
José Manuel Constantíno, líder do COP (à esq.), e Emanuel Medeiros, CEO da EPFL, entre os 'professores'
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A
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa,
em parceria com a As-
sociação Portuguesa de
Direito Desportivo, or-

ganiza a partir de hoje e até 17 de
maio uma pós-graduação em Di-
reito e Finanças do Desporto que
juntará 44 nomes de referência na
abordagem e ensino de 44 cadei-
ras.

Segundo explicou a A BOLA Rui
Alexandre de Jesus, um dos coor-
ganizadores — os outros são Car-
los André Dias Ferreira e os profes-
sores doutores João Miranda e Nuno
Cunha Rodrigues, da FDL - esta

pós-graduação terá vários pontos
de interesse.

«Em primeiro lugar, esta inicia-
tiva surge exatamente vinte anos

depois da primeira pós-gradua-
ção em Direito Desportivo feita em
Portugal, então na Universidade
Lusíada. Só nessa altura se come-
çou a estudar direito desportivo
de forma mais avançada. Agora,
esta pós-graduação terá um forte
cariz internacional. E, é bom lem-

brar, cruza Direito e Finanças, pelo

que logo aí oferecerá uma varieda-
de temática interessante. Teremos

gente de organizações internacio-
nais, dos clubes, das ligas, de todo

o lado. Além do mais, cada um dos

44 oradores irá conduzir uma ses-
são. Ou seja, o próprio modelo de

organização deste curso é diferen-
te de tudo o que já foi feito ante-
riormente. Na verdade, não have-
rá propriamente cadeiras, no
sentido comum do termo; ou dis-
ciplinas. Nem haverá propriamen-
te professores ou regentes de ca-
deira. Serão 44 sessões de 90
minutos — assim como duram os

jogos de futebol. . . — com 44 ora-
dores. Isso dará uma riqueza mui-
to grande a esta iniciativa» , enal-
teceu Rui Alexandre Jesus.

Desde a política pública do des -
porto, ao desporto escolar; desde
o movimento olímpico ao funcio-
namento das federações desporti-
vas; desde o estatuto de clubes e as-
sociações e suas relações com o
Estado até aos direitos de imagem
e dos agentes desportivos passan-
do pelas liberdades de circulação
de futebolistas europeus, pelos

meios de combate ao doping ou
pelo fair-play financeiro, tudo será
incluído nesta pós graduação que,
diga-se, já não aceita mais inscri-
ções. A BOLA será jornal oficial da
iniciativa e acompanhará frequen-
temente as aulas e recolherá depoi-
mentos dos oradores. O painel,
conforme pode ser consultado nos

programa publicado nesta mesma
página, é de nível superior.

O direito desportivo, por estar

próximo de um meio mais popu-
lar do que outros será, neste sen-
tido, mais conversado do que ou-
tros. Rui Alexandre Jesus parece
concordar com esta ideia.

«É inquestionavelmente o mais
discutido dos ramos do direito,
sim. Toda a gente conversa sobre
estes temas da mesma forma como
toda a gente conversa sobre des-
porto. Há outros ramos do direito

que estão naturalmente muito mais
distantes dos temas diários da
maior parte das pessoas. O do des-

porto tem esta força da perma-
nência, está sempre presente. E

depois está em constante evolu-
ção e adaptação», acrescente Rui
Alexandre de Jesus.

PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO E FINANÇAS DO DESPORTO

i MÓDULO

Introduzo ao PlraUo do Desporto

21.Z2014
1. A política pública do desporto - Mestre Pe-

dro Silva Pereira (FDUL)

2. Os direitos fundamentais na relação despor-

tiva - Prof. Doutor José de Melo Alexandrino (FDUL)

2ZZ2014
3. Enquadramento da atividade desportiva no

Direito da União Europeia - Mestre Fernando Xare-

pe Silveira (Autoridade da Concorrência)

4. A regulação jurídica Internacional da ativida-

de desportiva e os poderes das organizações pri-
vadas Internacionais de desporto. Em especial, os

poderes da FIFA e da UEFA - Dr. Alasdair Bell (Di-

retor de Serviços Jurídicos da UEFA)

2&U014
5. Desporto escolar - Mestre João Atanásio

(Universidade Europeia e IDEFF)

6. Desporto Universitário - Prof. Doutor Pedra

Mil-Homens (Pró-Reitor da Universidade de Lis-

boa)

1.3-2014
7. 0 movimento olímpico e as modalidades

amadoras - Dr. José Manuel Constantino (Presi-

dente do Comité Olímpico de Portugal)

fl MÓDULO

Fedenç&es desportivas
8. Conceito, natureza e direitos das federações

desportivas - Mestre Alexandra Pessanha (IDEFF)

73.2014
9. 0 estatuto de utilidade pública desportiva -

Prof. Doutor Domingos Farlnho (FDUL)

10. A estrutura orgânica de funcionamento das

federações desportivas - Dr. Luís Paulo Relógio

(Advogado)

8.3.2014
Tl. 0 funcionamento das federações desporti-

vas - caso de estudo: a Federação Portuguesa de

Futebol - Dr, Fernando Gomes (Presidente da Di-

reção da Federação Portuguesa de Futebol - a con-

firmar)

12 Os poderes públicos das federações despor-

tivas e as suas relações com as ligas profissionais - Prof .

