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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

UMA EDIÇÃO MUITO
ESPECIAL

Soraia Quarenta

O ano de 2021 vai, como já tínhamos anunciado, trazer muitas
surpresas para a NewSport! Na última edição de cada mês,
traremos um convidado ligado ao desporto, para partilhar a sua
experiência e ficar a conhecer os protagonistas desta área, dentro
e fora de campo.

A primeira edição especial chega agora, onde damos a conhecer
um pouco da vida e obra de Luís Paulo Relógio, uma entidade de
referência no direito desportivo.

Acompanhe-nos numa visita a este verdadeiro Senhor do direito
do desporto em Portugal, através da entrevista que o mesmo
concedeu à nossa newsletter.

Recomendamos igualmente a leitura atenta do artigo de sua
autoria, sobre os advogados e os agentes de jogadores.

Está dado o pontapé de saida para mais uma NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Luís Paulo
Relógio
Luís Paulo Machado Ferreira Relógio
nasceu em Lisboa em 21/05/1954.

Actualmente exerce funções como
Advogado e docente universitário.

É uma autoridade em Direito do
Desporto e autor de vários artigos e
publicações nesta área.

Luís Paulo Relógio é uma
das figuras de referência
do Direito do Desporto em
Portugal

Licenciado em Direito pela
Universidade de Lisboa, em 26 de
Julho de 1976, inscrito na Ordem dos
Advogados desde  17 de Abril de
1978, conta com um Mestrado em
Ciências Jurídicas, concluído em
Março de 2014.
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Carreira
A carreira de Luís Paulo Relógio é vasta e
rica em experiência.

Advogado desde 1978, docente universitário
na Universidade Autónoma de Lisboa desde
2009, foi também Presidente da Comissão
Jurídica do Comité Olímpico Português no
período entre Junho de 2013 e Fevereiro de
2017.

É actualmente membro do Conselho de
Arbitragem Desportiva do Tribunal Arbitral
do Desporto, desde 2017 e foi Coordenador
do Órgão de Licenciamento de Clubes da
Federação Portuguesa de Futebol, entre
Setembro de 2000 e Junho de 2016.

Foi ainda Advogado e consultor jurídico de
diversas organizações desportivas, entre as
quais o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (de 1980 a 1999) e
diversas federações desportivas, clubes e
demais agentes desportivos.

Foi dirigente desportivo, destacando-se,
entre outros: fundador e primeiro
presidente da Federação Portuguesa de
Futebol de Salão (1988-1989), presidente
do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Golfe (2001-2005),
membro da Direção da mesma
federação (2006-2013) e Presidente do
seu Conselho Jurisdicional (2014-2015).

Integrou também diversos grupos de
trabalho, criados pelos sucessivos
Governos desde 1987, para a definição e
reforma da regulação do Desporto.

Foi membro fundador e primeiro
Presidente da Direção da Associação
Portuguesa de Direito Desportivo (de
1998 a 2004).



J A N E I R O  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  4

Obras

 "O Novo Regime Jurídico das Federações Desportivas" (co-autor) - Anotado e
comentado, in Vida Económica (que conta já com 2ª edição);

"Licenciamento de Clubes - Efeitos do normativo económico na regulação da
competição desportiva", in Novas Edições Académicas, 2017;

“Direito do Desporto”, in Imprensa Nacional, 2017 (coordenador).

Autor de vários artigos publicados entre outros no Boletim da Ordem dos
Advogados, nas revistas Olimpo e na Revista Desporto e Direito.

Também no domínio da literatura jurídico-desportiva, Luís Paulo Relógio tem deixado
um contributo valioso para todos aqueles que querem saber mais sobre esta área, a
saber:
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À CONVERSA COM...

Luís Paulo Relógio

BQ: Como e porque escolheu como área de
atuação o Direito Desportivo? O que mais o
apaixona nesta área?

