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DESPORTO

O desporto é um domínio em que as responsabilidades da UE são relativamente
recentes, tendo sido adquiridas apenas 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. Foi criada,
pela primeira vez, 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 da UE
relativamente ao desporto antes de 2009, a Comissão lançou as bases de uma política
desportiva da UE com o Livro Branco de 2007 sobre o desporto e o Plano de Ação
Pierre de Coubertin.
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) confere à UE competência para apoiar ou complementar a ação dos Estados-
Membros no domínio do desporto, ao passo que o artigo 165.º, n.º 1, especifica os
pormenores de uma política desportiva, referindo que 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 assim de uma base
jurídica para apoiar estruturalmente o setor do desporto 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 no mercado único
também já tiveram um impacto considerável no desporto. Por exemplo, o Tribunal
de Justiça da União Europeia desenvolveu jurisprudência importante com grande
implicações para o mundo do desporto (como, por exemplo, o processo Bosman).
Ao mesmo tempo, a UE exerceu os seus poderes «não vinculativos» em domínios
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relativamente próximos, como a educação, a saúde e a inclusão social, através dos
respetivos programas de financiamento.

OBJETIVOS

A introdução de uma nova competência específica nos tratados abriu novas
possibilidades de ação da UE no domínio do desporto. A União Europeia trabalha
para conseguir uma maior equidade e abertura nas competições desportivas e uma
maior proteção da integridade física e moral dos desportistas, tendo igualmente em
conta a natureza específica do desporto. Além disso, a UE apoia a ideia de que o
desporto pode melhorar o bem-estar geral, ajudar a superar questões sociais mais
abrangentes, como o racismo, a exclusão social e a desigualdade de género, e
proporcionar benefícios económicos consideráveis em toda a União. Além disso, a
política do desporto é considerada um instrumento importante nas relações externas
da UE. A União dá especial atenção aos três seguintes aspetos: (1) a função social
do desporto; (2) a sua dimensão económica; e (3) o quadro político e jurídico do setor
do desporto.

REALIZAÇÕES

A. Definição de políticas
1. O Livro Branco sobre o desporto e o Plano de Ação Pierre de Coubertin
O Livro Branco da Comissão sobre o desporto, de 2007, foi a primeira «iniciativa
abrangente» da UE no domínio do desporto. Através da implementação das medidas
propostas, a Comissão recolheu informações úteis sobre questões a abordar no futuro.
O Livro Branco continha uma série de objetivos, entre os quais:
— melhorar a função social do desporto;

— promover a saúde pública através da atividade física;

— promover 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;

— controlar os direitos relativos aos meios de comunicação social.

