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DESPORTO

O desporto é um domínio em que as responsabilidades da UE são relativamente novas,
adquiridas com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em dezembro de 2009. A UE
é responsável por desenvolver políticas baseadas em dados concretos, por promover a
cooperação e pela gestão de iniciativas em prol da atividade física e do desporto em toda a
Europa. Pela primeira vez, foi disponibilizada uma rubrica orçamental específica, no período
entre 2014 e 2020, ao abrigo do programa Erasmus+ para apoiar projetos e redes no domínio
do desporto.

BASE JURÍDICA

Embora os Tratados não mencionassem uma competência jurídica específica relativamente
ao desporto antes de 2009, a Comissão desenvolveu as disposições gerais de uma política
desportiva da UE com o Livro Branco de 2007 sobre o desporto e o Plano de Ação Pierre de
Coubertin em 2008.
Com o Tratado de Lisboa, a UE adquiriu uma competência específica no domínio do desporto.
O artigo 6.º, alínea e) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) manifesta
a competência da UE para desenvolver ações destinadas a apoiar ou completar a ação dos
Estados-Membros no domínio do desporto, ao passo que o artigo 165.º do TFUE especifica
os pormenores de uma política desportiva. A União deve contribuir «para a promoção dos
aspetos europeus do desporto, tendo simultaneamente em conta as suas especificidades, as suas
estruturas baseadas no voluntariado e a sua função social e educativa.». O artigo 165.º, n.º 2,
refere que a ação da União tem por objetivo «desenvolver a dimensão europeia do desporto,
promovendo a equidade e a abertura nas competições desportivas e a cooperação entre os
organismos responsáveis pelo desporto, bem como protegendo a integridade física e moral dos
desportistas, nomeadamente dos mais jovens de entre eles».
A UE dispõe atualmente de uma base jurídica para apoiar o setor estruturalmente com o
programa Erasmus+ e pode falar a uma só voz em fóruns internacionais e com países terceiros.
Os ministros do desporto da UE também se reúnem nas reuniões do Conselho (Educação,
Juventude, Cultura e Desporto).
Além disso, as competências da UE relativas ao mercado único já tiveram um impacto
considerável no desporto. Por exemplo, o Tribunal de Justiça Europeu desenvolveu
jurisprudência importante com um grande impacto no mundo do desporto (como, por exemplo,
o processo Bosman). Simultaneamente, a UE exerceu os seus poderes «não vinculativos» em
domínios relativamente próximos, tais como a educação, a saúde e a inclusão social, através dos
respetivos programas de financiamento.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0415
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OBJETIVOS

A existência de uma nova competência específica nos tratados abriu novas possibilidades de
ação da UE no domínio do desporto. Os seus esforços vão no sentido de concretizar os objetivos
de maior equidade e abertura nas competições desportivas, bem como de maior proteção da
integridade física e moral dos desportistas, tendo simultaneamente em linha de conta o cariz
específico do desporto. Em especial, a UE abrange três áreas de atividade no domínio do
desporto: (1) a função social do desporto; (2) a sua dimensão económica; (3) o quadro político
e jurídico do setor do desporto.

REALIZAÇÕES

A. Definição de políticas
1. Livro Branco sobre o desporto e o Plano de Ação «Pierre de Coubertin» (2007)
O Livro Branco da Comissão sobre o Desporto, de julho de 2007, foi a primeira «iniciativa
global» no domínio do desporto na UE. Através da aplicação das medidas propostas, a Comissão
recolheu informações úteis sobre as questões a abordar no futuro. No Livro Branco, foram
previstos vários objetivos, como reforçar a função social do desporto, promover a saúde
pública através da atividade física, fomentar as atividades de voluntariado, reforçar a dimensão
económica do desporto e a livre circulação dos desportistas, lutar contra o doping, a corrupção e
o branqueamento de capitais e controlar os direitos de transmissão, entre muitos outros objetivos.
2. Desenvolver a Dimensão Europeia do Desporto
O Livro Branco sobre o desporto de 2007 preparou o caminho para a comunicação da Comissão,
de janeiro de 2011, sobre o impacto do Tratado de Lisboa no desporto, intitulada «Desenvolver
a Dimensão Europeia do Desporto» (COM(2011)0012).
Este foi o primeiro documento político adotado pela Comissão no âmbito do desporto depois da
entrada em vigor do Tratado. A comunicação salientou o potencial do desporto para contribuir
significativamente para os objetivos gerais da estratégia Europa 2020, reconhecendo que o
desporto melhora a empregabilidade e promove a inclusão social. A comunicação da Comissão
sugere ainda que a UE deve subscrever a Convenção contra a Dopagem do Conselho da
Europa, desenvolver e executar disposições e requisitos em matéria de segurança para eventos
desportivos de caráter internacional, continuar a realizar progressos no sentido de introduzir
objetivos nacionais com base nas linhas orientadoras da UE para a atividade física e desenvolver
normas para o acesso de pessoas com deficiência a eventos e locais desportivos.
Relativamente às questões económicas, a Comissão exorta as associações desportivas a criarem
mecanismos de venda coletiva de direitos aos meios de comunicação social, de forma a garantir
uma repartição adequada das receitas. Outras questões abordadas prendem-se com os direitos
de propriedade intelectual relativos ao desporto, a promoção do intercâmbio de boas práticas
sobre transparência e sustentabilidade do financiamento do desporto e o acompanhamento da
aplicação da legislação em matéria de auxílio estatal no domínio do desporto.
3. Plano de Trabalho da UE para o Desporto (2017-2020)
O Plano de Trabalho da UE para o Desporto é o documento mais importante de política europeia
em matéria de desporto. O primeiro plano foi adotado pelo Conselho na sua resolução de 20
de maio de 2011[1] e o segundo em 21 de maio de 2014[2]. O plano de 2014-2017 tinha três

