13h30m
Total de 108 horas

PROGRAMA
1.º Módulo | 12 horas
INTRODUÇÃO AO DIREITO DO DESPORTO
NOVEMBRO
10 / 6ª feira
11 / sábado
17 / 6ª feira
18 / sábado

Os sistemas normativos do Desporto Carlos Ferreira de Almeida
História do Direito do Desporto Português José Manuel Meirim
As Leis de Bases do Desporto José Manuel Meirim
O direito ao desporto como direito fundamental André Salgado Matos
Os direitos, liberdades e garantias e a atividade desportiva André Salgado Matos
A jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre a atividade desportiva André Salgado Matos

2.º Módulo | 6 horas
EUROPA E DESPORTO
NOVEMBRO
24 / 6ª feira
25 / sábado

A União Europeia e o Desporto António Frada de Sousa
A União Europeia e o Desporto António Frada de Sousa
Os direitos de transmissão televisiva e o Direito da Concorrência António Frada de Sousa

3.º Módulo | 12 horas
OS AGENTES DESPORTIVOS
DEZEMBRO
15 / 6ª feira
16 / sábado

Panorama geral José Manuel Meirim
As relações laborais no desporto (praticante desportivo) Júlio Gomes

JANEIRO
5 / 6ª feira
6 / sábado

As relações laborais no desporto (treinadores e árbitros) António Nunes de Carvalho
O contrato de formação desportiva António Nunes de Carvalho
O assédio moral no desporto João Leal Amado

4.º Módulo | 24 horas
AS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS
JANEIRO
12 / 6ª feira

Clubes e sociedades desportivas

13 / sábado

Paulo Olavo Cunha e Maria de Fátima Ribeiro

19 / 6ª feira

A responsabilidade dos administradores das sociedades desportivas Rui Pinto Duarte
As federações desportivas: regime jurídico Luís Fábrica
Um regulamento disciplinar de federação desportiva Tito Crespo
As ligas profissionais e as relações com as federações desportivas Tiago Macieirinha

20 / sábado
26 / 6ª feira
27 / sábado

FEVEREIRO
2 / 6ª feira
3 / sábado

O Comité Olímpico Internacional José Luis Carretero Lestón
As federações desportivas internacionais José Luis Carretero Lestón
Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana Rui Boticas Santos

4

5.º Módulo | 6 horas
TRIBUTAÇÃO E SEGURANÇA SOCIAL NO DESPORTO
FEVEREIRO
9 / 6ª feira
10 / sábado

A tributação dos rendimentos derivados da prática de uma modalidade desportiva
O IVA no desporto
O regime fiscal das sociedades desportivas
O regime de segurança social dos praticantes desportivos
João Taborda Gama e Leonardo Marques Santos

6.º Módulo | 18 horas
AS RESPONSABILIDADES NO DESPORTO
FEVEREIRO
16 / 6ª feira

A responsabilidade civil no desporto

17 / sábado

Henrique Sousa Antunes

23 / 6ª feira

Os seguros e o desporto Eduardo Antunes
A responsabilidade penal no desporto. A prática desportiva e o Direito Penal.
Comportamentos susceptíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição
e do seu resultado na atividade desportiva Germano Marques da Silva

24 / sábado

MARÇO
2 / 6ª feira
3 / sábado

Os crimes previstos na lei antidopagem no desporto José Manuel Damião Cunha
Os crimes previstos no regime jurídico do combate à violência, ao racismo,
à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos José Manuel Damião Cunha
Princípios da responsabilidade disciplinar desportiva Henrique Salinas Monteiro

7.º Módulo | 18 horas
A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS DESPORTIVOS
MARÇO
9 / 6ª feira
10 / sábado
16 / 6ª feira
17 / sábado
23 / 6ª feira
24 / sábado