2. Desenvolver a Dimensão Europeia do Desporto
O Livro Branco da Comissão sobre o desporto e a entrada em vigor do Tratado
de Lisboa em 2009 preparam 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». Essa comunicação foi o primeiro
documento de política adotado pela Comissão sobre o desporto após a entrada em
vigor do Tratado de Lisboa. A comunicação sublinhou o potencial do desporto para
contribuir significativamente para os objetivos gerais da «Estratégia Europa 2020 para
o crescimento e o emprego» (2010-2020), melhorando a empregabilidade e a inclusão
social. Sugeriu ainda que a UE deve subscrever a Convenção contra o Doping do
Conselho da Europa, desenvolver e implementar disposições e requisitos em matéria
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de segurança para eventos desportivos de caráter internacional, avançar relativamente
à introdução de objetivos nacionais com base nas Orientações da UE para a Atividade
Física e desenvolver normas relativas ao acesso de deficientes a eventos e locais
desportivos.
Relativamente às questões económicas, a Comissão solicitou às associações
desportivas que criassem mecanismos de venda coletiva de direitos aos meios de
comunicação social, de forma a garantir uma repartição adequada das receitas. Outras
questões abordadas na comunicação diziam respeito aos direitos de propriedade
intelectual relativos ao desporto, ao intercâmbio de boas práticas sobre a transparência
e a sustentabilidade do financiamento do desporto e o acompanhamento da aplicação
da legislação em matéria de auxílios estatais no domínio do desporto.
3. O Plano de Trabalho da UE para o Desporto
O Plano de Trabalho da UE para o Desporto é um dos documentos mais importantes da
política desportiva. Centra-se nas principais atividades da União neste domínio e serve
como instrumento de orientação para a promoção da cooperação entre as instituições
da UE, os Estados-Membros e as partes interessadas do setor do desporto.
O primeiro Plano de Trabalho para o Desporto (2011-2014) foi adotado pelo Conselho
em 2011 e o seu sucessor em 2014. O plano de 2014-2017 definiu três prioridades:
(1) a integridade do desporto, (2) a sua dimensão económica e (3) as relações entre
o desporto e a sociedade. A fim de abordar estas questões, 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 maio de 2016, o Conselho adotou conclusões sobre o reforço da integridade, da
transparência e da boa governação em eventos desportivos importantes, solicitando
aos Estados-Membros que incluíssem a integridade e a transparência a nível da
UE no futuro plano de trabalho, apoiassem a aplicação de critérios e procedimentos
relacionados com a boa governação e identificassem e desenvolvessem modelos de
cooperação público-privada e de intercâmbio de boas práticas.
Em 23 de maio de 2017, o Conselho (Educação, Juventude, Cultura e Desporto)
adotou o terceiro Plano de Trabalho da UE para o Desporto (2017-2020), cujas
principais prioridades refletiam as do plano anterior. O terceiro plano criou apenas dois
grupos de peritos (sobre integridade e o desenvolvimento de competências e recursos
humanos no desporto), introduziu novos métodos de trabalho, como as reuniões
temáticas, e prolongou a duração do plano para um total de três anos e meio, a fim de
o alinhar com o programa Erasmus+ e o quadro financeiro plurianual.
Em 1 de dezembro de 2020, o Conselho dos Ministros Europeus do Desporto adotou o
quarto Plano de Trabalho da UE para o Desporto (2021-2024). A atividade física ocupa
um lugar de destaque no plano, com o investimento no desporto e na atividade física
benéfica para a saúde, incluindo a criação de oportunidades desportivas para todas
as gerações, a ser uma das principais prioridades. O plano também procura «reforçar
a recuperação e a resiliência do setor do desporto em situações de crise durante e na
sequência da pandemia de COVID-19». Outros domínios-chave de ação incluem dar
prioridade ao desenvolvimento de competências e qualificações no desporto através
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do intercâmbio de boas práticas e da aquisição de conhecimentos, a proteção da
integridade e dos valores, as dimensões socioeconómica e ambiental do desporto e
a promoção da igualdade de género. A UE também visa aumentar a proporção de
mulheres em cargos de liderança e de treinador, promover condições equitativas para
todos os atletas e aumentar a cobertura mediática das mulheres no desporto.
Em consonância com a transição ecológica da UE, o «desporto ecológico» também
constitui uma prioridade, uma vez que o plano propõe o desenvolvimento de um quadro
comum com compromissos partilhados que tenham em conta o Pacto Europeu para
o Clima. É dada mais importância à inovação e à digitalização em todas as áreas do
desporto.
4. A pandemia de COVID-19 e o desporto
Em 22 de junho de 2020, o Conselho adotou conclusões sobre o impacto da pandemia
de COVID-19 e a recuperação do setor do desporto, propondo várias medidas para a
sua recuperação. O documento salientou como todo o setor foi gravemente afetado,
nomeadamente em termos económicos, uma vez que a pandemia teve consequências
devastadoras para as atividades desportivas a todos os níveis. O Conselho sublinhou
que são necessárias estratégias de reatamento das atividades após a pandemia a
nível local, nacional, regional e da UE, a fim de apoiar o setor do desporto e manter o
seu contributo importante para o bem-estar dos cidadãos da UE. Entre outros aspetos,
o Conselho incentivou as instituições da UE a complementarem os esforços nacionais
canalizando apoio financeiro para o setor através dos programas e fundos disponíveis
da UE, como o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade, os fundos da
