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PRC/2020/01 

DECISÃO FINAL 

 

A Autoridade da Concorrência, 

Considerando que tem por missão assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da 

concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no respeito pelo princípio da 

economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos 

mercados, a afetação ótima dos recursos e os interesses dos consumidores, de acordo com o n.º 

3 do artigo 1.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

125/2014, de 18 de agosto (Estatutos da Autoridade da Concorrência); 

Considerando que prossegue a sua missão em Portugal, sem prejuízo das competências que lhe 

são cometidas em virtude da aplicação do direito da União Europeia, nos termos que resultam do 

n.º 4 do artigo 1.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência; 

Considerando ainda as competências que lhe são atribuídas pelo disposto na alínea a) do artigo 

5.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º, ambos dos Estatutos da Autoridade da Concorrência; 

Considerando o disposto na Lei n.º 19/2012, de 8 de maio1 (Lei n.º 19/2012 ou Lei da Concorrência) 

e as regras de concorrência do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)  2; 

Considerando a instauração do processo de contraordenação nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 19/2012, registado sob o n.º PRC/2020/01, por decisão 

do conselho de administração da AdC, em 08.05.2020; 

 

1 Na redação dada, por último, pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho. 

2 Publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JO) de 17/12/2007, C 306/1. 
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Considerando a Nota de Ilicitude (Nota de Ilicitude ou NI) deduzida no processo, por decisão do 

conselho de administração da AdC, de 13.04.2020, em que eram visadas pelo processo as 

destinatárias da presente Decisão3: 

A. Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, com o número único de pessoa 

coletiva 504510436, com sede em Núcleo Central, 268/270 Taguspark – Parque de Ciência 

e Tecnologia, 2749-122 Porto Salvo (Belenenses); 

B. Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 505111780, 

com sede no Estádio do Bessa Século XXI, Rua O Primeiro de Janeiro, 4100-365, Porto 

(Boavista); 

C. Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD – Sociedade em Liquidação, com número único 

de pessoa coletiva 510724540, com sede na Rua Luís Gonzaga Mendes de Carvalho, 2 n.º 

65, 4795-080, Vila das Aves (Desportivo das Aves); 

D. CD Tondela – Futebol SAD, com número único de pessoa coletiva 510698620, com sede no 

Complexo Desportivo Estádio João Cardoso, Avenida Dr. Eurico José Gouveia, n.º 365, 3460-

582 Tondela (Tondela); 

E. Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD, com número único de pessoa coletiva 

513587640, com sede na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 91 - 3.º andar, 4760-127, Vila Nova 

de Famalicão (Famalicão); 

F. Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

510681743, com sede na Rua do Estádio, n.º 95, 4590-571, Paços de Ferreira (Paços de 

Ferreira); 

G. Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 504076574, 

com sede no Estádio do Dragão – via Futebol Clube do Porto, Entrada Poente, Porta 1 - Piso 

3, 4350-415 Porto (FCP); 

 

3 Juntamente com as sociedades Clube Desportivo Nacional, Futebol SAD, Grupo Desportivo de Chaves – 

Futebol, SAD e Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD, relativamente às quais o processo foi arquivado 

na Decisão de Inquérito. 
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H. Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

510692397, com sede na Rua Diogo Pinheiro, n.º 25, Apartado 197, 4750-282 Barcelos (Gil 

Vicente); 

I. Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 511124724, com 

sede na Rua D. Carlos I, nº 14, 9064-505 Funchal (Marítimo); 

J. Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 

510676472, com sede na Av. Comendador Joaquim Almeida Freitas, n.º 16, 4815-270 

Moreira de Cónegos (Moreirense); 

K. Portimonense Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 510619541, com sede 

no Estádio Municipal de Portimão, Rua Pé da Cruz, 8500-640 Portimão (Portimonense); 

L. Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

510687717, com sede no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, Rua D. Sancho I, 4480-876 Vila 

do Conde (Rio Ave); 

M. Santa Clara Açores – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 509587704, com 

sede na Rua Comandante Jaime de Sousa, n.º 21, 9500-047, Ponta Delgada (Santa Clara); 

N. Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 504205498, 

com sede no Estádio Municipal de Braga – Parque Norte, Apartado 12 – Monte Crasto, 

4700-087 Braga (Sporting de Braga); 

O. Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 504882066, 

com sede na Avenida Eusébio da Silva Ferreira - Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 1500-

313 Lisboa (SLB); 

P. Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 

503994499, com sede no Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-

616 Lisboa (Sporting); 

Q. Vitória Futebol Clube, SAD, com número único de pessoa coletiva 504463624, com sede no 

Estádio do Bonfim, Praça do Vitória Futebol Clube – Apartado 132, 2900-703 Setúbal 

(Vitória FC); 
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R. Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 510646638, com 

sede no Complexo Desportivo, Rua Antero Henriques da Silva, n.º 1370, 4810-026 

Guimarães (Vitória SC); 

S. Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., com 

número único de pessoa coletiva 510715036, com sede na Rua Infanta D. Maria, n.º 23, 

3030-330 Coimbra (Académica de Coimbra); 

T. Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 

510713300, com sede no Estádio Municipal do Fontelo, Avenida Anacleto Pinto, 3500-143 

Viseu (Académico de Viseu); 

U. Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

515564303, com sede no Estádio Pina Manique, 1500-462, Lisboa (Casa Pia); 

V. Clube Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD, com número único de pessoa coletiva 

514028947, com sede no Largo 5 de Outubro, n.º 53, 1.º, 2805-119 Almada (Cova da 

Piedade); 

W. Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 

510690165, com sede na Av. 25 de abril, n.º 14, 4529-161 Santa Maria da Feira (Feirense); 

X. Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

513588302, com sede na Rua Serpa Pinto, n.º 89, 2640-534 Mafra (Mafra); 

Y. Estoril Praia – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 505092425, com sede 

no Estádio António Coimbra da Mota, 2765-437, Estoril (Estoril Praia); 

Z. Futebol Clube de Penafiel, SAD, com número único de pessoa coletiva 510681778, com 

sede no Estádio Municipal 25 de abril, Rotunda Futebol Clube de Penafiel, 4560-637 

Penafiel (Penafiel); 

AA. Leixões Sport Clube, Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 506041182, com 

sede no Lugar da Cruz de Pau, Estádio do Mar – Apartado 2084, 4450-103 Matosinhos 

(Leixões); 

BB. Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

510732674, com sede no Edifício Sporting Shopping Center, Rua Visconde da Coriscada, 

Apartado 302, 6200-077 Covilhã (Covilhã); 
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CC. União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD, com número único de pessoa coletiva 

510639860, com sede na Praceta da União Desportiva Oliveirense – Apartado 1153, 3721-

909 Oliveira de Azeméis (Oliveirense); 

DD. Varzim Sporting Club - Futebol, SDUQ, Lda., com número único de pessoa coletiva 

513610456, com sede na Rua do Varzim Sport Clube, 4490-558 Póvoa de Varzim (Varzim); 

e 

EE. União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD, com número único de pessoa coletiva 

510779301, com sede na Estrada N 10, Campo de Cevadeiro, 2600-262, Vila Franca de Xira 

(Vilafranquense); e 

FF. Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com número único de pessoa coletiva 502136219, 

com sede na rua da Constituição, n.º 2555, 4250-173 Porto (LPFP). 

 

Considerando as pronúncias escritas sobre a Nota de Ilicitude (Pronúncia sobre a Nota de Ilicitude 

ou PNI); 

 

Tem a ponderar os seguintes elementos de facto e direito: 
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I. DO PROCESSO 

1. Notícia da infração 

1. Em 07.04.2020 e 08.04.2020, a LPFP emitiu dois comunicados que fazem referência a uma 

deliberação/decisão adotada por acordo entre os clubes da Primeira e Segunda Ligas, 

enquanto associados da LPFP, e com a participação do respetivo Presidente, definindo que 

os mesmos não contratarão jogadores que cessem unilateralmente o seu vínculo laboral 

por questões provocadas pela pandemia. 

2. O comunicado da LPFP relativo à Primeira Liga refere:  

“Os Presidentes dos clubes da Liga NOS, reunidos hoje em videoconferência, com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], além de uma análise à 

situação atual, deliberaram, e decidiram anunciar publicamente a decisão, que nenhum 

clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, 

evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de 

quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da 

época desportiva”4. 

3. Relativamente à Segunda Liga, o comunicado da LPFP refere: 

“Os Presidentes dos clubes da LigaPro decidiram em conjunto, e após reunião com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], que nenhum dos emblemas 

deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o 

seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas pela pandemia do Covid-19 ou 

de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão 

da época desportiva. 

Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos Presidentes de 

clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro. Unidos para 

passar este momento de dificuldade e com voz única, os Presidentes dos clubes do escalão 

 

4 Cf. Comunicado da LPFP, de 7.04.2020, descarregado de 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-liga-nos-

estabelecem-regra-para-rescisoes-unilaterais/ (Cf. Anexo 1 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-liga-nos-estabelecem-regra-para-rescisoes-unilaterais/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-liga-nos-estabelecem-regra-para-rescisoes-unilaterais/
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secundário, sempre em articulação com a Liga Portugal, terão capacidade de superar este 

momento tão difícil para toda a indústria.  

Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se 

depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta”5. 

2. Abertura de inquérito 

4. Em face do teor dos referidos comunicados, a AdC considerou existirem indícios fortes de 

que a LPFP, e/ou os clubes e as sociedades desportivas de futebol profissional suas 

associadas (clubes), adotaram uma prática suscetível de lesar as regras de concorrência, 

tendo por objeto ou por efeito restringir a concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 9.º 

da Lei da Concorrência e do n.º 1 do artigo 101.º TFUE (fls. 2 a 4). 

5. Como tal, em 08.05.2020, o conselho de administração da AdC, atento o disposto no n.º 1 

do artigo 17.º da Lei da Concorrência, ordenou oficiosamente a abertura de um inquérito 

contraordenacional contra a LPFP, ao qual foi atribuída a referência PRC/2020/1. 

3. Adoção de medidas cautelares 

6. Face à natureza e características da prática em apreço, bem como o potencial prejuízo, 

grave e irreparável, ou de difícil reparação, da mesma no funcionamento concorrencial 

do(s) mercado(s) afetado(s), a AdC notificou a LPFP, em 08.05.2020, da sua intenção de 

adotar medidas cautelares nos termos previstos no artigo 34.º da Lei da Concorrência, 

concedendo um prazo de 5 dias úteis para a LPFP, querendo, se pronunciar, nos termos 

do n.º 3 do referido preceito legal.  (fls. 5 a 15). 

7. A LPFP apresentou a sua Pronúncia em 15.05.2020, requerendo o arquivamento do 

processo, alegando que não existiu qualquer deliberação por parte da LPFP nem qualquer 

acordo em que a LPFP tenha participado, muito menos de natureza anticoncorrencial. De 

acordo com a LPFP “[a]s Partes procuravam somente, num momento de particular 

complexidade, dar uma resposta de união em torno dos interesses do futebol profissional, 

 

5 Cf. Comunicado da LPFP, de 08.04.2020, descarregado de 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-

unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/ (Cf. Anexo 2 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/
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designadamente através da manutenção das condições competitivas da competição ainda 

em curso, sem preterir as Sociedades Desportivas com maior capacidade económica 

àquelas que a não têm (…)” (fls. 19 a 21). 

8. Não obstante, a LPFP confirmou que, em 07.04.2020 e 08.04.2020, ocorreram reuniões 

entre o Presidente da LPFP e os Presidentes dos clubes, nas quais se abordou abertamente 

o tema do vínculo laboral e desportivo dos jogadores de tais clubes6, não alterando a 

convicção da AdC de que tal prática estava na iminência de provocar prejuízo grave e 

irreparável, ou de difícil reparação, para a concorrência. 

9. Assim, a AdC concluiu que o comportamento identificado consubstanciava, prima facie, 

uma prática restritiva da concorrência – passível de configurar uma decisão de associação 

de empresas e/ou um acordo de fixação indireta de preços de compra e de repartição de 

fontes de abastecimento, nos termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da 

Concorrência e das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE –, na medida em que era 

suscetível de criar condições de atuação no mercado que não correspondiam às suas 

normais condições de funcionamento e de provocar prejuízos graves e irreparáveis, ou de 

difícil reparação, na economia, no setor afetado, nos seus profissionais e nos 

consumidores.  

10. Como tal, no dia 26.05.2020, a AdC determinou a adoção de medidas cautelares, nos 

termos previstos no n.º 1 do artigo 34.º da Lei da Concorrência (fls. 23 a 41). 

Concretamente, a AdC ordenou à LPFP: 

(i) A suspensão imediata da decisão publicitada através dos comunicados de 

07.04.2020 e 08.04.2020;  

(ii) O envio, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de notificação daquela 

decisão, de uma comunicação a todos os clubes da Primeira e Segunda Ligas, 

dando conhecimento de que a decisão a que se referem os comunicados da LPFP 

de 07.04.2020 e 08.04.2020 deve considerar-se imediatamente suspensa e que os 

clubes em causa não devem aplicar as medidas ali enunciadas, devendo a LPFP, 

com vista a garantir a eficácia de tal medida, abster-se de adotar qualquer outra 

 

6 Cf. fls. 20 – parágrafos 10 e 12 da Pronúncia  da LPFP à Intenção de Adoção de Medidas Cautelares da AdC. 
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decisão com os mesmos termos ou qualquer outra prática que tenha objeto ou 

efeitos equivalentes, bem como abster-se de adotar práticas coercivas ou 

retaliatórias junto dos clubes ou quaisquer outras práticas que tenham objeto ou 

efeitos equivalentes; e 

(iii) A emissão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de notificação da 

decisão, de um comunicado de imprensa, dando conhecimento de que a decisão 

a que se referem os comunicados da LPFP de 07.04.2020 e 08.04.2020 foi suspensa, 

na sequência de decisão da AdC, mantendo-se os clubes livres de contratar 

futebolistas profissionais, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. 

11. Mais determinou a AdC que aquelas medidas vigorariam por 90 (noventa) dias e que, nos 

termos da alínea a) do artigo 72.º da Lei da Concorrência, seria imposta uma sanção 

pecuniária compulsória no valor de €6.000,00 (seis mil euros) em caso de incumprimento 

das medidas decretadas. 

12. A LPFP apresentou prova do cumprimento daquelas medidas no dia 02.06.2020 (fls. 44 a 

48), nomeadamente do envio às suas associadas do Ofício Circular n.º 1503 nessa data e 

da emissão do seguinte comunicado de imprensa:  

“Regra para rescisões unilaterais suspensa  

Medida decorre da decisão da Autoridade da Concorrência 

Por decisão da Autoridade da Concorrência, a Liga Portugal comunicou aos clubes a 

suspensão da regra que promove que não sejam contratados jogadores que tenham 

rescindido os seus contratos de forma unilateral no decorrer da pandemia. 

Assim, e apesar de a Liga Portugal considerar que não foi, em momento algum, 

assumida qualquer decisão de não contratação, foi enviado a todas as Sociedades 

Desportivas um Ofício Circular que refere que «os clubes em causa devem abster-se de 

aplicar as medidas ali enunciadas» e «manter-se livres de contratar futebolistas 

profissionais, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis»”. 

4. Registo do processo na Rede Europeia de Autoridades de Concorrência 

13. Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 

do Conselho, de 16.12.2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas 
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nos artigos 81.º e 82.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (Regulamento n.º 

1/2003)7, correspondentes aos atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE, a Autoridade 

comunicou à Comissão Europeia, em 01.06.2020, a instauração do Processo (fls. 4). 

5. Pedidos de Elementos à LPFP 

14. Com vista ao apuramento dos factos e no âmbito da investigação desenvolvida pela AdC, 

foram realizadas diversas diligências probatórias, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 

19/2012, designadamente pedidos de elementos à visada LPFP.  

15. No dia 03.06.2020, foi enviado um pedido de elementos à LPFP (fls. 49 a 54), tendo esta 

associação respondido a 22.06.20208 (fls. 55 a 62).  

16. No dia 29.06.2020 foi enviado novo pedido de elementos à LPFP (fls. 72 a 76), tendo esta 

associação respondido a 03.07.20209 (fls. 77 a 81). 

6. Alargamento do âmbito subjetivo 

17. Na sequência da investigação desenvolvida, e após análise de nova documentação junta 

aos autos, nomeadamente, das respostas apresentadas pela LPFP aos pedidos de 

elementos efetuados pela AdC, foram identificados indícios do envolvimento das 

entidades melhor identificadas nas secções 14.2 e 14.3 nos comportamentos objeto de 

investigação, pelo que, em 21.07.2020, o conselho de administração da AdC procedeu ao 

alargamento do âmbito subjetivo do inquérito às entidades Os Belenenses – Sociedade 

Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube, Futebol SAD, Clubes Desportivo das 

Aves – Futebol, SAD, Vitória Futebol Clube, SAD, CD Tondela – Futebol SAD, Futebol Clube 

de Famalicão – Futebol SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., Futebol Clube 

do Porto, Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Marítimo da 

Madeira, Futebol, SAD, Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, Portimonense Futebol, 

SAD, Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda., Santa Clara Açores – Futebol, SAD, 

Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD, Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, Sporting Clube 

 

7 Publicado no JO de 04.01.2003, L 1/1. 

8 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/3128. 

9 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/3612. 
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de Portugal – Futebol, SAD, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Associação Académica de 

Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., Académico de Viseu Futebol 

Clube – Futebol, SAD, Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda., Clube Desportivo da 

Cova da Piedade – Futebol SAD, Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Clube 

Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD, Estoril 

Praia – Futebol, SAD, Futebol Clube de Penafiel, SAD, Grupo Desportivo de chaves – Futebol, 

SAD, Leixões Sport Clube, Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., 

Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD, União Desportiva Oliveirense – Futebol, 

SAD, Varzim Sporting Club - Futebol, SDUQ, Lda., e União Desportiva Vilafranquense, 

Futebol SAD, que passaram a assumir a qualidade de visadas. 

7. Pedidos de Elementos às Sociedades Desportivas 

18. No dia 24.07.2020 foram enviados pedidos de elementos a cada uma das visadas 

identificadas na secção anterior10, solicitando-se (i) o respetivo volume de negócios total 

referente ao ano fiscal de 2019, (ii) os montantes despendidos e auferidos no ano fiscal de 

2019 relacionados com os jogadores de futebol profissionais masculinos seniores, e (iii) a 

identidade do representante que esteve presente na reunião de 07.04.2020 ou 08.04.2020, 

consoante o caso. 

(i) A visada Belenenses respondeu no dia 11.08.202011 (fls. 670 a 694). 

 

10 Cf. Pedidos de Elementos enviados a Belenenses (fls. 89 a 93), Boavista (fls. 105 a 109), Desportivo das Aves 

(fls. 125 a 129), Vitória FC (fls. 250 a 254), Tondela (fls. 115 a 119), Famalicão (fls. 145 a 149), Paços de Ferreira 

(fls. 160 a 164), FCP (fls. 180 a 184), Gil Vicente (fls. 185 a 189), Marítimo (fls. 195 a 199), Moreirense (fls. 205 a 

209), Portimonense (fls. 215 a 219), Rio Ave (fls. 225 a 229), Santa Clara (fls. 230 a 234), Sporting de Braga (fls. 

240 a 245), SLB (fls. 235 a 239), Sporting (fls. 245 a 249), Vitória SC (fls. 255 a 259), Académica de Coimbra (fls. 

99 a 104), Académico de Viseu (fls. 94 a 98), Casa Pia (fls. 130 a 134), Cova da Piedade (fls. 110 a 114), Feirense 

(fls. 150 a 154), Mafra (fls. 210 a 214), Estoril Praia (fls. 190 a 194), Penafiel (fls. 220 a 224), Leixões (fls. 175 a 

179), Covilhã (fls. 140 a 144), Oliveirense (fls. 165 a 169), Varzim (fls. 155 a 159) e Vilafranquense (fls. 120 a 

124). 

11 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5180. 
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(ii) A visada Boavista respondeu nos dias 10.08.2020 e 18.08.202012 (fls. 959 a 960). 

(iii) A visada Tondela respondeu no dia 10.08.202013 (fls. 546 a 572). 

(iv) A visada Famalicão respondeu no dia 04.08.202014 (fls. 320 a 352). 

(v) A visada Paços de Ferreira respondeu no dia 03.08.202015 (fls. 1153 a 1157). 

(vi) A visada FCP respondeu no dia 11.08.202016 (fls. 662 a 664). 

(vii) A visada Gil Vicente respondeu no dia 13.08.202017 (fls. 825 a 846). 

(viii) A visada Marítimo respondeu no dia 13.08.202018 (fls. 847 a 866). 

(ix) A visada Moreirense respondeu no dia 11.08.202019 (fls. 668 a 669). 

(x) A visada Portimonense respondeu no dia 05.08.202020 (fls. 380 a 445). 

(xi) A visada Rio Ave respondeu no dia 10.08.202021 (fls. 592 a 640). 

(xii) A visada Santa Clara respondeu no dia 21.08.202022 (fls. 1019 a 1020). 

(xiii) A visada Sporting de Braga respondeu no dia 03.08.202023 (fls. 668-270). 

(xiv) A visada SLB respondeu no dia 18.08.202024 (fls. 931 a 936). 

 

12 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5280. 

13 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5159. 

14 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5062. 

15 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5542. 

16 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5177. 

17 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5221. 

18 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5222. 

19 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5179. 

20 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5093. 

21 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5161. 

22 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5348. 

23 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5024. 

24 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5281. 
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(xv) A visada Sporting respondeu no dia 11.08.202025 (fls. 704 a 709). 

(xvi) A visada Vitória SC respondeu no dia 12.08.202026 (fls. 742 a 822). 

(xvii) A visada Académica de Coimbra respondeu no dia 20.08.202027 (fls. 1003 a 1018). 

(xviii) A visada Académico de Viseu respondeu no dia 18.08.202028 (fls. 937 a 958). 

(xix) A visada Casa Pia respondeu no dia 07.08.202029, tendo completado a sua resposta 

no dia 23.09.2020 (fls. 1223). 

(xx) A visada Cova da Piedade respondeu no dia 11.08.202030 (fls. 665 a 667), tendo 

completado a sua resposta no dia 13.08.202031 (fls. 823 a 824).  

(xxi) A visada Feirense respondeu no dia 03.08.202032 (fls. 271 a 299). 

(xxii) A visada Mafra respondeu no dia 10.08.202033 (fls. 573 a 591). 

(xxiii) A visada Nacional respondeu no dia 24.08.202034 (fls. 1095 a 1096). 

(xxiv) A visada Estoril Praia respondeu no dia 06.08.202035 (fls. 492 a 526). 

(xxv) A visada Penafiel respondeu no dia 21.08.202036 (fls. 1021 a 1094). 

(xxvi) A visada Chaves respondeu no dia 11.08.202037 (fls. 713 a 737). 

 

25 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5183. 

26 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5202. 

27 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5321. 

28 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5278. 

29 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5142. 

30 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5178. 

31 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5220. 

32 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5043. 

33 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5160. 

34 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5378. 

35 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5119. 

36 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5352. 

37 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5191. 
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(xxvii) A visada Leixões respondeu no dia 04.08.202038 (fls. 302 a 319). 

(xxviii) A visada Covilhã respondeu no dia 05.08.202039 (fls. 358 a 379). 

(xxix) A visada Farense respondeu no dia 24.08.202040 (fls. 1097 a 1147). 

(xxx) A visada Oliveirense respondeu no dia 18.08.202041 (fls. 968 a 1002). 

(xxxi) A visada Varzim respondeu no dia 07.08.202042 (fls. 529 a 541). 

(xxxii) A visada Vilafranquense, respondeu no dia 05.08.202043 (fls. 446 a 482). 

8. Decisão de Inquérito 

19. No final da fase de Inquérito, o conselho de administração da AdC concluiu, com base nas 

diligências de investigação realizadas, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 3 do 

artigo 24.º da Lei n.º 19/2012, que existia uma possibilidade razoável de vir a ser proferida 

uma decisão condenatória no processo, adotando uma nota de ilicitude contra as visadas 

destinatárias da presente Decisão.  

20. Com efeito, a AdC considerou existirem indícios fortes, consistentes e concordantes, de 

que as visadas concluíram e implementaram um acordo entre empresas tendente à 

limitação recíproca da contratação de trabalhadores de outras empresas, ilícito nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE (fls. 

1335 a 1402). 

21. Nestes termos, em 13.04.2021, a AdC procedeu à notificação da Nota de Ilicitude às visadas 

destinatárias da presente Decisão, bem como aos respetivos mandatários (fls. 1403 a 

1442).  

22. No que respeita às visadas Clube Desportivo Nacional – Futebol SAD, Grupo Desportivo de 

Chaves – Futebol, SAD e Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD, o conselho de 

 

38 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5061. 

39 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5092. 

40 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5381. 

41 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5283. 

42 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5140. 

43 Cf. ofício com a referência E-AdC/2020/5094. 
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administração da AdC, com base no inquérito realizado, concluiu que não resultavam do 

Processo indícios suficientes da prática de infração ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 19/2012 e ao disposto no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, por parte desta entidade. 

23. Assim, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 19/2012, o 

conselho de administração da AdC procedeu ao arquivamento do processo de 

contraordenação PRC/2019/1 em relação às então visadas Clube Desportivo Nacional – 

Futebol SAD, Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD e Sporting Clube Farense – 

Algarve Futebol, SAD.  

24. Nestes termos, em 13.04.2021, a AdC procedeu à notificação do arquivamento do processo 

em relação a estas empresas (fls. 1403, 1405 e 1410). 

9. Consulta do processo e obtenção de cópias dos autos  

9.1. Consulta do processo em data room 

25. A todo o tempo as Visadas puderam consultar a versão integral do processo, nos termos 

do n.º 4 do artigo 33.º da Lei da Concorrência, nas instalações da Autoridade. 

26. Em 31.07.2020, a visada SLB submeteu um requerimento de consulta da versão integral e 

confidencial dos autos nas instalações da AdC, nos termos do artigo 33.º da Lei da 

Concorrência (fls. 265 a 266). A AdC deferiu este pedido em 05.08.2020, informando que 

os autos do PRC/2020/1 se encontravam disponíveis para consulta nas instalações da AdC 

(fls. 488).  

27. Em 08.05.2021, a visada SLB submeteu requerimento pedindo que lhe fosse deferida a 

consulta da versão integral e confidencial dos autos nas instalações da AdC, nos termos do 

artigo 33.º da Lei da Concorrência (fls. 1660 a 1661). A AdC deferiu este pedido em 

07.05.2021, informando que a versão confidencial se encontrava disponível para consulta 

nas instalações da AdC (fls. 1665). 

28. Em 12.05.2021, a visada Casa Pia requereu “a disponibilização do Processo físico para 

consulta nas instalações da Autoridade da Concorrência” (fls. 1712). A AdC deferiu este 

pedido em 13.05.2021, informando que a versão confidencial se encontrava disponível 

para consulta nas instalações da AdC (fls. 1715). 



 

27 

 

29. Em 12.01.2022, a visada SLB submeteu requerimento pedindo que lhe fosse deferida a 

consulta da versão integral e confidencial dos autos nas instalações da AdC, nos termos do 

artigo 33.º da Lei da Concorrência (fls. 4382). A AdC deferiu este pedido na mesma data, 

informando que a versão confidencial se encontrava disponível para consulta nas 

instalações da AdC (fls. 4384). 

9.2. Obtenção de cópias da versão não confidencial dos autos 

30. Em 31.07.2020, a visada SLB submeteu um requerimento de acesso a cópia integral 

simples em suporte digital da versão não confidencial do PRC 2020/1, nos termos do artigo 

33.º da Lei da Concorrência (fls. 265 e 266). A AdC deferiu este pedido em 05.08.2020, 

informando que a cópia requerida seria enviada após o pagamento da taxa aplicável (fls. 

488), tendo a mesma sido enviada a 06.08.2020 (fls. 527 a 528). 

31. Em 19.04.2021, a visada SLB submeteu um novo requerimento de consulta integral da 

versão confidencial dos autos e de acesso à versão não confidencial dos autos, pedindo 

que lhe fosse disponibilizada “cópia simples em suporte digital da versão não confidencial 

das folhas 260 e seguintes”, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (fls. 1585 a 

1586). Tendo a AdC informado telefonicamente a visada de que as versões confidencial e 

não confidencial dos autos diferiam, à data, apenas quanto a fls. 706 e 1248, esta visada 

prescindiu da consulta presencial dos autos. A AdC deferiu o pedido de acesso à versão 

não confidencial dos autos em 20.04.2020, informando que a cópia requerida seria enviada 

após o pagamento da taxa aplicável (fls. 1587 a 1588), tendo a mesma sido enviada a 

21.04.2021 (fls. 1592 a 1593). Subsequentemente, no dia 22.04.2021 o SLB pediu uma 

versão editável daquele documento (fls. 1594), tendo o mesmo sido facultado no dia 

26.04.2021 (fls. 1598).  

32. Em 23.04.2021, a visada Académica de Coimbra submeteu um requerimento solicitando “a 

remessa de uma cópia simples, em suporte digital, das versões não confidenciais dos 

documentos constantes dos autos” (fls. 1596). A AdC deferiu este pedido em 26.04.2021, 

informando que a cópia requerida seria enviada após o pagamento da taxa aplicável (fls. 

1599), tendo a mesma sido enviada a 29.04.2021 (fls. 1613 a 1614). 
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33. Em 27.04.2021, a LPFP veio requerer cópia integral em formato digital da versão não 

confidencial dos autos (fls. 1601 a 1604). A AdC deferiu este pedido, tendo em 30.04.2021 

enviado a referida cópia (fls. 1618 a 1619). 

34. Em 29.04.2021, as visadas Vitória SC e Marítimo requereram, ao abrigo do artigo 33.º da 

Lei da Concorrência, a consulta dos autos, com o “fim de se inteirarem dos mesmos e 

poderem exercer o seu direito de pronúncia” (fls. 1609). Tendo a AdC informado 

telefonicamente o mandatário destas visadas de que as versões confidencial e não 

confidencial dos autos diferiam, à data, apenas quanto a fls. 706 e 1248, estas prescindiram 

da consulta presencial dos autos. Em 03.05.2021, a AdC deferiu o requerimento de acesso 

à versão não confidencial do processo, informando que a mesma seria enviada em suporte 

digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 1642), tendo em 04.05.2021 enviado a 

referida cópia (fls. 1655 a 1656).  

35. Em 08.05.2021, a visada SLB requereu a disponibilização de “cópia simples em suporte 

digital da versão não confidencial das folhas 1335 e seguintes” (fls. 1661). Em 07.05.2021 a 

AdC respondeu a este requerimento, informando que a versão não confidencial das folhas 

referidas se encontrava em preparação, e que comunicaria à visada o momento a partir 

do qual as cópias requeridas estivessem em condições de ser disponibilizadas (fls. 1665). 

A 11.05.2021, a AdC procedeu à comunicação de que as folhas em questão estavam 

prontas a ser disponibilizadas, mediante pagamento de taxa aplicável (fls. 1707), tendo em 

12.05.2021 enviado as referidas cópias (fls. 1713). 

36. Em 12.05.2021, a visada Casa Pia requereu “a disponibilização de cópia integral dos Autos, 

em suporte digital” (fls. 1712). Em 13.05.2021, a AdC deferiu este requerimento, 

informando que uma versão não confidencial do processo seria enviada em suporte digital 

após o pagamento da taxa aplicável (fls. 1715), tendo no mesmo dia enviado a referida 

cópia (fls. 1720). 

37. Em 14.05.2021, a LPFP veio requerer a disponibilização de cópia simples em suporte digital 

da versão não confidencial dos autos, atualizada até àquela data (fls. 1721 a 1724). Em 

18.05.2021, a AdC deferiu este requerimento, informando que uma versão não 

confidencial do processo seria enviada em suporte digital após o pagamento da taxa 

aplicável (fls. 1729), tendo no mesmo dia enviado a referida cópia (fls. 1729-E a 1729-I). 
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38. Em 17.05.2021, a visada Famalicão requereu a cópia digital integral do processo até àquela 

data (fls. 1728). Em 18.05.2021, a AdC deferiu este requerimento, informando que uma 

versão não confidencial do processo seria enviada em suporte digital após o pagamento 

da taxa aplicável (fls. 1730 a 1731), tendo no dia 19.05.2021 enviado a referida cópia (fls. 

1732). 

39. No dia 08.06.2021, as visadas Vitória SC e Marítimo, requereram a disponibilização de cópia 

simples em suporte digital da versão não confidencial do processo, no período entre 

25.02.2021 até 08.06.2021 (fls. 1744 a 1746). Em 09.06.2021, a AdC deferiu este 

requerimento, informando que uma versão não confidencial do processo seria enviada em 

suporte digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 1778 a 1779), tendo em 16.06.2021 

enviado a referida cópia (fls. 1791).  

40. Em 24.06.2021, a visada Vitória FC solicitou cópia simples da versão não confidencial dos 

autos (fls. 1821 a 1822). Na mesma data, a AdC deferiu este requerimento informando que 

uma versão não confidencial do processo seria enviada em suporte digital após o 

pagamento da taxa aplicável (fls. 1821). A AdC não obteve resposta a esta comunicação, 

tendo contactado o Vitória FC nos dias 14.06.2021 e 20.06.2021, requerendo um contacto 

telefónico atualizado do gabinete jurídico do clube (fls. 3786). Em 11.03.2022, após 

contacto telefónico no dia 08.03.2022, a AdC enviou a referida cópia (fls. 4776 a 4778).  

41. Em 19.07.2021, a visada SLB requereu a disponibilização de “cópia simples em suporte 

digital da versão não confidencial das folhas 1666 e seguintes” (fls. 3783). Em 20.07.2021, 

a AdC deferiu este requerimento informando que uma versão não confidencial do 

processo seria enviada em suporte digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 3785), 

tendo em 22.07.2021 enviado a referida cópia (fls. 3790). 

42. Em 22.07.2021, a visada Casa Pia requereu a disponibilização em suporte digital da cópia 

dos autos a partir das folhas 1666 (fls. 3791 a 3792). Em 23.07.2021, a AdC deferiu este 

requerimento informando que uma versão não confidencial do processo seria enviada em 

suporte digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 3796), tendo no mesmo dia enviado 

a referida cópia (fls. 3800). 

43. Em 29.11.2021, a LPFP requereu nova cópia simples, em suporte digital, da versão não 

confidencial dos autos até àquela data (fls. 4143). Em 03.12.2021, a AdC deferiu este 
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requerimento informando que uma versão não confidencial do processo seria enviada em 

suporte digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 4189), tendo no dia 06.12.2021 

enviado a referida cópia (fls. 4201 a 4203). 

44. Em 12.01.2022 a visada SLB requereu a disponibilização de “cópia simples em suporte 

digital da versão não confidencial das folhas 1666 e seguintes” (fls. 4383). Em 12.01.2022, 

a AdC deferiu este requerimento informando que uma versão não confidencial do 

processo seria enviada em suporte digital após o pagamento da taxa aplicável (fls. 4386), 

tendo em 13.01.2022 enviado a referida cópia (fls. 4391). 

10. Pronúncias sobre a nota de ilicitude 

45. Para efeitos do exercício dos direitos de defesa das visadas, a Autoridade fixou o prazo de 

20 (vinte) dias úteis, a contar da data de receção da NI para, querendo, se pronunciarem 

sobre o conteúdo da mesma, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da 

Lei n.º 19/2012, e no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro (RGCO), 

aplicável ex vi do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 19/2012.  

10.1. Prorrogação do prazo 

46. Foram requeridos pedidos de prorrogação do prazo para pronúncia sobre a Nota de 

Ilicitude por parte das seguintes visadas: LPFP (em 27.04.2021, fls. 1601 a 1604); Vitória SC 

e Marítimo (em 29.04.2021, fls. 1608 a 1612); Sporting (em 30.04.2021, fls. 1620 a 1624); e 

SLB (em 06.05.2021, fls. 1657 a 1659); com os seguintes fundamentos. 

47. A LPFP alegou a extensão da NI e dos próprios autos, bem como ao facto de se tratar duma 

associação de direito privado representando um número elevado de sociedades 

desportivas com as quais teria que se articular. Por último, referiu a dificuldade técnica 

duma “decisão pioneira da AdC” (fls. 1603). Pelo exposto, solicitou uma prorrogação de 20 

(vinte) dias adicionais. 

48. As visadas Vitória SC e Marítimo referiram, por seu turno, a  “complexidade considerável” 

do processo, e a necessidade de um “estudo aprofundado da matéria jurídica em causa”, 

tendo requerido uma prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias úteis adicionais (fls. 1609). 

49. A visada Sporting, por sua vez, indicou como fatores preponderantes do pedido de 

prorrogação a existência de um quadro legal e regulamentar de grande complexidade; o 
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contexto excecional de pandemia, cujos “efeitos complexos necessitam de ser 

explicitados”, bem como as dificuldades de acesso à informação e documentação relevante 

fruto das restrições inerentes à pandemia COVID-19. Finalizou referindo a necessidade da 

obtenção de dados estatísticos quanto às transferências de jogadores. Pelas razões 

elencadas, pediu uma prorrogação não inferior a 20 (vinte) dias úteis (fls. 1621 e 1622). 

50. Por fim, a visada SLB requereu a prorrogação do prazo de pronúncia por 20 (vinte) dias 

adicionais, tendo referido, nomeadamente, a necessidade de analisar cuidadosamente a 

NI e os documentos nela citados e constantes dos autos. Indicou ainda a dimensão da NI 

e o número de visadas como um fator relevante, a par do facto de se tratar da primeira 

vez que a AdC acusa empresas de participarem num acordo anticoncorrencial neste 

mercado. Concluiu referindo as especificidades do mercado laboral em causa, bem como 

as condicionantes da pandemia COVID-19. Por tudo isto, a visada requereu uma 

prorrogação de 20 (vinte) dias úteis do prazo inicialmente fixado (fls. 1658 e 1659). 

51. No seguimento dos referidos pedidos, atendendo, por um lado, ao facto de que as visadas 

já tinham beneficiado de um total de 35 (trinta e cinco) dias úteis para preparação da 

respetiva pronúncia (desde a emissão da NI até à data da notificação da última visada 

tinham decorrido mais de 15 (quinze) dias úteis) e, por outro, às razões e circunstâncias 

invocadas pelas Requerentes, a AdC deferiu parcialmente os supracitados requerimentos 

de prorrogação, em 10 (dez) dias úteis (fls. 1666 a 1673). 

52. Devendo tal deferimento aproveitar a todas as visadas, a AdC procedeu à respetiva 

notificação da prorrogação do prazo para pronúncia às restantes visadas: Académica de 

Coimbra (fls. 1674 a 1675); Belenenses (fls. 1678); Boavista (fls. 1679); Clube Desportivo das 

Aves (fls. 1680); Vitória FC (fls. 1681); Tondela (fls. 1682); Famalicão (fls. 1683); Paços de 

Ferreira (fls. 1684); FCP (fls. 1685); Gil Vicente (fls. 1686); Moreirense (fls. 1687); 

Portimonense (fls. 1688); Rio Ave (fls. 1689); Santa Clara (fls. 1690); Sporting de Braga (fls. 

1691); Académico de Viseu (fls. 1692); Casa Pia (fls. 1693); Feirense (fls. 1694); Mafra (fls. 

1695); Estoril Praia (fls. 1696); Penafiel (fls. 1697); Leixões (fls. 1698); Covilhã (fls. 1699); 

Oliveirense (fls. 1700); Varzim (fls. 1701); Vilafranquense (fls. 1702); Cova da Piedade (fls. 

1703). 
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53. Em 08.06.2021, as visadas Marítimo e Vitória SC, mencionando a complexidade e novidade 

do processo em causa, requereram uma nova prorrogação adicional de 10 (dez) dias úteis 

(fls. 1745). 

54. Na mesma data, a visada Sporting, veio reafirmar e densificar alguns dos motivos já 

anteriormente chamados à colação, requerendo nova prorrogação, de prazo não inferior 

a 20 (vinte) dias úteis (fls. 1748). 

55. No dia 09.06.2021, a LPFP e 17 (dezassete) outras visadas44 requereram conjuntamente a 

prorrogação de prazo por, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis, referindo que os recursos 

humanos da LPFP e das sociedades desportivas naquela data se encontravam 

inteiramente focados em  “solicitações imediatas e inadiáveis”: a) nos processos de 

licenciamento para a próxima época; b) na aprovação de orçamentos das visadas; c) no 

fecho do respetivo exercício fiscal; d) em reuniões e elaborações de Grupo de Trabalho de 

Regulamentos; e) na elaboração e aprovação das propostas finais de alteração aos 

regulamentos diversos (fls. 1755 a 1777). 

56. No dia 14.06.2021, a visada Casa Pia requereu que o prazo em curso fosse prorrogado por 

um período mínimo adicional de pelo menos 20 (vinte) dias úteis (fls. 1780 a 1782), 

invocando a complexidade e morosidade dos processos de licenciamento referidos no 

parágrafo anterior; bem como, o facto de a matéria em causa ser complexa e nova, o que 

implicaria uma dificuldade acrescida na preparação da Pronúncia. 

