
J U N H O  2 0 2 1  |  E D I Ç Ã O  N . º  2 4

NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

PORQUE HÁ
MAIS DESPORTO
PARA ALÉM DO
FUTEBOL

Carla Beselga

É a última sexta-feira do mês e, como já vem sendo hábito, trazemos
uma edição especial com um convidado ainda mais especial.

Este mês Miguel Albuquerque, a mais conceituada personalidade
dentro do dirigismo das modalidades ditas amadoras, é o convidado
que nos dá um pouco mais a conhecer, não só sobre os bastidores da
organização das modalidades, mas também do seu percurso
profissional até ao topo.

O artigo de opinião, como não podia deixar de ser, versa sobre as
diferenças entre o desporto profissional e o desporto amador, numa
análise da autoria de Soraia Quarenta.

E é assim que está dado mais um pontapé de saída para uma nova
NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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Miguel
Albuquerque
Miguel Alexandre Ribeiro
Albuquerque, nascido a 26/07/1975 e
é um verdadeiro expert não só em
futsal, modalidade pela qual ficou
reconhecido, mas também pelo
trabalho que tem desenvolvido em
prol das restantes modalidades ditas
amadoras.

Miguel Albuquerque é um
nome de referência não só
no futsal, mas também no

desenvolvimento das
restantes modalidades

desportivas

Miguel Albuquerque tem uma carreira
de mais de 30 anos ligada ao
desporto, os últimos 20 dos quais
enquanto dirigente desportivo, com
formação em dirigentes desportivos e
organização de eventos desportivos,
pela Portugal Footbal School e Pós
Graduado em Gestão Desportiva pela
Universidade Lusofona.

Começou a sua carreira como
treinador de futsal, em equipas de
formação de escalões mais velhos
como juvenis e juniores, antes de
ingressar na estrutura desportiva do
departamento de futsal do Sporting
Clube de Portugal, com tarefas de
observação e estatística na equipa
liderada pelo ex-selecionador nacional
Orlando Duarte.
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Carreira
No Sporting Clube de Portugal, foi onde a
carreira de Miguel Albuquerque ganhou
maior relevo e, na época 2009/2010,
assume as funções de diretor desportivo
do departamento de futsal do Sporting,
sendo que, passado um ano, assume o
cargo deixado por Carlos Vaz, passando a
ser o responsável máximo do
departamento de futsal do clube, sendo
timoneiro do crescimento gradual da
modalidade, tanto no clube que acaba por
se tornar uma ainda maior referência na
modalidade, mas também no próprio país.

Como responsável máximo do futsal
leonino, Miguel Albuquerque conta no seu
palmarés com diversos títulos distritais e
nacionais nos escalões de formação do
clube. Referente ao futsal sénior, conta
com 1 UEFA Futsal Champions League, 5
Campeonatos Nacionais, 5 Taças de
Portugal, 5 Supertaças, 2 Taças da Liga e 4
Taças de Honra da A. F. Lisboa. 

Individualmente foi distinguido com o
Prémio Stromp na categoria de
Coordenador/Seccionista, e com o prémio
Leões Honoris Sporting na categoria de
Dirigente do Ano.

Paralelamente às funções desportivas, foi
responsável pela organização da Final Four
da Liga Europeia de Hóquei em Patins em
2019, da Corrida Sporting 2019, do I Sporting
Summit a cimeira das modalidades, o
primeiro Summit exclusivamente dedicado a
modalidades e organizado por um clube em
Portugal, varias fases de Elite da UEFA Futsal
Champions League, e da final four da UEFA
Futsal Cup em 2015 no Altice Arena, que lhe
valeu uma distinção honrosa pelo
presidente da UEFA, Michel Platini, como a
melhor organização de sempre da UEFA
Futsal Cup.
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À CONVERSA COM...
Miguel Albuquerque

BQ: Começou no futsal como treinador de
formação, de seguida entra na equipa técnica
de Orlando Duarte para a equipa sénior do
Sporting, acabando como diretor do
departamento da modalidade, ascendendo
depois a Diretor das modalidades máximo do
clube. Esta mudança da parte técnica, para a
parte da gestão era um objetivo?