política de coesão e as Iniciativas de Investimento de Resposta ao Coronavírus (CRII e
CRII+). Além disso, o Conselho salientou a necessidade de promover um diálogo entre
os Estados-Membros e as partes interessadas pertinentes para debater estratégias, a
fim de permitir que as atividades desportivas recomecem de forma segura e, sempre
que possível, coordenada e prevenir futuras crises, reforçando a resiliência do setor
do desporto da UE.
Em 1 de dezembro de 2020, os ministros do desporto da UE realizaram uma
conferência sobre os atuais desafios da organização de eventos desportivos
internacionais. Devido à pandemia de COVID-19, a liberdade de circulação dos atletas
está a ser prejudicada pelas distintas regras nacionais em constante evolução em
matéria de testes, quarentena e outras questões relacionadas com a saúde. O debate
revelou a necessidade de prosseguir com o intercâmbio e a cooperação a nível da UE
no setor do desporto.
Em 10 de fevereiro de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução que sublinha a
necessidade de prestar apoio financeiro, estratégico e prático aos Estados-Membros,
a fim de evitar que a pandemia tenha efeitos duradouros na juventude e no desporto.
A resolução sublinhou que o apoio financeiro não se deve limitar aos desportos
com mais público e que as medidas de recuperação são extremamente importantes
para o desporto de base. Além disso, a Comissão foi convidada a desenvolver uma
abordagem europeia para combater os efeitos negativos da pandemia no setor do
desporto.
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B. Programas de ação
1. Erasmus+
O desporto é parte integrante do Erasmus+, o programa de ação da União nos
domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto. Em 12 de dezembro
de 2020, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo provisório sobre a
proposta da Comissão relativa ao futuro programa Erasmus+ (2021-2027). O acordo
salientou a importância de promover uma dimensão europeia no desporto, que deve
ser complementar e coerente com o Plano de Trabalho da UE para o Desporto
(2021-2024), e aumentou o financiamento do desporto para 1,9 % do orçamento total
do programa. O Conselho adotou a sua posição em primeira leitura em 13 de abril de
2021 e o texto foi aprovado pelo Parlamento em segunda leitura na sessão plenária
de 18 de maio de 2021.
A promoção da mobilidade de pessoal desportivo para fins de aprendizagem, assim
como a cooperação, a qualidade, a inclusão, a criatividade e a inovação ao nível das
organizações desportivas e das políticas desportivas, foi salientada como um dos três
principais objetivos do novo programa Erasmus+. As ações destinadas a alcançar esse
objetivo incluem, nomeadamente, a promoção da mobilidade, especialmente para o
pessoal dos desportos de base, o aumento das possibilidades de aprendizagem virtual,
a criação de parcerias para a cooperação e o intercâmbio de boas práticas, incluindo
parcerias de pequena escala, a promoção de um acesso mais abrangente e inclusivo
ao programa e o apoio de eventos desportivos sem fins lucrativos que promovam
questões relevantes para o desporto de base.
2. Semana Europeia do Desporto
Na sua resolução de fevereiro de 2012 sobre a dimensão europeia do desporto,
o Parlamento propôs, pela primeira vez, a organização de um «Dia Europeu do
Desporto». A Semana Europeia do Desporto foi lançada em setembro de 2015, com
o objetivo de promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, a nível
nacional, regional e local, incentivando os cidadãos europeus a criar um estilo de
vida melhor e mais saudável. Um inquérito do Eurobarómetro de 2018 revelou que
59 % dos europeus nunca, ou raramente, praticam exercício ou fazem desporto.
Consequentemente, a saúde e o bem-estar das pessoas, tal como a economia, sofrem
com o aumento das despesas com cuidados de saúde, a perda de produtividade no
local de trabalho e a diminuição da empregabilidade.
Desde 2017 que a Semana Europeia do Desporto tem sido realizada entre 23 e 30
de setembro em toda a Europa, com os Estados-Membros e os países parceiros
a organizarem uma vasta gama de atividades e de eventos. Em 2020, apesar da
pandemia de COVID-19, 42 países participaram na semana e foram realizados 32 617
eventos. Além disso, para fazer face ao impacto que as restrições à circulação
podem ter no desporto e na atividade física, a Comissão desenvolveu a campanha
#BeActiveAtHome.
3. O desporto e os migrantes
A inclusão social é uma das prioridades da UE em termos do papel do desporto
na sociedade. Ao aproximar as pessoas, criando comunidades e lutando contra
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a xenofobia e o racismo, o desporto pode dar um contributo importante para a
integração dos migrantes na UE. Em setembro de 2016, a Comissão publicou um
estudo que analisa como o desporto contribui para a integração dos migrantes na
Europa, detalhando as boas práticas em toda a UE. A Comissão também apoia
projetos e redes que promovem a inclusão social dos migrantes, através dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e o programa Erasmus+. A UE financia
projetos como a Rede Europeia de Inclusão através do Desporto, Social Inclusion and
Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE) ou Fairplay.
O futebol desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social, ao
envolver os sindicatos dos jogadores de futebol (como no projeto Show Racism the
Red Card) e organismos como a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA),
o que ajudou a UE a fazer um levantamento das atividades dos seus membros que
apoiam a inclusão social dos refugiados.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

