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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) proferiu 
diversos acórdãos nos processos Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-
51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96), bem como em numerosos outros processos, 

B. Considerando que a sua Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores  
encomendou um estudo em Setembro de 2005 intitulado "O desporto profissional no 
mercado interno", 

C. Considerando que a presente resolução não afecta os aspectos não económicos do futebol 
profissional, 

D. Considerando que, na presente resolução, por futebol profissional deve entender-se 
sempre o exercício de uma actividade económica, 

E. Considerando que, desde há muitas décadas, o futebol profissional se caracteriza 
crescentemente por uma dimensão internacional e é também afectado por diferentes 
regimes regulamentares e legislativos internacionais, 

F. Considerando que o futebol profissional, além de um fenómeno sociocultural, é um
negócio importante, capaz de gerar receitas significativas, estando vários clubes cotados 
nas bolsas de valores1, 

G. Considerando que este desporto evoluiu desde o nascimento do futebol profissional na 
década de 1950, enquanto as regras e a regulamentação dos seus organismos de cúpula, 
como a UEFA e FIFA, não foram ajustados ao mesmo ritmo e na mesma direcção que a 
mudança das circunstâncias do mercado, ao contrário dos desenvolvimentos a nível 
regulamentar noutros ramos dos desportos profissionais, como o ténis e o ciclismo, 

H. Considerando que o futebol profissional não opera nas mesmas condições de mercado que 
os outros desportos, uma vez que um desafio entre adversários equivalentes é muito mais 
interessante do que um desafio entre adversários desiguais, 

I. Considerando que os consumidores devem ter o direito e a opção de ver os desafios mais 
interessantes e que a estrutura actual do sector não respeita esta condição prévia, 

J. Considerando que a jurisprudência do TJCE confirma que os clubes de futebol 
profissional são entidades económicas e, consequentemente, o futebol profissional está 
sujeito à legislação comunitária, sempre que é praticado como actividade económica, 

K. Considerando que o Tratado não prevê qualquer isenção para o futebol profissional e,
consequentemente, as normas que regem este desporto podem ser sujeitas à plena 
aplicação do ordenamento jurídico da comunitário, 

L. Considerando que se revelou, com base nos processos referidos anteriormente e noutros, 
  

1De acordo com o estudo da Deloitte intitulado Football Money League, changing of the guard, realizado em 
2006, as receitas globais dos 20 principais clubes de futebol profissional europeus ultrapassaram a fasquia dos 3 
mil milhões de euros. 
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que na prática o futebol profissional é afectado por diferentes tipos de legislação, a 
diferentes níveis e de diferentes fontes, frequentemente em contradição e em conflito entre 
si, 

M. Considerando que alguns conflitos jurídicos estão directamente relacionados com a 
ausência de um mercado interno para o futebol profissional; em virtude da livre circulação 
(vide o processo Bosman), os jogadores são livres de prestar serviços noutros Estados-
Membros, mas os clubes, pelo contrário, não são livres de prestar serviços, 

N. Considerando que, com frequência, os princípios do mercado interno e da lealdade da 
concorrência não são compatíveis com a evolução do futebol profissional, o que conduz a 
uma situação de incerteza jurídica; esta incerteza pode prejudicar a viabilidade a longo 
prazo do futebol profissional na Europa, 

1. Reconhece que o futebol profissional, além de um fenómeno social e cultural comum, 
também é um negócio importante, capaz de gerar receitas consideráveis; reconhece que o 
futebol profissional opera em condições de mercado diferentes das da generalidade dos 
sectores, uma vez que os concorrentes, ou seja, os clubes, são parte interessada na 
capacidade e sobrevivência dos seus rivais;

2. Declara que o futebol profissional é uma actividade económica na acepção do artigo 2° 
do Tratado e, como tal, está abrangido no âmbito do mercado interno; consequentemente, 
entende que a legislação relativa ao mercado interno é plenamente aplicável ao sector do 
futebol profissional europeu; considera que os clubes de futebol profissional são 
empresas ou sociedades que operam no quadro das mesmas estruturas que as vulgares 
multinacionais ou PME; 

3. Reconhece que o futebol profissional deve cumprir as regras e regulamentos emanados de 
múltiplas fontes e que este facto é uma fonte de ambiguidade numa zona já cinzenta; 
declara que a legislação comunitária é aplicável ao futebol profissional, mas também que 
a legislação nacional dos Estados-Membros deve ser aplicável ao futebol profissional a 
nível doméstico; lembra que a aplicação de um terceiro nível de regulamentação é 
acompanhada e controlada pela UEFA e a FIFA, que são, respectivamente, os organismos 
europeu e mundial de cúpula do futebol profissional; 

4. Lembra que as regras destes organismos de cúpula aplicáveis ao futebol profissional 
podem estar incluídas ou não no âmbito do Tratado, e podem ser justificáveis ou ser 
proibidas à luz do Tratado; 

5. Lembra que o futebol profissional não retira benefícios deste quadro jurídico pouco claro; 
considera que existe uma incerteza jurídica no sector do futebol profissional europeu que 
impede os clubes de utilizar ao máximo os recursos disponíveis no mercado interno; 
considera que muitos problemas, que são fonte de conflitos e fracas oportunidades de 
negócio neste sector, estão relacionados com a anteriormente citada ambiguidade 
jurídica; 

6. Entende que, antes que seja possível promover e estabelecer a estabilidade jurídica, é 
necessária uma clarificação do actual quadro jurídico do futebol profissional; 

7. Lembra que a jurisprudência configurou em larga medida o enquadramento jurídico em 
que o futebol profissional opera; salienta, contudo, que existe um certo número de 
questões por resolver, que carecem de uma atenção mais pormenorizada a nível 
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comunitário e que dizem respeito à regulamentação do futebol profissional pela UEFA e 
FIFA;