[1]Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre o
Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto 2011-2014, JO C 162 de 1.6.2011, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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prioridades: a integridade do desporto, a sua dimensão económica e as relações entre o desporto
e a sociedade. A fim de abordar estes temas prioritários, os Estados-Membros e a Comissão
criaram cinco grupos de peritos sobre a viciação de resultados, a boa governação, a dimensão
económica do desporto, a atividade física benéfica para a saúde (HEPA) e o desenvolvimento
de recursos humanos no desporto.
Em 23 de maio de 2017, o Conselho (Educação, Juventude, Cultura e Desporto), na sua sessão
dedicada ao desporto, adotou o novo Plano de Trabalho da UE para o Desporto (2017-2020).
Os objetivos gerais são:
— A integridade do desporto, com incidência sobre a boa governação, a proteção dos menores,

a luta contra a viciação de resultados, o doping e a corrupção;

— A dimensão económica, centrando-se na inovação no desporto e no desporto e o mercado
único digital;

— O desporto e a sociedade, focando-se na inclusão social, nos treinadores, nos meios de
comunicação social, no ambiente, na saúde, no ensino e na diplomacia desportiva.

Serão criados dois grupos de peritos (integridade e competências; desenvolvimento de recursos
humanos no desporto), em vez dos cinco do anterior Plano de Trabalho e serão definidos novos
métodos de trabalho, nomeadamente reuniões temáticas.
A Comissão foi igualmente convidada a garantir o seguimento a dar aos dois grupos de alto
nível sobre «Desporto e Diplomacia» e «Desporto de base».
Na sequência da proposta da Comissão, a duração do Plano de Trabalho foi prolongada até ao
fim de 2020, 3,5 anos, a fim de o alinhar com o programa Erasmus+ e o quadro financeiro
plurianual.
Tendo em conta que os grandes eventos desportivos são oportunidades atrativas para celebrar
o desempenho, os valores e os benefícios do desporto num contexto nacional e internacional,
o Conselho emitiu, em maio de 2016, as suas conclusões sobre o reforço da integridade,
da transparência e da boa governação nos grandes eventos desportivos. Nesse documento, o
Conselho solicitou aos Estados-Membros que incluíssem a integridade e a transparência nos
futuros trabalhos sobre o desporto a nível da UE, a fim de apoiar a implementação de critérios
e procedimentos relacionados com a boa governação e de identificar e desenvolver modelos de
cooperação entre os setores público e privado e o intercâmbio de boas práticas relativas a essa
cooperação.
B. Programas de ação
1. Erasmus+
O desporto é parte integrante do Erasmus+, o programa da UE para a educação, a formação,
a juventude e o desporto para 2014-2020. 1,8 % do orçamento anual do programa Erasmus+ é
dedicado a atividades relacionadas com o desporto, destinadas a apoiar parcerias de colaboração
e eventos desportivos europeus sem fins lucrativos. O programa deve igualmente contribuir
para o reforço da base factual para a elaboração de políticas, ou seja, para o financiamento de
estudos. Por último, o diálogo com as partes interessadas relevantes a nível europeu também
é apoiado pelo programa.