No Parlamento, o desenvolvimento de uma política europeia para o desporto é da
competência da Comissão da Cultura e da Educação (CULT). O Parlamento reconhece
a necessidade crescente de a UE 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, o
Parlamento aprovou uma resolução sobre a dimensão europeia do desporto, que
preparou o caminho para a Semana Europeia do Desporto. O Parlamento também
está empenhado em reafirmar a importância social do desporto. Além disso, o
Parlamento abordou o problema da igualdade de género no desporto, bem como do
envelhecimento ativo e da solidariedade entre as gerações, em várias resoluções. O
papel fundamental do desporto também é mencionado na resolução de 2016 sobre
os refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho, sublinhando o
papel importante do desporto como um instrumento para fomentar o diálogo social e
intercultural ao estabelecer ligações positivas entre a população local e os refugiados
e requerentes de asilo.
A Subcomissão dos Direitos do Homem (DROI) do Parlamento tem debatido
regularmente os direitos humanos no contexto dos grandes eventos desportivos
organizados em países como a Rússia (Jogos Olímpicos de inverno de 2014), o Brasil
(Campeonato do Mundo de futebol masculino de 2014 da FIFA, Jogos Olímpicos de
verão de 2016) e o Catar (Campeonato do Mundo de futebol masculino de 2022 da
FIFA). Na sequência de uma primeira audição sobre desporto e direitos humanos,
centrada na situação dos trabalhadores migrantes no Catar, em fevereiro de 2014,
realizou-se, em 2015, juntamente com a Comissão CULT, uma audição conjunta sobre
violações de direitos humanos relacionadas com grandes eventos desportivos.
O Parlamento tem igualmente estado muito ativo na luta contra a viciação de resultados
e a corrupção no desporto, tendo adotado uma resolução sobre este tema em
março de 2013. Seguiu-se uma resolução, em junho de 2015, sobre revelações
de casos de corrupção a alto nível na FIFA e uma resolução, em fevereiro de
2017, sobre uma abordagem integrada da política do desporto: boa governação,
acessibilidade e integridade. Durante a reunião plenária de julho de 2016, a Comissão
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CULT apresentou uma pergunta oral à Comissão sobre a viciação de resultados,
solicitando total empenho 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 também reconhece a importância do desporto para o turismo,
recordando o papel importante que as atividades desportivas desempenham para
tornar as regiões da Europa atrativas para os turistas e destacando as oportunidades
proporcionadas pelas deslocações de atletas e de espetadores a eventos desportivos,
que atraem turistas mesmo às zonas mais remotas.
Nas suas alterações à proposta da Comissão sobre o programa Erasmus+ para
2021-2027, o Parlamento propôs a reafetação de partes do orçamento do programa
Erasmus+, a fim de assegurar que mais atletas jovens e treinadores desportivos
tenham a oportunidade de participar em regimes de mobilidade. O acordo entre o
Parlamento e o Conselho sobre o novo programa Erasmus+ foi aprovado na reunião
da Comissão CULT de 11 de janeiro de 2021. Em 10 de maio de 2021, a Comissão
CULT votou a favor da aprovação do texto, que foi formalmente aprovado na sessão
plenária de 18 de maio de 2021.
Em 23 de novembro de 2021, o Parlamento adotou uma resolução, intitulada «Política
desportiva da UE: avaliação e eventual rumo futuro». No relatório, os deputados
recomendam:
— um modelo desportivo europeu alinhado com os valores da UE de solidariedade,

sustentabilidade, inclusividade, concorrência aberta e equidade;

— mais fundos canalizados do desporto de elite para o desporto de base;

— transferências de jogadores mais bem regulamentadas;

— mais igualdade de género e inclusão em termos de salários e de visibilidade;

— melhor proteção das crianças contra abusos e assédio no desporto;

— promover estilos de vida ativos para os cidadãos da UE, nomeadamente através
do aumento do número de horas dedicadas à educação física nas escolas.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0391
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_PT.html
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