LPR: A minha ação no campo do direito do
desporto (designação que prefiro, conforme
entrada de que sou autor na Enciclopédia do
Direito do Desporto – pgs.154 e 155) surgiu
naturalmente, em resultado de uma opção
inicial de desempenho na área do direito do
trabalho. Esta levou-me ao contacto profissional
com sindicatos e esta prática acabou por me
trazer, no início dos anos 80’s, ao encontro do
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF), por indicação do escritório em que me
enquadrava na altura, o qual integrava o
primeiro consultor daquele organismo, o Dr.
Jorge Sampaio. De então para cá foi uma
evolução sempre crescente, intervindo no apoio
jurídico e na integração de grupos de trabalho e
comissões que deram origem ao atual quadro
normativo do desporto em Portugal. Mais tarde,
depois de cessar a minha colaboração com o
SJPF, recebi o convite do Dr. Gilberto Madaíl
para assessorar juridicamente a FPF, onde
acabei por abraçar o projeto do "licenciamento
de clubes” que lancei e dirigi, em Portugal,
durante 16 anos.

De igual forma, o projeto do “tribunal
arbitral do desporto”, que defendi durante
15 anos, ao início contra tudo e contra
todos mas que é hoje uma realidade, para a
qual muito contribuiu a APDD e os muitos
associados que, desde a primeira hora,
acolheram os meus argumentos e
partilharam este projeto.
Penso que não consigo destacar uma razão
concreta para este percurso, até porque
não fui eu que o escolhi, antes sinto ter sido
escolhido pelo direito do desporto para
contribuir, ao longo de quase 4 décadas,
para a sua evolução, seja na prática forense,
seja na gestação normativa ou, por fim, no
ensino e disseminação do conhecimento
jurídico.

"Não fui eu que o escolhi,
antes sinto ter sido escolhido
pelo direito do desporto (...)"
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BQ: Para si, qual é o papel do advogado no
Direito Desportivo?

LPR: Considero que o advogado tem um papel
fundamental no direito do desporto, não só na
conceção da estrutura desportiva e da sua
regulação, mas também na gestão do desporto,
em especial do desporto profissional, no seio do
qual se desenvolvem relações empresariais
muito complexas, que abarcam diversos
universos normativos confluentes e que, por
isso mesmo, carecem de apoio jurídico
permanente. Por outro lado, a complexidade
cada vez mais intensa dos regulamentos
desportivos e das normas cruzadas que definem
os quadros competitivos, exigem uma
qualificação técnica que os advogados, de uma
forma geral, possuem com uma visão
abrangente do direito e não apenas redutora do
desporto.

BQ: Enquanto advogado de Direito
Desportivo, teve algum caso mais marcante
para si?

LPR: Sem prejuízo do dever de sigilo, é-me
difícil destacar casos mais marcantes, pois que a
paixão por esta profissão faz com que cada caso
seja fascinante e contenha um significado muito
especial, seja pelo sucesso alcançado ou pelos
conhecimentos adquiridos. 

Contudo, posso destacar a experiência
fascinante que foi patrocinar os acusados,
em França, pelos “alegados distúrbios”
que se seguiram à qualificação da seleção
portuguesa de Futebol Júnior que venceu
a França em Clermont Ferrand. Este
processo permitiu-me, para além de
aprender muito sobre doping e regulação
desportiva internacional, o privilégio de
alegar num tribunal estrangeiro, o que me
deu um enorme prazer profissional.

BQ: Além de advogado, é docente
universitário já há mais de doze anos, e
paralelamente tem tido ainda vários
projetos e outros cargos. Qual tem sido
a chave para coadunar todas estas
funções?

LPR: A chave é, a meu ver, o fazer tudo
com o coração. Desde o início abracei o
desafio da formação académica na área
do direito do desporto, cujo primeiro
projeto foi o curso de especialização
realizado pela Universidade Lusíada, há
quase 30 anos. Desde então fui
participando em diversas iniciativas
académicas, promovidas por
universidades e institutos por todo o País,
até culminar no projeto de licenciatura da
UAL – Universidade Autónoma de Lisboa,
em Administração e Gestão do Desporto, 

"(...) a paixão a esta
profissão faz com que cada
caso seja fascinante (...)"
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hoje designada de Gestão do Desporto, na qual
se procura formar os futuros gestores
desportivos com a adequada formação nas
diferentes áreas essenciais da Gestão. Estou
neste projeto desde a sua conceção.  Toda esta
atividade docente só é possível enquanto meio
de devolver à sociedade – e, muito em especial,
às gerações seguintes – todo o conhecimento e
experiência adquiridos ao longo da minha vida
profissional. Tudo isto aliado a uma paixão por
ensinar que se veio desenvolvendo e hoje
constitui uma importante parte de mim e do
meu percurso pessoal e profissional.