57. No dia 15.06.2021, também a visada SLB requereu “concessão de uma prorrogação de 10 

(dez) dias úteis” para a sua pronúncia a acrescer ao prazo em curso, tendo em conta o 

 

44 União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD; Varzim Sport Club - Futebol, SDUQ LDA.; Sporting Clube da 

Covilhã, Futebol SDUQ LDA.; Portimonense Futebol SAD; Futebol Clube de Penafiel SAD; Clube Desportivo de 

Mafra – Futebol SDUQ, LDA.; Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD; Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD; 

Santa Clara Açores, Futebol, SAD; Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, LDA.; Futebol Clube de Paços de 

Ferreira, Futebol, SDUQ, LDA.; União Desportiva Oliveirense - Futebol SAD; Leixões Sport Club, Futebol SAD; 

Estoril Praia - Futebol, SAD; “Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD; Académico de Viseu 

Futebol Clube-Futebol SAD; e Gil Vicente Futebol Clube, Futebol, SDUQ, LDA. 
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processo de licenciamento do SLB junto da LPFP que se encontrava em curso; as medidas 

restritivas inerentes à COVID-19; e a complexidade dos factos em causa (fls. 1789 a 1790). 

58. No dia 17.06.2021, em resposta aos supracitados requerimentos, a AdC determinou uma 

segunda prorrogação do prazo para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por 10 (dez) dias 

úteis adicionais, tendo em conta que as visadas já tinham beneficiado de um total de 45 

(quarenta e cinco) dias úteis para preparação da sua pronúncia (fls. 1807 a 1816).  

59. Devendo a prorrogação do prazo aproveitar a todas as visadas, a AdC notificou as restantes 

visadas na mesma data:  Clube Desportivo das Aves (fls. 1794); Vitória FC (fls. 1795); Tondela 

(fls. 1796); FCP (fls. 1797); Moreirense (fls. 1798); Feirense (fls. 1799); Cova da Piedade (fls. 

1800); Famalicão (fls. 1802 a 1803); Académica de Coimbra (fls. 1817 a 1818). 

10.2. Pronúncias sobre a nota de ilicitude 

60. Com a exceção das visadas Desportivo das Aves e Vitória FC, todas as visadas 

apresentaram Pronúncia sobre a Nota de Ilicitude (PNI). 

61. As respetivas PNI deram entrada nos serviços da AdC no dia 06.07.2021, tendo sido 

enviadas pelas seguintes visadas: Vitória SC e Marítimo (fls. 1825 a 1870), Tondela (fls. 1871 

a 1880), Famalicão (fls. 1881 a 1905), FCP (fls. 1906 a 1907), LPFP (fls. 1908 a 2432), Estoril 

Praia (fls. 2434 a 2442), Boavista (fls. 2443 a 2451), Belenenses (fls. 2452 a 2461), Académico 

de Viseu (fls. 2462 a 2470), Vilafranquense (fls. 2471 a 2479), Varzim Sport Clube (fls. 2480 

a 2488), Santa Clara (fls. 2489 a 2497), Sporting de Braga (fls. 2498 a 2507), Rio Ave (fls. 2508 

a 2515), Portimonense (fls. 2516 a 2524), FC Paços de Ferreira (fls. 2525 a 2534), Penafiel 

(fls. 2535 a 2542), Oliveirense (fls. 2543 a 2550), Mafra (fls. 2551 a 2559), Gil Vicente (fls. 

2560 a 2568), SC Covilhã (fls. 2569 a 2576), Leixões (fls. 2577 a 2600), Académica de Coimbra 

(fls. 2601 a 2602), Casa Pia (fls. 2603 a 2627), SLB (2628 a 2680), Cova da Piedade (fls. 2681 

a 2693), Sporting (fls. 2694 a 3281), Feirense e Tondela (3282 a 3317) e Moreirense (fls. 3318 

a 3479v). 
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62. As visadas Académico de Viseu45, Belenenses46, Boavista47, Sporting de Braga48, Covilhã49, 

Estoril Praia50, Gil Vicente51, Leixões52, Mafra53, Oliveirense54, Paços de Ferreira55, Penafiel56, 

Portimonense57, Rio Ave58, Santa Clara59, Varzim60 e Vilafranquense61 referem no parágrafo 

1 das suas PNI que, exceto no que haja indicação expressa em contrário, dão por 

reproduzido, e fazem seu, na íntegra e sem qualquer reserva, o conteúdo, de facto e de 

direito, constante da pronúncia à NI apresentada pela LPFP. 

63. A visada Moreirense refere que, sem prejuízo das necessárias adaptações, subscreve e 

reproduz integralmente a PNI da visada LPFP no que respeita à questão prévia, matéria de 

facto e de direito62. A visada Famalicão também refere expressamente na sua PNI que 

adere à PNI da LPFP63.  

64. A visada Casa Pia refere que “[n]o que respeita aos diversos pontos e fundamentos da Nota 

de Ilicitude, a Casa Pia SDUQ, adere à Pronúncia apresentada pela Liga, designadamente, 

 

45 Cf. fls. 2462 a 2470. 

46 Cf. fls. 2452 a 2461. 

47 Cf. fls. 2443 a 2451. 

48 Cf. fls. 2498 a 2507. 

49 Cf. fls. 2569 a 2576. 

50 Cf. fls. 2434 a 2442. 

51 Cf. fls. 2560 a 2568. 

52 Cf. fls. 2579 a 2600. 

53 Cf. fls. 2551 a 2559. 

54 Cf. fls. 2543 a 2550. 

55 Cf. fls. 2525 a 2534 

56 Cf. fls. 2535 a 2542. 

57 Cf. fls. 2516 a 2524. 

58 Cf. fls. 2508 a 2515. 

59 Cf. fls. 2489 a 2497. 

60 Cf. fls. 2480 a 2488. 

61 Cf. fls. 2471 a 2479. 

62 Cf. fls. 3320, 3321 e 3323 - parágrafos 11, 23 e 49 da PNI da visada Moreirense. 

63 Cf. fls. 1883 - parágrafos 5 e 7 da PNI da visada Famalicão. 
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no que respeita (i) à proibição de prova e consequentes invalidades processuais; aos (ii) 

factos; ao (iii) direito; e (iv) à ausência de exigências preventivas e punitivas; e cuja 

reprodução se dispensa por economia processual, em tudo quanto não seja contrariado 

pelos factos que, de seguida, porque relevantes no que à Visada Casa Pia SDUQ diz 

respeito, se alegam.”64. 

65. Também as visadas FCPorto e Académica de Coimbra declararam, nas respetivas PNI65, 

que aderiam à Pronúncia apresentada pela LPFP. 

66. No mais, será feita referência ao longo da presenta Decisão aos argumentos adicionais 

apresentados pelas visadas nas suas PNI.  

67. No âmbito das PNI remetidas, foi requerida a realização de Diligências Complementares 

de Prova, conforme infra detalhado. 

11. Diligências complementares de prova 

68. A realização de diligências complementares de prova foi requerida nos termos do artigo 

25.º, n.º 1, da Lei da Concorrência, pela LPFP e pelas sociedades desportivas de seguida 

indicadas: Casa Pia, Famalicão, Vitória SC, Marítimo, Sporting e Moreirense. 

69. A LPFP requereu a inquirição de uma testemunha – o diretor financeiro da LPFP66. 

70. A visada Casa Pia requereu a inquirição de duas testemunhas67. Destas diligências, apenas 

se realizou a inquirição de uma das testemunhas, tendo em conta que a outra, 

regularmente convocada, não compareceu68. 

 

64 Cf. fls. 2605 - parágrafo 10.º da PNI da visada Casa Pia. 

65 Cf. fls. 3480 e 2602. 

66 Cf. fls. 2057. 

67 Bem como a audição oral do seu legal representante, (cf. fls. 2610), da qual veio posteriormente a prescindir 

(3801 a 3802). 

68 Cf. fls. 4241 a 4242.  
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71. A visada Famalicão requereu a inquirição de duas testemunhas (o diretor financeiro e o 

Presidente do Conselho de Administração) com vista a fazer prova do enquadramento 

fáctico constante do Capítulo 1 da sua PNI69. 

72. As visadas Vitória SC e o Marítimo requereram a inquirição do respetivo diretor 

financeiro70. 

73. A visada Sporting requereu a inquirição do seu diretor financeiro com vista a clarificar a 

“matéria de facto atinente aos prejuízos em que a SCP-SAD incorreu por força da 

pandemia”71. 

74. A visada Moreirense requereu, ainda, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 25.º, 

n.º 1, da Lei da Concorrência, a notificação da LPFP para que esta juntasse aos autos "a 

carta de resolução do contrato de trabalho com justa causa pelo atleta [Confidencial – 

Dados pessoais]"72. 

75. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 25.º da Lei da Concorrência, a Autoridade pode 

recusar, através de decisão fundamentada, a realização de diligências complementares de 

prova requeridas quando as mesmas forem manifestamente irrelevantes ou tiverem 

intuito dilatório. 

76. Atendendo às funções exercidas pelas testemunhas e/ou ao alegado conhecimento dos 

factos objeto do presente processo, a Autoridade deferiu a realização de todas as 

diligências de inquirição requeridas pelas empresas nas respetivas pronúncias escritas 

sobre a NI73.  

77. Com a exceção do Moreirense, que prescindiu da inquirição da testemunha indicada74, as 

inquirições foram realizadas entre o dia 30.11.2021 e o dia 10.12.2021, como atestam os 

 

69 Cf. fls. 1905. 

70 Cf. fls. 3523. 

71 Cf. fls. 2845. 

72 Cf. fls. 3325. 

73 Cf. fls. 4105 a 4126. 

74 Cf. fls. 4136 a 4137. 
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autos de inquirição das testemunhas indicadas pelas visadas Vitória SC75, Marítimo76, 

Famalicão77, Sporting78, LPFP79 e Casa Pia80. 

78. A Autoridade deferiu também o requerimento da visada Moreirense para que a Autoridade 

notificasse a LPFP para esta juntar aos autos “a carta de resolução do contrato de trabalho 

com justa causa pelo atleta [Confidencial – Dados pessoais]”81, tendo, em 23.11.2021, 

notificado a LPFP para que juntasse aos autos a documentação referida82. Em 09.12.2021, 

a LPFP submeteu à AdC a referida documentação83. 

79. Por fim, na sequência da inquirição das testemunhas indicadas pelo Famalicão, esta visada 

juntou aos autos documentação adicional, com vista a fazer prova das declarações 

prestadas pelas testemunhas por si indicadas84.  

11.1. Relatório de Diligências Complementares de Prova 

80. Em cumprimento do estabelecido no n.º 5 do artigo 25.º da Lei da Concorrência, a AdC 

elaborou e notificou as visadas, em 11.01.2022, do Relatório de Diligências 

Complementares de Prova, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para pronúncia sobre o 

mesmo85. 

81. Tal como consta do Relatório referido acima, das inquirições realizadas resultou, em 

síntese, o seguinte: 

 

75 Cf. fls. 4154 a 4156. 

76 Cf. fls. 4170 a 4172. 

77 Cf. fls. 4179 a 4181 e 4183 a 4186 (versão confidencial) e fls. 4272 a 4273 e 4270 a 4271 (versão não 

confidencial).  

78 Cf. fls. 4206 a 4211. 

79 Cf. fls. 4236 a 4240. 

80 Cf. fls. 4245 a 4247. 

81 Cf. fls. 3325. 

82 Cf. fls. 4131 a 4134. 

83 Cf. fls. 4213 a 4220 e 4223 a 4234. 

84 Cf. fls. 4274 a 4278. 

85 Cf. fls. 4360 a 4380 e 4519 a 4522. 
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(i) As fontes de receita mais relevantes das sociedades desportivas que competem na 

Primeira e Segunda Ligas são, por um lado, a que resulta dos contratos relativos aos 

direitos de transmissão televisiva dos jogos, principal fonte de receita operacional86; 

por outro lado, dependem ainda, em grande medida, da venda de direitos desportivos 

de jogadores, a ponto de esta receita contabilística extraordinária ser considerada por 

várias sociedades desportivas, em termos práticos, como se se tratasse de uma receita 

operacional87, o que constitui fator de preocupação para a LPFP que tem vindo a 

reforçar as regras com vista a fomentar a prudência financeira das sociedades 

desportivas88. De acordo com as testemunhas indicadas pela LPFP e pela visada 

Sporting, a generalidade dos clubes portugueses é considerada clubes formadores, 

procurando desenvolver jogadores jovens, de forma a obterem mais valias financeiras 

resultantes da venda dos direitos desportivos desses mesmos jogadores no futuro89. 

(ii) Quanto ao impacto nas receitas, de acordo com as testemunhas indicadas pelas 

visadas Famalicão, Marítimo, Vitória SC, Sporting e LPFP, a suspensão das competições 

em março de 2021 provocou uma redução nas receitas operacionais das visadas, 

nomeadamente as decorrentes de contratos relativos aos direitos de transmissão 

televisiva dos jogos, bilhética, patrocínios, merchandising e venda de camarotes90; 

tendo tido também um impacto indireto, mais difícil de quantificar, relacionado com a 

valorização e venda dos direitos desportivos de jogadores91. 

(iii) Quanto ao impacto, em especial, nas receitas decorrentes da interrupção dos 

pagamentos decorrentes dos contratos relativos às transmissões televisivas dos jogos: 

a. A visada Vitória SC conseguiu antecipar o pagamento daquela receita relativa 

à época desportiva de 2019/2020 ao abrigo de um contrato factoring, tendo 

 

86 Cf. fls. 4154, 4170, 4272, 4270, 4206, 4237 e 4239. 

87 Cf. fls. 4272 e 4207. 

88 Cf. fls. 4239. 

89 Cf. fls. 4238 e 4207, respetivamente. 

90 Cf. fls. 4272, 4170, 4155, 4207 e 4239, respetivamente. 

91 Cf. fls. 4207.  
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tido, no entanto, que pagar à entidade de crédito especializado os montantes 

referentes aos meses de maio e junho de 202092; 

b. A visada Marítimo recebeu um pagamento imediato, a título de adiantamento, 

referente ao mês de março de 2020, não obstante os pagamentos terem 

estado suspensos até à retoma das competições93;  

c. A visada Famalicão, além da suspensão do pagamento das mensalidades, viu 

também atrasado o pagamento de um prémio de participação anual devido 

em junho e que apenas foi pago em agosto de 202094; 

d. A visada Sporting já tinha estas receitas relativas à época de 2019/2020 

antecipadas ao abrigo de um contrato de factoring95. 

(iv) As visadas Sporting e Famalicão analisaram internamente a legalidade da decisão de 

suspensão de pagamentos, tendo ponderado reagir perante a NOS e a Sport TV, 

respetivamente96.  

(v) As medidas tomadas para fazer face à quebra de receitas resultante da suspensão das 

competições, incluíram, no caso da visada Famalicão, o cancelamento dos treinos e a 

suspensão das restantes atividades das sociedades desportivas97, bem como a 

renegociação de pagamentos com fornecedores98, tendo ainda sido feita referência às 

suas fontes de financiamento99.  

(vi) Já no caso da visada Sporting, tais medidas incluíram, nomeadamente, a redução de 

investimentos planeados100, a renegociação de prazos de pagamentos com 

 

92 Cf. fls. 4155. 

93 Cf. fls. 4170. 

94 Cf. fls. 4273. 

95 Cf. fls. 4206. 

96 Cf. fls. 4209 e 4271, respetivamente. 

97 Cf. fls. 4271v. 

98 Cf. fls. 4273. 

99 Cf. fls. 4272v. 

100 Cf. fls. 4209. 
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fornecedores101, a adesão às moratórias bancárias102, a realização de um 

despedimento coletivo (cerca de 25 pessoas)103, bem como a antecipação do 

pagamento integral da venda dos direitos desportivos de um jogador realizada em 

fevereiro de 2020104. 

(vii) No caso da visada Marítimo, não houve necessidade de medidas específicas, além da 

renegociação da regularização de dívidas com alguns credores105. 

(viii) Relativamente à visada Vitória SC, os pagamentos a alguns intermediários têm sido 

realizados na medida da sua disponibilidade financeira106. 

(ix) A LPFP reduziu a remuneração de trabalhadores e os pagamentos a prestadores de 

serviços, suspendeu projetos em curso, elaborou novos planos de tesouraria, 

orçamentos retificativos, e encetou renegociações com fornecedores, entidades 

bancárias e outras entidades107. 

(x) Quanto às medidas relacionadas com os jogadores em especial: 

e. A visada Vitória SC acordou por escrito com 15 (de 28) dos seus jogadores o 

diferimento do pagamento de 40% dos salários devidos nos meses de abril a 

julho de 2020 para após o reatamento das competições. Os jogadores que não 

aceitaram este acordo, bem como a equipa técnica, receberam a totalidade do 

salário naqueles meses108. Apenas no segundo confinamento (entre fevereiro 

e abril de 2021) recorreu ao lay-off relativamente aos jogadores109; 

 

101 Cf. fls. 4209. 

102 Cf. fls. 4207. 

103 Cf. fls. 4207. 

104 Cf. fls. 4209. 

105 Cf. fls. 4171. 

106 Cf. fls. 4155. 

107 Cf. fls. 4237. 

108 Cf. fls. 4156. 

109 Cf. fls. 4155. 
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f. A visada Marítimo não recorreu ao lay-off relativamente a jogadores do plantel 

da equipa A de futebol profissional por forma a garantir a satisfação dos 

jogadores e o seu desempenho desportivo, tendo mantido o cumprimento 

integral do pagamento dos respetivos salários110; 

g. A visada Famalicão não recorreu ao lay-off, uma vez que acordou com os 

jogadores o pagamento faseado de uma percentagem dos salários de abril e 

maio de 2020 (os quais foram totalmente pagos em julho e agosto de 2020)111. 

Caso a competição não fosse retomada, os jogadores prescindiriam da parcela 

do salário não paga112.  

h. A visada Sporting recorreu ao lay-off simplificado também quanto aos 

jogadores, tendo, no entanto, o seu Presidente realizado previamente um 

contacto direto e individual com cada um dos jogadores para obter o seu 

acordo113.  

(xi) Nenhuma das sociedades desportivas referidas supra incorreu em incumprimento do 

dever de pagamento de salários, tendo cumprido as normas regulamentares da LPFP 

que obrigam à demonstração trimestral do pagamento de salários no decurso da 

época desportiva e anualmente, com vista ao licenciamento para participação nas 

competições na época seguinte114.  

(xii) Relativamente à constituição do plantel, as testemunhas indicadas pela visada 

Famalicão esclareceram que: (i) o plantel atual foi construído de raiz, com a subida à 

Primeira Liga na época de 2019/2020, contando atualmente com jogadores do 

Famalicão, partilhados com outros cubes e cedidos a título de empréstimo de clubes 

nacionais ou estrangeiros115; (ii) o Famalicão procura ter uma equipa com jogadores 

 

110 Cf. fls. 4171. 

111 Cf. fls. 4272. 

112 Cf. fls. 4271. 

113 Cf. fls. 4206. 

114 Cf. fls. 4155, 4171, 4180, 4184 e 4239. 

115 Cf. fls. 4270. 
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jovens (média de idades da equipa sénior de 21,8 anos), celebrando contratos de 

duração de 4 a 5 anos, exceto no caso dos jogadores menores de 18 anos, que, nos 

termos da regulamentação aplicável, deverá ter duração máxima de 3 anos116.  

(xiii) A testemunha indicada pela visada Sporting referiu que esta sociedade desportiva 

procura ter um plantel constituído por uma combinação de jogadores mais 

experientes, nomeadamente para assegurar as posições em campo consideradas 

críticas, com jogadores jovens de elevado potencial provenientes da Academia do 

Sporting117. O treinador tem influência na decisão de apostar na formação ou na 

contratação de jogadores mais experientes118. Existe ainda alguma versatilidade dos 

jogadores para jogarem em diferentes posições em campo, dependendo das 

características do jogador e da posição em concreto119. 

(xiv) Esta testemunha realçou ainda a importância da formação para o Sporting120, cujo 

plano visa capacitar os jogadores dos escalões jovens para integrarem a equipa A121, 

descrevendo a rede e ferramentas de scouting, através das quais identifica os 

jogadores que pretende contratar122. Existem, contudo, restrições regulamentares que 

impedem a contratação de jogadores com idades inferiores a 18 anos provenientes de 

clubes fora da Europa e com idades inferiores a 16 anos dentro da Europa123. Além 

disso, historicamente existem dificuldades na formação de jogadores para 

determinadas posições, por exemplo, "pontas de lança"124. 

(xv) A testemunha indicada pelo Casa Pia referiu que o respetivo plantel, na época de 

2019/2020, era constituído maioritariamente por jogadores que nunca tinham jogado 

 

116 Cf. fls. 4271. 

117 Cf. fls. 4207. 

118 Cf. fls. 4208. 

119 C. fls. 4210. 

120 Cf. fls. 4207. 

121 Cf. fls. 4209. 

122 Cf. fls. 4210. 

123 Cf. fls. 4209. 

124 Cf. fls. 4208. 
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antes numa competição profissional, sendo que os 3 ou 4 jogadores profissionais já 

estavam em final de carreira125. Mais acrescentou que o seu contrato de trabalho com 

o Casa Pia terminava no final da época desportiva 2019/2020, existindo incerteza 

relativamente à continuação do Casa Pia na Segunda Liga, tendo, pois, optado por 

prosseguir a sua carreira no Cova da Piedade e, assim, continuando a competir na 

Segunda Liga na época desportiva 2020/2021126. Além disso, referiu que na Segunda 

Liga todos os jogadores competem ao abrigo de um contrato enquanto jogadores 

profissionais, enquanto nos escalões inferiores à Segunda Liga (competições 

amadoras) apenas alguns jogadores celebram contratos profissionais, por exemplo, os 

jogadores mais jovens com elevado potencial127. 

(xvi) Da resposta da LPFP ao pedido de elementos referido supra (cf. parágrafo 78), e sem 

prejuízo da análise do teor integral da documentação em causa, em anexo ao presente 

Relatório, resulta, em síntese, provado que o jogador [Confidencial – Dados pessoais] 

resolveu com justa causa o contrato que o unia ao Clube Desportivo das Aves, Futebol, 

SAD., por falta de pagamento de salários. 

82. Pronunciaram-se sobre o Relatório de Diligências Complementares de Prova as visadas 

Sporting128, SLB129 e Famalicão130. 

83. No dia 25.01.2022, a visada Sporting pronunciou-se sobre o teor do suprarreferido 

documento nos seguintes termos: 

(i) Contestou o ponto 27 (vinte e sete) do presente Relatório, referindo que as conclusões 

apresentadas devem “refletir fielmente o que foi afirmado pela testemunha”, o que, 

conforme entende, nem sempre sucede131. 

 

125 Cf. fls. 4246. 

126 Cf. fls. 4245. 

127 Cf. fls. 4247. 

128 Cf. fls. 4397 a 4399. 

129 Cf. fls. 4400 a 4402. 

130 Cf. fls. 4403 a 4407. 

131 Cf. fls. 4398 – página 1. 
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(ii) Relativamente ao ponto 28 (vinte e oito), afirmou que o Sporting, assim como outros 

clubes portugueses, formam jogadores para jogarem na equipa principal dos 

respetivos clubes, podendo eventualmente atrair o interesse de clubes 

internacionais132. 

(iii) No que respeita ao ponto 29 (vinte e nove), alega que a AdC omitiu, na análise do 

impacto nas receitas do Sporting, os seguintes elementos:  

a. “a renegociação de pagamentos a fornecedores, nomeadamente, os prazos de 

aquisição do treinador;  

b. a existência de clubes internacionais que renegociaram prazos de pagamento 

com o Sporting (e.g. West Bromwich, relativamente ao contrato de empréstimo 

do jogador [Confidencial – Dados pessoais]);  

c. e a adoção de uma política geral de contenção de gastos e antecipação de 

receitas.” 133  

(iv) Em relação ao ponto 30 (trinta), alegou que, embora o Sporting já tivesse antecipado 

as receitas dessa época, o “default da operadora criou um problema em termos de 

financiamentos futuros” porque não deixou de suscitar problemas de credibilidade 

junto dos credores bancários134.  

(v) Afirmou que o ponto 40 (quarenta), “omit[e] qualquer referência ao facto de o Sporting 

concorrer com grandes clubes europeus na contratação de jogadores com experiência 

e capacidade”; bem como o facto de os jogadores mais experientes referidos no RDCP 

serem jogadores “de seleções”, alegando que “a experiência em si pouco releva se os 

jogadores em questão não tiverem provas dadas ao mais alto nível de seleções”135.  

(vi) Ainda relativamente ao ponto 40 (quarenta), a visada Sporting entendeu realçar que 

[“[o] papel do treinador consiste em seguir a estratégia definida pelo SCP SAD […], o 

 

132 Cf. fls. 4398 – página 2. 

133 Cf. fls. 4398 – página 2. 

134 Cf. fls. 4398 – página 2. 

135 Cf. fls. 4398 – página 2. 
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que traduz um envolvimento do treinador e dos responsáveis do futebol profissional 

– i.e., Presidente, Diretor Desportivo, Scouting e Equipa técnica”. Por outro lado, citou 

as declarações da testemunha, segundo a qual, “o orçamento para transferências de 

jogadores não impõe um volume mínimo de transferências, podendo ser realizadas, 

por exemplo, 20 transferências de um milhão de euros ou 1 transferência de 20 

milhões de euros.” 136. 

(vii) Clarificou, quanto ao ponto 41 (quarenta e um), que a dificuldade em formar pontas-

de-lança não é uma dificuldade do Sporting em particular, mas de Portugal em geral137. 

(viii) Quanto aos pontos 40 (quarenta) e 41 (quarenta e um), considera que existe uma 

omissão total da “natureza internacional do mercado para contratação de 

jogadores”138. 

(ix) Por último, e ainda em sede de análise dos dois pontos supra, aludiu a visada ao facto 

de a inquirição ter versado sobre alguns aspetos que extravasavam a competência da 

testemunha enquanto diretor financeiro do Sporting. Nomeadamente, quanto à 

questão da versatilidade de jogadores para desempenharem funções específicas em 

campo; bem como, quanto às regras sobre a contratação de jogadores (e.g. idade 

mínima dos atletas)139.  

84. No mesmo dia 25.01.2022, também a visada SLB se pronunciou quanto ao Relatório, o que 

fez nos termos e fundamentos seguintes: 

(i) Considerou, em consonância com “todos os autos de inquirição”, ser necessário, no 

contexto pandémico COVID-19, “enquadrar os factos à luz da dimensão temporal e das 

especificidades do período a que os mesmos se referem”, julgando como inadequada 

a utilização de períodos “anteriores ou posteriores ao período relevante como 

contrafactual”140.  

 

136 Cf. fls. 4399 – página 3. 

137 Cf. fls. 4399 – página 3. 

138 Cf. fls. 4399 – página 3. 

139 Cf. fls. 4399 – página 3. 

140 Cf. fls. 4401 – página 2. 
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(ii) Em segundo lugar, sublinhou que a “economia do futebol é norteada pela competição 

e pela salvaguarda da respetiva integridade” e que tal se extrai com particular 

evidência: 

a. do caso do Famalicão, que entrou em prejuízo para alcançar o sucesso 

desportivo;  

b. da preocupação da LPFP em reforçar as regras de prudência financeira dos 

clubes;  

c. de “a satisfação dos jogadores e do seu desempenho desportivo [terem] sido 

um elemento tão ponderoso na não adoção ou na adoção consensualizada de 

medidas de redução dos respetivos rendimentos, mesmo num cenário de 

desastre financeiro”.141 

(iii) Em terceiro lugar, aludiu ao “carácter supranacional dos mercados em causa” fazendo 

referência a Portugal como um “país formador” e às “atividades de scouting 

descritas”142. 

(iv) Conclui que, aliado ao exposto na sua PNI, “a factualidade apurada na NI e em sede de 

diligências complementares de prova é insuscetível de permitir imputar-lhe [ao SLB] 

qualquer ilícito, pelo que deve o presente processo ser arquivado quanto ao SLB”143. 

85. No dia 28.01.2022, o Famalicão apresentou a sua pronúncia quanto ao relatório em causa. 

86. Para esta visada a descrição das declarações prestadas foi “adequada”, não obstante, 

realçou alguns pontos que considerou poderem “não ter sido devidamente considerados 

e que são determinantes para determinar a inexistência de qualquer infração da 

concorrência imputável ao FCF”144, o que fez nos termos seguintes: 

 

141 Cf. fls. 4401 – página 2. 

142 Cf. fls. 4401 e 4402 – página 2 e 3. 

143 Cf. fls. 4402 – página 3. 

144 Cf. fls. 4405 – página 3. 
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(i) Considerou que o relatório não traduziu de forma clara e completa as dificuldades 

financeiras relatadas pelos Depoentes145. 

(ii) Referiu que o clube vive de receitas geradas pela venda de direitos desportivos de 

jogadores, que considera tratar-se de receitas ordinárias146. 

(iii) Reforçou a ideia de que a restrição da atividade desportiva teve como verdadeiro 

prejuízo “a impossibilidade de gerar receita em virtude da alienação dos direitos 

desportivos dos atletas” que terá repercussões futuras incertas147.  

(iv) Sublinhou que o relatório não concedeu a devida atenção à particularidade da 

atividade desportiva, “no que concerne o estabelecimento de relações laborais, de 

forma a assegurar a integridade das competições”148.  

(v) Nomeadamente, relembrou a informação prestada numa das inquirições, quanto à 

“existência de períodos claros de inscrição de jogadores, com o objetivo de manter a 

competitividade dos campeonatos e a integridade das competições”, tendo ainda 

realçado o que já afirmara na sua PNI relativamente à inscrição de jogadores: 

"Em particular, os jogadores cujo contrato se tivesse extinguido no decurso da época 

2019/2020 apenas poderiam ser inscritos nos períodos de 1 de julho a 2 de setembro 

de 2019 e de 1 a 31 de janeiro de 2020, sendo que apenas “jogadores desempregados” 

poderiam ser inscritos fora do período das janelas de transferência, tendo sido 

esclarecido que os jogadores “desempregados” podem ser inscritos fora das janelas de 

transferência, mas esta possibilidade só seria válida para jogadores que estivessem 

nessa situação aquando do arranque das competições e não para jogadores que 

rescindissem contrato, como seria o caso da situação em análise no presente 

processo"149. 

 

145 Cf. fls. 4405 – página 3. 

146 Cf. fls. 4405 – página 3. 

147 Cf. fls. 4405 – página 3. 

148 Cf. fls. 4405 – página 3. 

149 Cf. fls. 4405 – página 3 e 4. 
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(vi) Referiu ainda que o Famalicão explanou de forma clara a existência de total 

cooperação entre jogadores e clube para “acautelar a situação de incerteza” e de 

“retoma da competição, que só seria possível se existissem jogadores suficientes nos 

plantéis para disputarem o remanescente da época, bem como recursos financeiros 

suficientes, do lado dos clubes, para possibilitar a retoma”150.  

(vii) Neste contexto, indicou que, conforme exposto pelos Depoentes “os jogadores de 

futebol profissional do FCF, conjuntamente com o clube, acordaram antecipar as férias 

e prescindir de parte do respetivo vencimento, estando até dispostos a prescindir 

dessa parcela caso as competições não retomassem na época de 2019/2020”151. 

(viii) Finalizou, referindo-se “à Reunião da LFPP e [a]o comunicado”, considerando que a 

explicação deste tópico não teve eco neste relatório152.  

(ix) Assim, veio a visada pronunciar-se quanto a este ponto, reforçando que o então 

inquirido explicou “que o Comunicado pode ter surgido da necessidade de emitir uma 

declaração de solidariedade por parte de todos os clubes face às dificuldades no setor, 

no sentido de não se aproveitarem fragilidades económicas conjunturais, tendo em 

conta o contexto dramático que se vivia à época, e de não se comprometer a 

integridade das competições pondo em causa a retoma destas, apesar de não existir 

qualquer possibilidade de aplicação prática do mesmo”153.  

(x) Concluiu a sua pronúncia arguindo a “inequívoca” inaplicabilidade do 9.º da Lei da 

Concorrência e do artigo 101.º do TFUE, “tendo em conta que estão em causa regras 

puramente desportivas, que não são abrangidas pelo direito da concorrência”154.  

(xi) Adiantando ainda que, em qualquer caso, aquelas normas seriam inaplicáveis pela 

“ausência de objeto (ou, por hipótese, efeito) anticoncorrencial e a falta de 

sensibilidade jus-concorrencial da conduta”. Não obstante, acrescentou que tal 

 

150 Cf. fls. 4405 – página 4. 

151 Cf. fls. 4405 – página 4. 

152 Cf. fls. 4406 – página 5. 

153 Cf. fls. 4406 – página 5. 

154 Cf. fls. 4406 – página 5. 
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conduta trouxe “claros benefícios para os consumidores” na esteira do artigo 101.º, n.º 

3 do TFUE155. 

(xii) Entende a visada que a aplicação de sanção sob a forma de coima até 10% do volume 

de negócios realizado no exercício imediatamente anterior à decisão final 

condenatória, “não encontra justificação suficiente e é atentatória aos princípios 

fundamentais da necessidade da pena e da proporcionalidade e proibição do 

excesso”156. 

(xiii) Argumentou ainda que “o bem jurídico que a AdC pretende tutelar nunca chegou a ser 

efetivamente ameaçado ou sequer lesado; e, ainda que assim não fosse, sua proteção 

foi, em qualquer caso, desde logo assegurada pelas medidas cautelares impostas” 157. 

(xiv) Por fim, indicou que a aplicação de coimas agravaria a já “crítica” situação financeira 

da visada, o que contribuiria para um pior espetáculo desportivo, “lesando, em última 

instância, os consumidores finais e outros operadores dependentes dos mesmos”158. 

12. Pedidos de elementos na Fase de Instrução  

87. No dia 11.02.2022 foram enviados pedidos de elementos a cada uma das visadas 

identificadas supra159, solicitando-se o respetivo volume de negócios total referente ao 

exercício de 2020/2021.  

 

155 Cf. fls. 4406 – página 5 e 6. 

156 Cf. fls. 4406 – página 6. 

157 Cf. fls. 4406 – página 6. 

158 Cf. fls. 4407 – página 7. 

159 Cf. Pedidos de Elementos enviados a LPFP (fls. 4447 a 4450), Belenenses (fls. 4451 a 4454), Boavista (fls. 

4455 a 4458), Paços de Ferreira (fls. 4459 a 4462), Gil Vicente (fls. 4463 a 4466), Portimonense (fls. 4467 a 

4470), Rio Ave (fls. 4471 a 4474), Santa Clara (fls. 4475 a 4478), Sporting de Braga (fls. 4479 a 4482), Académico 

de Viseu (fls. 4483 a 4486), Mafra (fls. 4487 a 4490), Estoril (fls. 4491 a 4494), Penafiel (fls. 4495 a 4498), Leixões 

(fls. 4499 a 4502), Covilhã (fls. 4503 a 4506), Oliveirense (fls. 4507 a 4510), Varzim (fls. 4511 a 4514), 

Vilafranquense (fls. 4515 a 4518), SLB (fls. 4523 a 4527), Sporting (fls. 4528 a 4532), Marítimo (fls. 4534 a 4537), 

Vitória SC (fls. 4538 a 4541), Famalicão (fls. 4541-A a 4541-E), Tondela (fls. 4542 a 4546), Feirense (fls. 4547 a 

4550), Moreirense (fls. 4551 a 4555), Casa Pia (fls. 4556 a 4560), Académica de Coimbra (fls. 4561 a 4565), 
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88. As visadas Académico de Viseu, Belenenses, Boavista, Sporting de Braga, Covilhã160, Estoril 

Praia, Gil Vicente, Leixões, Mafra, Oliveirense, Paços de Ferreira, Penafiel, Portimonense, 

Rio Ave, Santa Clara, Varzim e Vilafranquense responderam no dia 01.03.2022 (fls. 4689 a 

4695). 

(i) As visadas Tondela e Feirense responderam no dia 25.02.2022161 (fls. 4617 a 4619). 

(ii) A visada Famalicão respondeu no dia 18.02.2022162 (fls. 4581 a 4602). 

(iii) A visada FCP respondeu no dia 25.02.2022163 (fls. 4612). 

(iv) As visadas Marítimo e Vitória SC responderam no dia 28.02.2022164 (fls. 4620 a 

4688). 

(v) A visada Moreirense respondeu no dia 25.02.2022165 (fls. 4613 a 4614). 

(vi) A visada SLB respondeu no dia 25.02.2022166 (fls. 4615 a 4616v). 

(vii) A visada Sporting respondeu no dia 24.02.2022167 (fls. 4606 a 4611). 

(viii) A visada Académica de Coimbra respondeu no dia 01.03.2022168 (fls. 4696 

a 4721). 

(ix) A visada Casa Pia respondeu no dia 03.03.2022169 (fls. 4722 a 4738). 

 

Vitória FC (fls. 4566 a 4570), FCP (fls. 4570-A a 4570-E), Cova da Piedade (fls. 4571 a 4575), Desportivo das Aves 

(fls. 4576 a 4580). 

160 Cf. fls. 2569 a 2576. 

161 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1073. 

162 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/889. 

163 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1061. 

164 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1098. 

165 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1707. 

166 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1073. 

167 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1018. 

168 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1132. 

169 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1179. 
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(x) A visada Cova da Piedade respondeu no dia 07.03.2022 (fls. 4759 a 4760)170, tendo 

completado a sua resposta no dia 10.03.2022171 (fls. 4759 e 4760 e fls. 4775).  

89. No dia 21.03.2022 foram enviados pedidos de elementos às visadas FCP, Penafiel, 

Portimonense, Tondela, Feirense, Marítimo, Vitória SC, Vitória FC, Moreirense, Cova da 

Piedade e Sporting, solicitando-se cópia do Relatório e Contas, ou do Relatório de Gestão, 

consolidado referente ao exercício de 2019/2020 ou, caso não existissem contas 

consolidadas referentes ao exercício de 2019/2020, cópia do Relatório e Contas, ou 

Relatório de Gestão, individual.  

(i) A visada FCP respondeu no dia 22.03.2022172 (fls. 4958 a 5145). 

(ii) A visada Marítimo FC respondeu no dia 25.03.2022173 (fls. 5165 a 5183).  

(iii) As visadas Tondela e Feirense responderam no dia 28.03.2022174 (fls. 5307 a 5365). 

(iv) As visadas Marítimo e Vitória SC responderam no dia 30.03.2022175 (fls. 5366 a 

5430). 

(v) A visada Moreirense respondeu no dia 28.03.2022176 (fls. 5184 a 5200). 

(vi) A visada Cova da Piedade respondeu no dia 22.03.2022177 (fls. 5146 a 5157), tendo 

complementado a sua resposta no dia 24.03.2022178 (fls. 5161 a 5164). 

(vii) A visada Sporting respondeu no dia 28.03.2022179 (fls. 5201 a 5306). 

 

170 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1271. 

171 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1350. 

172 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1597. 

173 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1717 

174 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1807. 

175 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1889. 

176 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1786. 

177 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1607. 

178 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1683. 

179 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1806 
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(viii) As visadas Penafiel e Portimonense responderam no dia 31.03.2022180 (fls. 5431 a 

5461). 

  

 

180 Cf. ofício com a referência E-AdC/2022/1945. 
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II. QUESTÕES PRÉVIAS 

13. Da Alegada Nulidade da Prova 

13.1. Pronúncia sobre a Nota de Ilicitude 

90. De acordo com as visadas LPFP e SLB a AdC violou os direitos da LPFP à não 

autoincriminação, à presunção da inocência e ao silêncio através dos pedidos de 

elementos que dirigiu a esta visada em 03.06.2020181 e 29.06.2020182, porquanto, os 

mesmos, nos termos em que foram formulados, extravasaram o âmbito dos poderes 

sancionatórios da AdC previstos no artigo 18.º, n.º 1, alínea a) da Lei da Concorrência, uma 

vez que as informações solicitadas não estavam cobertas pelo dever legal de 

colaboração183.  

91. Concretamente, entende a LPFP que aqueles pedidos (i) “vinculavam a Liga a produzir 

documentos que não eram pré-existentes”; (ii) “iam além do plano estritamente factual e 

abrangiam inclusivamente esclarecimentos de informações especulativas, factos não 

concretizados, factos só respeitantes a terceiros, e mesmo matérias vagas nem sequer 

indiciadas nos autos”; (iii) permitiram à AdC obrigar a LPFP “a conduzir essa investigação e 

a oferecer todo o seu produto à AdC, independentemente de a informação ou documento 

concreto ter sido expressamente solicitado ou não, e do teor potencialmente 

incriminatório dos resultados dessas diligências internas”; e (iv) foram formulados “sob 

ameaça de aplicação de coima, sem a AdC ter alertado para a eventual cessação do dever 

de colaborar quanto a segmentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

do pedido que pudessem levar a uma resposta que redundasse em admissão da 

infração”184. 