Miguel Albuquerque: Nunca foi um objectivo
definido, mas ao longo do tempo fui
desenvolvendo um interesse pela parte de
organização e gestão e depois acabou por ser
uma mudança normal, aproveitando também a
oportunidade que surgiu. Sempre fui muito
interessado por todas as questões que
envolviam a organização no desporto, no fundo
tudo o que contribuía para o sucesso mas que
não estava visível.

BQ: A conquista da UEFA Futsal Cup, agora
UEFA Champions League, foi o culminar de
vários anos atrás do primeiro título europeu
do clube na modalidade. Como é que
descreve o trajeto até essa conquista?

 

MA: Foi um trajecto sempre em crescendo,
até à vitoria, com muitos obstáculos, mas
nunca desistimos. Vencer a UEFA Futsal
Champions League, foi um objectivo que
definimos no clube, tivemos que crescer,
tentar e tentar, perder, reerguer e
tentarmos de novo. Não se vence uma
Champions assim de um dia para o outro, é
um processo que precisa de ter uma linha
orientadora bem definida e, como sempre
disse, sabia que esse dia ia chegar e que
quando chegasse não iríamos vencer só
uma vez. Assim foi. Basta ver quantas finais
jogamos até vencer e ver que nunca
desistimos, mesmo quando pouca gente já
acreditava que esse dia ia chegar, o clube,
os adeptos, os jogadores, treinadores,
sempre acreditaram.

BQ: Após essa conquista foram vários os
atletas formados no Sporting a
integrarem a equipa principal do clube,
como é o exemplo dos irmãos Paçó e do
Zicky Té, tendo estes inclusive
conquistado a UEFA Champions League
este ano, com um nível exibicional acima
da média para a idade. 
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Qual é a sensação de acompanhar estes
atletas desde que entram para os escalões
mais jovens, até à conquista do troféu de
clubes mais importante do mundo?

MA: Significa que o trabalho feito no Futsal ao
longo dos anos, foi um trabalho feito com
critério, qualidade, por muita gente competente,
que permitiu trazer jovens para um patamar
elevado, preparados para jogar num clube com
a grandeza, a exigência e os objectivos do
Sporting Clube de Portugal. Os irmãos Paço por
exemplo começaram a jogar nos infantis do
clube, o Neves, iniciou o seu processo formativo
no futsal aos 7 anos numa academia de futsal
que tínhamos em parceria com a Câmara
Municipal de Loures, o Zicky foi recrutado pelo
nosso gabinete de Observação e recrutamento
ao PSAC, ou seja, um processo longo, com
critério, não se “estala os dedos” e aparecem
jogadores da formação.

BQ: Conseguiu replicar este sucesso na
modalidade de futsal, no Hóquei a nível
europeu e no Basquetebol e no Andebol a
nível nacional. Como pode explicar esta
ascensão tão repentina nestas modalidades? 

MA: Mérito total para cada departamento,
para os responsáveis de cada modalidade,
que conseguiram interpretar na perfeição
uma política transversal que definimos
para as modalidades. O projecto definido
em Setembro de 2018 para as modalidades
era que as mesmas tivessem um
tratamento profissional, com uma
estrutura de apoio transversal dedicada
em exclusivo e para isso criamos o
Gabinete de Estratégia e Planeamento das
modalidades, de forma a dar um apoio
diferenciado às modalidades. O eixo deste
projecto traçado em 2018 era conseguir
replicar a organização do futsal para todas
as modalidades, não é um processo fácil, é
preciso derrubar mentalidades, mas no
global acho que foi conseguido, apesar de
terem terminado este projecto de forma
abrupta no início de 2021, os resultados
desportivos que estão a vista fazem-me
acreditar que estávamos no caminho certo.
Numa época como a que agora terminou,
com as incertezas da pandemia, penso que
foi feito por todos um trabalho excelente,
com destaque para todos os técnicos e
atletas que tiveram um desempenho
exemplar.

 

"Não se 'estala os dedos' e
aparecem jogadores da
formação"
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BQ: Nos 20 anos em que esteve ligado ao
futsal do Sporting, foi notório o
crescimento da modalidade, não só no
clube, mas também no país. Quais foram os
maiores fatores que influenciaram o
crescimento?