BQ: Foi Coordenador do Órgão de
Licenciamento de Clubes da Federação
Portuguesa de Futebol durante quase 16
anos.  Quais foram os grandes desafios que
enfrentou nesta função? O que  mais o
marcou nesta função?

LPR: O principal desafio deste projeto, em que
tive a honra de participar desde o primeiro
momento, consistiu em impor a uma geração
desajustada de dirigentes desportivos, na altura
ainda desfasados da realidade social,
económica e jurídica do mundo moderno, as
regras de boa conduta empresarial – o que hoje
se designa por governance. Foi um caminho
difícil, mas fascinante, percorrido em conjunto
com imensos Colegas de toda a Europa,
coordenados por uma equipa jovem,
empenhada e competente da UEFA.

Enche-me de orgulho, ao fim de 16 anos
nesta função, poder afirmar que não me
desviei um milímetro das regras de
conduta e ética do sistema de
licenciamento e, mesmo assim, lográmos
assegurar a concessão de licenças a todos
os clubes e sociedades desportivas
portuguesas que, nesse período, se
qualificaram desportivamente, para as
competições de clubes da UEFA. E se,
pouco depois da minha saída, sucedeu o
primeiro caso, em Portugal, de recusa de
licença a uma sociedade desportiva
qualificada para competições da UEFA, tal
resultou da eficácia e competência da
equipa que tive a honra e privilégio de
compor e liderar e que mostrou que o
Futebol é auto-regulável com seriedade e
isenção.

BQ: Como foi a sua experiência
enquanto Presidente da Comissão
Jurídica do Comité Olímpico Português?

LPR: Exercer esta função foi uma honra
de que muito me orgulho e permitiu-me
participar na primeira escolha da
composição do quadro de árbitros do
TAD, pelo menos os que foram indigitados
pelo COP – Comité Olímpico de Portugal,
estabelecendo as regras de isenção e
competência na sua indigitação. 

"Enche-me de orgulho (...) poder
afirmar que não me desviei um
milímetro das regras de conduta e
ética do sistema de licenciamento (...)"
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Esta experiência culminou na indigitação, pelo
mesmo COP, para integrar o Conselho de
Arbitragem Desportiva, órgão colegial que
regula a atividade do TAD.

BQ: Na sua opinião, quais são os principais
desafios que o direito desportivo enfrenta
actualmente neste panorama pandémico?

LPR: O direito do desporto está vivo e
necessitado de cada vez mais juristas
empenhados na regulação dos diferentes
aspetos da atividade desportiva. Por isso, a
realidade preocupante que hoje nos assola e a
todos atinge, exige uma redobrada atenção na
criação de regras que compatibilizem o combate
ao laxismo e a defesa da saúde pública com a
regulação do fenómeno desportivo que
assegure a sua continuidade. Neste momento,
devemos garantir que a prática desportiva, seja
de carácter lúdico, seja as competições,
profissionais ou amadoras, continuam, em
segurança e visibilidade, com regras novas,
mantendo a qualidade de sempre.

BQ: Tem perspectivas e projetos  futuros que
queira partilhar?

LPR: A minha atividade profissional está em
fase de reflexão e os meus projetos mais diretos
consistem no ensino e na escrita. 

Tenho alguns trabalhos pendentes,
especialmente em colaboração com
Colegas que muito prezo, no
entendimento de que o direito, discutido
em grupo, ganha qualidade na sua
formulação e concetualização, evitando-se
os exclusivismos doutrinais que, por
vezes, são cegos a perspectivas diversas.
A coautoria, em direito, não é castrante
mas antes enriquecedora do produto
final.

BQ: Algum conselho para os advogados
e juristas que queiram advogar nesta
área?

LPR: O principal conselho que me
atreveria a dar é o de que, antes de mais,
devemos ser Advogados, no pleno
conhecimento e consciência do termo e
da profissão. Um advogado, ou uma
advogada, que pretenda entrar nesta
área, se for um profissional competente,
será perfeitamente capaz de adquirir os
conhecimentos necessários. Afinal, o
direito do desporto é um ramo do direito
como qualquer outro, tecnicamente
complexo mas estruturalmente
fascinante. O que importa é que quem
nele entrar deve manter a consciência e
os princípios fundamentais da Advocacia.