92. Acresce que, para a visada SLB “enquanto titular do processo de contraordenação, a AdC 

deveria ter informado a LPFP que, por aplicação do disposto no artigo 58.º, n.º 2, em 

 

181 Com a referência S-AdC/2020/1827 (fls. 49). 

182 Com a referência S-AdC/2020/2134 (fls. 72). 

183 Cf. fls. 1913 – parágrafo 31 da PNI da LPFP e fls. 2631 – parágrafos 12 a 16 e 23 da PNI do SLB. 

184 Cf. fls. 1916 a 1917 – parágrafos 60 a 67 da PNI da LPFP. 
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conjugação com o artigo 61.º, n.º 1, alínea d), do CPP, devidamente adaptados, a Liga tinha 

o direito a não responder a perguntas feitas sobre os factos que lhe eram imputados e, 

bem assim, que essa omissão não poderia ser valorada contra si”. Ao omitir esta 

informação, entende esta visada que a AdC “omitiu e incumpriu as formalidades legais a 

que, de acordo com uma correta interpretação das disposições processuais aplicáveis, 

estava obrigada, não podendo, por conseguinte, os elementos fornecidos pela LPFP ser 

utilizados como prova no processo, nos termos do artigo 58.º, n.º 5, do CPP”185. 

93. Conclui a LPFP que “a AdC, ao notificar a Liga para prestar informações e fornecer 

documentos nos termos acima expostos, ao abrigo do disposto no artigo 18.º, n.º 1, alínea 

a), sob a cominação expressa da prática de contraordenação prevista nas alíneas h) e j) do 

n.º 1 do artigo 68.º da LdC, violou os direitos da Visada à presunção da inocência, ao silêncio 

e à não autoinculpação, e os princípios do Estado de Direito Democrático, decorrentes dos 

artigos 2.º, 20.º, n.º 4, 32.º, n.os 2, 5, 8 e 10, da CRP, do artigo 6.º da CEDH e do artigo 14.º do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da O.N.U. (“PIDCP”)”, determinando, nos 

termos dos artigos 126.º e 122.º, n.º 1, do Código de Processo Penal (“CPP”), aplicáveis ex vi 

do artigo 41.º, n.º 1, do RGCO, a proibição de prova assim obtida, e consequentemente, a 

sua nulidade insanável, a qual afeta também a decisão de alargamento do âmbito subjetivo 

do processo e a Nota de Ilicitude186.   

94. Para a visada SLB, aquela nulidade afeta, ainda, os pedidos de elementos dirigidos às 

sociedades desportivas e correspondentes respostas apresentadas187. Do mesmo modo, 

entende a visada Moreirense que a AdC, “ao notificar a [Moreirense] para prestar 

informações e fornecer documentos, da forma como o fez, ao abrigo do disposto no artigo 

18.º, n.º 1, alínea a), sob a cominação expressa da prática de contraordenação prevista nas 

alíneas h) e j) do n.º 1 do artigo 68.º da LdC, violou os direitos da Visada à presunção da 

inocência, ao silêncio e à não autoinculpação, e os princípios do Estado de Direito 

Democrático, decorrentes dos artigos 2.º, 20.º, n.º 4, 32.º, n.os 2, 5, 8 e 10, da CRP, do artigo 

 

185 Cf. fls. 2633 – parágrafos 34 e 35 da PNI do SLB. 

186 Cf. fls. 1918 – parágrafos 74 a 81 da PNI da LPFP.  

187 Cf. fls. 2633 a 2634 – parágrafos 36 a 44 da PNI do SLB. 
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6.º da CEDH e do artigo 14.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da O.N.U. 

(“PIDCP”)”. 

95. Por fim, a LPFP alega ainda188, cautelarmente, que “a norma resultante da interpretação, 

isolada ou conjunta, dos artigos 18.º, n.º 1, alínea a), 68.º, n.º 1, alíneas h) e j), da LdC, e 

125.º e 126.º, do CPP, no sentido de que a autoridade administrativa pode solicitar a um 

arguido, sob cominação expressa de responsabilidade contraordenacional, o 

preenchimento de informações, a entrega de documentos e a declaração sobre factos 

genéricos e não concretizados, é materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 

2.º, 20.º, n.º 4.º, 26.º, n.º 1, 32.º, n.os 1, 2, 5, 8 e 10, da CRP, e dos artigos 6.º, da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e 14.º do PIDCP, inconstitucionalidade que se deixa 

expressamente arguida para todos os efeitos legais”. 

13.2. Análise da AdC e Conclusões  

96. Resulta expressamente da jurisprudência constitucional que o direito ao silêncio no âmbito 

dos processos contraordenacionais por infrações à Lei da Concorrência decorre 

diretamente do artigo 32.º, n.º 10 da CRP, sendo que  

“Tal norma implica tão-só ser inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de sanção, 

contra-ordenacional […] sem que o arguido seja previamente ouvido (direito de audição) e 

possa defender-se das imputações que lhe são feitas (direito de defesa), apresentando 

meios de prova e requerendo a realização de diligências tendentes a apurar a verdade […]. 

É esse o limitado alcance da norma do n.º 10 do artigo 32.º da CRP, tendo sido rejeitada, 

no âmbito da revisão constitucional de 1997, uma proposta no sentido de se consagrar o 

asseguramento ao arguido, “nos processos disciplinares e demais processos 

sancionatórios”, de “todas as garantias do processo criminal” […]189. 

97. Com efeito, no mesmo acórdão o Tribunal Constitucional (TC) referiu que o facto de as 

infrações às normas reguladoras da concorrência constituírem ilícitos 

 

188 No mesmo sentido, v. também a PNI do Famalicão (parágrafo 57(f)– fls. 1900) e a PNI do Moreirense 

(parágrafo 20 – fls. 3320v). 

189 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 461/2011, de 11 de outubro, ponto 11. 
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contraordenacionais, existindo assim, “uma menor potencialidade lesiva da reação 

estadual à infração”, “legitima uma compressão do estatuto garantístico da defesa menos 

exigente do que aquele que caracteriza o domínio criminal”190.  

98. De acordo com o TC “no âmbito contraordenacional o direito à não auto-incriminação 

apenas pode conter a vertente do direito ao silêncio, enquanto possibilidade de não 

prestar declarações ou responder a perguntas sobre os factos imputados”191.  

99. Como tal, “[a] compressão do conteúdo potencial máximo do direito à não auto-

incriminação, exercida pela protecção constitucional do princípio da concorrência, implica 

que o domínio de abrangência de tal direito não abarque, assim, a possibilidade de o 

arguido, em processo contra-ordenacional por práticas anticoncorrenciais, recusar a 

prestação de informações e a entrega de documentos, que estejam em seu poder e lhe 

sejam solicitados pela Autoridade da Concorrência, pressuposta a dimensão objectiva 

desses elementos, desprovidos de conteúdo conclusivo ou juízo valorativo, no sentido 

auto-incriminatório.” (realce da AdC). 

100. A este respeito, o TC, bem como a restante jurisprudência nacional192, acolhe o limite 

traçado aos poderes sancionatórios da Comissão (e autoridades nacionais da 

concorrência) pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). 

101. De acordo com o TJUE “a Comissão não pode impor à empresa a obrigação de fornecer 

respostas através das quais seja levada a admitir a existência da infração cuja prova cabe 

à Comissão193; sendo que, “a proteção [do direito ao silêncio] implica, em caso de 

contestação sobre o alcance de uma pergunta, que se verifique se uma dada resposta do 

 

190 Idem, ponto 12.  

191 Idem, ponto 14. 

192 V., por último, Sentença do TCRS de 11/10/2018, processo n.º 228/18.7YUSTR, par. 138. 

193 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 18/10/1989, Orkem c. Comissão, processo 374/87, par. 35 e Acórdão 

do Tribunal de Justiça de 15/10/2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e o. c. Comissão, processos apensos C-

238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P A, C-254/99 P, par. 273. 
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destinatário equivale efectivamente à confissão de uma infração, de modo a haver ofensa 

do direito de defesa”194.  

102. Relativamente aos documentos em especial, afirmou aquele Tribunal que  

“[o] dever de cooperação não permite que a empresa se furte aos pedidos de apresentação 

de documentos, invocando que, se lhes anuísse, se veria coagida a testemunhar contra si 

própria. 

Além disso […] sendo evidente que devem ser respeitados os direitos de defesa, a empresa 

em causa não deixa de poder, quer no quadro do procedimento administrativo quer no de 

um processo perante os órgãos jurisdicionais comunitários, sustentar que os documentos 

apresentados têm um significado diferente daquele que lhes deu a Comissão”195. 

103. A razão de ser desta compressão do direito à não-autoincriminação das empresas nos 

processos contraordenacionais por infração ao direito da concorrência justifica-se, desde 

logo, porquanto, e conforme citado pelo TCRS196,  

“A pretensão de fazer aqui prevalecer o princípio da proibição da auto-incriminação, 

acompanhada de uma exigência de recursos aos meios coactivos postos ao dispor das 

autoridades administrativas (v.g. buscas e apreensões) para ultrapassar uma recusa de 

colaboração fundada no privilégio contra a auto-inculpação, implicaria um risco sério de 

paralisação ou pelo menos de comprometimento de um exercício minimamente eficaz das 

funções de realização da justiça e da supervisão”. 

104. Em síntese, não obstante os poderes de investigação da AdC e os inerentes deveres de 

colaboração que impendem sobre as visadas, aqueles poderes não prevalecem sobre o 

núcleo essencial do direito ao silêncio destas últimas, caso a resposta a algum dos pedidos 

da AdC consubstancie uma admissão da participação na infração em causa.  

105. Em todo o caso, e conforme se detalhará infra, não cabe, a este respeito, a aplicação 

subsidiária da alínea d), do artigo 61.º, n.º 1, do CPP, uma vez que existem normas 

 

194 Idem. 

195 Cf. Acórdão Comissão c. SGL Carbon, processo C-301/04 P, parágrafos. 48 e 49. 

196 Sentença do TCRS de 11.10.2018, processo 228/18.7YUSRT, parágrafo 125, página 52. 
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expressas na Lei da Concorrência contrárias ao CPP, consagrando deveres de cooperação 

para as empresas visadas e regulando exaustivamente a questão da obrigatoriedade da 

resposta aos pedidos da AdC (alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º, n.º 1 do artigo 15.º e n.º 5 do 

artigo 31.º da Lei da Concorrência)197.  

106. Nos pedidos de elementos dirigidos à LPFP em 03.06.2020198  e 29.06.2020199, a Autoridade 

solicitou o conjunto de informações em causa ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.° 

da Lei da Concorrência, no âmbito dos seus poderes sancionatórios e da investigação em 

curso no processo de contraordenação n.º PRC/2020/1, tendo, desde logo, instruído tais 

pedidos com todos os elementos especificamente previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do 

artigo 15. ° da Lei da Concorrência (cf. fls. 49 a 54). 

107. Concretamente, foi transmitido à LPFP, 

(i) Que os pedidos se realizavam “no âmbito do procedimento que corre termos na 

Autoridade da Concorrência (AdC) sob o n.º PRC/2020/01, por alegadas práticas 

restritivas da concorrência levadas a cabo pela Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional (LPFP) no âmbito da contratação de direitos desportivos de jogadores 

de futebol profissional por parte dos clubes ou das sociedades desportivas suas 

associadas”. Mais foi esclarecido que o objetivo dos pedidos de informação visava 

“habilitar a AdC a apurar a verdade material da factualidade em causa, a 

caracterizar o(s) respetivo(s) mercado(s) a que a mesma se reporta, bem como 

proceder à determinação do âmbito subjetivo do processo e da medida da coima 

eventualmente aplicável”; 

(ii) Qual o prazo para o fornecimento das informações, bem como a fundamentação 

do prazo fixado;  

(iii) Que deveria identificar de maneira fundamentada as informações que 

considerasse confidenciais, por motivo de segredo de negócio, juntando, nesse 

 

197 Neste sentido, cf. Sentenças do Tribunal de Comércio nos processos n.ºs 261/06.1TYLSB (de 28/07/2006), 

205/06.0TYLSB (de 08/05/2007) e 1050/06.9TYLSB (de 10/08/2007). 

198 Com a referência S-AdC/2020/1827 (fls. 49) 

199 Com a referência S-AdC/2020/2134 (fls. 72). 
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caso, uma cópia não confidencial dos mesmos, expurgada das confidencialidades 

identificadas; e que,  

(iv) O incumprimento do pedido constituía uma contraordenação, nos termos da 

alínea h) e, também, da alínea j) do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 3 do artigo 69.º, da 

Lei da Concorrência. 

108. Em especial, contrariamente ao que alega a LPFP, a advertência sobre a possibilidade de 

contraordenação em caso de não colaboração com a AdC, não determina a natureza 

coerciva dos pedidos de elementos, antes consistindo num dos requisitos que o legislador 

entendeu serem obrigatórios em sede de pedido de informações (sob pena de 

irregularidade do pedido) – legalmente respaldado na alínea d) do n.º 1 do artigo 15.º e na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei da Concorrência –  como concretização do dever de 

colaboração que impende sobre os regulados e presente em diversas disposições da Lei 

da Concorrência.  

109. Acresce que – e algo que nenhuma das visadas parece ter tido em conta nas respetivas 

alegações –, a LPFP foi ainda expressamente informada pela Autoridade, em ambos os 

ofícios, de que “nos termos do n.º 5 do artigo 31.º da Lei da Concorrência, a informação e 

a documentação fornecidas podem ser utilizadas como meio de prova em processos 

sancionatórios em curso ou a instaurar.”.  

110. Como tal, ao contrário do alegado pelas visadas, não cabe aqui a aplicação subsidiária do 

artigo 61.º do CPP, porquanto, não só o direito ao silêncio em processo contraordenacional 

decorre diretamente do artigo 32.º, n.º 10 da CRP, como a Autoridade cumpriu todos os 

requisitos de informação a prestar à LPFP exigidos pela Lei da Concorrência200. 

111. Assim, a LPFP foi devidamente informada e estava perfeitamente ciente das consequências 

que a AdC poderia extrair das suas respostas. 

112. Pelo que, caso a LPFP se tivesse recusado a responder aos pedidos de elementos da AdC 

invocando o seu direito ao silêncio – o que sempre poderia ter feito e não fez –, a AdC 

sempre teria, nesse caso, de avaliar e decidir sobre a alegada natureza auto-incriminatória 

 

200 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 8/05/2007, processo n.º 205/06.0TYLSB. 
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das respostas às questões colocadas antes de extrair consequências das cominações 

previstas nas alíneas h) e j) do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 3 do artigo 69.º da Lei da 

Concorrência.   

113. Em suma, os requisitos previstos para a prestação das informações em causa estão 

consagrados na lei e decorrem do dever de colaboração que sobre os regulados recai, 

inexistindo qualquer coerção na prestação da informação sub judice — muito menos 

autoincriminatória.  

114. Com efeito, estando perfeitamente ciente, por um lado, de que aqueles pedidos de 

elementos se realizaram no âmbito de um processo contraordenacional no qual é visada 

e, por outro lado, das consequências das suas respostas, a LPFP dispunha da faculdade 

de, perante aqueles pedidos de informações da AdC, recusar a prestação de informações 

invocando precisamente a compressão ou a supressão do seu direito à não 

autoincriminação, o que optou por não fazer. 

115. Tendo decidido responder aos pedidos de elementos, sempre seria – como o foi – dada a 

oportunidade à LPFP para se pronunciar relativamente à utilização que a AdC pretendia 

fazer das respostas, em sede de pronúncia à Nota de Ilicitude. 

116. De resto, afigura-se relevante ter ainda em conta a tramitação processual antecedente. 

117. Conforme descrito supra (cf. parágrafo 5), em 08.05.2020, a AdC notificou a LPFP, para 

efeitos do seu exercício de audição na qualidade de visada no processo, da intenção de 

adotar medidas cautelares nos termos previstos no artigo 34.º da Lei da Concorrência, 

concedendo um prazo de 5 (cinco) dias úteis para a LPFP, querendo, se pronunciar, nos 

termos do n.º 3 do referido preceito legal (fls. 5 a 15).  

118. Com aquela notificação ficou, assim, a LPFP a ter conhecimento (i) da existência do 

PRC/2020/1; (ii) de que era visada no processo; (ii) da factualidade em causa; (iii) da análise 

jusconcorrencial da AdC relativamente àquela factualidade; e do consequente (iv) 

entendimento da AdC de que “o comportamento identificado ─ passível de configurar uma 

decisão de associação de empresas e/ou um acordo de fixação indireta de preços de 

compra e de repartição de fontes de abastecimento, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei da Concorrência e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE ─, é suscetível de criar condições de 

atuação no mercado que não correspondem às suas normais condições de funcionamento 
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e de provocar prejuízos graves e irreparáveis, ou de difícil reparação, na economia e nos 

consumidores.” (cf. fls. 12).  

119. Tendo ficado ciente de tudo isto, a LPFP decidiu pronunciar-se naquela sede (cf. fls. 19 a 

22), afirmando que: 

“10. foi precisamente neste cenário de incerteza constante que tiveram lugar diversas 

reuniões entre o Presidente da Liga Portugal e os Presidentes das Sociedades Desportivas 

do futebol profissional, designadamente nos dias 07 e 08 de abril. 

11. Subordinadas ao tema da retoma das competições e da configuração de medidas de 

resposta a este quadro especialmente difícil do ponto de vista competitivo, económico e 

financeiro, as reuniões tiveram lugar num âmbito informal e distendido de promoção da 

franca troca de ideias. 

12. Naturalmente que, constituindo o plantel de uma Sociedade Desportiva profissional 

um dos seus principais ativos patrimoniais, o vínculo laboral e desportivo em que este 

património assenta foi um dos temas abordados.” (realces da AdC). 

120. Assim, antes dos pedidos de elementos aqui em causa, já a LPFP tinha afirmado nos autos 

– de forma inequivocamente voluntária – que tiveram lugar nos dias 07.04.2020 e 

08.04.2020 reuniões entre o Presidente da LPFP e os Presidentes das Sociedades 

Desportivas, nas quais foi discutido o tema do vínculo laboral e desportivo dos respetivos 

plantéis. 

121. Consequentemente, improcede desde logo, o argumento da LPFP de que os pedidos da 

AdC “abrangiam esclarecimentos de informações especulativas, factos não concretizados, 

factos só respeitantes a terceiros, e mesmo matérias vagas nem sequer indiciadas nos 

autos”; pois que, todas as questões se reportavam à factualidade em causa nos autos, 

nomeadamente aquela trazida pela LPFP. 

122. Decorre do exposto supra, que os pedidos de elementos que a AdC dirigiu à LPFP em 

03.06.2020201 e 29.06.2020202 não enfermam de qualquer invalidade nem as suas respostas 

 

201 Com a referência S-AdC/2020/1827 (fls. 49) 

202 Com a referência S-AdC/2020/2134 (fls. 72). 
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constituem prova proibida, porquanto cumprem todos os requisitos exigidos pelas normas 

aplicáveis, não tendo as respostas da LPFP sido obtidas sob qualquer tipo de coerção ou 

coação por parte da AdC, mantendo-se também válida a utilização que a AdC fez dos 

elementos fornecidos pela LPFP em resposta àqueles pedidos, bem como toda a 

tramitação processual subsequente. 

123. Do mesmo modo, não padece de qualquer inconstitucionalidade a norma resultante da 

interpretação, isolada ou conjunta, dos artigos 18.º, n.º 1, alínea a), 68.º, n.º 1, alíneas h) e 

j), da Lei da Concorrência, e 125.º e 126.º, do CPP, tal como interpretada e aplicada pela 

AdC. 

III. DOS FACTOS 

14. Identificação e caraterização das visadas  

14.1. Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

124. A LPFP é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objeto 

assegurar e regulamentar as atividades do futebol profissional, nos termos dos artigos 1.º 

e 6.º dos seus Estatutos203.  

125. São associados ordinários da LPFP os clubes ou sociedades desportivas que disputem 

competições de futebol de natureza profissional204. 

126. A LPFP organiza e regulamenta três competições profissionais de futebol masculino205, 

nomeadamente a Primeira Liga, a Segunda Liga e a Taça da Liga (denominadas, 

 

203 Cf. Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (com as alterações aprovadas nas reuniões 

extraordinárias da Assembleia Geral de 07.02.2017 e 25.09.2017) descarregado de 

https://www.ligaportugal.pt/pt/paginas/conteudos/estatutos-e-regulamentos/ (Cf. Anexo 3 constante do CD-

ROM a fls. 1267). 

204 Cf. Artigo 11.º e 12.º dos Estatutos da LPFP (Cf. Anexo 3 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

205 Nos termos da Lei n.º 5/2007, de 7 de janeiro (Lei de bases da atividade física e do desporto), as federações 

nacionais delegam nas ligas profissionais as competências para organizar, regulamentar e estabelecer os 

critérios de acesso às competições de natureza profissional – cf. artigo 22.º, n.º 2. No que diz respeito às 

competições de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol delega as referidas competências na LPFP. 

https://www.ligaportugal.pt/pt/paginas/conteudos/estatutos-e-regulamentos/
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respetivamente, Liga NOS, LEDMAN Liga Pro e Allianz Cup, à data da factualidade em causa 

nos presentes autos).  

127. De acordo com o artigo 7.º dos seus Estatutos, a LPFP tem como fins principais: 

a) Organizar e regulamentar as competições de natureza profissional nos termos da 

legislação aplicável;  

b) Promover a defesa dos interesses comuns dos seus associados e a gestão dos assuntos 

inerentes à organização e prática do futebol profissional e das suas competições; 

c) Exercer, relativamente aos seus associados, as funções de controlo disciplinar e de 

supervisão estabelecidas na lei, nos presentes Estatutos e regulamentos. 

d) Exercer, relativamente às competições profissionais de futebol, as competências em 

matéria de organização, direção e disciplina, nos termos da legislação aplicável; e 

e) Promover formação em matérias relacionadas com a organização, gestão e integridade 

nas competições profissionais e a organização de eventos e atividades com elas 

relacionadas. 

128. Para plena realização do seu objeto social, constituem nomeadamente, atribuições da 

LPFP: “constituir sociedades comerciais com vista à exploração comercial da sua atividade 

e conexas com a mesma”, bem como, “associar-se com pessoas singulares ou coletivas, 

tendo em vista a prestação de serviços ou a comercialização de direitos e produtos 

conexos com o futebol […]” (cf. alíneas e) e k) do artigo 8.º dos Estatutos da LPFP). 

129. De acordo com o artigo 63.º dos respetivos Estatutos, constituem receitas da LPFP: 

“a) O produto das joias de admissão e das quotizações dos associados; 

b) O produto de multas, indemnizações ou percentagens sobre estas, custas, 
emolumentos, preparos e cauções; 

c) As receitas que lhe couberem nos jogos em que intervenham Sociedades Desportivas 
associados ou que pela Liga sejam organizados; 

d) Os bens e direitos que receber a título gratuito; 

e) O rendimento dos seus bens e o produto da alienação destes; 
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f) Quaisquer outras receitas que lhe sejam ou venham a ser atribuídas.” 

130. De acordo com a LPFP, o seu volume de negócios não é aferido por referência a cada ano 

civil, mas a cada época desportiva (com início a 1 de julho e termo a 30 de junho)206. Assim, 

nas épocas desportivas de 2019/2020 e 2020/2021, o volume de negócios da LPFP foi de € 

4.754.827,05 e € 4.466.594,08207, respetivamente. 

131. Explicita a LPFP, quanto a este tema, que entende que “o pedido feito pela Autoridade da 

Concorrência como referente ao seu volume de negócios «próprio» (cfr. parágrafos 534 a 

538 da Nota de Ilicitude) e não como volume de negócios agregado das suas associadas”. 

14.2. Clubes da Primeira Liga 2019/2020 

14.2.1. Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD 

132. A visada Belenenses é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 504510436, com sede em Núcleo Central, 268/270 Taguspark – Parque de Ciência 

e Tecnologia, 2749-122 Porto Salvo, cujo objeto consiste na participação nas competições 

profissionais de futebol, promoção e organização de espetáculos desportivos, e o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da 

modalidade de futebol. 

133. O volume de negócios individual208 realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

4.555.006,06 e € 5.273.312,57209, respetivamente. 

 

206 Conforme referido infra, também o volume de negócios das sociedades desportivas visadas é apurado por 

referência a cada época desportiva. 

207 Cf. fls. 4693 e 4695. Em termos contabilísticos, o volume de negócios (operacional) de uma empresa é 

aferido por referência à rubrica “Vendas e Prestações de Serviços”, que corresponde à soma da Conta 71 

(Vendas) com a Conta 72 (Prestações de Serviços). A rubrica “Vendas e Prestações de Serviços” pode ser obtida 

a partir da Demonstração dos Resultados da empresa. 

208 O volume de negócios total, individual ou consolidado, inclui todas as receitas de natureza operacional. 

Em termos contabilísticos, o volume de negócios total pode ser obtido a partir do Relatório e Contas, 

nomeadamente da Demonstração dos Resultados por Naturezas, por referência à rubrica “Vendas e Serviços 

Prestados”, que corresponde à soma da Conta 71 (Vendas) com a Conta 72 (Prestações de Serviços). 

209 Cf. fls. 4693 e 4695. 
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14.2.2. Boavista Futebol Clube, Futebol SAD 

134. A visada Boavista é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 505111780, com sede no Estádio do Bessa XXI, Rua O Primeiro de Janeiro, 4100-

365 Porto, cuja atividade consiste na participação em competições desportivas de carácter 

profissional na modalidade de futebol, a promoção e organização de espetáculos 

desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades desportivas relacionadas com 

a prática desportiva profissionalizada dessa modalidade.  

135. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021, foi de € 

3.337.946,89 e € 3.673.152,33210, respetivamente. 

14.2.3. Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD – Sociedade em Liquidação 

136. A visada Desportivo das Aves é uma sociedade anónima desportiva com o número único 

de pessoa coletiva 510724540, com sede na Rua Luís Gonzaga Mendes de Carvalho, n.º 

265, 4795 – 080 Vila das Aves, cujo objeto consiste na participação na modalidade de 

futebol em competições desportivas, na promoção e organização de espetáculos 

desportivos, e no fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a referida 

prática desportiva. 

137. Esta visada foi, entretanto, declarada insolvente por sentença de 07.01.2021, transitada 

em julgado em 28.01.2021. Em 11.01.2021 foi nomeado como Administrador Judicial 

[Confidencial – Dados pessoais], com sede na Praceta José Epifânio de Abreu, n.º 3 – 5.º O, 

2770-094, Paço de Arcos211. Em 26.05.2021, foi aquele administrador judicial destituído e 

nomeada a Dr.ª [Confidencial – Dados pessoais], com sede na Rua de São Bento, 33, 3.º 

andar, escritório 33, Apartado 186, 4750-267 Barcelos. 

138. Em resposta ao pedido de elementos da AdC212, a administradora judicial afirmou que, 

“relativamente ao ano de 2018 embora a IES tenha sido submetida a 10/12/2019 as contas 

 

210 Cf. fls. 4693 e 4695. 

211 Cf. Certidão Permanente da sociedade Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD – Sociedade em 

Liquidação. 

212 Cf. fls. 4576 a 4580. 
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não foram depositadas”, sendo apenas possível apurar o volume de negócios da sociedade 

até ao exercício de 2018 correspondente a € 7 877 241,29213.  

14.2.4. CD Tondela – Futebol SAD 

139. A visada Tondela é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510698620, com sede no Complexo Desportivo Estádio João Cardoso, Avenida 

Doutor Eurico José Gouveia, n.º 365, 3460 – 582 Tondela, cujo objeto consiste na 

participação na modalidade de futebol em competições desportivas de caráter 

profissional, a promoção e organização de espetáculos desportivos, e no fomento ou 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a referida prática desportiva 

profissionalizada da modalidade. 

140. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021, foi de € 

4.701.174,00 e € 4.928.789214, respetivamente. 

14.2.5. Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD 

141. A visada Famalicão é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 513587640, com sede na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 91, 3º andar, 4760 – 127 

Vila Nova de Famalicão, cujo objeto consiste na participação na modalidade de futebol em 

competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos 

desportivos, e no fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a referida 

prática desportiva profissionalizada da referida modalidade. 

142. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

6.466.218,68 e € 5.665.859,76215, respetivamente. 

14.2.6. Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. 

143. A visada Paços de Ferreira é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa 

coletiva 510681743, com sede na Rua do Estádio, n.º 95, 4590 – 571 Paços de Ferreira, cujo 

objeto consiste na participação nas competições desportivas de futebol, bem como a 

 

213 Cf. fls. 4774. 

214 Cf. fls. 4618 e 5351. 

215 Cf. fls. 4590. 
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promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a prática desportiva de futebol. 

144. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

4.637.816,57 e € 5.442.914,71216, respetivamente. 

14.2.7. Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD  

145. A visada FCP é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa coletiva 

504076574, com sede no Estádio do Dragão - Via do futebol Clube do Porto, Entrada 

Poente, Porta 1, Piso 3, 4350 – 415 Porto, cujo objeto consiste na participação, na 

modalidade de futebol, em competições desportivas de carácter profissional, a promoção 

e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da referida modalidade. 

146. O volume de negócios consolidado realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

86.810.718,00 e € 151 882 719,00217, respetivamente. 

14.2.8. Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda. 

147. A visada Gil Vicente é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

510692397, com sede na Rua Diogo Pinheiro, n.º 25, 4750 – 282 Barcelos, cujo objeto 

consiste na participação nas competições profissionais de futebol, promoção e 

organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 

148. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

5.531.448,15 e € 5.061.746,81218, respetivamente. 

14.2.9. Marítimo da Madeira, Futebol, SAD 

149. A visada Marítimo é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 511124724, com sede na Rua Dom Carlos I, n.º 14, 9064 – 505 Funchal, cujo objeto 

 

216 Cf. fls. 4693 e 4695. 

217 Cf. fls. 4977 e 5068. 

218 Cf. fls. 4693 e 4695. 
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consiste na participação nas competições desportivas profissionais, organização de 

espetáculos e fomento do futebol. 

150. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

6.692.022,00 e € 8.826.529,11219, respetivamente. 

14.2.10. Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD 

151. A visada Moreirense é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510676472, com sede na Avenida Comendador Joaquim Almeida Freitas, 4815 – 

270 Moreira de Cónegos, cujo objeto consiste na participação nas competições desportivas 

de futebol, promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da 

modalidade de futebol. 

152. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

5.129.534,87 e € 4.789.087,55220, respetivamente. 

14.2.11. Portimonense Futebol, SAD 

153. A visada Portimonense é uma sociedade anónima desportiva com o número único de 

pessoa coletiva 510619541, com sede no Estádio Municipal de Portimão, Rua do Pé da 

Cruz, 8500 – 640 Portimão, cujo objeto consiste na participação nas competições 

profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o 

fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 

profissionalizada da modalidade de futebol, assim como a gestão. 

154. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

3.743.763,89 e € 4.482.079,8221, respetivamente 

14.2.12. Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda.  

155. A visada Rio Ave é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

510687717, com sede no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, Rua Dom Sancho I, 4480 – 876 

 

219 Cf. fls. 5418 e 4623. 

220 Cf. fls. 4614 e 5189. 

221 Cf. fls. 5448 e 4693. 
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Vila do Conde, cujo objeto consiste na participação, na modalidade de futebol, em 

competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos 

desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática 

desportiva profissionalizada da referida modalidade. 

156. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

5.505.943,31 e € 5.426.535,33222, respetivamente. 

14.2.13. Santa Clara Açores – Futebol, SAD  

157. A visada Santa Clara é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 509587704, com sede na Rua Comandante Jaime de Sousa, n.º 21, 9500 – 047 Ponta 

Delgada, cujo objeto consiste na participação nas competições profissionais de futebol, 

promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de 

futebol. 

158. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

4.466.749,79 e € 6.363.550,44223, respetivamente. 

14.2.14. Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD 

159. A visada Sporting de Braga é uma sociedade anónima desportiva com o número único de 

pessoa coletiva 504205498, com sede no Estádio Municipal de Braga – Parque Norte, 

Apartado 12 – Monte Crasto, 4700 – 087 Braga, cujo objeto consiste nas competições 

desportivas de caráter profissional, promoção e organização de espetáculos desportivos. 

160. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

11.438.376,00 e € 12.938.005,00224, respetivamente. 

14.2.15. Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD  

161. A visada SLB é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa coletiva 

504882066, com sede na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Estádio do Sport Lisboa e 

 

222 Cf. fls. 4693 e 4695. 

223 Cf. fls. 4693 e 4695. 

224 Cf. fls. 4693 e 4695. 
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Benfica, 1500 – 313 Lisboa, cujo objeto consiste na participação nas competições 

profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o 

fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 

profissionalizada da modalidade de futebol.  

162. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

139.954.000,00 e € 94.031.000,00225, respetivamente. 

14.2.16. Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD 

163. A visada Sporting é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 503994499, com sede no Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da 

Fonseca, 1600 – 616 Lisboa, cujo objeto consiste na participação nas competições 

desportivas profissionais, organização de espetáculos desportivos e fomento do futebol. 

164. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

56.021.000,00 e € 56.577.000,00226, respetivamente. 

14.2.17. Vitória Futebol Clube, SAD 

165. A visada Vitória FC é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 504463624, com sede no Estádio do Bonfim, Praça Vitória Futebol Clube – 

Apartado 132, 2900 – 703 Setúbal, cuja atividade consiste na exploração do futebol 

profissional, bem como no fomento e desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

prática do futebol.  

166. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de 

€3.926.623,04 e € 33.266,66227, respetivamente. 

14.2.18. Vitória Sport Clube – Futebol, SAD  

167. A visada Vitória SC é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510646638, com sede em Complexo Desportivo, Rua Antero Henriques da Silva, 

 

225 Cf. fls. 4616. 

226 Cf. fls. 5250 e Relatório e Contas do Sporting da época 2020/2021 (Cf. anexo 1, constante do CD-ROM a fls. 

5523). 

227 Cf. fls. 5166 e 4769. 
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1370, 4810 – 026 Guimarães, cujo objeto consiste na participação nas competições 

desportivas profissionais de futebol, promoção e organização de espetáculos desportivos, 

e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 

profissionalizada da modalidade de futebol. 

168. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

17.014.050,80 e € 10.334.411,47228, respetivamente. 

14.3. Clubes da Segunda Liga 2019/2020 

14.3.1. Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, 

SDUQ, Lda.  

169. A visada Académica de Coimbra é uma sociedade por quotas com o número único de 

pessoa coletiva 510715036, com sede na Rua Infanta Dona Maria, n.º 23, 3030-330 

Coimbra, cujo objeto consiste no fomento e prática do futebol federado, nas suas 

diferentes categorias e escalões, na gestão de equipamentos desportivos e exploração 

comercial de espaços e direitos e na gestão e exploração do jogo do bingo. 

170. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

815.446,13 e € 757.276,00229, respetivamente. 

14.3.2. Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD 

171. A visada Académico de Viseu é uma sociedade anónima desportiva com o número único 

de pessoa coletiva 510713300, com sede no Estádio Municipal do Fontelo, Avenida 

Anacleto Pinto, 3500-143 Viseu, cujo objeto consiste na participação nas competições 

desportivas de futebol, promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento 

 

228 Cf. fls. 5381 e 4658. 

229 Cf. fls. 4702 e 4711. Este valor corresponde à soma da rubrica “Vendas e Serviços Prestados” com os 

rendimentos de “Publicidade” e “Direitos Televisivos” que constam da rubrica “Outros Rendimentos” (cf. fls. 

5159 e 5160), uma vez que  estas rubricas se enquadram nos objetivos principais de uma sociedade 

desportiva, tal como sucede com as restantes sociedades desportivas que disputaram os campeonatos da 

Primeira e Segunda Ligas na época desportiva de 2019/2020, que (à exceção da visada Académica) registaram 

os rendimentos resultantes de “publicidade” e de “direitos televisivos” na rubrica “Vendas e Serviços 

Prestados”. 
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ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada 

da modalidade de futebol e de todas as demais circunstâncias. 

172. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

825.527,52 e € 564.067,39230, respetivamente. 

14.3.3. Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda. 

173. A visada Casa Pia é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

515564303, com sede no Estádio Pina Manique, 1500-462 Lisboa, cuja atividade consiste 

na participação nas competições profissionais de futebol, promoção e organização de 

espetáculos desportivos e no fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas 

com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol231.  

174. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

292.777,00 e € 807.065,00232, respetivamente. 

14.3.4. Clube Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD 

175. A visada Cova da Piedade é uma sociedade anónima desportiva com o número único de 

pessoa coletiva 514028947, com sede em Largo 5 de outubro, n.º 53, 1.º, 2805-119 Almada, 

cujo objeto consiste na participação, na modalidade de futebol, em competições 

desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos desportivos, 

e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 

profissionalizada da referida modalidade. 

176. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

1.085.285,64 e € 1.205.175,29233, respetivamente. 

 

230 Cf. fls. 4695. 

231 Cf. Certidão Permanente da Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda., cf. fls. 2611v a 2612v. 

232 Cf. fls. 4727. 

233 Cf. fls. 4775, 5154 e 5161. 
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14.3.5. Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD 

177. A visada Feirense é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510690165, com sede na Avenida 25 de abril, n.º 14, 4520-161 Santa Maria da Feira. 

178. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

771.494,28 e € 603.702,20234, respetivamente. 

14.3.6. Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda. 

179. A visada Mafra é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

513588302, com sede na Rua Serpa Pinto, n.º 89, 2640-534 Mafra, cujo objeto consiste na 

participação nas competições profissionais de futebol, promoção e organização de 

espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com 

a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol, assim como a gestão. 

180. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

702.864,05 e € 871.154,90235, respetivamente. 

14.3.7. Estoril Praia – Futebol, SAD 

181. A visada Estoril Praia é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 505092425, com sede no Estádio António Coimbra da Mota, 2765-437 Estoril. 

182. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

926.423,00 e € 1.336.353,00236, respetivamente. 

14.3.8. Futebol Clube de Penafiel, SAD 

183. A visada Penafiel é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510681778, com sede no Estádio Municipal 25 de abril, Rotunda Futebol Clube de 

Penafiel, 4560-637 Penafiel, cujo objeto consiste na participação nas competições 

desportivas de futebol, promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento 

ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva de futebol. 

 

234 Cf. fls. 4619 e 5314. 

235 Cf. fls. 4693 e 4695. 

236 Cf. fls. 4695. 
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184. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

522.688,54 e € 685.633,43237, respetivamente. 

14.3.9. Leixões Sport Clube, Futebol, SAD 

185. A visada Leixões é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 506041182, com sede em Lugar da Cruz de Pau, Estádio do Mar – Apartado 2084, 

4450-103 Matosinhos, Porto, cujo objeto consiste na participação, na modalidade de 

futebol, em competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de 

espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com 

a prática desportiva profissionalizada da referida modalidade. 

186. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

671.714,45 e € 647.472,19, respetivamente238. 

14.3.10. Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda. 

187. A visada Covilhã é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

510732674, com sede em Edifício Sporting Shopping Center, Rua Visconde da Coriscada, 

Apartado 302, 6200-077 Covilhã, cujo objeto consiste na participação, na modalidade de 

futebol, em competições desportivas, na promoção e organização de espetáculos 

desportivos e no fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática 

desportiva da modalidade. 

188. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

899.483,50 e € 991.762,02239, respetivamente. 

 

237 Cf. fls. 5465 e 4693. 

238 Cf. fls. 4693 e 4695. 

239 Cf. fls. 4693 e 4695. Este valor corresponde à soma da rubrica “Vendas e Serviços Prestados” com os 

rendimentos de “receita de apostas desportivas” que constam da rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, cf. 

fls. 5492 a 5493, uma vez que  estas rubricas se enquadram nos objetivos principais de uma sociedade 

desportiva, tal como sucede com as restantes sociedades desportivas que disputaram os campeonatos da 

Primeira e Segunda Ligas na época desportiva de 2019/2020, que (à exceção da visada Covilhã) registaram os 

rendimentos resultantes de “receita de apostas desportivas” na rubrica “Serviços Prestados”. 



 

75 

 

14.3.11. União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD 

189. A visada Oliveirense é uma sociedade anónima desportiva com o número único de pessoa 

coletiva 510639860, com sede em Praceta da União Desportiva Oliveirense – Apartado 

1153, 3721-909 Oliveira de Azeméis, cujo objeto consiste na participação, na modalidade 

de futebol, em competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização 

de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas 

com a prática desportiva profissionalizada da referida modalidade. 

190. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

545.679,85 e € 428.012,79240, respetivamente. 

14.3.12. Varzim Sporting Club - Futebol, SDUQ, Lda. 

191. A visada Varzim é uma sociedade por quotas com o número único de pessoa coletiva 

513610456, com sede na Rua do Varzim Sport Club, 4490-588 Póvoa de Varzim, cujo objeto 

consiste na participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e 

organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a prática desportiva. 

192. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

903.854,12 e € 1.578.976,58241, respetivamente. 

14.3.13. União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD 

193. A visada Vilafranquense é uma sociedade anónima desportiva com o número único de 

pessoa coletiva 510779301, com sede em Estrada Nacional n.º 10, Campo do Cevadeiro, 

2600-262 Vila Franca de Xira, cujo objeto consiste na participação nas competições de 

futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos, e o fomento ou 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da 

modalidade de futebol. 