MA: Uma diferença abismal ao longo dos anos,
para o antes e o depois. O Futsal tem crescido
de forma exponencial ao longo dos anos, fruto
de um grande investimento da Federação
Portuguesa de Futebol, que tem sido
acompanhado por um esforço dos clubes, em
se tornarem cada vez mais profissionais, não
só nos atletas que recrutam, mas
essencialmente no apetrechamento das suas
estruturas de apoio. O Futsal tem sempre uma
grande vantagem relativamente a outras
modalidades, deriva do futebol, e somos um
país apaixonado por futebol, logo o futsal
arrasta muitos adeptos do futebol, o que lhe
dá uma visibilidade diferente.

BQ: Devido a esse mesmo crescimento da
modalidade, também passou a haver mais
jogadores a apenas viver do futsal, quase
como se de atletas de alto rendimento se
tratassem. Como é que se pode conciliar
este aumento de atletas profissionais, com
o facto de em Portugal o futsal ainda ser
considerado um desporto amador?

MA: O Futsal tal como as restantes 4
modalidades de pavilhão é considerada uma
modalidade amadora, apesar de ter muitos
jogadores e clubes profissionais. Nos últimos
anos temos cada vez mais clubes, treinadores
e jogadores profissionais e é algo que tende a
aumentar no futuro. Não tenho dúvidas que o
futsal caminha para ter um campeonato com
equipas maioritariamente profissionais.

BQ: Enquanto personalidade influente do
desporto, como é que avalia o crescimento
exponencial das modalidades em Portugal
nos últimos anos?

MA: Somos um país com tradição nas
modalidades e o Sporting tem um papel
fundamental nesse crescimento. Ao longo dos
anos os Sportinguistas foram exultando os
sucessos das modalidades, muitos diziam que
era porque ganhávamos poucas vezes no
futebol, mas este ano, acaba por ser um ano
em que essa narrativa cai por terra, pois
vencemos no futebol e o Sportinguistas
continuam orgulhosos nas suas modalidades.
As modalidades fazem parte do ADN dos
Sportinguistas.

"O Futsal tem crescido de
forma exponencial ao longo
dos anos (...)"
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O povo português na generalidade gosta de
modalidades, o hóquei em patins, o ciclismo, o
atletismo e tantas outras, são modalidades
queridas pelos portugueses e nomes como
Joaquim Agostinho, Carlos Lopes, Livramento,
entre tantos outros fazem parte da nossa
história. 

BQ: Um dos assuntos mais assíduos das
discussões desportivas dos últimos meses
tem sido a criação da Superliga Europeia no
futebol. Qual é a sua posição em relação à
criação dessa mesma competição, tanto do
ponto de vista de adepto do desporto, como
de dirigente desportivo?

MA: Os ricos querem ser sempre mais ricos.
Também não é novidade que a maior parte dos
donos dos 12 clubes fundadores (se não todos)
não estão no negócio pelo prazer do jogo. Estão
no negócio pelo negócio. Na minha opinião a
Superliga Europeia será inevitável, não nos
moldes propostos, terá de ser sempre por
mérito desportivo, e aí entra o grande desafio
dos clubes portugueses, conseguirem estar
presentes nesse leque muito restrito do futsal
internacional, pois será essencial para o poderio
económico financeiro dos clubes, logo
consequentemente desportivo.

BQ: Outro assunto que tem sido muito
abordado é a influência da Covid-19 no
desporto. Quais acha que são as
maiores repercussões que os tempos
que vivemos terão no futuro do
desporto em geral?

MA: Todos projectam o futuro com muita
preocupação, sabendo que os clubes vão
ter prejuízos avultados - redução dos
apoios públicos e privados. Neste
momento ninguém consegue calcular,
com a mínima exatidão, o verdadeiro
impacto desta crise sem precedentes.
Clubes, Federações, Governo, todos vão
ser importantes para ultrapassarmos este
cenário. O futuro pode mesmo hipotecar
a vida de alguns clubes. A falta de receitas
vai estrangular aos poucos e ninguém
estava verdadeiramente preparado para
viver esta crise. O impacto da crise que
vivemos é ainda difícil de projetar seja do
ponto de vista económico, social ou
mesmo desportivo e desengane-se quem
achar que desportivamente esta
pandemia não nos trará impactos
imediatos. Os clubes mais pequenos vão
sofrer mais; os clubes maiores vão sofrer
menos, mas todos sem excepção vão
sentir o impacto da crise que esta
pandemia nos trouxe. 