[2]Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 21 de
maio de 2014, sobre o Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto (2014-2017), JO C 183 de 14.6.2014, p.
12.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/pt/pdf


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 4

2. Semana Europeia do Desporto
A Semana Europeia do Desporto, proposta numa resolução do Parlamento Europeu de 2012,
é um conjunto de iniciativas destinadas a incentivar os cidadãos europeus a exercerem uma
atividade física e a UE apoia essas iniciativas através do programa Erasmus+. Com efeito,
um inquérito Eurobarómetro revelou que 59 % dos europeus nunca, ou raramente, praticam
exercício ou fazem desporto. Não é só a saúde e o bem-estar das pessoas que sofre, mas também
a economia, com um aumento da despesa em cuidados de saúde, a perda de produtividade no
local de trabalho e uma menor empregabilidade, como efeitos secundários negativos. A fim
de sensibilizar os cidadãos, a União Europeia promove, todos os anos, a Semana Europeia do
Desporto a nível europeu, nacional, regional e local.
3. Desporto e migrantes
A inclusão social é uma das prioridades da UE em termos de papel do desporto na sociedade.
Ao aproximar os povos, criar comunidades e lutar contra as atitudes de xenofobia e de racismo,
o desporto tem potencial para dar um contributo importante para a integração dos migrantes na
UE. A Comissão Europeia facilita o intercâmbio de boas práticas em matéria de integração dos
migrantes. Em setembro de 2016, a Comissão publicou um estudo que analisa a forma como o
desporto contribui para a integração dos migrantes na Europa. A Comissão promove igualmente
projetos e redes de inclusão social dos migrantes, através dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento e o programa Erasmus+. Estão a ser financiados projetos como a Rede Europeia
de Inclusão através do Desporto — Promover a igualdade de oportunidades dos migrantes e das
minorias através do voluntariado no desporto e a Inclusão social e o voluntariado em clubes
desportivos na Europa.
O futebol desempenha um papel fundamental na inclusão social, ao envolver os sindicatos
dos jogadores de futebol (tal como no projeto Show Racism the Red Card (mostrar o cartão
vermelho ao racismo)) ou organismos como a UEFA, que ajudou a UE com um levantamento
das atividades dos seus membros em apoio da inclusão social dos refugiados.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

No âmbito do Parlamento, o desenvolvimento de uma política europeia para o desporto é da
competência da Comissão da Cultura e da Educação (CULT). O Parlamento reconhece que
existe uma necessidade crescente por parte da UE de resolver questões ligadas ao desporto,
ao mesmo tempo que respeita plenamente o princípio da subsidiariedade, dado que o desporto
por si só constitui um importante fenómeno social e um bem público. Em 2012, a Comissão
CULT elaborou um projeto de relatório sobre «A Dimensão Europeia do Desporto», que
preparou o caminho para a Semana Europeia do Desporto, que se realizou pela primeira vez em
setembro de 2015. O Parlamento também está empenhado em reafirmar a importância social do
desporto. Além disso, o Parlamento abordou o problema da igualdade entre homens e mulheres
no desporto, bem como o envelhecimento ativo e a solidariedade entre as gerações. O papel
essencial do desporto também é mencionado na resolução para a inclusão social e integração
no mercado de trabalho dos refugiados, sublinhando o papel importante do desporto como um
instrumento para fomentar o diálogo social e intercultural ao promover o estabelecimento de
ligações positivas entre as populações locais e os refugiados e os requerentes de asilo.
O Parlamento tem-se empenhado ativamente no combate à viciação de resultados e à corrupção
no desporto. Em março de 2013, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a viciação de
resultados e a corrupção no desporto. Seguiu-se uma resolução, em 11 de junho de 2015, sobre
revelações de casos de corrupção a alto nível na FIFA e uma resolução, em 2 de fevereiro de

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//PT
https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/f1174f30-7975-11e6-b076-01aa75ed71a1
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//PT
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2017, sobre uma abordagem integrada da política do desporto: boa governação, acessibilidade
e integridade. Durante a reunião plenária de julho de 2016, a Comissão CULT apresentou
uma pergunta oral à Comissão sobre a viciação de resultados, apelando a um empenho total
na ratificação da Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições
Desportivas. A resposta do Comissário destacou o apoio da Comissão à Convenção como
um instrumento valioso na luta contra a viciação de resultados, uma vez que representa uma
base sólida para garantir a coordenação e a cooperação pan-europeia nessa luta. No entanto, é
necessário existir cooperação entre os Estados-Membros e as instituições, a fim de assegurar
que a Convenção entra em vigor na UE.
O Parlamento reconhece a importância do desporto para o turismo, recordando que as atividades
desportivas são importantes para aumentar a atratividade turística dos territórios europeus e
destacando as oportunidades proporcionadas pelas deslocações de atletas e de espetadores para
eventos desportivos, que podem atrair turistas mesmo até às zonas mais remotas.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PT
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