A justiça desportiva: evolução José Manuel Meirim
Composição e organização interna do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) Luís Pais Antunes
Os árbitros do TAD Francisco Cortez e Sofia Vaz Sampaio
A arbitragem necessária (I) Artur Flamínio Silva
A arbitragem necessária (II) Artur Flamínio Silva
A arbitragem voluntária Armindo Ribeiro Mendes
O processo arbitral Ana Taveira da Fonseca
A atividade do TAD Marta Vieira da Cruz

8.º Módulo | 12 horas
O DIREITO DO DESPORTO NA ESPECIALIDADE
ABRIL
6 / 6ª feira
7 / sábado
13 / 6ª feira
14 / sábado

A manipulação de resultados a as apostas desportivas online Diogo Guia
O contrato de patrocínio Maria Lurdes Vargas
Os novos rumos do combate à dopagem no desporto António Júlio Nunes
Segurança dos espetáculos desportivos Rodrigo Cavaleiro
Direitos de imagem e direito ao espetáculo desportivo Evaristo Mendes
Negociações e transferências internacionais de jogadores Paulo Rendeiro
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A Federação Portuguesa de Futebol, através da Portugal Football School,
tem como um dos seus principais objetivos a capacitação e a qualificação dos agentes desportivos com responsabilidade no desenvolvimento
do Futebol em Portugal. Para que tais intenções sejam concretizadas é
fundamental que se promovam programas educativos e formativos nas
diferentes áreas relacionadas ao universo desta modalidade desportiva.
O desafio colocado pela Universidade Católica Portuguesa de nos associarmos a um curso de pós-graduação em Direito do Desporto vem naturalmente ao encontro desses propósitos. Para além de ser uma colaboração que muito nos honra existem outros aspetos que a justificam. Por
um lado, por ter como temática central o Direito do Desporto o que vai
permitir dotar e qualificar os intervenientes nessa área do conhecimento
de um melhor entendimento sobre as exigências legais e regulamentares
da atividade desportiva. Por outro lado, pelo plano de estudos que foi
superiormente desenhado e ajustado aos objetivos propostos e pela coordenação científica e corpo docente que se reconhece de excelência.

André Seabra
Diretor da
Portugal Football School

Tudo isso convida-nos acreditar que estão garantidas as condições para
um curso de alto nível e para o sucesso dos seus participantes.

Dzhamil Oda

Tiago Cochofel de Azevedo

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva
& Associados

Vieira de Almeida & Associados

Este curso permitiu-me adquirir uma visão global de diversos
temas transversais ao ramo do Direito do Desporto, tanto
sob uma perspetiva de autoridade pública e de organização
ou federação desportiva, como sob o prisma de atletas e
operadores privados. A conjugação de docentes com experiência prática, num contexto internacional, foi também um
fator de sucesso e de diferenciação desta pós-graduação.
É também de realçar a inexcedível qualidade da coordenação
do curso, em particular na pessoa do Professor José Manuel
Meirim, sem dúvida uma referência no panorama do Direito
do Desporto nacional, e também a relevância dos parceiros
institucionais que apoiaram esta formação. Acresce ao exposto o bom ambiente que se viveu entre colegas, um grupo
composto por diversos profissionais na área do Direito do
Desporto, o que permitiu ter discussões estimulantes sobre
diversas matérias lecionadas.
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A pós-graduação de Direito do Desporto da Faculdade de
Direito da UCP Lisboa apresenta um programa equilibrado
e transversal, que abrange as diversas matérias com que os
juristas se deparam no seu quotidiano.
Acompanhado de um corpo docente de excelência, esta
pós-graduação dá assim plena resposta à necessidade formativa que se verificava na área do Direito do Desporto,
constituindo uma importante ferramenta de trabalho para
todos os que se dedicam, ou se interessam, pelo fenómeno
e realidade desportiva, aportando indiscutível valor àqueles
que a frequentam. Considero que o sucesso de cada curso
mede-se pela relevância e importância da matéria lecionada,
qualidade do ensino e docentes, disponibilidade das estruturas de apoio. E esta pós-graduação de Direito do Desporto
é, sem dúvida, um grande sucesso!