"(...) antes de mais, devemos
ser Advogados (...)"
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Esta pergunta, aliás, ajudou-me a escolher o
artigo que me pediram para acompanhar esta
conversa, intitulado OS AGENTES QUE
QUERIAM SER ADVOGADOS, o qual foi
publicado há pouco mais de 10 anos no Boletim
da Ordem dos Advogados, destinado a
esclarecer alguma polémica causada por um
outro artigo publicado por uma jovem Colega
sobre a atividade dos Advogados enquanto
agentes de jogadores. Apesar do desfasamento
temporal, creio que este artigo mantém a sua
atualidade no essencial do que, com ele,
pretendi transmitir.

Queremos aqui deixar o nosso mais profundo agradecimento ao Dr. Luís Paulo Relógio pelo
tempo e atenção que nos dedicou.

De facto, não haveria pessoa mais indicada para iniciar este ciclo de NewSport do que ele e
esperamos que todos os nossos leitores tenham enriquecido um pouco com a leitura.

Nós, certamente, estamos mais ricos com esta experiência. 

Como último desafio ao Dr. Luís Paulo Relógio, convidámo-lo a partilhar um artigo de sua autoria
que, como pelo próprio foi avançado, se intitula OS AGENTES QUE QUERIAM SER ADVOGADOS.

Agradecimento final



OS AGENTES
QUE QUERIAM
SER
ADVOGADOS
Luís Paulo Relógio

Este artigo foi escrito em janeiro de
2010, em resposta à polémica suscitada
por outro artigo de uma jovem Colega,
sobre o papel dos agentes de jogadores
e dos advogados. As normas aqui
citadas são as que vigoravam à data e
estão hoje alteradas, mas creio que o
sentido do artigo se mantém.

Antes de entrar em vigor o atual Regulamento
da FIFA Relativo aos Agentes de Jogadores, já a
intervenção de Advogados, em representação
dos jogadores de futebol, era admitida nos
termos do Regulamento de 1996, que
dispunha que «esta interdição não se aplica se o
agente do jogador for um dos seus parentes
próximos ou se o agente de um clube ou de um
jogador estiver inscrito na ordem dos advogados
do país onde reside» - art.1º, n.3. Há longos
anos que vinha sendo discussão recorrente
entre as diferentes ordens de Advogados e as
autoridades do Futebol o papel daqueles no
exercício do seu múnus profissional, em
representação dos jogadores profissionais ou
dos clubes, na negociação e celebração dos
contratos de trabalho e de transferência de
jogadores.

A questão nuclear aqui em apreço é esta: são
os agentes de jogadores que, abusivamente,
exercem uma profissão integradora de atos
que, tendencialmente, são exclusivos de
Advogado, quer face à legislação nacional
(Estatuto da Ordem dos Advogados) quer face
ao normativo europeu. 

BQ Advogadas



A representação e aconselhamento sempre
foram, da forma e no âmbito em que os
agentes de jogadores o vêm fazendo, atributos
exclusivos dos Advogados e, em alguns casos,
de Solicitadores.

Ora, o que o atual regulamento veio fazer foi
consagrar o que, como vimos, já vinha sendo
estatuído, agora de forma mais clara, que o
papel dos Advogados não pode ser limitado
nem controlado pela FIFA pois que está
vinculado a uma ordem jurídica superior: a dos
estatutos internos de cada país e a do Direito
em sentido lato a nível internacional. O
Advogado é sempre um servidor do Direito e da
Justiça, seja em que lugar esteja e à luz de
qualquer ordenamento jurídico.

A INVERSÃO DA LÓGICA
Uma vez assente este princípio, vejamos em
breve porque é que um Advogado não pode ser
agente de jogadores. Antes de mais, o
Advogado é independente e deve seguir apenas
a lei e a sua consciência. Este princípio não se
coaduna com a obrigação de respeitar um
Código Deontológico próprio dos agentes, que é
elaborado para uma diferente profissão, com
diversas relações entre o profissional e o seu
cliente. Não pode o Advogado, sob pena de
ilícito disciplinar, respeitar e obedecer a outro
comando deontológico que o da sua Ordem e
da sua Profissão.