 

240 Cf. fls. 4693 a 4695. 

241 Cf. fls. 4694 a 4695. 
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194. O volume de negócios individual realizado nas épocas 2019/2020 e 2020/2021 foi de € 

503.189,51 e € 734.785,08242, respetivamente. 

 

15. Enquadramento legal e regulamentar da contratação de jogadores de futebol 

profissional  

15.1. Competições profissionais de futebol masculino a nível nacional e europeu 

195. O futebol masculino profissional é desenvolvido em cinco competições principais a nível 

nacional, e três a nível europeu.  

196. A LPFP organiza e regulamenta três das cinco competições nacionais (cf. parágrafo 126): a 

Primeira Liga, a Segunda Liga e a Taça da Liga (denominadas, respetivamente, Liga NOS, 

LEDMAN Liga Pro e Allianz Cup à data da factualidade em causa nos presentes autos)243. A 

época desportiva das competições organizadas pela LPFP tem início em 1 de julho e 

termina em 30 de junho do ano seguinte244. No entanto, em caso de força maior e em 

condições excecionais, a LFPF pode prorrogar o termo da época desportiva245, algo que 

veio a suceder na época de 2019/20, com a pandemia COVID-19. 

197. O campeonato da Primeira Liga corresponde ao escalão máximo do futebol profissional 

em Portugal. O número de clubes que participam neste campeonato tem variado ao longo 

dos anos. Na época desportiva 2014/15 a Primeira Liga foi alargada para 18 clubes, 

 

242 Cf. fls. 4694 a 4695. 

243 Cf. artigo 7.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP (com as alterações aprovadas nas 

Assembleias Gerais Extraordinárias de 27.06.2011, 14.12.2011, 21.05.2012, 28.06.2012, 27.06.2013, 

20.06.2014, 19 e 29.06.2015, 21.10.2015, 15.03.2016, 28.06.2016, 07.02.2017, 12.06.2017, 29.12.2017, 

27.02.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 29.06.2018, 22.05.2019 e 08.06.2020), descarregado de 

https://www.ligaportugal.pt/media/26273/regulamento-das-competicoes-2019-2020.pdf (Cf. Anexo 4 

constante do CD-ROM a fls. 1267). 

244 Cf. artigo 4.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). 

245 Cf. n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do 

CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/media/26273/regulamento-das-competicoes-2019-2020.pdf
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situação que se mantém desde essa data. No fim de cada época os 2 (dois) clubes pior 

classificados descem à Segunda Liga, sendo substituídos pelos 2 (dois) clubes melhor 

classificados da Segunda Liga246. 

198. O campeonato da Segunda Liga corresponde ao segundo escalão do futebol profissional 

em Portugal. Até à época desportiva 2011/12, apenas 16 clubes competiam na Segunda 

Liga. Na época 2012/13, o campeonato da Segunda Liga foi alargado para 22 clubes com a 

entrada em competição de seis equipas B247. Atualmente, a Segunda Liga conta com 18 

equipas248. 

199. A Taça da Liga foi criada na época desportiva 2007/08, tendo atualmente como 

participantes os clubes da Primeira e Segunda Ligas, com exceção das equipas B249. 

200. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) organiza e regulamenta duas das restantes 

competições nacionais aludidas supra: a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de 

Oliveira.  

201. A Taça de Portugal é disputada anualmente por um leque alargado de clubes que 

participam nos campeonatos da Primeira Liga, Segunda Liga, Campeonato de Portugal e 

campeonatos distritais250. 

202. A Supertaça Cândido de Oliveira é disputada, anualmente, num só jogo, no mês de agosto 

e marca o início da época desportiva. Os clubes qualificados para disputar esta competição 

 

246 Cf. artigo 21.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). 

247 Por equipa B entende-se a “equipa secundária de cada clube, criada no seio deste, encontrando-se 

competitivamente subordinada à equipa principal” – cf. alínea l) do artigo 3.º do Regulamento das 

Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

248 Cf. artigo 22.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). Sendo que, duas destas equipas dizem respeito ao SLB B e FCP B. 

249 Cf. artigo 27.º do Regulamento de Competições Organizadas pela LPFP (Cf. Anexo 4 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). 

250 Cf. artigo 9.º do Regulamento da Taça de Portugal, descarregado de 

https://www.fpf.pt/Portals/0/Documentos/RegimentosRegulamentos/REGULAMENTO%20Ta%C3%A7a%20d

e%20Portugal%20.pdf (Cf. Anexo 5 constante do CD-ROM a fls. 1267). 
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são o clube vencedor da Primeira Liga e o clube vencedor ou finalista da Taça de 

Portugal251. 

203. A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) organiza as seguintes competições a 

nível europeu: a Liga dos Campeões Europeus, a Liga Europa, a Supertaça Europeia e, 

desde a época de 2021/2022, a Liga Conferência Europa. 

204. No que respeita à Liga dos Campeões Europeus, cada associação nacional de futebol 

profissional participa (consoante a sua posição no ranking da UEFA) com 1 a 4 clubes 

melhor classificados no respetivo campeonato nacional de primeiro escalão252. Na época 

2019/20, participaram nesta competição dois clubes nacionais: o SLB e o FCP.  

205. Relativamente à Liga Europa, cada associação nacional de futebol profissional participa 

(consoante a sua posição no ranking da UEFA) com 2 a 4 clubes, contando sempre com a 

participação do vencedor da taça nacional253 – no caso português, a Taça de Portugal. Na 

época 2019/20, participaram nesta competição três clubes nacionais: o Sporting, o 

Sporting de Braga e o Vitória SC. 

 

251 Cf. Regulamento da Supertaça Cândido de Oliveira, descarregado de 

https://www.fpf.pt/DownloadDocument.ashx?id=14773#:~:text=A%20participa%C3%A7%C3%A3o%20na%20

Superta%C3%A7a%20%E2%80%9CC%C3%A2ndido,6. (Cf. Anexo 6 constante do CD-ROM a fls. 1267). Por 

razões relacionadas com a pandemia COVID-19, a edição de 2020 da Supertaça Cândido de Oliveira foi 

disputada em 23.12.2020. 

252 Cf. Artigo 3 do Regulamento da UEFA Champions League, Ciclo 2018-21, época desportiva 2020/2021, em 

vigor desde 24.09.2020: https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-

2020/21-Online (Cf. Anexo 7 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

253 Cf. Artigo 3 do Regulamento da UEFA Europa League, Ciclo 2018-21, época desportiva 2020/2021, em vigor 

desde 24.09.2020, descarregado de https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Europa-League-

2020/21-Online  (Cf. Anexo 8 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-2020/21-Online
https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-2020/21-Online
https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Europa-League-2020/21-Online
https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Europa-League-2020/21-Online
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206. A Supertaça Europeia é disputada, num único jogo, entre os vencedores da Liga dos 

Campeões Europeus e da Liga Europa254. Na época 2019/20, não participaram clubes 

nacionais nesta competição.  

15.2. Acórdão Bosman e livre circulação de jogadores 

207. Em 1995, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE ou Tribunal de Justiça) concluiu que 

o artigo sobre a livre circulação de trabalhadores (artigo 48.°) do Tratado que institui a 

Comunidade Económica Europeia (Tratado CEE) se opunha à aplicação de regras que eram 

adotadas por associações desportivas, nos termos das quais um jogador profissional de 

futebol, no termo do contrato que o vincula a um clube, só podia ser contratado por outro 

clube se este último pagasse ao primeiro uma indemnização de transferência, de formação 

ou de promoção255. 

208. No decorrer deste processo judicial, a UEFA comprometeu-se junto da Comissão Europeia 

(Comissão) a fazer inserir, em todos os contratos de jogadores profissionais, uma cláusula 

autorizando o jogador, no termo do contrato, a celebrar novo contrato com um clube à 

sua escolha. Estas disposições foram inseridas nos "princípios de colaboração entre as 

associações membros da UEFA e seus clubes", que tinham sido adotados em dezembro de 

1991 e tinham entrado em vigor a 01.07.1992256.  

209. Em abril de 1991, a Federação Internacional das Associações de Futebol (FIFA) adotou 

igualmente um regulamento relativo ao estatuto e às transferências dos jogadores de 

futebol (Regulation on the Status and Transfer of Players, “RSTP”), nos termos do qual se 

permitia ao jogador a celebração de um contrato com outro clube quando o contrato com 

 

254 Cf. artigo 3 do Regulamento da UEFA Super Cup, Ciclo 2018-21, época desportiva 2020-2021, descarregado 

de  https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Super-Cup-2020/Article-52-Unforeseen-

circumstances-Online (Cf. Anexo 9 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

255 Acórdão do Tribunal de Justiça de 15.12.1995, processo C-415/93, Union royale belge des sociétés de 

football association ASBL contra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contra Jean-Marc Bosman e outros 

e Union des associations européennes de football (UEFA) contra Jean-Marc Bosman, (acórdão Bosman). 

256 Cf. parágrafo 17 do acórdão Bosman. 

https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Super-Cup-2020/Article-52-Unforeseen-circumstances-Online
https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Super-Cup-2020/Article-52-Unforeseen-circumstances-Online
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o seu antigo clube terminasse, fosse rescindido ou chegasse ao seu termo nos seis meses 

subsequentes. 

210. Não obstante as sucessivas alterações a que tem sido sujeito, é ainda o RSTP que 

estabelece as regras vinculativas, aplicáveis mundialmente, relativas ao estatuto dos 

jogadores, à sua elegibilidade para participar em futebol organizado e à sua transferência 

entre clubes pertencentes a diferentes associações, devendo a transferência de jogadores 

entre clubes pertencentes à mesma associação ser regulada pela associação em causa257.  

211. O RSTP contém, aliás, um conjunto de normas que devem obrigatoriamente constar dos 

regulamentos das associações nacionais258, e que dizem respeito, nomeadamente, ao 

estatuto dos jogadores, ao seu registo incluindo as respetivas “janelas de transferência” e, 

bem assim, às relações contratuais entre jogadores e clubes. 

212. De acordo com o RSTP as associações nacionais devem ainda assegurar, através de normas 

a incluir nos seus regulamentos, a estabilidade contratual e o respeito pelas normas 

nacionais imperativas e contratos de trabalho coletivos259.  

15.3. Regras relativas à contratação de jogadores em Portugal 

15.3.1. Análise da AdC em sede de NI 

213. Em Portugal, as normas e princípios supra  referidos constam do Regulamento do Estatuto 

da Categoria da Inscrição e Transferência de Jogadores (RECITJ)260, aprovado pela direção 

 

257 Cf. artigos 1 e 2 do RSTP. 

258 Cf. artigos 2 a 8, 10 a 12bis e 18 a 19bis do RSTP. 

259 Em especial, os regulamentos nacionais devem respeitar os seguintes princípios: do respeito pelos 

contratos celebrados (13), da ausência de consequências para a contraparte em caso de cessação do contrato 

por justa causa (14 e 15), da não cessação de contratos no decorrer da época (16), do direito a compensação 

pela cessação do contrato sem justa causa e da imposição de sanções desportivas à parte que termine o 

contrato sem justa causa (17). 

260 Para efeitos do presente processo contraordenacional será tida em conta a redação da versão em vigor à 

data dos factos imputados às visadas, i.e., a versão que entrou em vigor a 02.07.2019, com as alterações 

aprovadas na reunião de Direção da FPF de dia 25.06.2019, conforme Comunicado Oficial da FPF de 
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da FPF ao abrigo do Regime Jurídico das Federações Desportivas261. Este regulamento 

estabelece “as normas relativas ao estatuto e categoria do jogador, à sua capacidade para 

participar em provas ou competições oficiais, ainda que revistam natureza lúdica ou de 

recreação, e ao regime aplicável à respetiva inscrição e transferência entre Clubes” (artigo 

2.º), e é aplicável “aos jogadores e aos Clubes filiados na FPF, na LPFP e nas Associações de 

Futebol Distritais e Regionais” (artigo 3.º). 

214. Para poder exercer atividade desportiva competitiva em Portugal, o jogador tem de estar 

registado na FPF como profissional (cf. n.º 1 do artigo 11.º do RECITJ e n.º 1 do artigo 15 do 

RSTP). Como tal, todos os contratos de trabalho celebrados entre os clubes e os jogadores 

devem ser registados junto da FPF (cf. artigo 12.º do RECITJ). 

215. Acresce que, de acordo com o RECITJ um jogador apenas pode celebrar um contrato de 

trabalho desportivo se não se encontrar vinculado desportivamente a outro clube ou se 

apenas faltarem 6 meses para caducar o contrato em vigor (cf. n.º 1 do artigo 12.º do RECITJ 

e n.º 3 do artigo 18 do RSTP).  

216. A competência para o registo dos jogadores é da FPF, encontrando-se a organização do 

respetivo processo de inscrição e registo provisório delegada nas Associações Distritais e 

Regionais e na LPFP (cf. artigo 18.º do RECITJ).  

217. Em cada época desportiva, a FPF fixa dois períodos de inscrição (também conhecidos por 

janelas de transferências). O primeiro período de inscrição não pode exceder doze 

semanas, deve ter início após o final da época e terminar, preferencialmente, antes do 

início das competições da nova época. O segundo período de inscrição não pode exceder 

quatro semanas e deve ter lugar, preferencialmente, a meio da época (cf. artigo 15.º do 

RECITJ).  

 

01.07.2019, não obstante o mesmo ter sido, entretanto, revogado pelo Regulamento aprovado pela direção 

da FPF na sua reunião de 10.07.2020, que entrou em vigor a 14.07.2020. 

261 Decreto-Lei n.º 248-B/2998, de 31 de dezembro (RJFD), alterado, por último pela Lei n.º 101/2017, de 28 de 

agosto. Em especial, cf. artigos 10.º, e alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 41.º do RJFD. 
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218. O disposto nos números anteriores não é aplicável à inscrição de um jogador profissional 

desportivamente desvinculado262 que se encontre em situação de desemprego, desde que 

o registo tenha caducado, em virtude de o contrato de trabalho desportivo que o vinculava 

ao clube ter cessado antes do fim do período fixado para a inscrição de jogadores (n.º 2 do 

artigo 15.º do RECITJ). 

15.3.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

219. De acordo com a LPFP, o princípio da necessidade de preservação da estabilidade e 

integridade das competições é “[u]m dos pilares basilares que preside à organização de 

competições de futebol”, quer na dimensão desportiva e competitiva, quer na dimensão 

financeira (nomeadamente, tendo em vista “assegurar a sustentabilidade das 

competições, por via da promoção da sustentabilidade financeira dos praticantes e das 

entidades que concorrem entre si”) 263.  

220. Segundo esta visada, daquele princípio derivam, entre outras, (1) “medidas destinadas a 

assegurar a […] estabilidade contratual entre clubes e jogadores, que consiste num 

conjunto de regras que tem por objetivo assegurar que ambas as partes honrem os termos 

dos seus contratos para evitar que os jogadores mudem de clube no decurso da 

competição e tal afete a justeza (fairness) da competição”264, (2) períodos de inscrição de 

jogadores, (3) “redistribuição de receitas entre os clubes como parte do mecanismos de 

solidariedade e do desenvolvimento da formação”, e (4) “monitorização das transações 

respeitantes a transferências e das contas financeiras dos clubes”265. 

221. Mais refere a visada, que, tendo em conta a sua importância para o futebol profissional, 

tal princípio está presente nas normas regulamentares da FIFA (Estatutos e Regulamento 

que rege a sua aplicação, Código Disciplinar, Regulamento sobre o Licenciamento de 

 

262 Por “jogador desportivamente desvinculado”, deve entender-se o jogador cuja desvinculação do Clube pelo 

qual se encontrava inscrito foi considerada, pelas entidades competentes e nos termos regulamentares, lícita 

para efeitos desportivos, podendo ser inscrito por outro Clube (cf. pág. 5 do RECITJ). 

263 Cf. fls. 1942 – parágrafo 246 da PNI da visada LPFP. 

264 Cf. fls. 1942 – parágrafo 247 (1) da PNI da visada LPFP. 

265 Cf. fls. 1942 – parágrafo 247 (2) da PNI da visada LPFP. 
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Clubes, Regulamento sobre Jogos Internacionais); da UEFA (Estatutos, Regulamento de 

Licenciamento e Fair Play Financeiro), FPF (Estatutos) e da LPFP (Estatutos e Regulamento 

de Competições) no RSTP. Na vertente financeira em especial, e a nível nacional, aquele 

princípio toma forma nas normas relativas aos pressupostos de acesso às competições, 

contidas, nomeadamente, no RJFD (Regime jurídico das federações desportivas e as 

condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva) e na Portaria n.º 

50/2013, de 5 de fevereiro; nos Estatutos da LPFP e no Manual de Licenciamento para as 

Competições. 

222. Realça a LPFP que aqueles princípios, por um lado, “subjazem também ao reconhecimento 

e manutenção do estatuto de utilidade pública da FPF, nos termos dos artigos 21.º e 27.º 

do RJFD” e, por outro, “que devem estar igualmente acautelados no âmbito do regime 

disciplinar aplicável às competições desportivas, incluindo as de futebol, nas suas 

dimensões de ética desportiva e verdade das competições desportivas, conforme manda 

o artigo 53.º, alínea a) do RJFD” 266. 

223. Acrescenta a LPFP que a necessidade de salvaguardar a estabilidade e a integridade 

desportiva é a razão de ser da regra segundo a qual as alterações aos regulamentos 

federativos só produzem efeitos na época seguinte (nos termos dos artigos 34.º, n.º 4 do 

RJFD e artigo 4.º do Regulamento Geral da LPFP)267.  

224. Conclui a LPFP afirmando que “a atuação das entidades com a competência e atribuições 

para a organização de competições de futebol, onde se inclui a Liga, deve ser pautada pela 

necessidade de preservar a estabilidade e a integridade das competições organizadas por 

essas entidades, em diversas dimensões, incluindo a dimensão financeira e 

correspondente sustentabilidade”268. 

225. Após traçar o quadro supra, a visada LPFP alega que a Autoridade não enquadrou 

devidamente a matéria da contratação de jogadores na lei, nomeadamente por omitir a 

aplicabilidade de normas respeitantes à “inscrição e licenciamento de jogadores 

 

266 Cf. fls. 1948 a 1949 – parágrafos 284 a 285 da PNI da LPFP. 

267 Cf. fls. 1947v a 1948 – parágrafos 281 a 283 da PNI da LPFP. 

268 Cf. fls. 1951 – parágrafo 301 da PNI da LPFP. 
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profissionais em competições oficiais da Liga”269, que, decorrendo do princípio da 

integridade das competições, derrogam as “normas e práticas laborais normalmente 

aplicáveis à generalidade dos contratos de trabalho, nomeadamente quanto aos seguintes 

aspetos: (i) “limitam a liberdade dos jogadores de se mudar de um empregador para 

outro,”270, podendo os contratos apenas ser resolvidos  sem consequências (como sanções 

desportivas) se houver justa causa, e (ii) “estabelecem um conjunto de procedimentos 

aplicáveis à contratação de jogadores, incluindo períodos de inscrição específicos e um 

sistema de taxas de transferência entre os clubes de modo a limitar a total proibição da 

mobilidade dos jogadores”271. 

226. De acordo com a LPFP, aquelas especificidades justificam-se, ainda, (i) pelo facto de nas 

competições europeias e nacionais vigorar um sistema de promoção e descida, com base 

no mérito desportivo e (ii) porque visam assegurar a estabilidade contratual necessária 

para garantir a estabilidade dos plantéis até ao termo da época, para preservar a qualidade 

e a competitividade das provas272. 

227. Assim, afirma a LPFP, a respeito das suas competências relativas às competições 

profissionais, importa ter em conta os Estatutos da FPF (artigo 94.º, n.º 3), o RECITJ (artigos 

18.º, n.os 1 e 2, 19.º e 20.º, n.º 3), a LBAFD (Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto) 

(artigo 22.º, n.os 1 e 2, 24.º), o RJFD (artigos 26.º, n.º2, 27.º, n.º 1 e 29.º e 58.º, n.º 2), e os 

Estatutos da LPFP (artigos 6.º, 7.º e 8.º).  

228. Por outro lado, quanto à inscrição e contratação de jogadores profissionais de futebol, é 

necessário ter em conta as disposições da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho (“Lei n.º 54/2017”, 

artigos 3.º, n.º 2, 7.º, n.os 1, 2 e 3 e 22.º), do RJFD (artigos 26.º, n.º2, 27.º, n.º 1 e 29.º), o 

Regulamento do Estatuto, da Categoria, da Inscrição e Transferência de Jogadores da FPF 

(“RECITJ”, artigos 15.º, n.os 1, 2 e 3, 18.º, n.os 1 e 2, 19.º e 20.º, n.º 3), dos do Contrato coletivo 

de trabalho celebrado entre a LPFP e o SJPF (“CCT”, artigos 8.º, 10.º) e o Regulamento das 

 

269 Cf. fls. 1951v – parágrafo 304 da PNI da visada LPFP. 

270 Cf. fls. 1951v – parágrafo 306 (1) da PNI da visada LPFP. 

271 Cf. fls. 1951v a 1952 – parágrafo 306 (2) da PNI da visada Liga. 

272 Cf. fls. 1952 – parágrafos 307 e 308 da PNI da LPFP.  
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Competições organizadas pela Liga Portugal (“RC”, artigos 74.º, n.os 2, 3 e 4, 76.º, n.os 1, 3 e 

12 e Anexo II)273.  

229. Para a LPFP resulta, em síntese, daquelas normas que:  

(i) os jogadores cujo contrato se tenha extinguido no decurso da época 2019/2020 

apenas poderiam ser inscritos de 01.07.2019 a 02.09.2019 ou de 01.01.2020 a 

31.01.2020);  

(ii) fora dos períodos de inscrição regulamentados, na época 2019/2020, apenas 

poderiam ser inscritos pelas sociedades desportivas que participam nas 

competições profissionais organizadas pela Liga:  

a) “jogadores desempregados”, que tenham tido atividade como jogador 

profissional de futebol no decurso da época desportiva que cessou no dia 

30.06.2019 – desde que fossem inscritos até 2 de março;  

b) jogadores em substituição de outros inscritos e incluídos no plantel nos 

casos de falecimento de um jogador sob contrato de trabalho desportivo 

registado na Liga Portugal; lesão grave do guarda-redes ou do seu 

substituto; ou lesão grave de um jogador ao serviço da Seleção Nacional” – 

podendo ser inscritos até ao final da época em curso; e  

c) jogadores juniores que tenham representado o clube nas últimas duas 

épocas – podendo ser inscritos até ao final da época em curso.  

230. No mesmo sentido, afirma a visada Famalicão que “à data do Comunicado, e por imposição 

do regime regulamentar em vigor, a generalidade dos jogadores já não poderiam ser 

inscritos na LPFP para jogarem por outro clube que não aquele com que tinham um vínculo 

laboral naquela data”274. 

 

273 Cf. fls. 1956v a 1957 – parágrafo 339 e 340 da PNI da visada LPFP. 

274 Cf. fls. 1889 – parágrafo 57 (x) da PNI da visada Famalicão. 



 

86 

 

231. Em qualquer caso, refere a LPFP, a utilização daqueles jogadores sempre dependeria da 

existência de vaga para os mesmos nos respetivos plantéis, nos termos do artigo 77.º, n.os 

2 a 4 do RC. 

232. De resto, para a LPFP275, resulta do artigo 11, n.º 1 do RECITJ que “qualquer jogador inscrito 

por uma sociedade desportiva que participe nas competições profissionais organizadas 

pela Liga cujo contrato de trabalho desportivo caduque em 6 ou menos meses pode 

livremente celebrar um contrato de trabalho desportivo com outra sociedade desportiva, 

ao abrigo das regras regulamentares aplicáveis”276.  

233. A visada Sporting alega que a análise da AdC relativamente ao enquadramento legal e 

regulamentar peca, essencialmente, por: (i) ser preponderantemente nacional, ignorando 

a natureza internacional do futebol profissional; (ii) centrar-se maioritariamente na 

perspetiva juslaboral, ignorando a autonomia e especificidade do desporto em sede de 

direito da concorrência, bem como a própria flexibilização do enquadramento laboral no 

contexto da pandemia COVID-19; e por (iii) analisar a alegada infração sem ter 

devidamente em conta o contexto excecional e de emergência da pandemia COVID-19277. 

234. No que diz respeito ao “enquadramento normativo multinível do futebol profissional”, o 

Sporting realça que a “a FPF, assim como todos os associados que a integram […], 

encontram-se vinculados aos regulamentos emitidos pela FIFA e, consequentemente, 

também ao RSTP nas suas diversas versões”278. 

235. Neste quadro, a limitação à inscrição de jogadores nos períodos temporais compreendidos 

nas janelas de transferência decorre do artigo 6.º do RSTP, estando, a nível nacional, 

consagrada quer no RECITJ (atual artigo 16.º), quer no RC (artigo 76.º)279; alegando que “tais 

restrições encontram a sua justificação à luz da necessidade de assegurar a regularidade 

das competições desportivas – incluindo as condições de competitividade entre as equipas 

 

275 Cf. no mesmo sentido, fls. 3322 – parágrafo 43 da PNI da visada Moreirense. 

276 Cf. fls. 1952 – parágrafo 309 da PNI da visada LPFP. 

277 Cf. fls. 2722 a 2723 - parágrafos 72 a 75 da PNI da visada Sporting. 

278 Cf. fls. 2727 - parágrafo 84 da PNI da visada Sporting. 

279 Cf. fls. 2727 a 2729 – parágrafos 85 a 91 da PNI da visada Sporting. 
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que nas mesmas participam –, a qual seria posta em causa caso as transferências 

pudessem ocorrer a todo o tempo”.  

236. Mais alega esta visada que “tais restrições são anteriores à pandemia Covid-19 e 

mantiveram-se após a mesma, sendo que apenas em 25.06.2020, na sequência da adoção 

de uma deliberação do Conselho da FIFA da mesma data, foi a referida restrição objeto de 

uma medida transitória de flexibilização que se traduziu no aditamento ao artigo 6.º do 

RSTP da seguinte passagem: 

«As a temporary exception to this rule, a professional whose contract has expired or been 

terminated as a result of COVID-19 has the right to be registered by an association outside 

a registration period, regardless of the date of expiry or termination»” (realce no original). 

237. Neste enquadramento, de acordo com a visada Sporting, a referência, na Circular n.º 1714 

da FIFA, de 07.04.2020, àquela flexibilização do período de inscrição constituiu uma mera 

recomendação, sendo que a alteração em causa apenas entrou em vigor em 25.06.2020, 

conforme resulta do artigo 29.º versão do RSTP de junho de 2020, publicada a 25.06.2020. 

Assim, entre 07.04.2020 e 02.06.2020 a redação do artigo 76.º, n.º 1 do RC estava em 

conformidade com o disposto na redação do artigo 6.º, n.º 1 do RSTP em vigor entre 

aquelas datas. 

238. Para a visada Sporting, “na verdade, ao dar cumprimento à ordem ilegal em causa – 

porquanto fundada na imputação de uma infração inexistente – da AdC, a LPFP veio na 

verdade antecipar a alteração que viria a ser introduzida pela FIFA no artigo 6.º do RSTP a 

qual, importa reafirmar, não vigorava ainda à data do cumprimento das medidas 

ordenadas pela AdC”280. 

239. No entender da visada SLB, o enquadramento legal e regulamentar da contratação de 

jogadores de futebol profissional apresentado na NI é impreciso e incompleto, inquinando 

as conclusões da AdC281. 

 

280 Cf. fls. 2731 – parágrafo 98 da PNI da visada Sporting. 

281 Cf. fls. 2639 – parágrafo 95 da PNI da visada SLB. 
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240. Relativamente às entidades relevantes referidas na NI, realça a visada SLB que a FPF tem 

como principal objeto a promoção, regulamentação e direção, a nível nacional, do ensino 

e prática do futebol, sendo membro da UEFA e FIFA282. Esta federação desportiva engloba, 

nomeadamente, a LPFP. Sendo que, “[p]or força da correspondente estrutura associativa, 

a FPF e, bem assim, a LPFP, estão adstritas a cumprir as decisões e regulamentos da FIFA 

e da UEFA, nos termos dos respetivos estatutos” (realce no original) 283. 

241. No que toca às transferências de jogadores, entende a mesma visada que, uma vez que as 

regras do RSTP versam sobre “transferências entre clubes pertencentes a diferentes 

associações” (realce e sublinhado no original)284, o mesmo apenas é diretamente aplicável 

a transferências internacionais de jogadores” e a “transferência de jogadores entre clubes 

pertencentes à mesma associação é regida por regulamentação específica emitida pela 

associação em causa” (realces e sublinhados no original)285. 

242. Neste quadro, é “a FPF [que] dispõe de competências exclusivas para o exercício de 

poderes públicos de regulamentação e disciplina do futebol em Portugal” (realce no 

original)286; tendo sido no exercício dos poderes regulamentares atribuídos por lei à FPF 

que esta aprovou “o Regulamento do Estatutos, Categoria, Inscrição e Transferência de 

Jogadores (“Regulamento ECITJ”)” (realce no original)287. 

243. Mais refere esta visada que é o contrato que regula a relação entre a FPF e a LPFP que 

atribui competência à LPFP para organizar e regulamentar competições de futebol 

profissional, onde se incluem a Primeira Liga, a Segunda Liga e a Taça da Liga288, sendo no 

exercício daquelas competências que a LPFP aprova o RC289, nos termos do qual “a época 

desportiva decorre de 1 de julho a 30 de junho, “podendo a LPFP, em caso de força maior 

 

282 Cf. fls. 2639 – parágrafo 97 a 98 da PNI da visada SLB. 

283 Cf. fls. 2640 – parágrafo 102 da PNI da visada SLB. 

284 Cf. fls. 2640 – parágrafo 103 da PNI da visada SLB. 

285 Cf. fls. 2640 – parágrafos 104 a 105 da PNI da visada SLB. 

286 Cf. fls. 2640 – parágrafo 106 da PNI da visada SLB. 

287 Cf. fls. 2640 – parágrafo 108 da PNI da visada SLB. 

288 Cf. fls. 2640 – parágrafo 110 a 111 da PNI da visada SLB. 

289 Cf. fls. 2641 – parágrafo 112 da PNI da visada SLB. 
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e em circunstâncias excecionais, devidamente justificadas, prorrogar o termo da época 

desportiva, assim como suspender, total ou parcialmente, qualquer competição oficial por 

si organizada”290. 

244. Donde, a nível nacional o estatuto e a transferência de jogadores profissionais entre clubes 

nacionais, filiados na FPF e na LPFP são regidos nomeadamente, não só pelo RECITJ, como 

também pelo RC291. 

245. Destes regulamentos, entende a visada SLB ser de destacar292: 

(i) Requisito obrigatório de utilização de um sistema eletrónico nacional de 

transferência de jogadores (para todas as transferências nacionais); 

(ii) Inscrição de um jogador num novo clube sem utilização do sistema supra resulta 

na invalidade da inscrição. 

(iii) Apenas é admissível a inscrição de jogadores em dois períodos anuais de registo 

(salvo situações excecionais). 

246. Sublinha a visada que “o registo do contrato do jogador e a respetiva inscrição na FPF e na 

LPFP são condições essenciais para que possa jogar futebol profissional, sendo que o 

jogador apenas pode estar inscrito num clube de cada vez” (realce e sublinhado no 

original). São condições cumulativas para aquele registo293: 

(i) O jogador não poderá encontrar-se vinculado desportivamente a outro clube ou o 

seu contrato está nos últimos 6 meses de vigência; 

(ii) O contrato deverá respeitar os requisitos regulamentares (conteúdo, período e 

documentação anexa aplicável); 

 

290 Cf. fls. 2641 – parágrafo 113 da PNI da visada SLB. 

291 Cf. fls. 2641 – parágrafo 114 da PNI da visada SLB. 

292 Cf. fls. 2641 – parágrafo 115 da PNI da visada SLB. 

293 Cf. fls. 2641 – parágrafo 116 e 117 da PNI da visada SLB. 
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(iii) O jogador não poderá ter sido registado por outros dois clubes naquela época 

(máximo de registos por época é de três clubes), só estando elegível para participar 

em jogos oficiais por dois clubes. 

247. Por outro lado, refere a mesma que a inscrição de jogadores fora dos períodos 

regulamentares, só é possível relativamente a294: 

(i) Jogadores desempregados; 

(ii) Jogadores em substituição de outros inscritos e incluídos no plantel nos seguintes 

casos: 

a) falecimento de um jogador sob contrato de trabalho desportivo 

registado na Liga Portugal; 

b) lesão grave do guarda-redes ou do seu substituto; 

c) lesão grave de um jogador ao serviço da Seleção Nacional. 

248. A inscrição de jogadores desempregados fora dos períodos regulamentares depende da 

verificação das seguintes condições cumulativas295: 

(i) O jogador deve estar desempregado desde o termo da época anterior e ter tido 

atividade no decurso da época que terminou nessa data;  

(ii) Encontra-se em situação de desemprego o jogador cujo contrato tenha cessado 

antes do termo da época anterior (por caducidade, resolução com justa causa por 

iniciativa do jogador, ou acordo, desde que o mesmo tenha ocorrido antes do fim 

do primeiro período de registo). 

(iii) Só é possível inscrever um jogador fora do período de registo até ao último dia do 

mês de fevereiro de cada época desportiva; sendo que, 

(iv) Só é possível registar o contrato se existir vaga relativamente ao limite máximo de 

jogadores a inscrever previsto no RC. 

 

294 Cf. fls. 2642 – parágrafo 122 da PNI da visada SLB. 

295 Cf. fls. 2642 – parágrafo 123 da PNI da visada SLB. 
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249. Donde, realça a visada SLB que embora o artigo 10.º do CCT preveja que, no caso de 

cessação do contrato durante a época  por caducidade, rescisão por mútuo acordo ou 

resolução com justa causa, “pode o jogador transferir-se definitivamente para outro clube 

ou sociedade desportiva durante o decurso da época desportiva e ser ainda nela utilizado 

pelo seu novo clube, desde que a extinção do seu contrato seja comunicada à LPFP, ao 

SJFP e à FPF até 31 de março”, mas esta disposição inicia com a expressão “sem prejuízo 

de eventuais limitações ou condições decorrentes dos regulamentos desportivos” (realce 

da AdC); pelo que sempre deverá tal jogador ser inscrito dentro dos períodos 

regulamentares de transferência, nos termos do artigo 76.º, n.º 12 do RC296.  

250. Neste quadro, argumenta a SLB ser “compreensível que toda a negociação e contratação 

de jogadores profissionais – quer os contratos tenham terminado por caducidade, por 

rescisão por mútuo acordo, por resolução com justa causa ou denúncia – se concentre nos 

períodos das duas janelas de transferência, dado que apenas nesses períodos é possível a 

inscrição de jogadores a fim de jogarem futebol profissional” 297. 

15.3.3. Análise da AdC e conclusões 

251. No que diz respeito ao enquadramento legal e regulamentar da atividade da LPFP e tendo 

em conta os elementos aportados aos autos pelas visadas em sede de pronúncias à Nota 

de Ilicitude, descritas supra, verifica-se que:  

(i) A LPFP integra a FPF por força dos artigos 22.º da LBEFD, artigo 26.º do RJFD; 

(ii) A relação entre a da FPF com a LPFP é regulada por contrato entre as mesmas, o 

qual deverá ter validade de 4 anos e regular, nomeadamente, o número de clubes 

que participam na competição desportiva profissional e o regime de acesso entre 

as competições desportivas não profissionais e profissionais, nos termos dos 

artigos 23.º da LBEFD e 28.º da RJFD; 

 

296 Cf. fls. 2642 – parágrafo 124 da PNI da visada SLB. 

297 Cf. fls. 2642 – parágrafo 126 da PNI da visada SLB. 
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(iii) Por delegação da FPF, a LPFP exerce as seguintes competências relativas às 

competições profissionais em especial (nos termos dos artigos 22.º, n.º 2 da LBEFD, 

27.º, n.º 1, 29.º e 58, n.º 2 do RJFD, 91.º, n.º 2 e 94.º, n.º 3 dos Estatutos da FPF): 

a) Organizar e regulamentar as competições de natureza profissional, 

respeitando as regras técnicas definidas pelos competentes órgãos 

federativos nacionais e internacionais (nos termos dos artigos 22.º, n.º 2 

da LBEFD, 27.º, n.º 1 e 29.º do RJFD, 6.º, 7.º, alíneas a) e d) dos Estatutos da 

LPFP) – em especial, sendo competente para a organização do processo 

de inscrição e registo provisório dos jogadores profissionais (artigos 18.º 

a 20.º do RECITJ, 75.º do RC e 8.º, alínea f) dos Estatutos da LPFP); e 

b) Definir os pressupostos desportivos, financeiros e de organização de 

acesso às competições profissionais, bem como fiscalizar a sua execução 

pelas entidades nelas participantes, no respeito dos parâmetros definidos 

(atualmente) pela Portaria n.º 50/2013, de 5 de fevereiro (nos termos dos 

artigos 22.º, n.º 2 da LBEFD, 27.º, n.º 1, 58.º, n.º 2 e 59.º do RJFD, 91.º, n.º 2 

dos Estatutos da FPF, 8.º, n.º 1, alínea a) dos Estatutos da LPFP). 

252. Relativamente à inscrição e contratação de jogadores em especial, no caso de um jogador 

desempregado, nomeadamente, “o jogador que tenha promovido por acordo a cessação 

do contrato de trabalho desportivo, ou vínculo equiparado, a que se mostrava vinculado 

desde que essa desvinculação contratual por acordo tenha sido realizada antes do fim do 

primeiro período de inscrição” (número 3 do Anexo II ao RC), sendo que “[a] partir último 

dia do mês de fevereiro de cada época desportiva, não é possível proceder ao registo de 

contratos de jogadores desempregados fora dos prazos e condições de inscrição que 

resultam do Regulamento das Competições, em vista à defesa e salvaguarda da 

integridade das competições” (número 3 do Anexo II ao RC). Deste modo, à luz da 

regulamentação nacional, um jogador desempregado apenas poderia ser inscrito para 

jogar na época 2019/2020 por outro clube até ao dia 02.03.2020 (artigo 76.º, n.º 2 do RC). 

253. De resto, apenas seria permitida a inscrição de jogadores fora daqueles dois períodos, e 

até ao termo da época, (i) se fossem juniores e tivessem representado o clube nas últimas 

duas épocas ou (ii) jogadores seniores em substituição de outros inscritos e incluídos no 
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plantel nos casos de falecimento de jogador ou lesão grave do guarda-redes ou seu 

substituto ou de um jogador ao serviço da Seleção Nacional (artigo 76.º, n.os 4 e 5 do RC). 

254. Em qualquer caso, a inscrição por um novo clube sempre dependeria da existência de vaga 

no respetivo plantel, tendo em conta os limites fixados, nos termos do artigo 77.º e número 

6 do Anexo II ao RC. 

255. Por outro lado, “[a] inscrição de jogadores cujo contrato, anteriormente registado na Liga 

Portugal, se tenha extinguido durante o decurso da época por caducidade, rescisão por 

mútuo acordo ou rescisão unilateral, sob invocação de justa causa deve ser efetuada 

dentro dos períodos de inscrição previstos” (realce da AdC), nos termos do artigo 76.º, n.º 

12 do RC. Assim, decorre das normas regulamentares que um jogador cujo contrato 

cessasse durante a época de 2019/2020, apenas poderia jogar por outro clube caso fosse 

inscrito até dia 31.01.2020. 

256. A este respeito, importa ainda referir que o argumento da visada SLB de que, nos casos 

previstos no artigo 10.º do CCT, a inscrição dos jogadores noutro clube sempre teria de ser 

realizada nos períodos regulamentares fixados não parece compatível com a letra daquela 

norma, da qual decorre a possibilidade de comunicação da extinção do vínculo anterior 

até 31 de março; tanto mais que, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 54/2017, “a eficácia 

da cessação do contrato de trabalho desportivo depende da comunicação às entidades 

que procedem ao registo obrigatório[…]”, e que “o vínculo desportivo tem natureza 

acessória em relação ao vínculo contratual e extingue-se com a comunicação prevista no 

presente artigo, podendo ser registado novo contrato, nos termos gerais”. Em todo o caso, 

mesmo admitindo que um jogador que resolvesse o seu contrato no decurso da época 

poderia ser inscrito por outro clube até 31 de março, verifica-se que, à data do início da 

factualidade em causa nos presentes autos, também aquele prazo já tinha passado. 

257. Resulta do supra exposto que à luz da regulamentação nacional em vigor à data dos factos 

sub judice, os jogadores que terminassem o seu contrato nos termos – e à data – dos 

comunicados de 07.04.2020 e 08.04.2020 já não poderiam ser inscritos para jogar por um 

clube diferente ainda durante a época de 2019/2020, mas apenas na época seguinte. 