8. Lembra que, no quadro da actual estrutura em pirâmide do modelo desportivo europeu, 
apenas é permitida uma federação nacional para cada desporto; considera que este 
princípio de uma federação por desporto facilita a gestão do sistema, mas é por natureza 
uma estrutura monopolista, que se auto-sustenta fortemente e que dificulta 
extraordinariamente a entrada de novas ligas no mercado; 

9. Considera que a estrutura em pirâmide do futebol profissional na Europa também é 
contrária aos princípios do mercado interno, uma vez que se baseia no princípio da 
nacionalidade; chama a atenção para o facto de as ligas desligadas desta estrutura serem 
proibidas pela UEFA e FIFA e de os jogadores inscritos nessas ligas deixarem de ser 
autorizados a jogar pela sua selecção nacional; recorda contudo que, ao abrigo da 
legislação sobre a concorrência e o mercado interno da União Europeia, os clubes têm a 
liberdade de constituir as suas ligas transfronteiras, se assim entenderem;

10. Considera que a prevenção ou proibição da deslocalização constitui uma infracção à 
liberdade de estabelecimento prevista no artigo 43º do Tratado; 

11. Reconhece a importância das marcas comerciais no sector do desporto, excepto se forem 
utilizadas para entravar a livre circulação de mercadorias; 

12. Lembra que a Directiva "Serviços" é aplicável a todas os tipos de serviços que podem ser 
definidos como uma actividade económica; a jurisprudência do TJCE clarifica que o 
desporto profissional constitui uma actividade económica e que as regras e legislação 
comunitárias são plenamente aplicáveis ao desporto profissional, salvo se estiver em 
causa matéria especificamente desportiva, tal como os critérios de escolha para as 
selecções nacionais; 

13. Lembra que o conceito de pessoas que prestam um serviço no domínio do desporto 
profissional não abrange apenas as pessoas ligadas à organização (clube) através de um 
contrato de trabalho mas também as pessoas que são livres de prestar os seus serviços em 
toda a União Europeia; 

14. Sublinha a importância do reconhecimento mútuo das qualificações profissionais obtidas 
noutro Estado-Membro para permitir a livre circulação de trabalhadores e a liberdade de 
prestação de serviços na União Europeia, consagradas no Tratado; 

15. Considera que a introdução de licenças e diplomas europeus no domínio da prestação de 
serviços no desporto profissional constituiria um importante passo em frente; 

16. Lembra que existe frequentemente um desencontro entre a oferta e a procura de bilhetes 
para os principais acontecimentos futebolísticos, que é benéfica para os patrocinadores, 
mas que prejudica os consumidores; sublinha que os interesses dos consumidores devem 
ser plenamente tidos em conta no que respeita à distribuição de bilhetes e que a venda 
não discriminatória e justa de bilhetes deve ser garantida a todos os níveis; 

17. Lembra que as apostas desportivas também devem ser regidas pelos princípios do 
mercado interno e a jurisprudência pertinente do TJCE, o que só melhorará as condições 
e a qualidade de serviço e a concorrência; sublinha que a aplicação de normas 
apropriadas no domínio das apostas desportivas é necessária a fim de minimizar a 
possibilidade de manipulação dos jogos de futebol e salvaguardar a transparência; 
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18. Convida a UEFA e a FIFA a analisem pormenorizadamente as suas regras e 
regulamentos, a fim de verificar se são transparentes e adoptados de forma democrática e 
se são verdadeiramente necessários e proporcionados para alcançar os objectivos 
legítimos que visam prosseguir; 

19. Reafirma a sua preocupação com os desenvolvimentos atrás mencionados que estão em 
curso em consequência da tensão entre a estrutura de governo do futebol profissional e o 
enquadramento regulamentar da União Europeia; 

20. Lamenta que os elementos aglutinadores do futebol profissional no domínio social e 
cultural estejam sob contínua pressão em consequência destes desenvolvimentos; 

21. Conclui que, a fim de responder às preocupações atrás referidas, temos as seguintes 
opções: 
a) Excluir todo o sector em bloco do âmbito do Tratado; 

b) Não actuar e deixar o TJCE configurar o futuro de futebol profissional europeu 
através dos seus acórdãos; 

c) A apresentação pelo Parlamento e pela Comissão, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes, de orientações, de um enquadramento ou de um plano de 
acção, a fim de criar a certeza jurídica desejável e necessária neste sector; 

22. Não apoia a primeira recomendação política, visto que o peso económico crescente do 
futebol profissional e as suas características específicas não justificam uma isenção; 

23. Manifesta o seu desejo de evitar novos litígios e de impedir que o futuro do futebol 
profissional na Europa seja determinado pelo TJCE; insta, portanto, à UEFA e a FIFA a 
modificarem a sua política e a adequarem os seus estatutos, regras e regulamentos com os 
princípios básicos do direito comunitário da concorrência; 

24. Recomenda a terceira opção política; expressa a este respeito o desejo de que a Comissão 
tenha um papel mais activo; sublinha que, com vista a garantir a igualdade de condições 
entre os clubes de futebol a nível europeu, é de importância vital que a Comissão 
esclareça o seu ponto de vista sobre esta questão, criando assim também condições de
certeza jurídica para todas as partes envolvidas; 

25. Solicita, consequentemente, à Comissão que apresente um Livro Verde em que sejam 
apresentadas as eventuais soluções e as orientações políticas para ter em conta as 
questões por resolver no âmbito do enquadramento jurídico e económico do futebol 
profissional. 
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