No que se refere ao «contrato» entre o
jogador e o agente, como poderá o
Advogado celebrar tal contrato com o seu
cliente sem violar o princípio da liberdade
de escolha de advogado, inerente à
regulação da profissão? E, ainda que o
pudesse, como faria o Advogado para
registar tal contrato na federação
respectiva (ou nas federações, no caso de
jogador estrangeiro e de transferência para
país terceiro) sem pôr em causa o dever
imposto pelos arts. 80º e 81º do EOA.

 
Outro aspecto importante a ter em conta
nesta análise é a proibição de «quota litis»
imposta ao Advogado e consagrada como
regime supletivo pelo Regulamento dos
Agentes de Jogadores, ao estabelecer-se
que, em caso de litígio, o agente receberá
5% das verbas conseguidas pelo jogador
com quem tem contrato de representação.

Diversas são as impossibilidades de os
Advogados assumirem a profissão de
agentes de jogadores, como seja a de
associarem empresas comerciais à sua
atividade, tal como estipula o art. 56º do
nosso Estatuto, ou ainda, e mais grave, a
possibilidade de o Advogado (enquanto
agente, na tese ousada da autora do artigo
em análise) investir diretamente no seu
«cliente», atropelando, desse modo, o
sacrossanto princípio do art. 83º, n.1-i),
ainda e sempre do Estatuto.

BQ Advogadas



Por todas estas razões, e tantas outras que, em
adição, se cruzariam, o Advogado não é, nem
pode ser, agente licenciado de jogadores.

O Advogado é um profissional que estabelece
os seus parâmetros de atuação e
representação em plano muito mais elevado,
que não apenas o dos jogadores e clubes de
futebol.

Isso mesmo reconheceu a FIFA, ao consagrar,
na letra do seu Regulamento, aquilo que já
vinha sendo uma realidade há muito tempo. A
verdade é que a FIFA não teve nunca
legitimidade para impedir os Advogados de
exercerem a sua profissão, antes tendo tido
diversos problemas, em inúmeros países, para
que os agentes de jogadores pudessem
exercer a sua atividade, uma vez que, à luz da
maioria dos ordenamentos jurídicos, a sua
atividade tocava, perigosamente (quando não
afrontava claramente) a procuradoria ilícita.

Ao contrário do que se afirma no artigo em
causa, foi a FIFA que saiu prestigiada com o
reforço da clarificação de uma situação que
raiava o ridículo e, até, a ilegalidade.

Outra razão para a «legalização» dos agentes é
a de que estes vinham sendo outlaws, ou
melhor até, outcasts, também para a própria
FIFA que, até meados dos anos 90’s nem
sequer os reconhecia, embora eles tivessem
influência desmesurada nos aspectos
económicos e financeiros do Futebol mundial.

A LETRA DO REGULAMENTO
Na sua versão original, estabelece o artigo 1º:
2. Players and clubs are forbidden from using
the services of a non-licensed player’ s agent. 
3. The ban stipulated in par.2 above does not
apply if the agent acting on behalf of a player is
a parent, a sibling or the spouse of the player in
question or if the agent acting on behalf of the
player or club is legally authorized to practice
as a lawyer in compliance with the rules in
force in his country of domicile.

Ou seja, os jogadores só podem usar os
serviços de representação de agentes
licenciados, com duas exceções únicas: ou
são representados por familiares diretos do
próprio jogador, ou são representados por
Advogado.

Tal regra, que constitui um desenvolvimento
aperfeiçoado da formulação anterior, tem
como entendimento único possível o de que
a representação por Advogado é exceção ao
regime de agentes licenciados, e não uma
forma destes.

Este mesmo entendimento deve nortear os
Colegas que pretendam exercer a sua
profissão no domínio dos contratos entre
jogadores e clubes de futebol (ou qualquer
outra modalidade desportiva): podem e
devem fazê-lo, mas como Advogados, à luz
das regras orientadoras da profissão de
Advogado e de nenhuma outra, afirmando
bem alto a sua qualidade e o seu estatuto.

BQ Advogadas
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