258. Não obstante, o argumento da visada SLB segundo o qual toda a negociação e contratação 

de jogadores profissionais se concentra nos períodos regulamentarmente definidos para 
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a inscrição de jogadores (cf. parágrafo 250) não pode ser aceite. Não obstante o registo 

dos jogadores apenas poder ser realizado naqueles períodos fixados (sem prejuízo das 

exceções supra referidas), a negociação e, pelo menos em teoria, também a celebração do 

novo contrato para vigorar a partir da época seguinte, podem ocorrer ainda no decurso da 

época em curso, independentemente da modalidade de cessação do contrato em vigor (cf. 

artigo 11.º do RECITJ), conforme, de resto, reconhecido pela própria LPFP nos parágrafos 

489 a 491 da sua PNI (fls. 1980v). 

259. Neste sentido, importa ainda referir que é frequentemente utilizada a figura do contrato-

promessa de contrato de trabalho desportivo, a qual se encontra expressamente prevista 

no artigo 8.º da Lei n.º 54/2017. 

260. A visada SLB argumenta também que as regras do RSTP apenas se aplicam diretamente às 

transferências internacionais de jogadores, sendo a “transferência de jogadores entre 

clubes pertencentes à mesma associação […] regida por regulamentação específica emitida 

pela associação em causa” (cf. parágrafo 241)298.  

261. Não obstante, cumpre dizer a este respeito que nos termos do artigo 1.º, n.º 3 alínea a) do 

RSTP, o seu artigo 6.º constitui uma das normas vinculativas a nível nacional, devendo ser 

incluído na regulamentação nacional sem modificações. Com efeito, de acordo com o 

comentário da própria FIFA ao RSTP299: 

“Article 6 is a binding provision at national level. Hence, and even though the transfer of 

players between clubs affiliated to the same member association is governed by national 

regulations, member associations may not provide for different registration periods at 

national level in respect of ’first registrations’ or national transfers. The registration periods 

communicated via TMS are binding for national transfers and international transfers. 

Although this was the practice and interpretation of the rule applied by FIFA since its 

inception, express wording was introduced to article 6 in January 2021 to avoid any further 

doubt” (realce da AdC). 

 

298 Cf. fls. 2640 – parágrafos 104 a 105 da PNI da visada SLB. 

299 Cf. Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players – Edition 2021, FIFA, p. 50. 
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262. Por último, a visada Sporting argumenta (cf. parágrafo 238) que a existência de uma 

infração ao direito da concorrência por parte das visadas estaria totalmente dependente 

da entrada em vigor da norma temporária incluída no artigo 6.º do RSTP, segundo a qual 

um jogador cujo contrato tenha cessado por motivos relacionados com a pandemia COVID-

19 teria o direito a ser registado por uma associação membro da FIFA fora dos períodos de 

registo, independentemente da data de cessação do contrato. 

263. Tratando-se de uma matéria de direito, responder-se-á a este argumento na subsecção  

21.3.4.2.  

264. Pelo exposto, e não obstante os elementos aportados aos autos pelas visadas em sede de 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, conclui-se que à data dos factos sub judice, os 

jogadores que terminassem o seu contrato nos termos – e à data – dos comunicados de 

07.04.2020 e 08.04.2020 já não poderiam ser inscritos para jogar por um clube diferente 

ainda durante a época de 2019/2020, mas apenas na época seguinte. Não obstante, a 

negociação e consequente celebração do novo contrato para vigorar a partir da época 

seguinte, podem ocorrer ainda no decurso da época em curso, independentemente da 

modalidade de cessação do contrato em vigor. 

 

15.4. As relações jurídicas laborais entre clubes e jogadores de futebol profissional 

15.4.1. Análise da AdC em sede de NI 

265. De acordo com o n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do 

Praticante Desportivo, do Contrato de Formação Desportiva e do Contrato de 

Representação ou Intermediação (aprovado pela Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, (Lei n.º 

54/2017), “o vínculo desportivo tem natureza acessória em relação ao vínculo contratual e 

extingue-se com a comunicação [à FPF e à LPFP] podendo ser registado novo contrato, nos 

termos gerais”. 
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266. No que diz respeito às relações laborais entre os clubes e os jogadores, rege aquele 

diploma e, subsidiariamente, “as regras aplicáveis ao contrato de trabalho que sejam 

compatíveis com a sua especificidade”300.  

267. As normas constantes da Lei n.º 54/2017 podem ainda “ser objeto de desenvolvimento e 

adaptação por convenção coletiva de trabalho que disponha em sentido mais favorável 

aos praticantes desportivos e tendo em conta as especificidades de cada modalidade 

desportiva”301. 

268. Neste quadro, importa ter em conta o Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a 

LPFP e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (CCT)302, aplicável a todos os 

futebolistas e clubes ou sociedades desportivas domiciliadas em território nacional (artigo 

3.º do CCT). 

269. O contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador profissional e o clube pelo 

qual se encontra registado pode cessar por (i) caducidade; (ii) revogação por acordo das 

partes; (iii) despedimento com justa causa promovido pela entidade empregadora; (iv) 

resolução com justa causa por iniciativa do jogador; (v) denúncia por qualquer das partes 

durante o período experimental; (vi) despedimento coletivo; (vii) abandono de trabalho; e 

(viii) denúncia por iniciativa do jogador, quando contratualmente estiver convencionada, 

mediante o pagamento à entidade empregadora de uma indemnização fixada para o efeito 

(artigo 23.º da Lei n.º 54/2017 e artigo 39.º CCT). 

270. De acordo com o previsto no artigo 19.º da Lei n.º 54/2017, estabelece o artigo 18.º do CCT 

que “são nulas as cláusulas dos contratos individuais de trabalho que, por qualquer forma, 

possam prejudicar o exercício do direito de trabalho após a cessação do contrato”, sendo 

que de acordo com o RECITJ “[d]urante uma época desportiva um jogador apenas pode ser 

 

300 Cf. n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 54/2017. 

301 Cf. n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 54/2017. 

302 Cf. Para efeito da presente subsecção ter-se-á em conta a redação constante da publicação do Boletim do 

Trabalho e Emprego, n.º 30, 15.08.2018, aprovada a 30.06.2008 pelos outorgantes. O CCT foi posteriormente 

alterado, a 08.06.2020 (BTE n.º 21) e a 15.08.2020 (BTE n.º 30). 
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registado em três Clubes, não podendo ser utilizado em jogos oficiais por mais do que dois 

Clubes, nem estar registado simultaneamente em mais do que um”303. 

271. No caso de cessação do contrato de trabalho por acordo ou promovida por uma das partes 

com invocação de justa causa, devidamente reconhecida, “pode o jogador transferir-se 

definitivamente para outro clube ou sociedade desportiva durante o decurso da época 

desportiva e ser ainda nela utilizado pelo seu novo clube, desde que a extinção do seu 

contrato seja comunicada à LPFP, ao SJFP e à FPF até 31 de março” (artigos 10.º e 44.º do 

CCT). 

272. Sem prejuízo da proibição da limitação da liberdade de trabalho, a Lei n.º 54/2017 prevê a 

denúncia por iniciativa do praticante desportivo, sem justa causa, a qual deve estar 

contratualmente convencionada304, devendo também ser contratualmente fixado o 

montante da respetiva indemnização que deverá ser paga ao clube para esse efeito (n.º 1 

do artigo 46.º do CCT), e estando a eficácia da resolução dependente do pagamento efetivo 

da indemnização ou convenção de pagamento (n.º 3 do artigo 46.º do CCT). 

273. É o jogador, enquanto titular da relação laboral com o clube, o responsável pelo 

pagamento daquela indemnização. Não obstante, presume-se que a nova entidade 

empregadora desportiva interveio, direta ou indiretamente, na cessação. Se tal presunção 

não for ilidida, a nova entidade empregadora responde solidariamente pelo pagamento 

da indemnização devida pela cessação do anterior contrato (n.os 1 e 2 do artigo 26.º da Lei 

n.º 54/2017).  

274. A transferência de jogadores está também sujeita a regras sobre a compensação por 

formação e a compensação por promoção ou valorização. Concretamente, quando um 

jogador celebra o seu primeiro contrato de trabalho como jogador profissional, tendo 

anteriormente celebrado um contrato de formação profissional, o clube formador tem 

direito a uma compensação por formação a ser paga pelo novo clube empregador (artigo 

 

303 Cf. n.º 3 do artigo 10.º do RECITJ. 

304 As disposições que regulam a resolução por iniciativa do jogador sem justa causa, quando contratualmente 

convencionada, são também aplicáveis aos contratos de formação, quando os mesmos incluam tal cláusula 

(cf. artigo 30.º do Regulamento de Formação dos Jogadores Profissionais de Futebol, Anexo III do CCT).  
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34.º da Lei n.º 54/2017 e artigo 33.º do Regulamento de Formação dos Jogadores 

Profissionais de Futebol, Anexo III ao CCT, “Regulamento de Formação” e artigo 38.º do 

RECITJ305). Complementarmente, nos casos em que um jogador profissional jovem306 

celebra novo contrato de trabalho com clube diferente, o seu anterior empregador tem 

direito a receber do novo clube uma compensação por promoção ou valorização (artigo 

19.º, n.º 2 da Lei n.º 54/2017 e artigo 35.º do Regulamento de Formação). Em qualquer caso, 

a validade e eficácia do novo contrato não estão dependentes do pagamento da 

compensação (artigo 19.º, n.º 5 da Lei n.º 54/2017 e artigo 31.º, n.º 2 do Regulamento de 

Formação). 

275. Neste contexto, o RECITJ prevê também o direito a uma contribuição de solidariedade307, 

devida quando um jogador profissional é transferido antes do termo do contrato, a 

qualquer clube que tiver contribuído para a sua formação.  

276. Finalmente, a transferência de um jogador pode ocorrer através da cedência a outra 

sociedade desportiva (empréstimo), do regresso ao clube de origem no termo da cedência 

por empréstimo e da contratação de jogador desvinculado.  

277. Segundo o RECITJ, um jogador profissional pode ser cedido por empréstimo a um outro 

clube mediante a celebração de um contrato escrito entre o jogador e os clubes envolvidos. 

O período de duração deve ser definido no contrato. O contrato de cedência fica sujeito às 

mesmas regras que se aplicam às transferências de jogadores (artigo 13.º).  

 

305 Os clubes que participaram na formação do jogador têm direito a uma compensação de natureza 

financeira, quando o mesmo, alternativamente, celebre o primeiro contrato de trabalho desportivo até ao 

final da época em que complete 23 anos de idade; ou volte, até ao final da época em que complete os 23 anos 

de idade, a ser considerado como profissional nos trinta meses seguintes após ter sido inscrito com o estatuto 

de jogador amador. 

306 Que não tenha completado 24 anos de idade no ano de cessação do contrato, nos termos do artigo 35.º, 

n.º 2, alínea c) do regulamento de Formação. 

307 De acordo com o n.º 1 do artigo 46.º do RECITJ, “Sempre que um jogador profissional for transferido antes 

do termo do seu contrato, os Clubes que hajam contribuído para a sua formação têm direito a receber uma 

percentagem correspondente a 5% do valor da transferência”. 
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15.4.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

278. A visada SLB refere que, ao contrário da relação laboral comum, a desportiva “é uma 

relação tripartida, em que os laços entre empregador e trabalhador são mediados e 

norteados pela competição”, decorrendo desta especificidade, nomeadamente, que: os 

contratos têm necessariamente termo; os jogadores têm de ser inscritos numa das duas 

janelas temporais anuais para poderem trabalhar, a liberdade de desvinculação é mais 

limitada, etc.308. Tais derrogações ao regime normal “podem ser vistas como eventuais 

restrições à concorrência justificadas por serem necessárias à existência e manutenção 

d[a] competição309. 

279. Do CCT celebrado entre a LPFP e o SJPF na “prossecução dos interesses comuns do 

futebol”310, a visada SLB destaca que o termo do contrato de trabalho pode: ser um termo 

certo; ou coincidir com a duração de determinada competição ou número de jogos; não 

podendo ter duração inferior a uma época nem superior a cinco, salvo as exceções 

previstas no artigo 12.º, n.º 6 do RECITJ, artigo 9.º da Lei n.º 54/2017 e artigo 7.º do CCT.  

280. Mais refere que a indemnização prevista nos casos de denúncia sem justa causa por 

iniciativa do jogador “não tem lugar quando o jogador seja contratado desvinculado, ou 

seja, quando é contratado em momento posterior à ocorrência de qualquer outra das 

causas de cessação do contrato de trabalho” (realce no original)311. 

281. Acrescenta ainda, a propósito da possibilidade de resolução do contrato com justa causa 

por falta de pagamento da retribuição que se prolongue por mais de 30 dias312, que “os 

clubes devem comprovar a inexistência de dívidas salarias, mediante declaração 

certificada por ROC ou SROC, sendo que a existência de dívidas salariais, expõe os clubes 

à sanção disciplinar de subtração de 2 a 5 pontos, sendo este limite mínimo e máximo 

 

308 Cf. fls. 2643 – parágrafo 128 e 129 da PNI da visada SLB. 

309 Cf. fls. 2643 – parágrafo 130 e 131 da PNI da visada SLB. 

310 Cf. fls. 2643 – parágrafo 133 a 135 da PNI da visada SLB. 

311 Cf. fls. 2644 – parágrafo 138 e 139 da PNI da visada SLB. 

312 Desde que o jogador realize o pré-aviso ao clube ou sociedade desportiva conferindo-lhe o prazo de três 

dias úteis para proceder ao pagamento das retribuições cuja falta lhe é imputada. 
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suscetível de ser elevado para o dobro em caso de reincidência, nos termos do artigo 74.º 

do Regulamento Disciplinar da LPFP em vigor na época 2019/2020”313. 

282. Para as visadas Tondela e Feirense, a AdC labora em erro quando conclui que “a cessação 

por iniciativa do jogador é uma das formas previstas no Contrato Coletivo de Trabalho para 

a cessação do contrato de trabalho dos jogadores de futebol profissional, com ou sem 

justa causa”314. 

283. Referem as visadas que uma das especificidades do contrato de trabalho desportivo face 

ao regime geral do Código do Trabalho consiste na limitação à liberdade de desvinculação 

do jogador315, a qual se traduz na impossibilidade de o jogador simplesmente incumprir o 

contrato, admitindo-se, sim, “a possibilidade de o jogador, no cumprimento do contrato, 

com o consentimento prévio da entidade empregadora, e mediante o pagamento de um 

montante previamente acordado com esta (a famosa «cláusula de rescisão»), resolver 

unilateralmente o contrato sem justa causa”316. 

284. Assim, realça a visada que o contrato de trabalho desportivo é um contrato a termo “que 

é estabilizador e não limitativo, no sentido em que é necessário o cumprimento do prazo 

estipulado, em que o praticante não pode romper o contrato ante tempus, a não ser que 

possua justa causa para o efeito”, com vista a assegurar a estabilidade dos contratos e, 

consequentemente, a boa organização das competições profissionais317.  

15.4.3. Análise da AdC e conclusões 

285. Relativamente às consequências da existência de dívidas salariais para as sociedades 

desportivas, referidas pela visada SLB (cf. parágrafo 281), importa ter em conta o seguinte. 

286. Um dos pressupostos financeiros que as sociedades desportivas devem cumprir com vista 

ao acesso às competições consta do artigo 12.º, alínea d) da Portaria n.º 50/2013, de 5 de 

fevereiro, nos termos do qual “[a]s ligas profissionais têm de fazer aprovar nos seus 

 

313 Cf. fls. 2644 – parágrafos 140 e 141 da PNI da visada SLB. 

314 Cf. fls. 1875 – parágrafo 27 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

315 Cf. fls. 1875 – parágrafo 23 e 26 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

316 Cf. fls. 1875 e 1876 – parágrafo 29 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

317 Cf. fls. 1876 – parágrafo 30 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 
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regulamentos internos sanções de natureza desportiva, tendo por objetivo sancionar: […] 

d) As sociedades desportivas que não apresentem declaração de inexistência de dívidas 

salariais relativas à remuneração-base vencidas e não pagas a praticantes desportivos 

regularmente inscritos.”. 

287. Neste quadro, para poderem participar nas competições profissionais organizadas pela 

LPFP, as sociedades desportivas devem demonstrar a inexistência de dívidas 

correspondentes a retribuições-base e compensações mensais aos seus jogadores com 

contrato de trabalho registado na LPFP, nomeadamente, até ao dia 15 de março, 

relativamente à contraprestação realizada nos meses de dezembro a fevereiro e até ao dia 

15 de maio, relativamente à contraprestação realizada nos meses de março a abril (artigo 

78.º - A, n.º 1 do RC).  

288. Do mesmo modo, para que se possam candidatar à participação nas competições 

profissionais organizadas pela LPFP, as sociedades desportivas devem submeter uma 

“Declaração emitida pela Sociedade Desportiva CANDIDATA, assinada por quem, legal e 

estatutariamente, a obriga e certificada por ROC ou SROC, da inexistência de dívidas 

salariais a jogadores e treinadores, respeitantes à época desportiva em que apresenta a 

candidatura […]” ( ponto 9.1 dos critérios financeiros do Manual de Licenciamento das 

Competições). 

289. No entanto, em ambos os casos, verifica-se que “[n]ão se consideram em situação de 

incumprimento os clubes que, nos prazos estabelecidos nos números anteriores, 

demonstrem documentalmente ter: […] submetido à apreciação de entidade 

jurisdicionalmente competente ação relacionada com a prestação pecuniária em litígio, 

sem decisão transitada em julgado; […], o vínculo contratual cessado por iniciativa do 

credor, com invocação de justa causa decorrente do incumprimento salarial” (ponto 9.5 

dos critérios financeiros do Manual de Licenciamento das Competições, e artigo 78.º -A, n.º 

3, alíneas c) e d) do RC). 

290. Ora, quanto ao impedimento de registo, de acordo com o artigo 79.º, n.º 6 do RC,  

“Não serão registados novos contratos de jogadores ou renovados os existentes dos clubes 

que tenham dívidas, declaradas por sentença de Tribunal, Comissão Arbitral da Liga 

Portugal, Comissão Arbitral da FPF ou Comissão Arbitral Paritária do contrato coletivo de 



 

102 

 

trabalho dos jogadores profissionais de futebol, com trânsito em julgado, com pessoas 

singulares ou coletivas integradas na FPF, individualmente ou por representação orgânica, 

desde que as mesmas resultem do incumprimento de contratos registados na Liga 

Portugal e FPF ou de normas estabelecidas na regulamentação da Liga Portugal ou da FPF”.  

291. No entanto, de acordo com o n.º 13 da mesma norma: 

“O pedido de aplicação da medida de impedimento deve ser apresentado por 

requerimento escrito assinado pelo jogador ou seu legal representante e instruído 

com a certidão da sentença de onde conste a menção expressa do trânsito em 

julgado ou com a certidão do acordo extrajudicial celebrado entre o jogador e o 

clube dado à execução.” 

292. Sendo que, pelo contrário, nos termos do n.º 22 do mesmo artigo: “A medida de 

impedimento prevista no n.º 6 é automática e oficiosamente determinada, sem 

necessidade de qualquer procedimento, no caso de as retribuições em dívida dos clubes 

serem pagas, total ou parcialmente, pelo Fundo de Garantia Salarial.” (realce da AdC).  

293. Acresce que, nos termos do artigo 74.º do Regulamento Disciplinar das Competições 

Organizadas pela Liga318: 

“Será punido com a sanção de subtração de pontos a fixar entre o mínimo de dois e o 

máximo de cinco pontos o clube que se encontre em mora relativamente a duas ou mais 

retribuições-base e compensações mensais previstas em contratos de trabalho e contratos 

de formação dos jogadores que integrem o plantel da época desportiva em curso e em 

contratos de trabalho com treinadores da equipa técnica com inscrição vigente na Liga 

Portugal e não a faça cessar mediante o devido pagamento no prazo de 10 dias a contar 

de notificação expressa da Direção Executiva da Liga para o efeito. 

3. Para efeitos do disposto neste artigo, os clubes obrigam-se: 

 

318 Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 27.06.2011, com as alterações aprovadas nas 

Assembleias Gerais Extraordinárias de 14.12.2011, 21.05.2012, 06 e 28.06.2012, 27.06.2013, 19 e 29.06.2015, 

08.06.2016, 15.06.2016 e 29.05, 13.06.2017, 29.12.2017, 13.06.2018 e 29.06.2018 e de 22.05.2019, ratificado 

na reunião da Assembleia Geral da FPF de 22.06.2019. 
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a) a entregar até ao dia 10 de janeiro de cada época desportiva os documentos 

comprovativos do pagamento das retribuições-base e compensações mensais referidas no 

n.º 1 vencidas entre 31 de maio e 26 de dezembro do ano civil em curso;  

b) a entregar até ao dia 15 de abril de cada época desportiva os documentos comprovativos 

do pagamento das retribuições-base e compensações mensais referidas no n.º 1 vencidas 

entre 27 de dezembro do ano civil anterior e 30 de março do ano civil em curso. 

7. Para efeitos de aplicação das sanções previstas neste artigo não se considera haver mora 

do clube nos seguintes casos: 

a) se tiver havido um diferimento do prazo de pagamento por acordo escrito do credor, 

com assinatura presencialmente reconhecida; 

b) se a dívida for objeto de litígio submetido a uma entidade jurisdicionalmente 

competente; 

c) se o credor tiver feito cessar o respetivo contrato de trabalho com invocação de justa 

causa decorrente do incumprimento salarial”. 

294. Resulta das normas citadas supra, que em caso de não pagamento por parte das 

sociedades desportivas de salários a jogadores que mantivessem o seu contrato, estas não 

sofreriam qualquer subtração de pontos nem seriam impedidas de registar novos 

jogadores e de participar nas competições caso, naqueles períodos de verificação do 

cumprimento salarial, demonstrassem que a dívida objeto de litígio fora submetida à 

entidade jurisdicionalmente competente. Por outro lado, no caso de não pagamento por 

parte das sociedades desportivas de salários a jogadores que, entretanto, tivessem 

cessado o seu contrato por justa causa decorrente do incumprimento salarial, também 

não haveria lugar a qualquer daquelas sanções ou impedimentos. 

295. Já quanto ao argumento das visadas Tondela e Feirense (cf. parágrafos 282 a 284) segundo 

o qual seria entendimento da AdC que a resolução sem justa causa por iniciativa do jogador 

constituiria uma possibilidade de o jogador incumprir o contrato, importa apenas realçar 

que tal não é o caso, resultando evidente dos artigos 25.º da Lei n.º 54/2017 e 39.º do CTT, 

para os quais a NI e a presente Decisão remetem (por exemplo, no parágrafo 156 da NI e 

parágrafo 269 da presente Decisão). 
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15.5. Alterações nas relações laborais causadas pela pandemia COVID-19 

15.5.1. Análise da AdC em sede de NI 

296. De acordo com a FIFA, tratando-se a pandemia COVID-19 de um caso de force majeure, é 

ao conselho da FIFA que cabe tomar decisões relativamente a esta matéria. Assim, em 

18.03.2020, o conselho da FIFA criou um grupo de trabalho com vista a dar resposta às 

questões regulatórias suscitadas pela pandemia COVID-19 e respetivo impacto no RSTP.  

297. Das discussões entre os vários membros do grupo de trabalho resultou o documento 

“Covid-19 Football Regulatory Issues”319, que entrou em vigor a 07.04.2020 e expressava as 

principais preocupações da FIFA. 

298. No que tocava aos contratos em vigor com termo no fim da época 2019/2020 e, bem assim, 

aos contratos já celebrados e cujo início de vigência coincidia com o início da época 

2020/2021, considerou a FIFA que deveriam tais datas ser prorrogadas, respetivamente, 

até ao efetivo termo e início daquelas épocas. Entendeu ainda que, no caso de 

sobreposição de épocas e/ou períodos de registo, e a menos que todas as partes 

acordassem em contrário, fosse dada prioridade ao clube com quem os jogadores tinham 

contrato na época anterior para que este pudesse completar a época com o plantel 

original. 

299. Já no que diz respeito aos contratos cuja execução nos termos convencionados entre as 

partes deixou de ser possível devido à pandemia COVID-19, com vista a garantir o 

pagamento de salários a jogadores e treinadores, evitar a litigância, proteger a estabilidade 

 

319 Cf. Circular 1714 da FIFA, publicada no dia 07.04.2020, descarregado de https://www.fifa.com/who-we-

are/legal/rules-and-regulations/circulars/ (Cf. Anexo 10 constante do CD-ROM da fls. 1267). Na sequência da 

emissão deste documento e das reações das associações membros da FIFA, o RSTP foi alterado, a 11.06.2020 

(cf. Circular n.º 1720 da FIFA, publicada na mesma data). No entanto, para efeitos do presente processo de 

contraordenação as referências ao RSTP dizem respeito à versão em vigor no período relevante da 

factualidade em causa nos presentes autos, i.e., 07.04.2020 a 02.06.2020. 

https://www.fifa.com/who-we-are/legal/rules-and-regulations/circulars/
https://www.fifa.com/who-we-are/legal/rules-and-regulations/circulars/
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contratual, e assegurar que os clubes não ficassem insolventes, considerando, ao mesmo 

tempo, o impacto financeiro da pandemia nos clubes, a FIFA propôs que320: 

(i) Clubes e jogadores trabalhassem em conjunto para encontrar acordos coletivos 

adequados a nível de cada clube ou liga relativamente a condições de emprego nos 

períodos em que a competição fosse suspensa321. Existindo parceiros sociais, os 

acordos deveriam ser alcançados no contexto das estruturas de negociação 

coletiva existentes. 

(ii) As decisões unilaterais que se desviassem destes acordos apenas seriam 

reconhecidas quando tomadas de acordo com a lei nacional ou permitidas no 

contexto das estruturas de negociação coletiva existentes. 

(iii) Quando os clubes e os seus jogadores não conseguissem chegar a acordo e a lei 

nacional não previsse a contratação coletiva com um sindicato de jogadores, esta 

não fosse uma opção ou não fosse aplicável, as decisões unilaterais que se 

afastassem dos termos e condições daqueles contratos apenas seriam 

reconhecidos pelo Dispute Resolution Chamber (DRC) da FIFA ou pelo Players’ 

Status Committee (PSC) quando tivessem sido celebrados em boa-fé, fossem 

razoáveis e proporcionais322. 

(iv) Em alternativa, todos os contratos entre clubes e respetivos empregados deveriam 

ser “suspensos” durante a paralisação das competições, desde que fosse mantida 

 

320 De acordo com a FIFA, estes princípios deveriam considerar-se como princípios gerais (não vinculativos) 

com base nos quais o RSTP deveria ser lido. No entanto, “FIFA expects the necessary level of cooperation and 

compliance with this document from the MAs and other football stakeholders.” 

321 De acordo com a FIFA, tais acordos, deveriam abordar, nomeadamente, mas sem limitação: a remuneração 

(se aplicável, adiamento ou limitação do pagamento de salários, mecanismos de proteção, etc.) e outros 

benefícios, programas de auxílios de Estado, condições durante a extensão dos contratos, etc. 

322 Na avaliação da razoabilidade de uma decisão, o DRC ou o PSC podem ter em consideração, 

nomeadamente (mas sem limitação): se o clube havia tentado chegar a um acordo mútuo com os seus 

empregados; a situação económica do clube; a proporcionalidade de qualquer alteração ao contrato; o salário 

líquido do trabalhador após a alteração contratual; e se a decisão se aplicou a todo o plantel ou apenas a 

jogadores/treinadores específicos. 
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a devida cobertura de seguro, e fosse possível encontrar soluções alternativas de 

apoio salarial durante o período em questão.  

300. Por fim, quanto às “janelas de transferência”, a FIFA estabeleceu que qualquer profissional 

cujo contrato tivesse terminado por causa da pandemia COVID-19, ou cujo termo tivesse 

chegado ao fim durante o período de suspensão das competições, pudesse ser inscrito 

numa associação nacional fora dos períodos de inscrição, independentemente da data de 

término do contrato anterior (artigo 6.º, n.º 2). 

301. Em maio de 2020, a FIFA divulgou as novas datas de períodos de transferência relativas à 

época 2020/2021, estipuladas pelas várias associações nacionais. No caso de Portugal, o 

primeiro período de transferências estendeu-se de 03.08.2020 a 06.10.2020, enquanto o 

segundo período de transferências começou em 04.01.2021 e terminou em 01.02.2021.  

302. Em suma, a FIFA procurou encontrar um equilíbrio entre os interesses dos clubes e dos 

jogadores durante o período da pandemia COVID-19, propondo que clubes e jogadores 

trabalhassem em conjunto para encontrar acordos coletivos adequados e criando 

procedimentos de análise de decisões unilaterais, salvaguardando, no entanto, a liberdade 

dos jogadores sem contrato em vigor poderem celebrar contratos de trabalho fora das 

janelas de transferências. 

303. A nível nacional, a LPFP e o Sindicato de Jogadores criaram, em março de 2020, uma 

Comissão de Acompanhamento323. Em 07.04.2020, a LPFP publicou um Comunicado dando 

conta do estado das negociações com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol 

(SJPF)324. 

304. Em 30.04.2020, no âmbito da estratégia gradual de levantamento de medidas de 

confinamento definido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de 

 

323 Cf. Comunicado n.º 9/2020, do SJP e Comunicado da LPFP de 21.03.2020 (Anexos 32 e 33 constantes do 

CD-ROM a fls. 1267). 

324 Cf. Comunicado “Liga Portugal esclarece medidas tomadas em reuniões com Sindicato de Jogadores”, de 

7.04.2020, descarregado de https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-

portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/ (Cf. Anexo 11 constante do 

CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/
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abril, o Governo autorizou a retomada, a partir de 30-31.05.2020, dos jogos da 1.ª Liga de 

Futebol Profissional (Liga NOS). 

305. Em 04.05.2020, foi celebrado o memorando de entendimento sobre a duração de 

contratos e vínculos desportivos entre a LPFP, o SJPF e a ANTF325. Nos termos daquele 

memorando, ficou definido que: 

“1º - O termo da época desportiva 2019/2020 ocorre no dia seguinte ao último jogo 

oficial das competições desta época. 

2º - Os contratos de trabalho desportivo ou de formação desportiva, celebrados entre 

clubes participantes da Liga NOS e treinadores e jogadores, e respetivos vínculos 

desportivos cujo termo ocorra na época desportiva em curso, tal como definida 

regulamentarmente, consideram-se automaticamente prorrogados até termo da época 

tal como definido no número anterior. 

3º - De igual forma, os contratos de cedência temporária e respetivos vínculos desportivos 

em que sejam cessionários clubes participantes na Liga NOS cujo termo ocorra na época 

desportiva em curso, tal como definida regulamentarmente, consideram-se 

automaticamente prorrogados anos termos do n.º 1”. 

306. Em 08.06.2020, o CCT foi alterado naquele sentido, tendo sido aditada uma disposição 

transitória (artigo 7.º-A), estabelecendo os “efeitos das alterações ao calendário 

competitivo, face ao Covid-19, na relação laboral desportiva”326.  

307. De acordo com esta norma introduzida no CCT, salvo acordo das partes em sentido 

contrário, os contratos de trabalho desportivo, celebrados entre clubes participantes da 

LIGA NOS e jogadores, bem como os contratos de cedência temporária, cujo termo ocorra 

na época desportiva em curso, consideram-se automaticamente prorrogados até ao termo 

da época desportiva 2019/20. A prorrogação contratual implica a manutenção de todos os 

direitos e obrigações das partes, desde logo a obrigação da entidade empregadora 

desportiva em liquidar a retribuição mensal do jogador definida para a época desportiva 

 

325 Cf. Anexo 34 constante do CD-ROM a fls. 1267. 

326 Cf. Boletim do Trabalho e do Emprego n.º 21, de 08.06.2020. 
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em curso. As datas fixadas para pagamento do(s) salário(s) devido(s) no período de 

prorrogação, podem ser alteradas por acordo expresso entre as partes (artigo 7.º-A). 

308. Aquelas alterações deixaram, assim, intocado o direito dos jogadores de fazer cessar o 

contrato de trabalho por sua iniciativa, com ou sem justa causa. 

309. Em 18.06.2020, a FPF alterou o Comunicado Oficial n.º 1 para a época 2019/2020327, 

definindo que a época desportiva de 2019/2020 teria início a 01.07.2019 e termo a 

02.08.2020. 

310. Em 13.07.2020 foi publicado o novo RECITJ, aprovado na reunião de 10.07.2020 da Direção 

da FPF, revogando o RECITJ anteriormente em vigor, que fora publicado pelo Comunicado 

Oficial n.º 6 de 01.07.2019328. 

15.5.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

311. De acordo com a visada LPFP, a AdC omitiu o contexto social e económico do período 

excecional que se vivia à data dos factos em causa nos presentes autos, por força da 

pandemia COVID-19, tendo, a par das visadas Tondela, Feirense, Famalicão, Casa Pia, 

Sporting, Marítimo, Vitória e SLB, realçado a importância da evolução cronológica e 

legislativa a este respeito329. 

312. No dia 11.03.2020 a OMS declarou a COVID-19 como pandemia330. No seguimento desta 

declaração, o Governo português anunciou no dia 12.03.2020 o encerramento das escolas, 

a limitação de lotação em determinados espaços fechados e outras medidas de contenção 

do risco de propagação do vírus. Também neste dia foi deliberado e anunciado pela LPFP 

 

327 Cf. Comunicado Oficial da FPF n.º 447, de 18.06.2020 (Anexo 35 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

328 Cf. Anexo 36 constante do CD-ROM a fls. 1267. 

329 Cf. fls. 1876 e 1877 – parágrafos 31 a 40 da PNI das visadas Tondela e Feirense; Cf. fls. 1920 a 1932 – 

parágrafos 93 a 164 da PNI da visada LPFP; Cf. fls. 1884 e 1885 – parágrafos 29 a 31 da PNI da visada Famalicão; 

Cf. fls. 2605 a 2607 – parágrafos 16 a 38 da PNI da visada Casa Pia; Cf. fls. 2710 a 2716 – parágrafos 33 a 51 

da PNI da visada Sporting; Cf. fls. 3502 a 3510 – parágrafos 136 a 161 da PNI das visadas Marítimo e Vitória; 

Cf. fls. 3586 a 3594 – parágrafos 46 a 87 da PNI da visada SLB. 

330 Cf. fls. 1884 – parágrafo 29 da PNI da visada Famalicão; Cf. fls. 1921 – parágrafo 105 da PNI da visada LPFP; 

Cf. fls. 3587 – parágrafo 53 da PNI da visada SLB. 
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a suspensão por tempo indeterminado dos campeonatos nacionais da Liga NOS e da 

LigaPro331. 

313. Foi nesta sequência que começaram a ser implementadas medidas de prevenção da 

propagação da pandemia COVID-19, de caráter excecional e temporário, estabelecidas 

pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, sucessivamente renovado e adaptado 

consoante a evolução epidemiológica332.  

314. Também nesta linha, e atendendo às implicações económicas que sucederiam destas 

medidas, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março veio aprovar 

um conjunto de medidas de caráter extraordinário com vista a apoiar a manutenção de 

postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. As medidas aprovadas foram 

materializadas por via da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, onde se regulamentou 

apoios financeiros a trabalhadores e empregadores, de entre as quais o regime de lay-off 

simplificado 333. 

315. Por Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março (autorizado pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020, de 18 de março334), e devido ao 

rápido agravamento da situação epidémica, foi decretado o estado de emergência em 

Portugal, sucessivamente renovado até ao dia 02.05.2020335, e acompanhado da ratificação 

das medidas decretadas a 13 de março, pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março336.  

316. Este decreto do Presidente da República foi regulamentado pelo Governo através do 

Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, por via do qual foram concretizadas uma série de 

 

331 Cf. fls. 1884 – parágrafo 29 da PNI da visada Famalicão; Cf. fls. 1922 – parágrafos 106 a 109 da PNI da visada 

LPFP; Cf. fls. 2606 – parágrafo 22 da PNI da visada Casa Pia; Cf. fls. 3591 – parágrafo 71 da PNI da visada SLB. 

332 Cf. fls. 3508 – parágrafos 152 e 153 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

333 Cf. fls. 3504 – parágrafo 145 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

334 Cf. fls. 3503 – parágrafo 144 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

335 Cf. fls. 1922 – parágrafos 110 e 111 da PNI da visada LPFP; Cf. fls. 2710 – parágrafo 36 da PNI da visada 

Sporting; Cf. fls. 3504 – parágrafo 145 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC; Cf. fls. 3590 – parágrafo 77 da 

PNI da visada SLB. 

336 Cf. fls. 3506 – parágrafo 147 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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restrições, nomeadamente quanto à circulação na via pública, à obrigatoriedade do regime 

de teletrabalho e ao encerramento e suspensão de estabelecimentos comerciais337. 

317. Atentas as adaptações que a pandemia COVID-19 implicou nos vários setores da atividade 

económica, foi também emitida uma “Declaração conjunta da ECN sobre a aplicação das 

regras da concorrência durante a crise do Coronavírus”, que a Autoridade publicou a 

23.03.2020, por via do Comunicado 05/2020. Nesta declaração é admitida pela Rede 

Europeia de Concorrência a eventual necessidade de cooperação entre empresas com 

vista a garantir a devida oferta e distribuição de produtos de escassa disponibilidade338. 

318. O persistente agravamento da situação pandémica levou à necessidade de reforçar as 

medidas de apoio financeiro adotadas a 15 de março, razão pela qual o Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de março veio estabelecer medidas excecionais que permitissem aos 

empregadores e trabalhadores fazer face à severidade das circunstâncias339. 

319. Em particular sobre a área do desporto, foi publicado o Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 

de abril, através do qual se veio estabelecer um conjunto de medidas excecionais e 

temporárias no setor desportivo, nomeadamente a autorização de alterações a 

regulamentos de federações desportivas no sentido de fazer face às adversidades 

resultantes do contexto pandémico340. Nos termos do artigo 3.º deste diploma:  

“A aprovação de alterações a qualquer regulamento de federações desportivas que visem 

dar resposta a constrangimentos causados pela emergência de saúde pública ocasionada 

pela doença COVID-19 podem, excecionalmente, produzir efeitos durante as épocas 

desportivas em curso, considerando-se decorrentes de imposição legal, para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 34.º do RJFD.” 

 

337 Cf. fls. 1884 – parágrafo 29 da PNI da visada Famalicão; Cf. fls. 1923 e 1924 – parágrafos 112 a 116 da PNI 

da visada LPFP; Cf. fls. 3503 e 3509s – parágrafos 143 e 154 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

338 Cf. fls. 1925 – parágrafos 121 e 122 da PNI da visada LPFP. 

339 Cf. fls. 2712 – parágrafo 41 da PNI da visada Sporting; Cf. fls. 3509 – parágrafos 156 a 158 da PNI das visadas 

Marítimo e Vitória SC. 

340 Cf. fls. 1877 – parágrafo 40 da PNI das visadas Tondela e Feirense; Cf. fls. 1928 – parágrafos 142 a 144 da 

PNI da visada LPFP. 
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320. Na medida em que a evolução da pandemia COVID-19 o permitia, as medidas excecionais 

e temporárias mencionadas supra foram sendo gradualmente levantadas. Foi nesta linha 

que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril veio estabelecer 

uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento, de entre as quais a 

possibilidade de retoma das competições da Liga NOS e Taça de Portugal, retoma esta que, 

a acontecer, deveria cumprir uma série de condições de funcionamento341. 

321. Em razão de apenas terem sido autorizadas pelo Governo a retoma das duas competições 

de futebol profissional mencionadas imediatamente supra, a LPFP veio comunicar, a 

05.05.2020, a suspensão definitiva da competição LigaPro342. 

322. A visada SLB refere que, não obstante a FIFA ter reconhecido que a pandemia COVID-19 

constituía um caso de force majeure343, não declarou a existência de força maior em 

nenhum país ou território, nem determinou a verificação de força maior no âmbito de 

contratos ou transferências que possam ter sido impactadas pela pandemia COVID-19344. 

323. A visada SLB realça que a Circular n.º 1714, contém orientações genéricas e não 

vinculativas345, respeitando a interpretações do RETJ, que apenas regula, quanto a 

transferências de jogadores, as transferências internacionais346. 

324. Mais refere que, relativamente aos contratos em fim de termo, novos contratos e contratos 

que não podiam ser cumpridos pelas partes nos termos originalmente previstos como 

resultado da pandemia COVID-19, em especial, as orientações daquela Circular eram não 

vinculativas, mas meramente orientadoras347. 

 

341 Cf. fls. 1929 – parágrafos 147 a 150 da PNI da visada LPFP; Cf. fls. 3593 – parágrafo 84 da PNI da visada SLB. 

342 Cf. fls. 1930 – parágrafos 157 da PNI da visada LPFP; Cf. fls. 2607 – parágrafo 38 da PNI da visada Casa Pia. 

343 Cf. fls. 2644 – parágrafo 142 da PNI da visada SLB. 

344 Cf. fls. 2644 – parágrafo 143 da PNI da visada SLB. 

345 Cf. fls. 2644 e 2645 – parágrafos 144 a 146 da PNI da visada SLB. 

346 Cf. fls. 2645 – parágrafo 147 da PNI da visada SLB. 

347 Cf. fls. 2645 – parágrafos 148 a 151 da PNI da visada SLB. 
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325. Em especial, “todos os proposed guiding principles constantes da Circular a respeito do 

tema ‘Períodos de Transferência’ […] estão sujeitos a uma análise casuística da 

Administração da FIFA, tendo em vista uma coordenação global” (realce no original)348. 