"O futuro pode mesmo hipotecar a
vida de alguns clubes"
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O principal desafio imediato será limitar as já
acentuadas diferenças, cabendo a todos lutar para
que o futuro não transforme a diferença competitiva,
que já existia, num fosso ainda maior. Os patrocínios
vão ser cada vez mais difíceis de angariar e os
contrato programa dos municípios com os clubes
serão certamente revistos. Os clubes e os seus
dirigentes mais do que nunca terão de ter
imaginação para sobreviver nesta crise. 

BQ: Por último gostaríamos de perguntar se tem
projetos futuros que queira partilhar.

MA: Estive muitos anos, em papéis de grande
exposição e desgaste. Quando saí do Sporting
interiorizei que precisava de descansar um pouco,
dessa pressão e dessa exposição. Tenho-me
dedicado a descansar, pois folgas e férias nos
últimos 20 anos foram escassas, a projectos pessoais
e outros projectos profissionais paralelos ao
desporto, que tenho desenvolvido nos últimos anos,
mas obviamente a minha vida foi e será o desporto.
Planeio voltar em breve ao desporto, mas para já é
um momento importante para mim este período de
descanso e foco em projectos pessoais há muito
adiados.

"(...) a minha vida foi e será o
desporto."



Modalidades
desportivas
amadoras vs
desporto
profissional

Soraia Quarenta

Em Portugal, em termos de efeitos
formais, apenas existe uma modalidade
desportiva profissional: o futebol.
Contudo, temos visto um amplo
crescimento e evolução das
modalidades ditas amadoras, não só a
nível nacional, mas também europeu.

Então, como explicar este desfasamento
relativamente ao futebol? Tem a ver,
essencialmente, com aquilo que é ditado pelo
público e a tendência de cada geração, em
termos de preferências desportivas.

Em termos muito simplistas, a distinção entre
modalidades amadoras e profissionais pode
ser feita da seguinte forma: uma modalidade é
profissional se, além de ter uma federação,
tem também uma liga, que organize as suas
competições.

Visto assim, é fácil perceber que, no actual
quadro desportivo-social, apenas o futebol
tem o crivo do profissionalismo, pois nenhuma
outra modalidade possui uma liga própria.

Mas, nem sempre assim foi e, espera-se
veementemente que, num futuro próximo,
assim deixe de ser novamente e outras
modalidades desportivas possam vir a ter o
justo reconhecimento da sua importância.

BQ Advogadas



Iniciando como se deve, ou seja, pelo princípio,
importa referir que nem sempre o futebol
deteve a exclusividade do profissionalismo no
nosso país. De facto, tanto o andebol como o
basquetebol já estiveram organizados em ligas
e, portanto, foram consideradas modalidades
profissionais.

No entanto, a progressão do futebol em termos
de popularidade e quase monopólio das
atenções da sociedade em geral e dos amantes
do desporto em particular acabou por ditar o
fim do profissionalismo das modalidades acima
indicadas, por não captarem não só o público
mas, da mesma forma, os atletas necessários
para que se mantivessem as ligas. Assim,
remédio não houve a não ser reverterem para
modalidades amadoras.

Além da diferenciação acabada de explicar, que
outros traços distintivos se podem encontrar
entre as modalidades amadoras e a (pelo
menos, em Portugal) única que é profissional?

Em teoria (e bem sabemos como o desporto é
fértil em exemplos de coisas que apenas na
teoria acontecem, verificando-se cenários bem
diferentes na prática), no desporto profissional
existe, desde logo, uma compensação
monetária pela prática, que não se verifica no
desporto amador.

As modalidades profissionais encerram em
si, igualmente, a obrigatoriedade de
celebrar contratos de trabalho com os seus
atletas e funcionários, o que não se verifica
a nível amador, sendo que, muitas vezes,
especialmente nos escalões infantis, é o
atleta que acaba por pagar para praticar a
modalidade.

 
O desporto profissional vive também muito
dos patrocínios que, regra geral, são de
valor considerável e os clubes podem (e
fazem-no) cobrar entradas (bilhética) ao
público, sendo que se verifica uma maior
dificuldade em obter patrocínios para o
desporto amador e as entradas nos
recintos desportivos são, normalmente,
gratuitas.