DIREITO DO DESPORTO
CORPO DOCENTE
Ana Taveira da Fonseca [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP]
André Salgado de Matos [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP

/ Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados]
António Frada de Sousa [Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP

/ Católica Global School of Law / Gama Glória Advogados]
António Júlio Nunes [Diretor Executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal - ADoP]
António Nunes de Carvalho [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP]
Armindo Ribeiro Mendes [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / Advogado]
Artur Flamínio Silva [Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa]
Carlos Ferreira de Almeida [Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa]
Diogo Guia [International Centre for Sport Security (ICSS)]
Eduardo Antunes [Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões ]
Evaristo Mendes [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / DLA Piper - ABBC]
Francisco Cortez [Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados]
Germano Marques da Silva [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP]
Henrique Salinas Monteiro [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / CCA-Ontier]
Henrique Sousa Antunes [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP]
João Leal Amado [Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra / DLA Piper - ABBC]
João Taborda Gama [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / Gama Glória Advogados]
José Luis Carretero Lestón [Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga]
José Manuel Damião Cunha [Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP]
José Manuel Meirim [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP /

Federação Portuguesa de Futebol]
Júlio Manuel Vieira Gomes [Juiz Conselheiro do STJ / Escola do Porto da Faculdade de Direito

da UCP / Católica Global School of Law]
Leonardo Marques Santos [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / PLMJ]
Luís Fábrica [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / Abreu Advogados]
Luis Pais Antunes [Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto]
Maria de Fátima Ribeiro [Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP]
Maria Lurdes Vargas [Doutora pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa]
Marta Vieira da Cruz [Federação Portuguesa de Futebol]
Paulo Olavo Cunha [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / Vieira de Almeida

& Associados]
Paulo Rendeiro [Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados]
Rodrigo Cavaleiro [Subintendente da PSP - Coordenador do Ponto Nacional de Informações

sobre Futebol]
Rui Boticas Santos [CRA, Coelho Ribeiro e Associados]
Rui Pinto Duarte [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP / R. Pinto Duarte & Associados]
Sofia Vaz Sampaio [Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados]
Tiago Macieirinha [Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP]
Tito Crespo [Advogado / Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol]
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HORÁRIO

Sextas das 18:30h às 20:30h e sábados das 9:30h às 13:30h.
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

Licenciatura em Direito ou qualquer outra cuja experiência profissional do
candidato permita e requeira uma especialização nestas áreas.
DIPLOMA E CERTIFICAÇÃO

Carta de Pós-Graduação
• Presenças efetivas superiores a 4/5 das sessões
• Apresentação e aprovação de trabalho final escrito, a apresentar até 15 de julho de
2018. Limitado a 27.000 caracteres, incluindo espaços - equivale a 15 páginas na
apresentação gráfica.
Certificado de frequência
• Presenças efetivas superiores a 4/5 das sessões
INSCRIÇÃO

Enviar o boletim de inscrição, acompanhado de curriculum vitae, certificado de
habilitações e Cédula Profissional da Ordem dos Advogados (se for o caso).
PREÇOS

VALOR DO CURSO: €2.150,00 (pagamento integral no ato da inscrição).
CONDIÇÕES ESPECIAIS

10% de desconto
Antigos alunos da Licenciatura, Mestrado em Direito ou LL.M. da Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa e Advogados Estagiários do Conselho
Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.
5% de desconto
Antigos alunos de outros programas pós-graduados da Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa e Advogados do Conselho Regional de Lisboa da
Ordem dos Advogados.
CONTACTOS

posgraduacoesdireito@fd.lisboa.ucp.pt | Telefone 217 214 179
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa | Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA
www.fd.lisboa.ucp.pt/posgrad

Os programas de LL.M. da Católica Global School of Law estão, pelo sétimo ano consecutivo, entre os melhores
e mais inovadores do mundo: Financial Times, Innovative Law Schools Report.