326. Segundo a visada SLB, o que vem referido no parágrafo 169 da NI349 não corresponde à 

verdade. Ao invés, “o que a FIFA recomenda, como ‘proposed guiding principles’ é que, 

tendo em conta a situação e com base numa análise casuística feita pela administração da 

FIFA, para assegurar uma coordenação global, a título de exceção ao disposto no artigo 6.º 

n.º 1 do RETJ, um profissional cujo contrato tenha expirado ou tenha cessado em resultado 

da pandemia tenha o direito de registar-se junto de uma associação, fora do período de 

registo e independentemente da data de cessação do contrato”  (realce e sublinhado no 

original)350. Pelo que, conclui, daquela Circular não resulta “qualquer direito de registo 

conferido a qualquer jogador”351. 

327. De resto, só em 11 de junho – com a Circular n.º 1720 da FIFA – é que o RSTF foi alterado 

de forma vinculativa, não prevendo, em qualquer caso, “qualquer norma excecional 

tendente a conferir direitos ou regular a inscrição de jogadores fora dos períodos de 

transferência em virtude de o seu contrato ter terminado por causa da COVID-19” 352. 

328. Alega a visada Moreirense que “a 7 de Abril de 2020 não se sabia ainda se a época 

continuaria, e a continuar, perduraria para lá de 30/06/2020. E neste caso (da época 

perdurar para lá de 30 de Junho de 2020) quais as consequências dessa extensão nos 

contratos de trabalho em vigor e naqueles com termo previsto para 30 de Junho de 

2020”353. 

329. Para a visada LPFP "resulta claramente das Orientações FIFA a situação de exceção e de 

dificuldade que o futebol atravessou no pico da pandemia da COVID-19 em 2020 e que, 

 

348 Cf. fls. 2645 – parágrafo 155 da PNI da visada SLB. 

349 Cf. fls. 2645 – parágrafo 156 da PNI da visada SLB. 

350 Cf. fls. 2645 – parágrafos 156 e 157 da PNI da visada SLB. 

351 Cf. fls. 2646 – parágrafo 158 e 159 da PNI da visada SLB. 

352 Cf. fls. 2646 – parágrafo 160 a 162 da PNI da visada SLB. 

353 Cf. fls. 3321 – parágrafos 32 e 33 da PNI da visada Moreirense. 
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apesar das recomendações da FIFA a propósito dos tópicos abordados nas Orientações 

FIFA, seria sempre necessário, em qualquer dos casos, tomar em consideração o contexto 

específico de cada país e competição, bem como a necessidade de assegurar a estabilidade 

e a integridade das competições “354. 

330. Por outro lado, realça a mesma visada, de acordo com as linhas orientadoras emitidas pela 

UEFA “[o] cenário ideal, caso a situação de pandemia o permita, é terminar as competições 

nacionais actualmente suspensas, permitindo que os clubes se apurem para as 

competições de clubes da UEFA com base no mérito desportivo, tal como no formato 

original”355. 

331. De acordo com as visadas LPFP, SLB, Sporting, Marítimo e Vitória SC com a entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, as sociedades desportivas que se 

encontrassem em situação de crise empresarial, passaram a poder beneficiar do regime 

de lay-off simplificado.356.  

332. Referem as visadas LPFP e SLB que, caso as sociedades desportivas recorressem àquele 

regime (como algumas fizeram357), tal significava poder impor unilateralmente uma 

redução significativa da retribuição dos jogadores, sem que tal conferisse a estes últimos 

o direito a resolver o contrato alegando o não pagamento pontual da retribuição358. 

333. Assim, para a visada SLB, “a não colocação de jogadores em lay-off por parte de clubes que 

se encontrassem em situação legal para o fazer representa, desse modo, a assunção de 

um encargo com os jogadores do qual, legalmente, os clubes poderiam eximir-se, em 

 

354 Cf. fls. 1950 - parágrafo 296 da PNI da visada LPFP. 

355 Cf. fls. 1950 - parágrafos 298 da PNI da LPFP. 

356 Cf. fls. 1957 e 1958 – parágrafos 341 a 350 da PNI da LPFP, fls. 2712 a 2715 – parágrafos 42 a 49 da PNI da 

visada Sporting, fls. 2646 e 2647 – parágrafos 165 a 172 da PNI da visada SLB e fls. 1852 e 1853 – parágrafos 

156.º a 164.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

357 Foi o caso, pelo menos, das visadas Sporting (cf. fls. 2715 – parágrafo 49 da PNI). 

358 Cf. fls. 1958v – parágrafos 349 e 350 da PNI da LPFP e fls. 333 – parágrafo 173 da PNI da visada SLB. 
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benefício exclusivo dos jogadores e da estabilidade das suas remunerações” (sublinhado 

no original)”359. 

334. Entende a visada LPFP, que a necessidade de salvaguardar a integridade e estabilidade das 

competições, bem como o princípio do mérito desportivo foram devidamente realçados 

no Memorando de Entendimento e no acordo celebrado entre a LPFP e o SJPF de 7 de 

maio360.  

335. Quanto ao memorando de entendimento entre a LPFP, o SJPF e a ANTF, alega a visada SLB 

que “tal documento […]não teve nem a virtualidade nem o efeito de determinar qualquer 

alteração nos contratos de trabalho em curso, os quais mantinham o mesmo teor, até à 

sua efetiva alteração, o que apenas veio a ocorrer mais de um mês depois”, mais 

concretamente, a 08.06.2020361, determinando, nomeadamente, a prorrogação 

automática dos contratos cujo termo ocorresse no final da época desportiva 2019/2020, 

para que vigorassem até à nova data de final da época que veio a ser divulgada a 

18.06.2020, no Comunicado Oficial da FPF n.º 447362. 

336. Com efeito, para a LPFP, a normalização, clareza e segurança jurídicas apenas ocorreram 

(i) com a confirmação pelo Governo de que as competições da época 2019/2020 

retomariam relativamente à Primeira Liga e ficariam interrompidas relativamente à 

Segunda Liga; e (ii) quando foi “atingido, assinado e devidamente formalizado (incluindo 

através de publicação oficial essencial à sua perfeição jurídica) um entendimento entre a 

Liga, o SJPF e a FPF sobre a prorrogação da época desportiva e as consequências daí 

decorrentes a respeito dos contratos de trabalho dos jogadores a militar nessa 

competição”363. 

337. Com efeito, de acordo com a LPFP, “naquelas datas (7 e 8 de abril de 2020), era 

completamente incerto para a Liga e para as demais visadas (e para quem quer que fosse): 

 

359 Cf. fls. 2647 – parágrafo 174 da PNI da visada SLB. 

360 Cf. fls. 1949 - parágrafos 286 a 288 da PNI da LPFP. 

361 Cf. fls. 2647 – parágrafo 176 a 178 da PNI da visada SLB. 

362 Cf. fls. 2647 – parágrafo 179 da PNI da visada SLB. 

363 Cf. fls. 1983v – parágrafos 516 e 517 da PNI da visada LPFP. 
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(a) se as competições iriam ou não ser retomadas; (b) se a época desportiva iria ou não ser 

prorrogada caso as competições fossem retomadas e até quando; (c) o que aconteceria 

com os contratos dos jogadores de futebol em caso de prorrogação da época desportiva e 

com as datas dos períodos de inscrição de jogadores para a época 2020/2021; e (d) o 

impacto completo que toda esta situação teria nas competições, nas respetivas 

estabilidade e integridade e na sustentabilidade das próprias sociedades desportivas.” 

338. Alegam as visadas Tondela e Feirense que “no caso em apreço só pode haver restrição da 

concorrência se houver violação das leis laborais, e carece em absoluto de sentido alegar 

restrição da concorrência no mercado da contratação de jogadores profissionais de 

futebol masculino quando estes, através da negociação coletiva, anuem as regras que 

regem esse mesmo mercado”364.  

15.5.3. Análise da AdC e conclusões 

339. Sem prejuízo de a AdC ter referido na Nota de Ilicitude todas as normas relevantes e que 

constituem o enquadramento legal e regulamentar necessários para a análise 

jusconcorrencial da factualidade sub judice, a AdC reconhece a pertinência de um 

enquadramento mais abrangente, incluindo a cronologia dos principais acontecimentos e 

alterações legislativas a propósito da pandemia COVID-19. 

340. Relativamente ao argumento da visada SLB de que o RSTP regula apenas transferências 

internacionais, sublinhe-se que, conforme referido supra (cf. parágrafos 260 e 261), o 

artigo 6.º do RSTP constitui uma das normas vinculativas a nível nacional, devendo ser 

incluído na regulamentação nacional sem modificações. 

341. Donde, a FIFA não distingue que disposições do artigo 6.º do RSTP são ou não vinculativas 

para as associações nacionais.  

342. Ora, a redação do artigo 6.º, n.º 1 do RSTP à data da factualidade sub judice era a seguinte: 

“Players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by 

the relevant association. Associations may fix different registration periods for their male 

and female competitions. As an exception to this rule, a professional whose contract has 

 

364 Cf. fls. 1878 – parágrafo 44 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 
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expired prior to the end of a registration period may be registered outside that registration 

period. Associations are authorised to register such professionals provided due 

consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition. Where a 

contract has been terminated with just cause, FIFA may take provisional measures in order 

to avoid abuse, subject to article 22” (realce da AdC). 

343. De acordo com a FIFA: 

“The first exception in article 6 paragraph 1 is designed to protect unemployed professional 

players against their being prevented from pursuing their careers and/or earning an 

income by playing football because of the restrictions associated with registration 

periods.”365. 

344. Sendo que: 

“Notwithstanding the above, member associations are not obliged to register a 

professional outside of an open registration period, even if the conditions for granting the 

exception are met, and no club may oblige the member association to which it is affiliated 

to do so. In practice, there are a variety of reasons for a member association to refuse to 

register a professional whose contract has expired prior to the end of its registration period 

outside of that registration period. The primary reason is to protect the sporting regularity 

(and integrity) of football competitions”. 

345. Conforme já referido supra, tendo em conta o conteúdo do artigo 6.º, n.º 1 do RSTP, bem 

como a interpretação do mesmo dada pela FIFA, as entidades nacionais optaram assim 

por permitir a possibilidade de inscrição e registo de jogadores desempregados, limitando-

a temporalmente, nos termos dos artigos 15.º, n.os 2 e 3 do RECITJ, artigo 76.º, n.º 3 e Anexo 

II ao RC.  

346. Já quanto à norma temporária que a FIFA, em 07.04.2020, propôs que viesse a ser incluída 

no artigo 6.º. n.º 1, refira-se que:  

“In view of the current situation, on a case-by-case basis following analysis by the FIFA 

administration while bearing in mind global coordination, it is proposed that: 

 

365 Cf. Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players – Edition 2021, FIFA, p. 57. 
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[…] 

(v) as a temporary exception to paragraph 1, a professional whose contract has expired or 

been terminated as a result of COVID-19 has the right to be registered by an association 

outside a registration period, regardless of the date of expiry or termination.”366  

Because decisions on registration periods will ultimately depend on the sporting calendar 

of the different national competitions (which, at the moment, remains uncertain), this issue 

will be monitored and assessed by FIFA on an ongoing basis” (realce da AdC). 

347. Ao contrário do que sugere a visada SLB, a FIFA não considerou as propostas em matéria 

de períodos de registo como sendo “general (non-binding) interpretative guidelines to the 

RSTP”. Releva, pois, neste particular, que se trata de uma orientação adotada por 

unanimidade pelos membros do grupo de trabalho, sendo que “FIFA expects the necessary 

level of cooperation and compliance with this document from the MAs and other football 

stakeholders”367. 

348. Assim, embora a inclusão daquela norma do RECITJ dependesse de análise casuística da 

FIFA tendo em conta o calendário que viesse a ser fixado pelas associações nacionais, ao 

contrário da exceção prevista no corpo do artigo 6.º, n. º1, esta norma, que viria a ser 

incluída como alínea d) da mesma disposição, não permitia a margem de liberdade às 

associações nacionais que a exceção genérica relativamente a jogadores desempregados 

permitia.  

349. Realce-se ainda que, de acordo com a interpretação da FIFA: 

“In June 2020, a temporary exception to article 6 paragraph 1 was introduced to provide 

additional employment opportunities to players whose employment was directly impacted 

by the pandemic. The phrase “as a result of COVID-19” refers to a situation where the 

pandemic causes: 

[…] 

b) the termination of an employment agreement. This refers to cases where: 

 

366 Cf. Circular da FIFA n. º1714, de 07.04.2020. p. 9. 

367 Idem, p. 2. 
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(i) a party unilaterally terminates the employment agreement as a result of COVID-19. In 

the event of a unilateral termination which is not directly related to the pandemic, a 

professional may only be registered by a member association in accordance with article 6” 

(realce da AdC)368. 

350. Neste quadro, verifica-se que a FIFA propôs a inclusão daquela norma (que, a partir de 

25.06.2022, sempre seria vinculativa) nas regulamentações nacionais com vista a 

proporcionar oportunidades de emprego adicionais aos jogadores no contexto da 

pandemia COVID-19. Neste contexto, tanto quanto é do conhecimento da AdC, mesmo 

após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 18.º-A/2020, de 23 de abril, as entidades 

portuguesas competentes, nomeadamente a LPFP, optaram por não incluir aquela norma 

na regulamentação nacional. 

351. De resto, quanto aos argumentos das visadas SLB e LPFP (cf. parágrafos 323, 324 e 329) de 

que as propostas da FIFA de interpretação do RSTP relativamente a (i) os contratos em fim 

de termo e novos contratos; e a (ii) contratos que não pudessem ser cumpridos pelas 

partes nos termos originalmente previstos em resultado da pandemia COVID-19, tinham 

natureza não vinculativa, por um lado, e por outro, que seria necessário “tomar em 

consideração o contexto de cada país  e competição, bem como assegurar a estabilidade 

e a integridade das competições”; importa ter em conta os seguintes elementos. 

352.  Em primeiro lugar, conforme resulta do texto da Circular n.º 1714 da FIFA, no dia 

18.03.2020, o Bureau da FIFA decidiu, por unanimidade criar um grupo de trabalho das 

confederações da FIFA, para monitorizar a situação em evolução e trabalhar em conjunto 

e acordar uma abordagem conjunta que endereçasse as consequências da pandemia 

COVID-19369, nomeadamente: 

 

368 Ibidem, p. 60. 

369 Ibidem, p. 2 e informação disponível na página oficial da FIFA: https://www.fifa.com/about-

fifa/organisation/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-decisions-concerning-impact-of-covid-19 (Cf. 

anexo 2, constante do CD-ROM a fls. 5523). 

https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-decisions-concerning-impact-of-covid-19
https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-decisions-concerning-impact-of-covid-19
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“Calendário: Assegurar que sejam encontradas soluções globais adequadas para as 

competições tendo em conta as necessidades de todas as partes interessadas, mantendo, 

ao mesmo tempo, a saúde dos participantes como primeira prioridade; 

Transferências de jogadores: avaliar a necessidade de alterações ou dispensas 

temporárias ao RSTP para proteger os contratos relativamente a jogadores e clubes e 

ajustando os períodos de registo; e 

Fundo de Apoio Potencial: Avaliar o impacto económico sentido pelas várias partes 

interessadas em cada continente para analisar se um fundo de apoio a nível global será 

necessário e como, nesse caso, deverá os mecanismos concretos de apoio ser definidos370”. 

353. Aquele grupo de trabalho, composto por representantes dos stakeholders do futebol 

profissional, onde se incluem representantes não só da administração da FIFA, como das 

confederações, das associações membro da FIFA, da Associação Europeia de Clubes, da 

FIFPRO (Sindicato mundial de jogadores, do qual o SJPF é membro) e do Fórum Mundial 

das Ligas, realizou reuniões via videoconferência nos dias 26.03.2020 e 02.04.2020. 

354. No dia 26.03.2020, a LPFP emitiu um comunicado dando nota de uma reunião da Comissão 

de Calendários ocorrida nesse dia à tarde com vista a fazer um ponto de situação 

relativamente à pandemia COVID-19 e que contou com a participação de todos os clubes 

da Liga NOS e LigaPro. A síntese introdutória do comunicado refere expressamente que 

“Reunião alargada a todos os clubes, que voltaram a ter confirmação que discussões de 

 

370 Tradução livre do original: “* Calendar: Ensuring appropriate global solutions are eventually found for 

competitions at all levels considering the needs of all stakeholders while always keeping the health of all 

participants as a first priority; * Transfer of players: Assessing the need for amendments or temporary 

dispensations to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’ to protect contracts for both 

players and clubs and adjusting player registration periods; and * Potential support fund: Assessing the 

economic impact faced by the various football stakeholders in each continent to analyse if a support fund at 

global level will be required and how in that case concrete support mechanisms should be defined”. 
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calendário, contratos e inscrição de jogadores serão sempre alinhadas pelas instâncias 

internacionais”371.  

355. Acresce que, num documento da FIFA, noticiado no dia 26.03.2020372, partilhado com 

aquele grupo de trabalho, referia-se que: 

 “Não obstante a primazia da lei nacional relativamente ao início e fim dos contratos, a 

verdadeira intenção das partes deve ser o factor principal no momento da determinação 

do período de vigência do contrato e registo de jogadores e treinadores no momento do 

reinício das competições. A verdadeira intenção das partes que celebraram um acordo 

com previsão de final de vigência coincidente com o final da época desportiva ou início de 

vigência previsto para o início da época desportiva é claro – o clube aceita celebrar contrato 

de trabalho desportivo com o jogador ou treinador para a totalidade daquela particular 

época desportiva”373. 

356. No seguimento desta conclusão, propunha o conselho da FIFA no mesmo documento, que:  

“De acordo com o art.º 18.º n.º 2 RSTP nos contratos de trabalho desportivos:  

 

371 Cf. Comunicado da LPFP de dia 26.03.2020, disponível aqui: 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/comissao-permanente-faz-ponto-de-

situacao-2/ (Cf. anexo 3, constante do CD-ROM a fls. 5523).  

372 Cf. COVID-19: Football Regulatory issues – FIFA Working Group – v 1.0, March 2020 (Cf. anexo 4, constante 

do CD-ROM a fls. 5523). Cf. notícias de 26.03.2020, da Reuters (https://www.reuters.com/article/uk-health-

coronavirus-soccer-fifa-exclus-idUKKBN21D1W7) (Cf. anexo 5, constante do CD-ROM a fls. 5523) e da 

Poder360 (incluindo disponibilização do documento, aqui: https://www.poder360.com.br/internacional/fifa-

quer-extensao-de-contratos-de-jogadores-devido-ao-coronavirus/ ) (Cf. anexo 6, constante do CD-ROM a fls. 

5523). 

373 Cf. COVID 19 – Football Regulatory Issues – FIFA Working Group – March 2020 (Cf. anexo 4, constante do 

CD-ROM a fls. 5523), p. 5. Tradução livre do original: “Notwithstanding the primacy of national law regarding 

the start and end of contracts, the true intention of the parties must be the primary factor when determining 

the contractual and registration status of players and coaches following the recommencement of league 

championships. The true intention of parties that have entered an agreement which expires at the end of a 

season or commences at the start of a season is clear – the club agrees to employ the player or coach for the 

totality of that particular sporting season”. 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/comissao-permanente-faz-ponto-de-situacao-2/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/comissao-permanente-faz-ponto-de-situacao-2/
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-soccer-fifa-exclus-idUKKBN21D1W7
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-soccer-fifa-exclus-idUKKBN21D1W7
https://www.poder360.com.br/internacional/fifa-quer-extensao-de-contratos-de-jogadores-devido-ao-coronavirus/
https://www.poder360.com.br/internacional/fifa-quer-extensao-de-contratos-de-jogadores-devido-ao-coronavirus/
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Onde se encontre previsto que o final da sua vigência ocorrerá no final da época desportiva 

em curso tal como definida inicialmente, esse final de vigência ocorrerá apenas no final 

dessa nova época desportiva; 

Onde se encontre previsto que o início da sua vigência ocorrerá no início da época 

desportiva tal como definida inicialmente, uma vez que a nova época desportiva ter de ser 

adiada, esse início de vigência ocorrerá apenas no início dessa nova época desportiva; 

Em caso de sobreposição de épocas desportivas e/ou de períodos de registo, a não ser que 

as partes acordem de forma diversa, a prioridade deve ser dada à possibilidade de o 

anterior clube conseguir completar a época desportiva com o seu plantel original, de forma 

a salvaguardar a integridade das competições dos respectivos campeonatos e/ou ligas.” 

357. Relativamente aos contratos cuja execução nos termos acordados inicialmente deixara de 

ser possível por causa da pandemia COVID-19 – com vista a garantir alguma forma de 

pagamento de salários a jogadores e treinadores, evitar litígios, proteger a estabilidade 

contratual, assegurar que os clubes não ficassem insolventes e, ainda, tendo em conta o 

impacto financeiro da COVID-19 nos clubes; o conselho da FIFA propôs que: 

(i) Clubes e empregados (treinadores e jogadores) fossem encorajados a trabalhar 

conjuntamente de forma a chegar a acordo quanto ao diferimento/redução de 

salários em montantes razoáveis pelo período de suspensão do trabalho; 

(ii) Alternativamente, todos os acordos celebrados entre clubes e empregadores 

deveriam ser “suspensos” durante o período de suspensão de trabalho (ou seja, 

suspensão das atividades futebolísticas) desde que fossem fornecidas alternativas 

adequadas de apoio à composição do rendimento, no período em questão. 

358. Esta última proposta visava dar resposta aos casos de: rescisão unilateral devido a: clubes 

que se recusassem a pagar aos seus empregados; empregados que recusassem 

apresentar-se ao trabalho; clubes que não fornecessem aos seus empregados condições 

adequadas (de trabalho, relativas a instalações para treino ou de assistência médica)”374. 

 

374 Idem, p. 6. 
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359. No que diz respeito aos períodos de registo, afirmava a FIFA no mesmo documento que, 

excecionalmente, a após uma análise casuística pela Administração da FIFA, mas também 

tendo mente uma coordenação global375: 

(i) Todos os pedidos de extensão do termo daquela época desportiva fossem aceites;  

(ii) Todos os pedidos para estender ou alterar os períodos de registo que já se 

tivessem iniciado fossem ser aprovados desde que a sua duração cumprisse o 

limite máximo de duração (16 semanas) previsto no RTSP; 

(iii) Todos os pedidos de alteração ou adiamento dos períodos de registo que ainda 

não se tivessem iniciado fossem aprovados desde que a sua duração cumprisse o 

limite máximo de duração (16 semanas) previsto no RTSP; 

(iv) As Federações fossem autorizadas a alterar as datas das suas épocas desportivas 

e/ou dos períodos de registo quer através do TMS (desde que tal seja 

tecnologicamente permitido) quer de forma manual notificando expressamente a 

FIFA. 

360. Do exposto, concluiu-se que, embora a retoma das competições da Liga NOS apenas tenha 

sido publicamente anunciada pelo Governo em 30 de abril as visadas – e, bem assim, o 

SJPF, por via da FIFPRO – já tinham conhecimento, pelo menos desde 26 de março, das 

soluções que estavam a ser propostas a nível internacional quanto à prorrogação da 

vigência dos contratos com os jogadores relativamente à época 2019/2020 bem como 

quanto às datas dos períodos de registo. 

361. Ainda que aquelas medidas pudessem sofrer alterações, nomeadamente podendo a sua 

implementação a nível nacional variar consoante a legislação, regulamentação e medidas 

excecionais adotadas em cada país, à data de 07.04.2020, embora as competições ainda 

estivessem suspensas, as visadas estavam já cientes das soluções previsíveis para os vários 

cenários possíveis daí em diante. 

362. Quanto ao argumento da visada SLB relativo ao não recurso ao lay-off (cf. parágrafo 333), 

importa apenas referir que tal decisão está de acordo com aquilo que fora proposto pela 

 

375 Ibidem, p. 7. 
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FIFA, também do ponto de vista da ordenação de prioridades quanto às soluções 

propostas, isto é, as ligas e clubes deveriam dar prioridade à negociação com os jogadores, 

preferencialmente através de negociação coletiva (cf. parágrafos 299 e 357). Em Portugal, 

conforme referido supra, a negociação coletiva entre LPFP e SJPF não obteve sucesso 

relativamente às questões financeiras, onde se incluíam a redução de salários e, sendo 

assim, “Os clubes da Liga NOS e da LigaPro ficaram, a partir do momento em que não se 

viabilizou esta parte do acordo com o SJ, libertos para poderem lançar mão de todas as 

medidas especiais propostas pelo Governo, em concreto o Lay off ou outras medidas 

análogas previstas na Lei, bem como a liberdade para negociar livremente com os seus 

atletas” (cf. parágrafo 554). 

363. Em todo o caso, a possibilidade de recurso ao lay-off, quer tenha sido utilizada ou não 

pelas visadas, nunca diria respeito ao âmbito de aplicação do acordo em causa nos 

presentes autos, porquanto representava uma forma legalmente prevista de redução de 

salários, não constituindo, por isso, justa causa de resolução por parte do jogador. Por 

outro lado, também não colhe o argumento das visadas Tondela e Feirense (cf. parágrafo 

338), porquanto o âmbito do acordo dizia respeito, precisamente, a matérias que não 

foram objeto de acordo entre a LPFP e o SJPF. 

364. Quanto à valoração da opção das visadas que não recorreram a esta medida, sem prejuízo 

do que se dirá na secção 21.3.4.2; salienta-se desde já que não é pacífico que o recurso ao 

lay-off representasse a medida mais adequada para os contratos de trabalho desportivo, 

na medida em que esta figura suspende o contrato, não se limitando a permitir aos 

empregadores reduzir o salário dos jogadores, mas suspendendo também todas as 

obrigações  dos jogadores perante as sociedades desportivas (nomeadamente no que toca 

à manutenção do treino individual de preparação física). De resto, de acordo com o 

afirmado pela LPFP, nos termos do comunicado da LPFP de 07.04.2020376, relativamente 

às medidas acordadas com o SJPF, “A Liga Portugal tem ainda a expectativa que, 

juntamente com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, em clima de sinergia e 

mantendo o espírito de colaboração patenteado até ao momento, seja possível passar a 

 

376 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM da fls. 1267. 
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instrumento escrito as medidas já acordadas de aditamento ao CCT, que entre si 

celebraram”. Assim, embora àquela data não tivesse sido ainda reduzido a escrito, estava 

já estabelecido – na perspetiva, aliás, da própria LPFP – o acordo de vontades entre a LPFP 

e o SJPF relativo, nomeadamente, à extensão de vigência dos contratos de trabalho (cf. 

parágrafos 553 e 554). 

365. Em suma, analisados os elementos trazidos aos autos pelas visadas em sede de pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude, nomeadamente relativos ao enquadramento legislativo e 

regulamentar nos meses de abril, maio e junho de 2020, conclui-se que, à data da 

factualidade sub judice, as visadas já conheciam – ou não podiam ignorar – as soluções 

previsíveis para os vários cenários possíveis daí em diante. Por outro lado, a possibilidade 

de recurso ao lay-off  ou outras medidas legalmente previstas de redução salarial unilateral 

por parte das sociedades desportivas visadas, nunca diria respeito ao âmbito de aplicação 

do acordo em causa nos presentes autos, porquanto representava uma forma legalmente 

prevista de redução de salários, não constituindo, por isso, justa causa de resolução por 

parte do jogador.  

 

16. O Mercado Relevante 

16.1. Análise da AdC em sede de NI 

16.1.1. Introdução 

366. A atividade desenvolvida pelos jogadores de futebol representa um input na produção dos 

jogos de futebol que são oferecidos pelas sociedades desportivas. Outros inputs incluem, 

a título não exaustivo, o campo de futebol de dimensões regulamentadas onde os jogos 

têm lugar, o equipamento desportivo utilizado pelos jogadores de futebol e a atividade dos 

árbitros de futebol.  

367. Utilizando as métricas do preço e do grau de notoriedade, a atividade dos jogadores de 

futebol representa o principal input e o maior motivo de interesse para os adeptos e 

consumidores das competições.  
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368. A oferta dos jogadores de futebol377 é constituída pela força de trabalho dos próprios 

jogadores individualmente considerados. Em alguns casos, há jogadores que recorrem a 

serviços de intermediação para assegurarem a sua representação378. No caso dos 

jogadores que têm um contrato em vigor com um clube, a contratação do jogador 

normalmente implica o pagamento de uma indemnização a esse clube nos termos fixados 

no respetivo contrato de trabalho para os casos de cessação unilateral e sem justa causa 

por iniciativa do jogador. 

369. A procura de jogadores de futebol379 é constituída pelas sociedades desportivas, e será 

derivada da procura dos adeptos e consumidores relativamente aos jogos de futebol e 

outros bens e serviços oferecidos pelos clubes380.  

370. Para obter jogadores, os clubes podem optar por formar os seus próprios atletas, ou 

contratar jogadores que não se encontram a exercer atividade na sua equipa.  

371. O mercado relevante para efeitos do presente processo de contraordenação é o mercado 

de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino, não se excluindo a 

existência de eventuais segmentações adicionais. 

372. Pelos motivos expostos na secção 21, no caso em análise, não será necessária uma 

delimitação prévia e exata do(s) mercado(s) relevante(s), na medida em que estamos 

perante uma restrição grave da concorrência no âmbito do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

19/2012 e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

 

377 Mais concretamente, a oferta dos direitos económicos dos jogadores. 

378 A LFPF, na resposta ao primeiro pedido de elementos formulado por esta Autoridade, e citando a 

regulamentação nacional e internacional, define o intermediário como “a pessoa singular ou coletiva que, 

com capacidade jurídica, contra remuneração ou gratuitamente, representa o jogador ou o clube em 

negociações, tendo em vista a assinatura de um contrato de trabalho desportivo ou de um contrato de 

transferência” (fls. 57). 

379 Mais concretamente, a procura dos direitos económicos dos jogadores. 

380 Note-se que, após a confirmação do Tribunal Arbitral du Sport (TAS) da proibição de Third Party Ownership 

(TPO) e Third Party Influence (TPI), os fundos de investimento deixaram de poder deter os direitos desportivos 

de jogadores. Como tal, não se configuram como procura neste mercado.  
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16.1.2. Mercado do produto 

16.1.2.1. Substituibilidade entre jogadores formados nos clubes e a 

contratação de jogadores provenientes de outros clubes 

373. Do ponto de vista da procura das sociedades desportivas por jogadores de futebol, 

considera-se que a formação dos jogadores não constitui um substituto da obtenção de 

jogadores por via da sua transferência, pelo menos, pelos seguintes motivos: 

374. Em primeiro lugar, a formação é um processo tendencialmente prolongado no tempo e 

com eficácia relativamente incerta, por comparação com as transferências. A formação de 

um jogador jovem, e a sua transformação num jogador sénior capaz de exercer atividade 

em alta competição, é um processo longo e com risco de insucesso relativamente a cada 

jogador individualmente considerado. Por seu turno, a transferência de um jogador 

tenderá a ser um processo mais rápido, e com menor risco, na medida em que o jogador 

estará já formado e o seu desempenho em alta competição poderá ser mais 

imediatamente observável.  

375. Em segundo lugar, a formação é um processo de grupo, enquanto a transferência tende a 

ser um processo individualizado. A formação tende a ser realizada no seio de equipas que 

participam em competições de escalões jovens. Dos jogadores que compõem as referidas 

equipas, tipicamente um número relativamente limitado obterá sucesso na sua passagem 

ao escalão sénior, sendo difícil antecipar, com elevado grau de certeza, que jogadores 

serão esses. Pelo contrário, a transferência tende a ser direcionada para um jogador 

específico, devidamente identificado, pelas suas características individuais ou pelo seu 

potencial de valorização específico, pelo clube que o pretende obter.  

376. Em terceiro lugar, existem especificidades do mercado nacional que comprovam que o 

processo de formação de jogadores e a sua obtenção por via de transferência não 

constituem substitutos suficientemente próximos. Refere-se a este respeito as conclusões 

do CIES Football Observatory, sobre a percentagem de minutos jogados por jogadores 

formados nos próprios clubes até aos 21 anos desde 2015, em 80 ligas diferentes, sendo 

que a Primeira Liga Portuguesa aparece no 41.º lugar na Europa com os jogadores com 

idades inferiores a 21 anos a atuarem apenas 9,6 por cento dos minutos de jogo, num total 
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de 1530 partidas desde 2015381. Acresce que outro estudo do CIES Football Observatory 

concluiu que a Primeira Liga Portuguesa apresentava, em novembro de 2018, o segundo 

valor mais baixo na Europa (7,7%) de jogadores formados nos próprios clubes382. Face ao 

exposto, conclui-se existir uma reduzida substituibilidade entre a formação de jogadores 

e a contratação por via de transferência.  

16.1.2.2. Substituibilidade entre as diferentes modalidades de contratação 

de jogadores de futebol profissional provenientes de outros 

clubes 

377. Consideram-se existir as seguintes modalidades de transferência de jogadores 

provenientes de outros clubes: 

(i) Transferência definitiva: Contratação de jogadores que têm contrato de trabalho 

desportivo com outro clube; 

(ii) Transferência por empréstimo: Contratação de jogadores que têm contrato de 

trabalho desportivo com outro clube, e que mantêm esse vínculo; 

(iii) Transferência de jogadores cujo empréstimo a outro clube cessa: Cessação do 

empréstimo do jogador a outro clube, e regresso ao clube de origem;  

(iv) Transferência de jogadores sem contrato: Contratação de jogadores que não têm 

contrato de trabalho desportivo em vigor. 

378. De acordo com a FIFA, realizaram-se 18.042 contratações de jogadores em 2019 a nível 

internacional383, sendo a contratação de jogadores sem contrato a modalidade mais 

comum, representando cerca de 64,3% do total. As transferências por empréstimo 

 

381 Cf. CIES Football Observatory Weekly Post n.º 305, de 21.09.2020, descarregado de https://football-

observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp305/en/ (Cf. Anexo 12 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

382 Cf. CIES Football Observatory Monthly Report n.º 39, de novembro de 2018, descarregado de 

https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr39/en/ (Cf. Anexo 13 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

383 Cf. Relatório da FIFA “GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2019”, descarregado de 

https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-

men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod (Cf. Anexo 14 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp305/en/
https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp305/en/
https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr39/en/
https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod
https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod


 

128 

 

totalizaram 14,3%384, as transferências definitivas 12,8%385 e, por fim, as transferências cujo 

empréstimo a outro clube cessa totalizaram 8,6%386. 

379. Ainda de acordo com a FIFA, a proporção de transferências de jogadores sem contrato em 

2019 foi crescente com a idade, havendo uma relação inversa com as transferências 

permanentes. Tal decorre das limitações etárias da profissão de futebolista profissional (cf. 

parágrafo 398). As transferências por empréstimo foram maiores na faixa etária dos 24-29 

anos387. 

Figura 1 - Proporção de modalidade de transferência por faixa etária dos jogadores 

                        

Fonte: Global transfer market report 2019, men professional football, FIFA388 

380. Do ponto de vista da procura, o grau de substituibilidade entre modalidades de 

contratação de jogadores depende do horizonte temporal considerado relevante.  

 

384 No cálculo deste valor, somaram-se as transferências por empréstimo com as prorrogações de 

empréstimos existentes. 

385 No cálculo deste valor, somaram-se as transferências definitivas com as transferências por empréstimo 

que se tornaram definitivas nesse ano.  

386 Cf. Relatório da FIFA “GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2019” (Anexo 14 constante do CD-ROM a fls. 

1267). 

387 Cf. Relatório da FIFA “GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2019” (Anexo 14 constante do CD-ROM a fls. 

1267). 

388 Cf. Relatório da FIFA “GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2019” (Anexo 14 constante do CD-ROM a fls. 

1267). 
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381. Em particular, se um clube identificar a necessidade urgente de contratar um jogador num 

determinado período temporal que esteja situado fora das janelas de transferência, a 

única possibilidade será recorrer à contratação de um jogador sem contrato pelo que, 

nestas circunstâncias, um jogador sem contrato com outro clube não será substituível por 

um jogador com contrato389.  

382. Por seu turno, se o horizonte temporal considerado for mais longo e incorporar uma ou 

mais janelas de transferência, é possível que os jogadores se tornem substituíveis, 

independentemente da modalidade de transferência associada.  

383. Para efeitos do presente processo de contraordenação, o período temporal relevante 

compreende pelo menos o tempo durante o qual não estariam acessíveis jogadores 

através da janela de transferência, nomeadamente o período compreendido entre o dia 

07.04.2020 e o dia 2.06.2020. 

384. Salienta-se, contudo, que como referido no parágrafo 269, em determinadas 

circunstâncias, um jogador de futebol profissional pode tomar a iniciativa de cessar o 

contrato com um clube de futebol, podendo assim ser contratado por outro clube em 

qualquer momento.  

385. Neste contexto, conclui-se que, dependendo do período de tempo considerado, poderão 

estar em causa todas as modalidades de contratação de jogadores ou apenas a 

contratação de jogadores sem contrato em vigor, salientando-se a existência da 

possibilidade de um jogador de futebol poder fazer cessar o contrato com um clube de 

futebol em qualquer momento. 

386. Não obstante, tendo em conta que o acordo em causa tinha por objeto impedir os clubes 

da Primeira e Segunda Ligas de contratar jogadores a militar nessas Ligas que rescindissem 

unilateralmente o seu contrato de trabalho, invocando questões provocadas pela 

pandemia COVID-19 ou quaisquer circunstâncias excecionais decorrentes da mesma, 

constata-se que o impacto direto da prática circunscreve-se, assim, à contratação de 

 

389 Contudo, importa salientar que podem desenvolver-se negociações entre clubes por um determinado 

jogador fora das janelas de transferências, pelo que estas apenas limitam o momento da inscrição e utilização 

do jogador pelo clube comprador. 
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jogadores profissionais de futebol masculino que rescindem contrato por sua iniciativa e 

que, por conseguinte, ficam sem contrato em vigor, podendo, nessa medida, assumir um 

novo vínculo laboral em qualquer momento sem as restrições temporais impostas na 

contratação de jogadores com contrato em vigor. 

16.1.2.3. Substituibilidade em função das características individuais dos 

jogadores 

387. Os jogadores de futebol apresentam diferentes características que poderiam justificar 

segmentações adicionais no mercado relevante para efeitos do presente processo 

contraordenacional.   

16.1.2.3.1. Posição no terreno de jogo  

388. As equipas de futebol são formadas por onze jogadores que ocupam diferentes posições 

no terreno de jogo. Os jogadores tendem a jogar maioritariamente numa determinada 

posição no terreno de jogo, por exemplo, como guarda-redes, defesa, médio ou avançado, 

podendo existir variantes nestas posições consoante a organização tática e a posição 

específica no terreno de jogo (e.g. médio defensivo, defesa lateral direito, etc.). 

389. Atendendo a que a ocupação de uma determinada posição tende a exigir um tipo de 

desempenho específico por parte do jogador, e que o aperfeiçoamento deste requer treino 

e experiência, é possível que, em algumas circunstâncias, um jogador tenha dificuldade 

em mudar de posição de jogo mantendo um grau de desempenho suficientemente 

elevado. 

390. Assim, é possível que, do ponto de vista da procura, jogadores que assumem determinadas 

posições não sejam substituíveis entre si, em particular entre as posições genéricas acima 

aludidas. Por exemplo, um guarda-redes dificilmente substitui um avançado, e vice-versa. 

Por este motivo, perante o aumento pequeno, significativo e não transitório do montante 

de despesa associada à contratação de um jogador com uma determinada posição, é 

plausível que o clube que o desejasse contratar não substituísse esta contratação pela de 

um jogador que ocupasse uma outra posição.  

391. Existem elementos empíricos que indiciam a não substituibilidade entre jogadores de 

diferentes posições, nomeadamente por demonstrarem montantes de despesa distintos 

associados a estas posições.  
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392. Em primeiro lugar, a posição no terreno do jogo poderá ter impacto nos valores de 

indemnização de transferência. De acordo com os dados relativos às 100 transferências 

mundiais com maiores valores de transferência associadas, verifica-se que 51% dos 

jogadores transferidos são avançados, 35% são médios, 12% são defesas e apenas 2% são 

guarda-redes390.  

393. Em segundo lugar, a posição no terreno de jogo poderá também estar relacionada com 

valores de massa salarial distintos. A título de exemplo, estudos econométricos sugerem 

que os salários dos avançados são superiores aos dos centrocampistas, que, por sua vez, 

são superiores aos dos defesas391.  

16.1.2.3.2. Qualidade percecionada do jogador 

394. Do ponto de vista da procura, jogadores que apresentem uma diferença significativa na 

qualidade percecionada e no potencial do seu desempenho futebolístico poderão não ser 

substituíveis. 