Doutor Pedro Gonçalves (FDUC)

143J014
UOexerddo da ação disciplinar pelas federações

desportivas - Desembargadora Ana Celeste Carva-

lho (Juíza do Tribunal Central Administrativo Sul)

14. As Ligas Profissionais: estrutura, competên-

cia, organização e principais desafios. - Dr. Emanuel

Medeiros (CEO da EPFL).

«MÓDULO

e sociedades desportivas

153J0M
15. 0 estatuto dos dubes e das associações des-

portivas e a sua relação com o Estado - Prof. Doutor

Rui Guerra da Fonseca (FDUL)

16. 0 novo regimejuridlco das sociedades despor-

tivas - Prof. Doutor Paulo Olavo Cunha (UCP)

213J014
17. 0 fundonamento das sodedades desportivas.

Caso de estudo "Os Belenenses, SAD" - Mestre Car-

los Soares (Presidente da Comissão de Estratégia de

"Os Belenenses, SAD")

18. Competitive Inteligence nas sodedades des-

portivas: Dr, Luís Madurelra (Ogilvyßed / ISCTE)

IV MÓDULO

Agentes desportivos

22.3.2014
19. Os direitos de imagem e de publicidade de



agentes desportivos - Mestre Sofia Barras Carva-

Ihosa (Advogada)

20. Os contratos de trabalho dos agentes des-

portivos - Prof. Doutor Pedro Madeira de Brito (FDUL)

283J014
21. As cláusulas de rescisão e os direitos de for-

mação desportiva nos contratos de trabalho des-

portivo - Prof. Doutor Romano Martlnez (FDUL)

22 A segurança social dos agentes desportivos
- Dra. Teresa Fernandes (Ministério da Solidarieda-

de, Emprego e Segurança Social)

29JJ014
23. A Überdade de circulação dos desportistas

profissionais no espaço da União Europeia - Profes-

sor Doutor Nuno Cunha Rodrigues (FDUL)

24. 0 licenciamento de empresários desporti-

vos - Mestre João Lima Cluny (Advogado)

4A2014
25. 0 estatuto jurídico do árbitro no desporto

profissional - Dr. Rui Alexandre de Jesus (Membro

da Dlreção da Associação Portuguesa de Direito

Desportivo)
26. Os direitos de transmissão televisiva de

eventos desportivos easregrasde defesa da con-

corrência: Professor Doutor Miguel Moura e Silva

(FDUL)

5.4.2014
27. Práticas anti-concorrenclais e Direito do

Desporto: práticas colectivas antl-concorrenciais:

Professor Doutor Luís Morais (FDUL)

28. Apostas desportivas e jogo online - Dr. Pau-

lo Calado (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)

TL4JOI4

29. Direito Penal do desporto (corrupção no des-

porto) - Mestre Rui Patrício (Advogado)

30. Os poderes e os meios de combate à dopa-

gem no desporto Agenda Mundial Antidopagem e a

Autoridade Antldopagem de Portugal - Prof. Doutor

Luís Horta (Autoridade Antidopagem de Portugal)

12A2014
31 0 combate à dopagem no desporto e a prote-

ção de dados pessoais dos praticantes desportivos -
Prof. Doutor Alexandre Sousa Pinheiro (FDUL)

V MÓDULO

Enquadramento fkianceiro
do Direito do Desporto

32 Os contratos-programa de desenvolvimen-

to desportivo - Professor Doutor Renato Gonçal-

ves (FDUL)

Z5.2014
33. Auxílios de Estado - Professor Doutor An-

tónio Carlos Santos (IDEFF)

34. Fair play financeiro - Conselheiro José Nar-

ciso da Cunha Rodrigues (Presidente do Club Finan-

cial Contrai Body (CFCB) - UEFA)

3.5.2014
35. Fair play financeiro - Análise de casos de

estudo - Conselheira José Narciso da Cunha Rodri-

gues (Presidente do Club Financial Contrai Body

(CFCB) -UEFA)
36. Fundos de Investimento em direitos econó-

micos de atletas desportivos - Dra. Júlia Almeida

(Traffic)

VJ MÓDULO

do desporto

9.5.2014
37. 0 regime fiscal dos clubes, das associações

e federações desportivas - Professor Doutor Gui-

lherme d' Oliveira Martins (FDUL)

38. 0 regime fiscal dos desportistas -Dra.
Maria Brás (Advogada)

10.5.2014
39. Direito Internacional Fiscal do Desporto -

Professor Doutor Gustavo Lopes Courinha (FDUL)

40. Contabilidade do desporto - Dr. Vítor Vale

(ROC)

VII MÓDULO

Justiça desportiva

16.5.2014
41. Os poderes dos Conselhos de Justiça das

federações desportivas - Conselheiro Santos Ser-

ra (Presidente do Conselho de Justiça da Federa-

ção Portuguesa de Futebol)

42. A experiência de funcionamento do TAS

(Tribunal Arbitrai do Desporto) - Dr. Nogueira da

Rocha (Arbitro do TAS)

17.5.2014
43. A criação de Tribunal Arbitrai do Desporto

em Portugal - Mestre Carlos Dias Ferreira (Presi-
dente da Direção da Associação Portuguesa de

Direito Desportivo)
44. Âmbito da jurisdição administrativa em

matéria desportiva - Prof. Doutor João Miranda

(FDUL)