Não deixa de ser um pouco irónico que
quem tem mais dificuldades de tesouraria
seja quem, precisamente, presta um
serviço à comunidade, atraindo pessoas
para a prática desportiva, seja a nível de
assistência, seja a nível da sua prática, uma
vez que disponibiliza tal incentivo de forma
gratuita.
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Também a atenção dos meios de comunicação
está totalmente direcionada para o desporto
espectáculo, pelo que o amador acaba por ser
negligenciado e considerado pouco atrativo
para “vender” notícias.

Isto acaba por ser aquilo que se chama de
“pescadinha de rabo na boca” pois, sem
atenção e divulgação dos meios de
comunicação social, não existe a atenção do
público e, sem a atenção deste último, não
existe interesse por parte dos media… Assim,
também não se estranha que o número de
espectadores/adeptos nos recintos desportivos
seja um reflexo dessa falta de interesse ou
atenção.

Ao nível da saúde e integridade física dos
praticantes/atletas, também não existe
comparação, sendo que o desporto
profissional está dotado de verdadeiros
departamentos médicos em acompanhamento
permanente dos atletas e, no desporto
amador, já será uma sorte, especialmente nas
camadas mais jovens, que exista alguém que
saiba primeiros socorros e técnicas básicas de
suporte de vida.

Contudo, a realidade agora demonstrada não
se coaduna nem retrata certas realidades de
algumas modalidades amadoras, como temos
visto ultimamente, especialmente com o futsal,
hóquei em patins, basquetebol, entre outras.

E isto acontece porque, felizmente, os
considerados “grandes” clubes (atenção, não
nos referimos só aos tradicionais grandes do
futebol, mas sim os grandes clubes com
tradição desportiva) voltaram a apostar e
investir nas modalidades amadoras.

Tal investimento tem vindo a dar crescente
retorno, com cada vez mais público a ir aos
recintos desportivos e a apoiar as suas
equipas em outras modalidades, para além
do futebol, o que, por sua vez, faz com que
os clubes queiram apostar mais nas
modalidades (outra “pescadinha”, mas, desta
feita, positiva).

No entanto, isto levanta outra questão, pois
o que se tem visto nestas modalidade a nível
de clubes de relevância nacional, é que não
podem ter as condições acima apontadas
para a prática desportiva amadora.

De facto, é impensável que se acredite que
os atletas de futsal, hóquei ou basquetebol
que estão nos clubes mais proeminentes, não
são devidamente remunerados pelo seu
desempenho desportivo e que o mesmo não
seja, efectivamente, a sua profissão. Da
mesma forma, dispõem das melhores
condições, seja a nível médico, de treino ou
de apoio.
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Atletas que, não obstante a modalidade praticada não ser considerada profissional, têm
contratos de trabalho;
Atletas que têm uma verdadeira relação laboral com o seu clube, ainda que camuflada
de uma qualquer outra forma ou ao abrigo de uma qualquer outra relação jurídica que
não o contrato de trabalho.

Daí que, nas modalidades consideradas amadoras, se possam já distinguir duas situações: 

A isto chama o Prof. João Leal Amado de “falso amadorismo”, por não estarem reunidos os
pressupostos que acima foram elencados, para que se considere a prática desportiva como não
profissional.

Contudo, face a tal situação, um novo dilema se nos depara: se os clubes não investem nas
modalidades amadoras, não conseguem ter melhores atletas e, logo, proporcionar melhor qualidade
aos adeptos que procuram este tipo de desporto; se os atletas têm de ter qualidade, não podem estar
a cumular a prática desportiva com outra qualquer actividade profissional, o que faz com que se
tenham de dedicar a tempo inteiro à mesma; se os atletas se dedicam exclusivamente à prática
desportiva, têm de ter algum tipo de fonte de rendimento da mesma, sob pena de a abandonarem,
para meros efeitos de subsistência normal; se isto não é feito, não existe aposta, público ou atletas
para alimentar as modalidades.

Assim, o que se pretende e que será o desejável é continuar neste caminho da evolução, para que
cada vez mais outras modalidades desportivas, para além do futebol, assumam uma posição de
relevo de tal ordem, que faça sentido a profissionalização e, assim sendo, criarem as suas próprias
ligas e terminar este verdadeiro malabarismo que é necessário fazer para equilibrar uma prática
desportiva de excelência com o amadorismo a que a mesma é votada.
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