395. Em particular, os jogadores com elevada notoriedade e qualidade percecionada tendem a 

ser disputados pelos clubes com maiores recursos financeiros, o que tende a resultar no 

pagamento de indemnizações de transferência e de salários elevados. A título ilustrativo, 

no ano de 2019, verificou-se que cerca de 55% do montante global de indemnizações de 

transferências foi gasto por 20 clubes392. Para estes clubes, é possível que os jogadores que 

recrutam não sejam substituíveis por jogadores com menor grau de qualidade 

percecionada, perante um aumento pequeno, significativo e não transitório do montante 

de despesa associado aos primeiros.  

 

390 Cálculo da AdC, com base nos dados disponibilizados em 

https://www.transfermarkt.pt/statistik/transferrekorde (Cf. Anexo 15 constante do CD-ROM da fls. 1267). 

391 Cf. Frick, B. (2007), “The football players’ labour market: empirical evidence from the major European 

Leagues”, Scottish Journal of Political Economy, 52, 422-106; e Frick, B. (2011), “Performance, salaries and 

contract length: empirical evidence from German soccer”, International Journal of Sport Finance, 6, 87-111. 

392 Cf. CIES Football Observatory Monthly report n. º 39, de novembro de 2018. Cálculo da AdC com base nos 

dados aqui recolhidos (Anexo 13 constante do CD-ROM da fls. 1267). 

https://www.transfermarkt.pt/statistik/transferrekorde
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396. A diferenciação pode estender-se para além daquela verificada entre os jogadores de 

elevada notoriedade e qualidade percecionada e os restantes, podendo eventualmente 

justificar-se a inclusão de jogadores em três ou mais categorias de jogadores, conforme 

níveis distintos de qualidade percecionada. Por exemplo, a LPFP, na resposta ao primeiro 

pedido de elementos desta Autoridade, alude também a este fator, referindo que 

“…naturalmente, jogadores de um escalão inferior, terão um valor de mercado mais baixo” 

(fls. 57). 

397. Sem prejuízo do exposto, não se exclui que exista, eventualmente, algum grau de 

substituibilidade em cadeia entre jogadores com graus de qualidade percecionada 

diferentes.  

16.1.2.3.3. Segmento etário do jogador 

398. Pela exigência física que acarreta, a atividade profissional de um jogador de futebol está 

particularmente limitada etariamente. Segundo um estudo com base em jogadores a atuar 

no campeonato espanhol, citado pela “Barça Innovation Hub”, o desempenho físico tende 

a decair, em especial, a partir de uma certa idade393. 

399. Não obstante, há também evidência de que os salários dos jogadores sobem 

monotonicamente com a idade, embora a taxa dessa subida seja decrescente a partir do 

 

393 Cf. Estudo “THE INFLUENCE OF AGE ON FOOTBALLERS’ PERFORMANCE”, citado pelo “Barça Innovation 

Hub”, descarregado de https://barcainnovationhub.com/the-influence-of-age-on-footballers-performance/ 

(Cf. Anexo 16 constante do CD-ROM da fls. 1267). De acordo com este estudo, “[h]á uma clara redução no 

nível de desempenho físico nos jogadores com mais de 30 anos comparado com jogadores mais jovens (…) A 

perda de desempenho é especialmente drástica a partir dos 35 anos. Esta tendência foi notada em todas as 

posições, embora os jogadores nas alas … pareçam experienciar uma menor perda de desempenho”. 

Tradução livre do original: “There is a clear loss of physical performance in players over 30 years compared to 

younger footballers (…) The loss of performance is especially drastic in those over 35. This trend was noted 

across all positions, even though players on the wings (…) appear to experience a lower loss of performance 

level.” 

https://barcainnovationhub.com/the-influence-of-age-on-footballers-performance/
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fim dos 20 anos394. Esta evidência sugere que a maior experiência poderá compensar a 

deterioração na capacidade atlética. 

400. Sem prejuízo de se identificar a idade dos jogadores como um possível fator autónomo de 

segmentação, não se exclui que a variação do valor do jogador em função da sua idade 

seja subsumível na questão mais geral que é abordada supra, relativamente à qualidade 

percecionada do jogador e respetivo potencial de valorização.  

16.1.2.3.4. Outros possíveis critérios de segmentação 

401. A LPFP, na resposta ao primeiro pedido de elementos formulado por esta Autoridade (fls. 

57), lista possíveis critérios que poderiam servir de base a segmentações neste mercado. 

Além da posição e da idade/experiência, já aludidas, também refere o rendimento nas 

épocas anteriores, o histórico de lesões, a formação, a nacionalidade e o histórico 

disciplinar.  

16.1.3. Mercado geográfico 

402. O mercado de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino tem uma 

importante e crescente componente internacional como comprovado pela crescente 

proporção de jogadores estrangeiros a jogar nas várias ligas europeias. 

403. Em particular, a proporção de jogadores estrangeiros a jogar numa amostra significativa 

de campeonatos internacionais aumentou de 34,7% em 2009 para 41,5% em 2018395. A 

proporção de jogadores estrangeiros aumentou em todos os países considerados na 

amostra, tendo sido particularmente significativa no Chipre, Bélgica, Inglaterra, Itália, 

Turquia e Portugal, todos com aumentos superiores a 50%396.  

 

394 Cf. Lucifora, C., e Simmons, R. (2003), “Superstar effects in sport: evidence from Italian soccer”, Journal of 

Sports Economics, 4, 35-55; e Frick, B. (2011), “Performance, salaries and contract length: empirical evidence 

from German soccer”, International Journal of Sport Finance, 6, 87-111. 

395 Cf. CIES Football Observatory Monthly Report n.º 39, novembro de 2018 (Anexo 13 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). 

396 Ibid. 
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404. É possível que o fenómeno da internacionalização crescente tenha tido, na sua génese, as 

alterações à liberdade de movimento dos jogadores profissionais de futebol masculino 

introduzidas com o acórdão Bosman, referido no parágrafo 207 e, por seu turno, seja 

parcialmente responsável pela menor relevância da formação dos jogadores. 

405. A internacionalização é também alegada pela LPFP que, na resposta ao primeiro pedido de 

elementos da AdC, referiu considerar que “… o mercado de jogadores é um mercado à 

escala mundial” (fls. 64). 

406. Sem prejuízo do aumento no grau de internacionalização, persiste uma forte dimensão 

nacional na contratação de futebolistas profissionais. Em particular: 

(i) A maioria dos jogadores (53%) que saíram de clubes da Primeira Liga na janela de 

transferências do verão de 2019 fizeram-no para clubes nacionais397. 

Adicionalmente, este valor é superior se se considerarem apenas os clubes da 

Primeira Liga que não participaram nas competições europeias nesse ano – para 

esses, a proporção de jogadores que saíram para outros clubes nacionais é de 

66%398. Finalmente, 73%399 dos jogadores dos clubes que atualmente compõem a 

Segunda Liga transferiram-se para outros clubes nacionais; 

(ii) Existem estudos internacionais que sugerem a existência de uma penalização 

salarial associada aos jogadores nacionais a jogar em cada país400. Por outras 

palavras, os jogadores nacionais tendem a receber salários inferiores aos 

 

397 Valores calculados pela AdC com base em dados recolhidos no dia 3.07.2020, descarregados de 

https://www.transfermarkt.com/primeira-liga/transfers/wettbewerb/PO1 e 

https://www.transfermarkt.com/segunda-liga/transfers/wettbewerb/PO2 (Cf. Anexo 17 constante do CD-

ROM a fls. 1267). Para este cálculo, excluíram-se cedências por empréstimo, e todas os jogadores que 

terminaram a carreira, não assinaram por nenhum clube, transferiram-se para as equipas B dos clubes com 

os quais já tinham contrato ou para competições de escalões etários inferiores.  

398 Ibid. 

399 Ibid. 

400 Um sumário destes estudos é realizado em Frick, B. e Simmons, R. (2014), “The footballers’ labour market 

after the Bosman ruling”, em “Handbook on the Economics of Professional Football”, editado por Goddard, J. 

e Sloane, P., Edward Elgar, pp. 203-206. 

https://www.transfermarkt.com/primeira-liga/transfers/wettbewerb/PO1
https://www.transfermarkt.com/segunda-liga/transfers/wettbewerb/PO2
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jogadores estrangeiros sem que existam fundamentos objetivos que justifiquem 

esta diferença. De entre os exemplos referidos, foi estimado que, na Liga italiana, 

existisse uma penalização salarial de 12% para os jogadores de origem italiana, 

sendo apontada a seguinte explicação: “(p)arte da penalização salarial que os 

jogadores italianos enfrentam deve-se à sua preferência por permanecer em casa. 

As preferências dos trabalhadores dão aos empregadores algum poder de 

negociação que não têm com outros trabalhadores, o que gera poder de 

monopsónio para os clubes”401. Por outras palavras, existirá, por parte de um 

número suficientemente elevado de jogadores profissionais de futebol, uma 

preferência marcada por não mudar de país, mesmo que implique uma 

significativa perda de salário402; 

(iii) Em Portugal, persiste uma proporção elevada de jogadores de nacionalidade 

portuguesa nos campeonatos nacionais da Primeira e Segunda Ligas. Usando a 

métrica dos jogadores efetivamente utilizados pelos clubes durante a época 

2019/20, a proporção de jogadores portugueses na Primeira Liga é de 48,5%403 e, 

na Segunda Liga, o valor é de 54,3%404.  

 

401 Tradução livre do original: “Part of the wage penalty domestic Italian players face is due to their preference 

for staying at home. Worker preferences give employers some bargaining power which they do not have over 

other workers, generating monopsony power for clubs”. 

402 A existência de uma penalização salarial constitui evidência compatível com a existência de custos 

significativos de mudança dos jogadores (terceira razão, exposta no parágrafo 410). No entanto, poderá ser, 

prima facie, menos compatível com a primeira e segunda razões, expostas, respetivamente, nos parágrafos 

409 e 410. É possível que o efeito decorrente da preferência de permanecer no país de origem supere os 

restantes.  

403 Cf. Dados relativos a jogadores nacionais e estrangeiros na 1.ª Liga (descarregado de: 

https://www.transfermarkt.pt/liga-

nos/legionaereeinsaetze/wettbewerb/PO1/plus/?option=spiele&saison_id=2019&altersklasse=alle (Cf. Anexo 

18 constante do CD-ROM da fls. 1267).  

404 Cf. Dados relativos a jogadores nacionais e estrangeiros na 2.ª Liga (descarregado de:  

https://www.transfermarkt.pt/liga-

 

https://www.transfermarkt.pt/liga-pro/legionaereeinsaetze/wettbewerb/PO2/saison_id/2019/altersklasse/alle/option/spiele/plus/1
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407. Além destes dados, há ainda alguns motivos adicionais que apontam no sentido de uma 

delimitação nacional deste mercado. 

408. Em primeiro lugar, é plausível que se verifique alguma assimetria de informação entre o 

clube contratante e o jogador contratado, por exemplo relativamente à condição médica, 

física e técnica deste último. Esta assimetria poderá ser superior para clubes estrangeiros 

relativamente a clubes nacionais, que terão maior conhecimento do jogador em causa 

dado que atuam na mesma Liga em que o jogador joga (ou, eventualmente, noutra Liga, 

mas no mesmo país). Por este motivo, as contratações de jogadores em Portugal, por parte 

de clubes estrangeiros, poderão acontecer maioritariamente quando a condição do 

jogador, e/ou a sua qualidade, são mais facilmente observáveis, assim reduzindo os custos 

de pesquisa, como por exemplo no caso dos jogos da Primeira Liga que são integralmente 

transmitidos por canais televisivos.  

409. Em segundo lugar, a mudança de um jogador profissional para outro país e para outra Liga 

pode implicar um período de adaptação em termos desportivos, pessoais e culturais, 

existindo mesmo o risco de o jogador não conseguir concluir o processo de adaptação.  

410. Em terceiro lugar, os mercados laborais têm características distintivas dos mercados de 

produto que importa ter em conta. Em particular, os mercados laborais têm fricções que 

resultam dos custos associados à mudança de empregador, e, no caso em análise, de país. 

A natureza destes custos de mudança é de vária ordem, desde custos pecuniários a custos 

psicológicos. A título de exemplo, poderão existir dificuldades associadas a interromper 

ligações pessoais (família, amigos ou a comunidade local), bem como barreiras linguísticas 

e culturais, que podem reduzir, ou eliminar, a possibilidade de um jogador vincular-se a 

um clube estrangeiro.  

411. Em quarto e último lugar, nas fases iniciais da pandemia COVID-19, a quase generalidade 

dos países do mundo instituiu, por tempo indeterminado, restrições significativas à 

mobilidade de pessoas entre fronteiras terrestres, bem como à condução de atividades, 

económicas e não-económicas, não consideradas essenciais. Neste cenário, é possível que 

 

pro/legionaereeinsaetze/wettbewerb/PO2/saison_id/2019/altersklasse/alle/option/spiele/plus/1 (Cf. Anexo 

19, constante do CD-ROM da fls. 1267) 

https://www.transfermarkt.pt/liga-pro/legionaereeinsaetze/wettbewerb/PO2/saison_id/2019/altersklasse/alle/option/spiele/plus/1


 

137 

 

os clubes localizados fora do território português estivessem menos recetivos a contratar 

jogadores oriundos de outro país, particularmente se estivessem impossibilitados de 

conduzir exames médicos e técnicos tendentes a avaliar a condição física do jogador. Por 

outro lado, a própria situação de pandemia COVID-19, com os riscos sanitários e 

dificuldades logísticas associados, também poderia reduzir a disponibilidade do próprio 

jogador em assinar contrato com um clube localizado fora do território nacional. 

412. Em suma, embora este mercado conheça um crescente fenómeno de internacionalização, 

permanece uma dimensão nacional forte e relevante que terá sido reforçada durante as 

fases iniciais da pandemia COVID-19, não se concluindo definitivamente sobre a dimensão 

geográfica do mercado relevante.  

413. Pelos motivos expostos na secção 21, no caso em análise, não será, no entanto, necessária 

uma delimitação prévia e exata do(s) mercado(s) relevante(s), na medida em que estamos 

perante uma restrição grave da concorrência no âmbito do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

19/2012 e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE.  

414. Não obstante, tendo em conta que o acordo em apreciação foi celebrado entre os clubes 

da Primeira e Segunda Ligas nacionais, constata-se que o impacto da prática sempre se 

circunscreveria ao território nacional. 

16.1.4. Conclusão: mercado relevante 

415. Considera-se que o mercado do produto relevante corresponde ao mercado de 

contratação de jogadores profissionais de futebol masculino, independentemente da 

modalidade de transferência (transferência de jogador com contrato em vigor, 

transferência de jogador sem contrato em vigor, empréstimo de jogador com contrato em 

vigor).   

416. A AdC entende que, pelas razões referidas nos parágrafos 387 a 401, poderá justificar-se 

uma segmentação do mercado relevante em função: (i) da posição no terreno de jogo, (ii) 

da qualidade percecionada do jogador, (iii) do segmento etário do jogador, e (iv) outros 

critérios (e.g. rendimento nas épocas anteriores, o histórico de lesões, a formação, a 

nacionalidade e o histórico disciplinar).  

417. No que respeita à dimensão geográfica, embora este mercado conheça um crescente 

fenómeno de internacionalização, permanece uma dimensão nacional forte e relevante 
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que terá sido reforçada durante as fases iniciais da pandemia COVID-19, não se concluindo 

definitivamente sobre a dimensão geográfica do mercado relevante.  

418. Salienta-se que, no caso em análise, não será necessária uma delimitação prévia e exata 

do(s) mercado(s) relevante(s), na medida em que estamos perante uma das restrições mais 

graves no âmbito do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE 

(cf. secção 21.2.2). 

419. De qualquer modo, tendo em conta as especificidades do acordo em causa, o impacto 

direto da prática circunscreve-se à contratação de jogadores profissionais de futebol 

masculino que rescindem contrato e que, por conseguinte, ficam sem contrato em vigor 

(cf. parágrafos 377 a 386), independentemente das suas características (cf. parágrafos 387 

a 401), no território nacional (cf. parágrafos 402 a 414), no período compreendido entre o 

dia 07.04.2020 e o dia 2.06.2020. 

16.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

420. Como enquadramento, a LPFP refere que nos termos da legislação e da regulamentação 

aplicáveis, nomeadamente o artigo 23.º da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, e o artigo 39.º 

do CCT, um jogador profissional apenas pode celebrar um contrato com outra sociedade 

desportiva se o seu vínculo laboral atual cessar: (i) por caducidade, (ii) por acordo entre o 

jogador e a sua atual sociedade desportiva, (iii) por despedimento com justa causa 

promovido pela sociedade desportiva, (iv) por resolução com justa causa promovida por 

iniciativa do jogador; (v) por denúncia por qualquer das partes durante o período 

experimental, (vi) por despedimento coletivo, e (vii) por denúncia por iniciativa do jogador, 

quando contratualmente estivesse convencionada, mediante pagamento à sociedade 

desportiva empregadora de uma indeminização fixada para o efeito405. 

421. A LFPF considera que a transferência e/ou a contratação de um jogador de futebol não 

implica necessariamente a aquisição, pela sociedade desportiva ou pelo clube contratante, 

dos respetivos direitos económicos, sendo apenas necessário, para que possam inscrever 

e utilizar um jogador, de deter os respetivos direitos federativos, que emergem do contrato 

 

405 Cf. fls. 1960 – parágrafo 364 da PNI da visada LPFP. 



 

139 

 

de trabalho desportivo celebrado com o jogador (ou no caso de transferências temporárias 

de jogadores entre clubes nacionais, do correspondente contrato de cedência)406.  

422. De acordo com a LPFP, é possível (e até comum), nos termos da regulamentação aplicável 

nesta matéria, que os direitos económicos sejam repartidos entre diversos intervenientes, 

que incluem o próprio jogador, as sociedades desportivas ou clubes envolvidos na 

transferência do jogador ou qualquer outra sociedade desportiva ou clube com quem o 

jogador tenha sido inscrito407. 

423. A LPFP salienta existir um número considerável de jogadores que transitam das 

competições profissionais para os campeonatos não profissionais, ilustrando com dados 

disponibilizados no Anuário do Futebol Profissional Português referente à época 

desportiva 2019/2020 que referem que 21% das saídas de jogadores das sociedades 

desportivas da Primeira Liga tiveram como destino campeonatos não profissionais408. 

424. Deste modo, a LPFP considera que a procura de jogadores de futebol é constituída por 

sociedades desportivas que participam nas competições profissionais da Liga, bem como 

por clubes que militam nas competições não profissionais nacionais409. 

425. A LFPF considera existir uma crescente importância dos jogadores formados localmente 

nas competições profissionais, observada desde 2012, tendo as equipas B das sociedades 

desportivas um peso cada vez mais importante na valorização de jovens talentos e 

subsequentes transferências, ilustrando com dados disponibilizados no Anuário do 

Futebol Profissional Português referente à época desportiva 2019/2020410.  

426. Além disso, a LPFP entende que a importância da formação local de jogadores foi reforçada 

a partir da época 2020/2021, devendo as sociedades desportivas assegurar um nível 

 

406 Cf. fls. 1961 – parágrafo 373 e 374 da PNI da visada LPFP. 

407 Cf. fls. 1961 – parágrafo 377 da PNI da visada LPFP. 

408 Cf. fls. 1961 – parágrafo 370 da PNI da visada LPFP. 

409 Cf. fls. 1961 – parágrafo 371 da PNI da visada LPFP. 

410 Cf. fls. 1962 – parágrafo 383 e 384 da PNI da visada LPFP. 
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mínimo em termos de certificação das suas atividades de formação de modo a acederem 

a verbas provenientes da UEFA411. 

427. Acresce que os jogadores juniores que tenham representado o clube nas últimas duas 

épocas desportivas podem ser livremente inscritos pelas sociedades desportivas fora dos 

períodos de inscrição regulamentares, contribuindo assim para colmatar falhas dos 

plantéis no decurso da época412. 

428. Finalmente, segundo a LPFP, existe uma aposta na formação de jogadores por parte das 

sociedades desportivas como forma de aumentar o valor económico obtido com as 

transferências, na medida em que a maior utilização destes jogadores serve de montra 

para potenciar futuras transferências413. 

429. Face ao exposto, a LPFP considera existir uma crescente substituibilidade entre jogadores 

formados localmente e jogadores contratados por outra via414.  

430. Relativamente à substituibilidade entre as diferentes modalidades de contratação de 

jogadores de futebol profissional provenientes de outros clubes, a LPFP refere que o 

número de contratação de jogadores que rescindem unilateralmente os seus contratos é 

residual, uma vez que a cessação do vínculo profissional por resolução unilateral, pelo 

empregador ou pelo jogador, representa apenas 1,87% e 2,3% das transferências 

internacionais realizadas em 2019 e 2020, respetivamente415. 

431. A LPFP refere existirem períodos de inscrição de jogadores temporalmente delimitados em 

cada época, bem como um conjunto de critérios regulamentares que permitem essa 

inscrição, incluindo de jogadores sem contrato416. A este respeito, a LPFP salienta que a 

inscrição de jogadores sem contrato também está temporalmente delimitada, tendo como 

 

411 Cf. fls. 1962 – parágrafo 386 da PNI da visada LPFP. 

412 Cf. fls. 1962 e 1963 – parágrafo 387 da PNI da visada LPFP. 

413 Cf. fls. 1963 – parágrafo 388 da PNI da visada LPFP. 

414 Cf. fls. 1963 – parágrafo 393 da PNI da visada LPFP. 

415 Cf. fls. 1963 e 1964 – parágrafo 395 a 398 da PNI da visada LPFP. 

416 Cf. fls. 1964 – parágrafo 401 da PNI da visada LPFP. 
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prazo limite o último dia de fevereiro de cada época desportiva417. De acordo com a LPFP, 

após o termo deste prazo, não é possível a inscrição de qualquer jogador nas competições 

profissionais da Liga, exceto nos casos inteiramente excecionais como o falecimento de 

um jogador, lesão grave do guarda-redes ou lesão grave de um jogador ao serviço da 

Seleção Nacional418. 

432. A LPFP indica que 97,9% das contratações de jogadores nas competições profissionais da 

Liga referentes à época 2020/2021 ocorreram durante os períodos de inscrição 

regulamentados, tendo os demais 2,1% correspondido a situações excecionais 

(designadamente para jogadores desempregados, lesões de guarda-redes e inscrição de 

juniores)419. 

433. De acordo com a LPFP, as regras têm por objetivo assegurar a estabilidade dos plantéis 

após o início da época desportiva e evitar disrupções nas equipas, tendo em vista preservar 

a estabilidade e a integridade das competições420. 

434. Neste contexto, o entendimento da LPFP é que a contratação de jogadores, seja por 

transferência definitiva, empréstimo ou contratação de jogadores livres, ocorre 

maioritariamente nos períodos de inscrição regulamentares, o que evidencia a 

substituibilidade entre as diferentes modalidades de contratação de jogadores de futebol 

profissional provenientes de outros clubes421. 

435. No que se refere à dimensão geográfica do mercado de contratação de jogadores 

profissionais de futebol masculino, a LPFP considera que este mercado tem uma dimensão 

mundial, fundamentando a sua posição com a crescente proporção de jogadores 

estrangeiros a jogar nas várias ligas europeias422. 

 

417 Cf. fls. 1964 – parágrafo 403 da PNI da visada LPFP. 

418 Cf. fls. 1964 – parágrafo 403 da PNI da visada LPFP.  

419 Cf. fls. 1966 – parágrafo 410 da PNI da visada LPFP. 

420 Cf. fls. 1966 – parágrafo 411 e 412 da PNI da visada LPFP. 

421 Cf. fls. 1966 – parágrafo 418 e 419 da PNI da visada LPFP. 

422 Cf. fls. 1967 – parágrafo 420 a 422 da PNI da visada LPFP. 
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436. A LPFP contesta as conclusões da AdC que indicam que a maioria dos jogadores da 

Primeira e Segunda Ligas foram transferidos para clubes nacionais no verão de 2019, 

salientando que 45% desses jogadores são estrangeiros ou são portugueses que 

representaram anteriormente clubes estrangeiros, o que comprova a forte mobilidade 

internacional dos jogadores423. 

437. A LPFP considera ainda que a alegada penalização salarial sofrida por jogadores italianos 

não pode ser transposta para a realidade nacional, e que, de qualquer forma, a existir essa 

situação tal constituiria um incentivo adicional para os jogadores procurarem novas 

oportunidades no estrangeiro424. 

438. Acresce que a LPFP considera que proporção de jogadores nacionais utilizados na edição 

2019/2020 da Primeira Liga não de 48,5%, mas de apenas 38%, confirmando, no entanto, 

os dados relativos à proporção de jogadores nacionais utilizados na Segunda Liga425.  

439. Relativamente aos custos de pesquisa que poderão limitar as transferências internacionais 

de jogadores, a LPFP refere que os jogos da Primeira e Segunda Ligas são transmitidos 

através da televisão e do streaming online, mencionando ainda existir um largo espectro 

de estatísticas publicamente disponíveis sobre o desempenho desportivo dos jogadores426. 

440. Finalmente, de acordo com a LPFP, Portugal aparece em 2.º lugar entre as federações que 

compõem a UEFA e em 3º lugar no cômputo global em termos de contratação de jogadores 

profissionais de futebol masculino provenientes de clubes estrangeiros, surgindo em 3.º 

lugar entre as federações que compõem a UEFA e em 4º lugar no cômputo global em 

termos de saídas de jogadores profissionais de futebol masculino para clubes 

estrangeiros427. 

 

423 Cf. fls. 1968 a 1973 – parágrafo 428 a 436 da PNI da visada LPFP. 

424 Cf. fls. 1973 – parágrafo 437 da PNI da visada LPFP. 

425 Cf. fls. 1973 – parágrafo 438 da PNI da visada LPFP. 

426 Cf. fls. 1974 – parágrafo 441 a 444 da PNI da visada LPFP. 

427 Cf. fls. 1975 – parágrafo 450 e 451 da PNI da visada LPFP. 
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441. O Sporting tece um conjunto de considerações a respeito das janelas de transferências, da 

importância da estabilidade contratual no setor desportivo e do pagamento de uma 

compensação aos clubes formadores para encorajar a formação de jovens talentos428. 

442. O Sporting considera que se pode caracterizar os mercados de transferências de acordo 

com os seguintes critérios: 

(i) Mercado primário superior no qual um número limitado de jogadores (as 

denominadas superestrelas) se depara com um número limitado de clubes. Este 

mercado apresenta uma tendência monopolista, uma vez que os jogadores e 

respetivos representantes possuem um poder de mercado considerável, não 

sendo esses jogadores substituíveis entre si nem por outros jogadores. Neste 

mercado, observam-se as transferências e salários mais elevados429. 

(ii) Mercado primário inferior, em que um número limitado de jogadores (de boa 

qualidade e experienciados) se deparam com um grande número de clubes. Os 

jogadores e respetivos representantes têm menos poder de mercado do que as 

superestrelas e não podem negociar os salários mais elevados430. 

(iii) Mercado secundário, que se aproxima de uma estrutura de concorrência perfeita, 

em que um grande número de jogadores se depara com um número limitado de 

clubes. Este mercado tem a estrutura de oligopsónio e os clubes têm poder de 

mercado na determinação dos salários431. 

443. O Sporting refere que os jogadores do mercado primário beneficiam de salários elevados, 

benefícios salariais adicionais, proteção salarial, acesso a transferências para clubes com 

maiores recursos financeiros, exposição nos media, carreiras longas, etc., enquanto, por 

outro lado, os jogadores no mercado secundário enfrentam salários baixos, insegurança 

laboral, mercados de curta duração, etc.432. 

 

428 Cf. fls. 2764 – parágrafo 182 da PNI da visada Sporting. 

429 Cf. fls. 2765 e 2766 – parágrafo 188, i) da PNI da visada Sporting. 

430 Cf. fls. 2766 – parágrafo 188, ii) da PNI da visada Sporting. 

431 Cf. fls. 2766 – parágrafo 188, iii) da PNI da visada Sporting. 

432 Cf. fls. 2768 – parágrafo 195 da PNI da visada Sporting. 
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444. Segundo o Sporting, os clubes que operam no mercado primário inferior desenvolvem 

duas estratégias: (i) desenvolvimento de talento através da formação, tentando reter os 

jogadores durante o maior período de tempo possível antes de os transferirem, ou (ii) 

desenvolvimento de uma estratégia de recrutamento de jogadores em mercados que 

pratiquem salários mais baixos433. O Sporting considera que os clubes da Primeira Liga têm 

normalmente jogadores do mercado primário superior e inferior434. 

445. Acresce que o Sporting considera que deverá ser feita uma divisão entre dois tipos de 

países: os exportadores e os importadores, sendo que Portugal se destaca como líder 

mundial em termos de transferências, uma vez que a solvabilidade financeira dos clubes 

da Primeira Liga depende integralmente da realização de transferências. O Sporting 

considera que Portugal constitui o principal hub internacional entre o Brasil e a Europa, 

salientado que o acórdão Bosman, que beneficiou os clubes portugueses, aumentou a 

mobilidade de jogadores de futebol em duas vertentes: (i) a desportiva, permitindo aos 

jogadores de qualidade transferirem-se para clubes que vão de encontro às suas ambições 

desportivas, e (ii) a económica, com as principais ligas a conseguirem atrair os melhores 

jogadores435. 

446. O Sporting refere ainda que a formação de jogadores profissionais e a transferência de 

jogadores podem ser vistos como substitutos na contratação de jogadores profissionais 

de futebol masculino436. 

447. O Sporting entende que um jogador com contrato poderá ser substituível por um jogador 

sem contrato, uma vez que existe também uma janela de transferências para jogadores 

sem contrato437. Além disso, o Sporting indica que os principais clubes da Primeira Liga, 

que participam regularmente nas competições internacionais da UEFA, não privilegiam a 

contratação de jogadores sem contrato relativamente aos jogadores com contrato, 

 

433 Cf. fls. 2766 – parágrafo 189 da PNI da visada Sporting. 

434 Cf. fls. 2766 – parágrafo 190 da PNI da visada Sporting. 

435 Cf. fls. 2767 – parágrafo 193 da PNI da visada Sporting. 

436 Cf. fls. 2769 – parágrafo 198 da PNI da visada Sporting. 

437 Cf. fls. 2770 – parágrafo 201 da PNI da visada Sporting. 
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ilustrando com o exemplo do Sporting que contrata jogadores no mercado principal 

secundário e no mercado secundário à escala global438. 

448. Relativamente à dimensão geográfica do mercado de transferências, o Sporting considera 

que Portugal constitui o principal hub mundial de transferências que faz a ponte entre 

Europa e América do Sul, facilitado pelas afinidades culturais e linguísticas entre Portugal 

e o Brasil, servindo como porta de entrada para ligas com mais poderio económico439.  

449. Para ilustrar este fenómeno, o Sporting faz referência a um estudo da KEA European Affairs 

e do Centre for the Law and Economics of Sports, que refere que na época desportiva 

2010/2011 existiam, em média, 14 jogadores estrangeiros, destacando-se 8,2 jogadores de 

nacionalidade brasileira, por clube da Primeira Liga440.  

450. O Sporting considera relevante que o mesmo estudo divida os países da União Europeia 

em 3 grupos: Grupo 1 (Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França) em que os clubes 

têm um orçamento entre €54m e €134m; Grupo 2, no qual se integra Portugal, que conta 

com clubes com orçamento médio entre €13m e €23m; e Grupo 3, com orçamento médio 

de €7m441. 

451. Pelas razões expostas, o Sporting considera que o mercado de transferências tem uma 

dimensão internacional442. 

452. O SLB refere existir uma forte fidelização do consumidor/adepto ao clube da sua 

preferência, pelo que a procura é emocional e inflexível443. O SLB considera que não é 

concebível que algum clube queira ganhar quota de mercado na compra de jogadores, 

uma vez que a contratação de jogadores é instrumental para tentar ganhar competições e 

 

438 Cf. fls. 2771 – parágrafo 204 da PNI da visada Sporting. 

439 Cf. fls. 2773 – parágrafo 210 da PNI da visada Sporting. 

440 Cf. fls. 2773 e 2774 – parágrafo 211 da PNI da visada Sporting. 

441 Cf. fls. 2774 – parágrafo 212 da PNI da visada Sporting. 

442 Cf. fls. 2775 – parágrafo 214 da PNI da visada Sporting. 

443 Cf. fls. 2652 – parágrafo 246 da PNI da visada SLB. 
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assim satisfazer os adeptos, que, em todo o caso, não perderá mesmo que não ganhe as 

competições444. 

453. O SLB considera ainda que as necessidades específicas de cada equipa não podem ser 

satisfeitas com qualquer jogador, ilustrando, a título de exemplo, que uma equipa que 

precisa de um lateral direito não irá contratar um guarda-redes ou que é improvável que 

uma equipa nos lugares cimeiros da Primeira Liga contrate um jogador de uma equipa dos 

últimos lugares da Segunda Liga445. 

454. O SLB refere que a dimensão geográfica do mercado é supranacional, uma vez que a 

contratação de jogadores não está sujeita a qualquer limitação nacional, nem é esse o 

padrão de contratação da maioria dos clubes portugueses446. Por exemplo, nas épocas 

desportivas 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, o SLB vendeu mais jogadores para clubes 

estrangeiros do que para clubes nacionais e contratou tantos jogadores de clubes 

nacionais como de clubes estrangeiros447. 

455. Acrescenta o SLB que, de acordo com o Relatório da FIFA “Global Transfer Market Report 

2020 – A Review of International Football Transfers Worldwide”, o SLB, o FCP e o Sporting 

de Braga foram o quarto, sexto e sétimo clubes da UEFA que mais jogadores transferiram 

para clubes estrangeiros em 2020 e a FPF foi a terceira associação desportiva que, a nível 

mundial, mais transferências de jogadores fez para clubes estrangeiros e a segunda que 

mais jogadores recebeu de clubes estrangeiros448. 

456. O SLB considera que o quadro regulatório descrito na NI, nomeadamente o acórdão 

Bosman e a livre circulação de jogadores, bem como a remissão para as normas de 

transferências de jogadores da UEFA e da FIFA, indicam o cariz supranacional do 

mercado449. 

 

444 Cf. fls. 2652 – parágrafo 247 da PNI da visada SLB. 

445 Cf. fls. 2652 – parágrafo 250 da PNI da visada SLB. 

446 Cf. fls. 2654 – parágrafo 267 e 268 da PNI da visada SLB. 

447 Cf. fls. 2654 – parágrafo 269 e 270 da PNI da visada SLB. 

448 Cf. fls. 2654 – parágrafo 271 da PNI da visada SLB. 

449 Cf. fls. 2654 – parágrafo 274 da PNI da visada SLB. 
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457. Além disso, o SLB indica que as diversas medidas adotadas pela FIFA em virtude da 

pandemia COVID-19, bem como a própria existência da FIFA, confirmam o cariz 

supranacional do mercado450. 

458. Ainda a propósito da dimensão geográfica do mercado, o SLB considera que a 

argumentação da AdC a propósito da suscetibilidade de afetação do comércio entre 

Estados-membros indicam a dimensão supranacional do mercado451. 

459. O SLB refere também que se deve ter em conta a dimensão temporal dos factos objeto do 

processo, pelo que a definição de mercado deveria ter em conta o contexto do período 

relevante (de 07.04.2020 a 02.062020), em particular das alternativas disponíveis e das 

pressões concorrenciais efetivas e imediatas à concorrência na oferta de determinado 

produto/serviço nesse intervalo de tempo (1 mês e 26 dias) que durou a prática452. 

460. Em concreto, segundo o SLB, o período em causa diferencia-se, da perspetiva da oferta e 

da procura, do período temporal anterior (em que não havia uma pandemia à escala 

global) e posterior (em que já se sabia muita mais sobre a pandemia COVID-19 que se 

instalou, nomeadamente em termos de combate e prevenção)453.  

461. Trata-se assim de um período durante o qual, no entendimento do SLB, nenhum mercado 

estava a funcionar de forma normal, em que se vivia uma situação de força maior entre 

Estados de Emergência e Estados de Calamidade, que levaram ao cancelamento de 

espetáculos, restrições à mobilidade e dever de confinamento454. 

16.3. Diligências Complementares de Prova 

462. A testemunha indicada pelo Sporting referiu que esta sociedade desportiva procura ter um 

plantel constituído por uma combinação de jogadores mais experientes, nomeadamente 

para assegurar as posições em campo consideradas críticas, com jogadores jovens de 

elevado potencial provenientes da Academia do Sporting (fls. 4207 a 4210). O treinador 

 

450 Cf. fls. 2654 – parágrafo 275 e 276 da PNI da visada SLB. 

451 Cf. fls. 2654 – parágrafo 277 da PNI da visada SLB. 

452 Cf. fls. 2655 – parágrafo 281 e 282 da PNI da visada SLB. 

453 Cf. fls. 2655 – parágrafo 284 da PNI da visada SLB. 

454 Cf. fls. 2655 – parágrafo 287 da PNI da visada SLB. 
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tem influência na decisão de apostar na formação ou na contratação de jogadores mais 

experientes (fls. 4208). Acresce que, historicamente, existem dificuldades na formação de 

jogadores para determinadas posições, por exemplo, “pontas de lança” (fls. 4208). Além 

disso, existe ainda alguma versatilidade dos jogadores para jogarem em diferentes 

posições em campo, dependendo das características do jogador e da posição em concreto 

(fls. 4210). Assim, jogadores com técnicas defensivas poderão jogar em várias posições na 

defesa e jogadores com técnicas ofensivas poderão jogar em várias posições no ataque 

(fls. 4210). 

463. A testemunha realçou ainda a importância da formação para o Sporting, cujo plano visa 

capacitar os jogadores dos escalões jovens para integrarem a equipa A, descrevendo a 

rede e ferramentas de scouting, através das quais identifica os jogadores que pretende 

contratar (fls. 4209 e 4210). Em particular, a testemunha referiu que a utilização de 

softwares de scouting, visionamento remoto de jogos e contactos LinkedIn permite realizar 

uma triagem inicial dos jogadores que apresentam as características desejadas (fls. 4209 e 

4210). Contudo, a testemunha do Sporting indica que, devido aos montantes de 

transferência envolvidos, a triagem inicial tem de ser complementada com a visualização 

presencial do desempenho do jogador pelo departamento de scouting (fls. 4210). 

464. Existem também restrições regulamentares que impedem a contratação de jogadores com 

idades inferiores a 18 anos provenientes de clubes fora da Europa e com idades inferiores 

a 16 anos dentro da Europa455 (fls. 4209).  

465. Note-se ainda que a testemunha do Sporting referiu que, por razões culturais, a 

contratação de jogadores de determinados países asiáticos ou do médio oriente é menos 

frequente uma vez que representa, tendencialmente, uma aposta menos segura (fls. 4210).  

466. A testemunha do Sporting indicou que Portugal constitui o principal hub mundial de 

transferências fazendo a ponte entre a Europa e a América do Sul, o que é facilitado pelas 

afinidades culturais e linguísticas entre Portugal e o Brasil (fls. 2773). 

467. A testemunha indicada pelo Sporting referiu ainda que, em 1999, o Sporting conseguiu 

contratar o melhor guarda-redes do mundo (Peter Schmeichel), salientando que os clubes 

 

455 Nos termos do artigo 19 do RSTP. 
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com maior poderio financeiro têm plantéis alargados com cerca de 40 a 50 jogadores 

internacionais, sendo alguns dispensados, o que constitui uma oportunidade para clubes 

como o Sporting poderem contratar jogadores de classe mundial (fls. 4208). 

468. A testemunha arrolada pelo Casa Pia referiu que todos os jogadores na Segunda Liga 

competem ao abrigo de um contrato enquanto jogadores profissionais, enquanto nos 

escalões inferiores à Segunda Liga (competições amadoras) apenas alguns jogadores 

celebram contratos profissionais, por exemplo, os jogadores mais jovens com elevado 

potencial (fls. 4247). 

469. A testemunha indicada pelo Famalicão referiu que o Famalicão procura ter uma equipa 

com jogadores jovens (média de idades da equipa sénior de 21,8 anos), celebrando 

contratos de duração de 4 a 5 anos, exceto no caso dos jogadores menores de 18 anos, 

que, nos termos da regulamentação aplicável, deverá ter duração máxima de 3 anos (fls. 

4185). 

16.4. Análise da AdC e conclusões 

470. Relativamente à substituibilidade entre jogadores dos campeonatos profissionais e os 

jogadores dos campeonatos não profissionais, a LPFP apoia-se num conjunto de 

indicadores para fundamentar o seu entendimento de que a contratação de jogadores não 

é um exclusivo dos clubes dos campeonatos profissionais da Primeira e Segunda Ligas. 

471. O Anuário do Futebol Profissional Português referente à época desportiva 2019/2020, ao 

qual a LPFP faz referência, demonstra que efetivamente 21% das saídas de jogadores da 

Primeira Liga tiveram como destino os campeonatos não profissionais456. Contudo, os 

dados referem-se a saídas de jogadores não apenas no âmbito de transferências, mas 

também através de cedências por empréstimo. Acresce que a média de idades dos 

jogadores que saíram de campeonatos profissionais para campeonatos não profissionais 

apresenta os valores mais baixos (apenas 22,1 anos), o que revela que se trata de 

jogadores muito jovens que se transferem para um escalão não profissional, 

possivelmente enquanto profissionais no âmbito de uma cedência por empréstimo, para 

 

456 Cf. fls. 2333 a 2378 - página 38 do Anexo 41 da PNI da visada LPFP. 
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aí desenvolverem as suas capacidades e acumularem a experiência necessária para 

posteriormente poderem competir nos campeonatos profissionais. 

472. Adicionalmente, como referido pela testemunha arrolada pelo Casa Pia, todos os 

jogadores na Segunda Liga (e naturalmente também da Primeira Liga) competem ao abrigo 

de um contrato de trabalho com direito a remuneração, ou seja, na qualidade de jogadores 

profissionais. Em contraste, a mesma testemunha refere que nos escalões inferiores à 

Segunda Liga (competições amadoras) apenas alguns jogadores celebram contratos 

profissionais, nomeadamente os jogadores mais jovens com elevado potencial (cf. 

parágrafo 468). 

473. Deste modo, não existem fundamentos suficientes para considerar que existe um grau 

suficiente de substituibilidade entre um jogador profissional, que investe a plenitude do 

seu tempo e das suas capacidades no treino e na prática futebolística, e um jogador 

amador. 

474. Finalmente, está em causa no presente processo de contraordenação um acordo de não 

contratação de jogadores profissionais que rescindam unilateralmente os seus contratos 

de trabalho, ou seja, trata-se de jogadores profissionais que não têm qualquer incentivo 

em concretizar uma rescisão contratual para serem despromovidos para um campeonato 

não profissional onde não teriam qualquer projeção em termos de carreira e onde 

dificilmente teriam sequer um contrato profissional. 

475. No que se refere à substituibilidade entre jogadores formados nos clubes e a contratação 

de jogadores provenientes de outros clubes, a LPFP e o Sporting tecem um conjunto de 

considerações que se podem resumir do seguinte modo: 

(i) as equipas B permitiram a valorização de jovens talentos e subsequentes 

transferências desde 2012; 

(ii) as verbas da UEFA incentivaram ainda mais a formação local de jogadores a partir 

da época 2020/2021; 

(iii) jogadores da formação podem ser inscritos fora das janelas regulamentares, 

colmatando falhas dos plantéis no decurso da época; e 
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(iv) aposta na formação no sentido de obter mais valias resultantes de transferências 

(cf. parágrafos 425 a 429, 446). 

476. A AdC considerou na Nota de Ilicitude que a incerteza e as especificidades do processo de 

formação de jogadores de futebol, bem como um conjunto de evidência empírica que 

demonstra a reduzida utilização da formação em Portugal, sugerem não existir um grau 

suficiente de substituibilidade entre a formação e a contratação de jogadores provenientes 

de outros clubes (cf. parágrafos 373 a 376). 

477. A este respeito, faz-se referência às declarações da testemunha indicada pelo Sporting que 

indicou que (i) o treinador tem um papel crucial na decisão de apostar na formação ou de 

contratar jogadores externamente, (ii) algumas posições no campo consideradas críticas 

exigem jogadores mais experientes, (iii) existem dificuldades históricas na formação de 

jogadores para determinadas posições em Portugal (cf. parágrafo 462). 

478. Acresce que o Anuário do Futebol Profissional Português referente à época desportiva 

2019/2020, ao qual a LPFP faz referência, demonstra que a promoção de jogadores da 

equipa B para os planteis principais dos clubes teve um pico na época desportiva 

2015/2016, com 24 jogadores promovidos, mas tem vindo progressivamente a diminuir, 

sendo que na época desportiva 2019/2020 apenas foram promovidos 10 jogadores das 

equipas B457. 

479. Além disso, as equipas B contam com vários jogadores que não são provenientes dos 

escalões de formação. Por exemplo, na época desportiva 2016/2017, apenas 60% dos 

jogadores das equipas B eram formados localmente458. 

480. Os fundamentos de natureza regulamentar, referentes à possibilidade de um jogador da 

formação poder integrar o plantel sénior fora das janelas de inscrição regulamentares (cf. 

parágrafo 475, ponto (ii)), parecem ir ao encontro da posição da AdC ao relegarem o 

jogador dos escalões de formação para um papel secundário, em que são utilizados 

 

457 Cf. fls. 2333 a 2378 - página 38 do Anexo 41 da PNI da visada LPFP. 

458 Cf. Relatório da LPFP “Plano B - Reflexão sobre as equipas B no ciclo 2012-2017”, disponível em: 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20172018/publicacoes/plano-b-reflexao-sobre-as-equipas-b-no-ciclo-

2012-2017/ (Cf. anexo 7, constante do CD-ROM a fls. 5523). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20172018/publicacoes/plano-b-reflexao-sobre-as-equipas-b-no-ciclo-2012-2017/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20172018/publicacoes/plano-b-reflexao-sobre-as-equipas-b-no-ciclo-2012-2017/
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apenas em situações excecionais, colmatando falhas pontuais dos planteis ao longo da 

época desportiva. 

481. Finalmente, a argumentação de natureza financeira tecidas pelo LPFP e Sporting (cf. 

parágrafo 475, ponto (iii)), assente numa estratégia de valorização de jogadores da 

formação para obter mais valias através de transferências, parece coludir com o facto de 

a generalidade dos clubes de futebol ter como principal objetivo o sucesso desportivo de 

forma a satisfazer as exigências dos adeptos. Além disso, constata-se que o fenómeno da 

valorização de jogadores jovens não assenta exclusivamente na formação, existindo vários 

clubes, como por exemplo o Famalicão, que investem numa rede de prospeção de jovens 

talentos com vista a melhorar o seu desempenho desportivo e realizarem mais-valias 

através de uma venda futura (fls. 4184). 

482. Relativamente à substituibilidade entre as diferentes modalidades de contratação de 

jogadores de futebol profissional provenientes de outros clubes, os fundamentos 

apresentados pela LPFP e o Sporting podem ser resumidos do seguinte modo: 

(i) a contratação de jogadores que cessaram o seu vínculo profissional por resolução 

unilateral é residual,  

(ii) a contratação de jogadores sem contrato apenas é possível até ao último dia de 

fevereiro de cada época desportiva, e 

(iii) os principais clubes da Primeira Liga, que participam regularmente nas 

competições internacionais da UEFA, não privilegiam a contratação de jogadores 

sem contrato relativamente aos jogadores com contrato (cf. parágrafos 430 a 434, 

447). 

483. A este respeito, salienta-se que a cessação do vínculo profissional por resolução unilateral, 

seja da iniciativa do clube ou do jogador, tem um enquadramento legal e regulamentar 

muito específico, que assenta num conjunto de fundamentos que conferem justa causa a 

essa iniciativa. 

484. Além disso, um dos principais motivos para um jogador proceder a uma rescisão 

contratual assenta no incumprimento dos pagamentos salariais por parte do clube, o que 

tenderá a ocorrer maioritariamente em clubes com uma situação financeira mais instável 

e debilitada. Por essa razão, os principais clubes da Primeira Liga, que procuram jogadores 
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com elevados requisitos de qualidade, tendem a privilegiar a contratação de jogadores 

com contrato, sem prejuízo de terem de suportar o pagamento de uma indemnização 

associada à transferência. 

485. Finalmente, o facto de existir uma janela temporal para a contratação de jogadores sem 

contrato não impede os clubes de, em qualquer momento, negociarem os termos 

contratuais com esses jogadores, contrariamente ao que sucede com os jogadores com 

contrato em vigor em que existem fortes impedimentos à negociação dos termos 

contratuais459. 

486. Acresce que a janela temporal para a contratação de jogadores sem contrato tem uma 

duração muito superior à janela para a contratação de jogadores com contrato. Os 

períodos de inscrição de jogadores com contrato tipicamente ocorrem na janela de verão, 

entre 1 de julho e 2 de setembro, ou na janela de inverno, entre 1 e 31 de janeiro. Em 

contraste, um jogador sem contrato pode ser inscrito entre 1 de julho e 28/29 de fevereiro, 

existindo um impedimento regulamentar de apenas 4 meses. 

487. Relativamente a uma eventual segmentação do mercado em função da posição do jogador 

no terreno de jogo, o SLB considera que as necessidades específicas de cada equipa não 

podem ser satisfeitas com qualquer jogador, ilustrando, a título de exemplo, que uma 

equipa que precisa de um lateral direito não irá contratar um guarda-redes (cf. parágrafo 

453). 

488. Na Nota de Ilicitude, a AdC considerou ser possível que, do ponto de vista da procura, 

jogadores que assumem determinadas posições no terreno de jogo não sejam 

substituíveis entre si (cf. parágrafos 202 a 207). 

489. Contudo, as declarações da testemunha indicada pelo Sporting sugerem existir ainda 

alguma versatilidade dos jogadores para jogarem em diferentes posições em campo, 

dependendo das características do jogador e da posição em concreto (fls. 4210) (cf. 

 

459 Os jogadores com contrato em vigor apenas podem negociar os termos contratuais com outro clube após 

esse clube ter informado por escrito o clube do jogador, com exceção dos jogadores que têm menos de seis 

meses de contrato que podem participar em negociações contratuais tendo em vista a sua contratação no 

fim do contrato (cf. artigos 47.º, n.º 1 e 11.º, n.º 1 do RECITJ).  
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parágrafo 462). Assim, jogadores com técnicas defensivas poderão jogar em várias 

posições na defesa e jogadores com técnicas ofensivas poderão jogar em várias posições 

no ataque (fls. 4210) (cf. parágrafo 462). 

490. Deste modo, poderá existir uma substituibilidade em cadeia, em que jogadores defensivos 

e ofensivos são substituíveis entre si, e alguns jogadores defensivos (e.g. laterais) são 

substituíveis por jogadores de pendor ofensivo (e.g. extremos), e vice-versa. 

491. Não obstante, como o acordo de não contratação em análise incide sobre todos os 

jogadores da Primeira e Segunda Ligas, independentemente da posição no terreno de jogo, 

não se perspetiva necessário proceder a uma segmentação adicional do mercado em 

causa, nomeadamente tendo em conta que a apreciação jusconcorrencial não se alteraria 

qualquer que fosse a definição de mercado alternativa. 

492. No que se refere a uma eventual segmentação do mercado em função da qualidade do 

jogador, o SLB considera ser improvável que uma equipa nos lugares cimeiros da Primeira 

Liga contrate um jogador de uma equipa dos últimos lugares da Segunda Liga e o Sporting 

sugere uma diferenciação em três categorias (primário superior, primário inferior e 

secundária) em que os jogadores das categorias superiores beneficiam de salários mais 

elevados e carreiras mais longas (cf. parágrafos 442 a 444 e 453). 

493. Na Nota de Ilicitude, a AdC considerou ser possível que, do ponto de vista da procura, 

jogadores que apresentem uma diferença significativa na qualidade percecionada e no 

potencial do seu desempenho futebolístico não sejam substituíveis entre si, salientando 

que os jogadores com elevada notoriedade e qualidade percecionadas tendem a ser 

disputados pelos clubes com maiores recursos financeiros e, por isso, tipicamente 

auferem salários mais elevados (cf. parágrafos 394 a 397). 

494. A segmentação do mercado em categorias, como o Sporting sugere, poderá não refletir de 

forma fidedigna o funcionamento do mercado, tendo em conta que inclusivamente o 

Sporting, que se posiciona como um clube que opera no mercado primário inferior, logrou 

contratar jogadores no mercado primário superior. A este respeito, a testemunha indicada 

pelo Sporting referiu que, em 1999, o Sporting conseguiu contratar o melhor guarda-redes 

do mundo (Peter Schmeichel) (fls. 4208) (cf. parágrafo 467). Acresce que a mesma 

testemunha salientou que os clubes com maior poderio financeiro têm plantéis alargados 
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com cerca de 40 a 50 jogadores internacionais, sendo alguns dispensados, o que constitui 

uma oportunidade para clubes como o Sporting poderem contratar jogadores de classe 

mundial (fls. 4208) (cf. parágrafo 467). 

495. Além disso, não se poderá excluir a existência de uma substituibilidade em cadeia, em que 

jogadores de qualidade muito elevada são substituíveis por jogadores com qualidade 

elevada, que por sua vez são substituíveis por jogadores de qualidade razoável, e assim 

sucessivamente.  

496. Sem prejuízo do exposto, como o acordo de não contratação em análise incide sobre todos 

os jogadores da Primeira e Segunda Ligas, deste modo cobrindo um leque alargado de 

jogadores com diferentes índices de qualidade, não se perspetiva necessário proceder a 

uma segmentação adicional do mercado em causa, nomeadamente tendo em conta que a 

apreciação jusconcorrencial não se alteraria qualquer que fosse a definição de mercado 

alternativa. 

497. Finalmente, no que refere à dimensão geográfica do mercado de contratação de jogadores 

profissionais, a LPFP, SLB e Sporting consideram tratar-se de um mercado com dimensão 

global, tendo em conta que: 

(i) Portugal assume posição destacada a nível internacional na entrada de jogadores 

provenientes de clubes estrangeiros e na saída de jogadores para clubes 

estrangeiros; 

(ii) Uma proporção significativa (45%) das transferências entre clubes nacionais é de 

jogadores estrangeiros ou de jogadores nacionais que representaram 

anteriormente clubes estrangeiros; 

(iii) A maioria dos jogadores que competem na Primeira Liga são estrangeiros; 

(iv) Não existem custos de pesquisa ou problemas de assimetria de informação devido 

a um leque alargado de fontes de informação estatísticas e de visualização dos 

jogos (cf. parágrafos 435 a 440, 448 a 451, 454 a 457). 

498. No que se refere aos argumentos que sugerem que Portugal assume posição destacada a 

nível internacional na entrada de jogadores provenientes de clubes estrangeiros e na saída 

de jogadores para clubes estrangeiros, importa referir que tal resulta de um conjunto de 
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especificidades que promovem as transferências de jogadores entre clubes portugueses e 

clubes brasileiros. 

499. Tal resulta de um conjunto de afinidades culturais e linguísticas que aproximam estes 

países, mas também de razões regulamentares, uma vez que em Portugal, contrariamente 

ao que acontece na maioria das ligas europeias, não impõe um limite máximo no plantel 

de cada clube para jogadores que não possuam passaporte de nenhuma nacionalidade 

que faça parte da União Europeia (os denominados jogadores extracomunitários).  

500. Assim, por exemplo, em Espanha o número limite é de três jogadores na primeira divisão 

e de dois jogadores na segunda divisão460; em França, é de quatro jogadores na primeira 

divisão e de dois na segunda divisão461. 

501. Portugal assume-se, assim, como a porta de entrada por excelência de jogadores 

provenientes dos campeonatos brasileiros, comprovado pelo facto de cerca de 45% dos 

jogadores estrangeiros que fazem parte dos plantéis da Primeira Liga serem de 

nacionalidade brasileira462. 

502. O Relatório da FIFA “Global Transfer Market Report 2019”, ao qual a LPFP faz referência 

para comprovar o elevado índice de transferências internacionais que envolvem clubes 

portugueses, confirma a existência desta forte relação entre Portugal e o Brasil, 

salientando-se que, em 2019, as transferências de jogadores do Brasil para Portugal e de 

 

460 Cf. disposição geral “Quinta. - número de licencias por equipo” das “Normas Reguladoras y Bases de 

Competición de Primera Y Segunda Division de Fútbol”, disponível em 

https://www.rfef.es/sites/default/files/images19/001_primera_y_segunda_division.pdf (Cf. anexo 8, constante 

do CD-ROM a fls. 5523).  
461 Cf. “Article 553. - Joueurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays avec un accord 

d’association ou de coopération avec l’EU“ da “Charte du Football Professionnel” de 1.07.2021, disponível em 

https://www.lfp.fr/statuts-reglements (Cf. anexo 9, constantes do CD-ROM a fls. 5523).  

462 Cf. estatísticas disponibilizadas pela Transfermarkt que indicam que 47% (em 2018/2019), 45% (em 

2019/2020) e 43% (em 2020/2021) dos jogadores estrangeiros que fazem parte dos plantéis da Primeira Liga 

são de nacionalidade brasileira, disponíveis em https://www.transfermarkt.pt/liga-

nos/gastarbeiter/wettbewerb/PO1 (Cf. anexo 10, constante do CD-ROM a fls. 5523). 

https://www.rfef.es/sites/default/files/images19/001_primera_y_segunda_division.pdf
https://www.lfp.fr/statuts-reglements
https://www.transfermarkt.pt/liga-nos/gastarbeiter/wettbewerb/PO1
https://www.transfermarkt.pt/liga-nos/gastarbeiter/wettbewerb/PO1
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Portugal para o Brasil assumiram o 1.º e o 3.º lugar do ranking mundial de transferências 

internacionais463. 

503. Acresce que a testemunha do Sporting confirmou esta relação próxima entre Portugal e 

Brasil, tendo referido que Portugal constitui o principal hub mundial de transferências que 

faz a ponte entre a Europa e a América do Sul, facilitado pelas afinidades culturais e 

linguísticas entre Portugal e o Brasil (fls. 2773) (cf. parágrafo 466).  

504. Deste modo, não se pode extrapolar uma realidade muito particular, que envolve apenas 

dois países, nomeadamente Portugal e Brasil, para se concluir que a dimensão do mercado 

de contratação de jogadores terá uma dimensão global. 

505. Note-se ainda que a testemunha do Sporting referiu que, por razões culturais, a 

contratação de jogadores de determinados países asiáticos ou do médio oriente é menos 

frequente uma vez que representa, tendencialmente, uma aposta menos segura (fls. 4210) 

(cf. parágrafo 466). 

506. Por outro lado, existem um conjunto de restrições regulamentares que limitam a 

mobilidade transfronteiriça de jogadores. Como referiu a testemunha do Sporting, existem 

restrições regulamentares que impedem a contratação de jogadores com idades inferiores 

a 18 anos provenientes de clubes fora da Europa e com idades inferiores a 16 anos dentro 

da Europa (fls. 4209) (cf. parágrafo 464). 

507. No que se refere à existência de um leque alargado de fontes de informação estatísticas e 

de visualização dos jogos que reduzem os custos de pesquisa, faz-se referência às 

declarações da testemunha do Sporting que refere que a utilização destas fontes de 

informação, incluindo softwares de scouting, visionamento remoto de jogos e contactos 

LinkedIn, permite realizar uma triagem inicial dos jogadores que apresentam as 

características desejadas (fls. 4209 e 4210) (cf. parágrafo 463). Contudo, a testemunha do 

Sporting indica que, devido aos montantes de transferência envolvidos, a triagem inicial 

 

463 Cf. Relatório da FIFA “GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2019”, descarregado de 

https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-

men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod (Cf. Anexo 14 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod
https://resources.fifa.com/image/upload/global-transfer-market-report-2019-men.pdf?cloudid=x2wrqjstwjoailnncnod
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tem de ser complementada com a visualização presencial do desempenho do jogador pelo 

departamento de scouting (fls. 4210) (cf. parágrafo 463). 

508. Deste modo, persiste uma assimetria de informação que limita a mobilidade 

transfronteiriça de jogadores, destacando-se a existência de custos associados à utilização 

de meios tecnológicos e na posterior validação presencial através de departamentos de 

scouting que serão mais elevados no caso da prospeção num campeonato estrangeiro. 

509. Adicionalmente, verifica-se que, como referido pela AdC na Nota de Ilicitude (cf. parágrafo 

411), a pandemia COVID-19 teve um impacto negativo na contratação de jogadores nos 

meses de abril e maio de 2020, quando existiram restrições significativas à mobilidade de 

pessoas entre fronteiras terrestres e riscos sanitários que reduziram a disponibilidade do 

próprio jogador em assinar contrato com um clube localizado fora do território nacional. 

510. O Relatório da FIFA “Global Transfer Market Report 2021”464 fornece dados que comparam 

as transferências internacionais realizadas em cada mês do ano de 2020 e de 2021, 

salientando-se que o volume de transferências internacionais em abril e maio de 2020 foi 

praticamente inexistente (apenas 68 transferências em abril de 2020 e 44 transferências 

em maio de 2020), contrariamente ao que ocorreu em abril e maio de 2021 em que, 

mitigados os efeitos da pandemia COVID-19, se verificaram oito vezes mais transferências 

internacionais de jogadores (cerca de 539 transferências em abril de 2021 e 357 

transferências em maio de 2021) (cf. Figura infra). 

 

464 Relatório da FIFA “Global Transfer Market Report 2021”, página 5, disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/2b542d3b011270f/original/FIFA-Global-Transfer-Report-2021-2022-indd.pdf 

(Cf. anexo 11, constante do CD-ROM a fls. 5523). 

https://digitalhub.fifa.com/m/2b542d3b011270f/original/FIFA-Global-Transfer-Report-2021-2022-indd.pdf
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Figura 2 – Transferências internacionais em 2020 e em 2021

 

Fonte: Relatório da FIFA “Global Transfer Market Report 2021” 

511. As especificidades do período temporal em causa levam o SLB a considerar que a definição 

de mercado deveria ter em conta o contexto do período relevante (de 07.04.2020 a 

02.06.2020), em particular das alternativas disponíveis e das pressões concorrenciais 

efetivas e imediatas à concorrência na oferta de determinado produto/serviço nesse 

intervalo de tempo (1 mês e 26 dias) que durou a prática (fls. 2655) (cf. parágrafo 461). 

512. Em concreto, segundo o SLB, o período em causa diferencia-se, da perspetiva da oferta e 

da procura, do período temporal anterior (em que não havia uma pandemia à escala 

global) e posterior (em que já se sabia muita mais sobre a pandemia COVID-19 que se 

instalou, nomeadamente em termos de combate e prevenção) (fls. 2655) (cf. parágrafos 

460 a 461).  

513. Salienta-se, assim, que a AdC teve em consideração as especificidades do período temporal 

em causa na delimitação geográfica do mercado, reforçando a sua posição de que o 

mercado de contratação de jogadores profissionais teria uma dimensão nacional em face 

dos riscos sanitários e das restrições à mobilidade que se verificaram durante esse 

período. 

514. Ainda a propósito da dimensão geográfica do mercado, o SLB considera ainda que a 

argumentação da AdC a propósito da suscetibilidade de afetação do comércio entre 

Estados-membros indicam a dimensão supranacional do mercado (fls. 2654) (cf. parágrafo  
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458). Contudo, como referido na secção 21.3.9, a aplicação do critério de afetação do 

comércio é independente da definição dos mercados geográficos relevantes.  

515. Note-se que, no âmbito da delimitação do mercado geográfico relevante, analisa-se em 

que medida é plausível que um clube, perante um aumento pequeno, significativo e não 

transitório no montante de despesa associada à contratação de um jogador que esteja a 

competir no território nacional, substitua as contratações em Portugal por contratações 

noutro território geográfico. Por conseguinte, analisa-se se o grau de substituibilidade 

entre diferentes territórios geográficos é suficientemente elevado para considerar que 

fazem parte do mesmo mercado. 

516. Em contraste, o critério da afetação do comércio entre Estados-membros procura aferir 

em que medida uma determinada prática pode ter a suscetibilidade de afetar, 

positivamente ou negativamente, o comércio entre Estados-membros, sendo por isso um 

critério cujo cumprimento se revela menos exigente, como se comprova pelo facto de, 

como referido na secção 21.3.9,  práticas que ocorrem em mercados nacionais ou mesmo 

locais poderem afetar o comércio entre Estados-membros. 

517. Conclui-se assim que, em linha com a posição expressa na NI (cf. parágrafos 415 a 417), o 

mercado relevante corresponde ao mercado de contratação de jogadores profissionais de 

futebol masculino a nível nacional, independentemente da modalidade de transferência.  

518. Tendo em conta as especificidades do acordo em causa, o impacto direto da prática 

circunscreve-se à contratação de jogadores profissionais de futebol masculino que 

rescindem contrato e que, por conseguinte, ficam sem contrato em vigor (cf. parágrafo 

386), independentemente das suas características (cf. parágrafo 401), no território 

nacional, no período compreendido entre o dia 07.04.2020 e o dia 02.06.2020 (cf. parágrafo 

419). 

17. Posição das visadas no mercado relevante 

519. As visadas que estiveram presentes nas reuniões de 7.04.2020 e 8.04.2020 constituem a 

totalidade dos clubes que participaram na Primeira Liga e a quase totalidade dos clubes 

que participaram na Segunda Liga em Portugal na época 2019/2020, e participam 

enquanto compradores no mercado de contratação de jogadores profissionais de futebol 

masculino.  
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520. O poder de compra destes clubes neste mercado aparenta ser significativo, em resultado 

das circunstâncias referidas nos parágrafos 406 a 411, destacando-se que o poder de 

compra dos clubes da Primeira e Segunda Ligas terá sido reforçado durante as fase iniciais 

da pandemia COVID-19 em resultado das restrições à mobilidade que limitaram a 

possibilidade de um jogador poder celebrar um contrato de trabalho com um clube 

estrangeiro. 

521. Como referido no parágrafo 378, a contratação de jogadores sem contrato apresenta-se 

como a forma preferencial de contratação de jogadores por parte dos clubes, não existindo 

nesse caso a obrigação do pagamento de qualquer indemnização ao clube anterior do 

jogador. 

522. Como se analisará seguidamente, a contratação de jogadores com vínculo contratual em 

vigor, exigindo neste caso o pagamento de uma indemnização ao clube anterior, é uma 

modalidade utilizada sobretudo pelos principais clubes da Primeira Liga. 

523. Por essa razão, os valores de mercado dos clubes da Primeira e Segunda Ligas, calculados 

utilizando a métrica dos valores de indemnização pagos pela contratação de jogadores 

com contrato em vigor, são muito assimétricos, destacando-se que, de acordo com dados 

disponibilizados na página eletrónica da Transfermarkt, os cinco principais clubes da 

Primeira Liga (SLB, FCP, Sporting, Sporting de Braga e Vitória SC) representam 72% do valor 

de mercado total da Primeira e Segunda Ligas (cf. Figura infra). 
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Figura 3 – Valor de mercado, calculado utilizando a métrica dos valores de indemnização pagos 

pela contratação de jogadores com contrato em vigor, dos clubes da Primeira e Segunda Ligas na 

época 2020/2021 

 

Fonte: estatísticas disponibilizadas na página eletrónica da Transfermarkt465 

524. Acresce que a maioria das transferências de jogadores da Primeira e Segunda Ligas se 

realiza na janela de transferências de verão, tendo atingido um valor máximo de 550 

milhões de euros na janela do verão de 2019 relativa à época desportiva 2019/2020 e 

diminuído posteriormente para os 411 milhões de euros na janela de transferências de 

verão relativa à época 2020/2021 que está presentemente em curso (cf. Figura infra). 

 

465 Cf. https://www.transfermarkt.pt/primeira-liga/startseite/wettbewerb/PO1 e 

https://www.transfermarkt.pt/segunda-liga/startseite/wettbewerb/PO2 (Cf. Anexo 17 constante do CD-ROM 

a fls. 1267). 
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Figura 4 – Transferências (em valor) da Primeira Liga durante o período 2017-2020 

 

Fonte: estatísticas disponibilizadas na página eletrónica da Transfermarkt466 

525. Refira-se também que existem fortes assimetrias nos gastos com transferências de 

jogadores entre os vários clubes da Primeira e Segunda Ligas. A este respeito, note-se que 

os 4 principais clubes, nomeadamente o SLB, o FCP, o Sporting e o Sporting de Braga, 

representam cerca de 90% do total de transferências realizadas na janela de transferências 

de verão relativa à época 2020/2021 (cf. Figura infra).  

 

466 Cf. https://www.transfermarkt.com/primeira-liga/transfers/wettbewerb/PO1 e  

https://www.transfermarkt.com/segunda-liga/transfers/wettbewerb/PO2 (Cf. Anexo 17 constante do CD-

ROM a fls. 1267). 
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 Figura 5 – Transferências (em valor) dos clubes da Primeira e Segunda Ligas no verão de 2020 

 

Fonte: estatísticas disponibilizadas na página eletrónica da Transfermarkt467 

18. Os Mercados a Jusante 

18.1. Análise da AdC em sede de NI 

18.1.1. Visualização presencial ou remota de jogos de futebol premium 

526. Os jogos de futebol podem ser visualizados presencialmente nos estádios ou campos de 

futebol onde têm lugar ou remotamente, por meio de radiodifusão ou por meios digitais. 

527. No caso da visualização presencial dos jogos, as sociedades desportivas que acolhem um 

determinado jogo tipicamente cobram um bilhete que permite o acesso ao estádio ou ao 

campo de futebol pelo menos durante a duração do jogo de futebol, permitindo a sua 

visualização ao vivo. Este preço que pode ser específico para a visualização de um 

determinado jogo, ou para uma combinação de jogos de uma determinada época 

desportiva468.  

 

467 Ibid. 

468 Por exemplo, certos clubes cobram um bilhete de época que permite assistir presencialmente a todos os 

jogos de uma determinada época desportiva no estádio do clube emissor.  
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528. No caso da visualização remota dos jogos de futebol, as sociedades desportivas, a FPF, a 

LPFP e a UEFA, conforme a competição, comercializam os direitos de transmissão desses 

jogos que são, tipicamente, adquiridos por operadores de comunicações eletrónicas (e.g. 

NOS, Vodafone ou MEO), operadores de televisão de acesso livre ou condicionado (e.g., 

Sport TV, Benfica TV) e/ou por intermediários (e.g. PPTV)469. Os adquirentes dos referidos 

direitos exploram-nos diretamente, através da sua transmissão em sinal aberto ou 

fechado (que implica a cobrança de um preço associado à sua subscrição), permitindo 

assim a sua visualização por parte dos consumidores finais, ou distribuem-nos a empresas 

que os exploram junto dos consumidores finais.  

529. Relativamente à substituibilidade entre os eventos futebolísticos e outros eventos 

desportivos ou eventos não desportivos de entretenimento, considera-se, pelos motivos 

expostos seguidamente, que, do ponto de vista dos indivíduos que desejam visualizar os 

jogos de futebol premium, é improvável que, perante um aumento pequeno, significativo 

e não transitório no preço do bilhete, ou do preço associado à subscrição do canal 

televisivo que transmite os jogos, estes substituíssem essa visualização pela de um outro 

tipo de jogo de futebol (não premium), outro espetáculo desportivo ou de um espetáculo 

de outra natureza470.  

530. O futebol é o desporto mais mediatizado e com maior visibilidade em Portugal. Segundo 

uma sondagem citada pela empresa de estudos de mercado Nielsen, cerca de 75% da 

população em Portugal afirma estar interessada ou muito interessada em futebol471. 

 

469 Cf. parágrafo 29 da Recomendação da AdC relativa a alterações na comercialização dos direitos de 

transmissão televisiva e multimédia da Primeira e Segunda Ligas de futebol, disponível no sítio de Internet 

desta Autoridade.  

470 Este entendimento é consistente com o disposto na decisão da AdC de 14.06.2013, no âmbito do 

PRC/2010/02, em que foi visada a Sport TV Portugal, S.A., disponível no sítio de Internet desta Autoridade.  

471 Cf. World Football Report 2018. The Nielsen Company, 2018, descarregado de 

https://nielsensports.com/wp-content/uploads/2014/12/Nielsen_World-Football-2018-6.11.18.pdf (Cf. Anexo 

20 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://nielsensports.com/wp-content/uploads/2014/12/Nielsen_World-Football-2018-6.11.18.pdf
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531. O facto de os programas televisivos de conteúdo futebolístico serem dos programas mais 

vistos na televisão generalista em Portugal em 2019472 revela também a importância dos 

jogos de futebol profissional masculino, ainda que os jogos da Primeira e Segunda Ligas 

não sejam transmitidos nestes canais, mas sim em canais de acesso condicionado que 

exigem ao subscritor o pagamento de uma mensalidade.  

532. Salienta-se também que devido à especificidade do futebol, alguns jogos de futebol 

profissional são considerados de interesse generalizado do público, existindo a 

obrigação legal de os disponibilizar a operadores de televisão de acesso livre473. 

533. As restantes modalidades desportivas que têm maior popularidade em Portugal, como o 

atletismo, natação, ciclismo, basquetebol, futsal, hóquei em patins, andebol e voleibol não 

apresentam indicadores de popularidade comparáveis com os acima referidos para o 

futebol masculino profissional. Adicionalmente, a popularidade do futebol é 

significativamente superior à associada a outros eventos não desportivos de 

entretenimento, como, por exemplo, a dança, o teatro ou o circo. A título de exemplo, os 

eventos desportivos das restantes modalidades e os eventos não desportivos de 

entretenimento tipicamente não constam dos programas televisivos mais vistos na 

 

472 Cf., a título de exemplo, esta notícia do Dinheiro Vivo, de 03.01.2020, descarregada de 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/o-que-mais-viram-os-portugueses-na-tv-o-ano-passado-

12685725.html (Anexo 21 constante do CD-ROM da fls. 1267). 

473 Cf. Artigo 32, n.º 2 da Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, alterada pela Lei n.º 78/2015, de 29 de julho (Lei da 

Televisão). A lista mais recente dos acontecimentos que devem ser qualificados de interesse generalizado do 

público foi publicada através do Despacho n.º 1153/2020 (Diário da República n.º 18/2020, Série II) de 27 de 

janeiro, identificando um total de 11 acontecimentos de interesse generalizado do público, dos quais 7 são 

relacionados com o futebol. Incluem-se, entre estes, as finais das competições nacionais de futebol 

masculinas, designadamente final da Taça de Portugal de Futebol, final da Taça da Liga e final da Supertaça 

«Cândido de Oliveira» (alínea b), um jogo por jornada do campeonato nacional de futebol masculino, da 

Primeira Liga (alínea c)), um jogo por jornada ou por mão de cada eliminatória das competições de futebol 

europeias masculinas, em que participem equipas portuguesas, designadamente da Liga dos Campeões e da 

Liga Europa (alínea d)) e finais das competições masculinas de clubes organizadas pela UEFA (alínea e)). 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/o-que-mais-viram-os-portugueses-na-tv-o-ano-passado-12685725.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/o-que-mais-viram-os-portugueses-na-tv-o-ano-passado-12685725.html
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televisão generalista nem são passíveis de serem comercializados através de canais de 

acesso condicionado. 

534. Finalmente, entre os jogos de futebol, releva-se que os jogos premium que envolvem 

clubes nacionais geram particular atenção, na medida em que permitem às estações 

televisivas atingir audiências elevadas de forma regular, sustentada e continuamente474. 

Com estas características, em Portugal, incluem-se os campeonatos nacionais da Primeira 

e Segunda Ligas, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Liga dos Campeões da UEFA e Liga 

Europa da UEFA475.  

535. Acresce que os indicadores relativos à visualização presencial dos jogos de futebol 

premium são incomparáveis com as assistências de outros eventos desportivos ou de 

eventos não desportivos de entretenimento. O número médio de assistências nos jogos 

na Primeira Liga, na época desportiva 2018/19, foi de 11.690476, tendo o total de 

assistências nesse ano atingido quase 3,6 milhões. Cerca de três quartos do total de 

assistências foram verificados nos jogos em que participam os três clubes conhecidos 

como “grandes”: SLB, FCP e Sporting477. O número médio de assistências nos estádios na 

Segunda Liga, na época 2018/19, foi de 1.217, sendo o total nesse ano de cerca de 364 

mil478.  

536. Finalmente, relativamente à substituibilidade entre a visualização presencial ou remota 

dos eventos futebolísticos premium, considera-se que, do ponto de vista da procura, as 

duas modalidades de visualização referidas não são substitutas pelos seguintes motivos: 

 

474 Cf. parágrafo 61 da decisão da AdC relativa ao PRC 2016/03, disponível no sítio de Internet desta 

Autoridade.  

475 Ibid. 

476 Cf. Dados relativos a número de espectadores da 1.ª Liga (Cf. Anexo 22 constante do CD-ROM a fls. 1267, 

descarregado de: https://www.transfermarkt.pt/liga-nos/besucherzahlen/wettbewerb/PO1/saison_id/2018). 

477 Cf. Dados relativos a número de espectadores da 1.ª Liga (Cf. Anexo 23 constante do CD-ROM a fls. 1267, 

descarregado de: https://www.ligaportugal.pt/pt/liga/estatisticas/espectadores/clube/20182019/liganos). 

478 Cf. Dados relativos ao número de espectadores da 2.ª Liga (Anexo 24 constante do CD-ROM a fls. 1267, 

descarregado de: https://www.transfermarkt.pt/liga-portugal-2-

sabseg/besucherzahlen/wettbewerb/PO2/plus/?saison_id=2018). 

https://www.transfermarkt.pt/liga-nos/besucherzahlen/wettbewerb/PO1/saison_id/2018
https://www.ligaportugal.pt/pt/liga/estatisticas/espectadores/clube/20182019/liganos
https://www.transfermarkt.pt/liga-portugal-2-sabseg/besucherzahlen/wettbewerb/PO2/plus/?saison_id=2018
https://www.transfermarkt.pt/liga-portugal-2-sabseg/besucherzahlen/wettbewerb/PO2/plus/?saison_id=2018
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(i) A visualização presencial nem sempre é uma opção possível para adeptos que 

habitam longe dos estádios; 

(ii) A visualização presencial permite uma interação com as equipas em disputa e o 

apoio à equipa preferida; 

(iii) A visualização presencial é realizada num contexto social que promove a 

socialização e o convívio entre os espetadores presentes no estádio; 

(iv) A visualização remota permite um conjunto de funcionalidades que não estão 

presentes na visualização presencial, por exemplo a possibilidade de assistir à 

visualização do jogo através de diferentes perspetivas e ângulos de visão, às 

repetições dos principais momentos do jogo, às opiniões dos comentadores que 

relatam o jogo ou às entrevistas que são realizadas a treinadores e jogadores após 

o jogo.   

18.1.2. Outros bens e serviços oferecidos pelos clubes 

537. Outros bens e serviços oferecidos pelos clubes incluem, a título ilustrativo, a 

comercialização de espaço publicitário, venda de merchandising e exploração dos direitos 

de imagem dos seus atletas479.  

18.1.3. Conclusão: mercados a jusante 

538. A atividade dos jogadores de futebol representa o principal input e o maior motivo de 

interesse para os adeptos e consumidores das competições, pelo que o acordo em causa 

poderá ter impacto nos mercados a jusante na cadeia de valor. 

539. No caso em análise, a AdC entende que, pelas razões referidas nos parágrafos 526 a 537, 

poderá justificar-se a delimitação dos seguintes mercados a jusante: (i) visualização remota 

de jogos de futebol premium, (ii) visualização presencial de jogos de futebol premium, (iii) 

outros bem e serviços oferecidos pelos clubes (espaço publicitário, merchandising, 

 

479 Esta lista, não exaustiva, corresponde àquela fornecida pela LPFP na resposta ao primeiro pedido de 

elementos desta Autoridade (fls. 58). 
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exploração dos direitos de imagem dos jogadores, etc.), não se concluindo definitivamente 

sobre a delimitação destes mercados.  

18.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

540. Relativamente aos mercados relacionados, o SLB manifesta a sua surpresa relativamente 

às considerações da AdC acerca da visualização presencial e remota de jogos que não 

existiram e sobre a venda de bilhetes para entrar em estádios que estavam fechados, bem 

como sobre a substituibilidade entre eventos futebolísticos e outros eventos não 

desportivos de entretenimento que não podiam ser realizados480.  

541. O SLB considera que, face às circunstâncias específicas do período relevante (entre 

07.04.2020 a 02.06.2020), a AdC não estabeleceu qualquer relação plausível entre a 

contratação de jogadores e qualquer um dos mercados a jusante, sejam eles a visualização 

presencial e remota dos jogos, o espaço publicitário ou o merchandising481. 

18.3. Análise da AdC e conclusões 

542. Apesar de o acordo em causa se circunscrever a um período temporal limitado, constata-

se que os seus efeitos se prolongam no tempo, uma vez que o acordo inviabilizou a 

possibilidade de um jogador que rescindisse contrato poder celebrar um novo contrato de 

trabalho com outro clube nacional, com uma duração, nos termos regulamentares, até 5 

anos482. 

543. Deste modo, o acordo é suscetível de ter produzido efeitos nos mercados relacionados 

que afetam as épocas desportivas 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025, tendo por isso um impacto nos mercados a jusante identificados, incluindo a 

visualização presencial dos jogos e o merchandising que poderão ter sofrido um impacto 

mais severo no período crítico da pandemia COVID-19, mas que, entretanto, retomaram o 

seu funcionamento normal.  

 

480 Cf. fls. 2656 – parágrafo 291 a 293 da PNI da visada SLB. 

481 Cf. fls. 2656 a 2657 – parágrafo 300 a 303 da PNI da visada SLB. 

482 Cf. n.º 7 do artigo 11.º do RECITJ. 
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544. Face ao exposto, conclui-se que poderá justificar-se a delimitação dos seguintes mercados 

a jusante: (i) visualização remota de jogos de futebol premium, (ii) visualização presencial 

de jogos de futebol premium, (iii) outros bem e serviços oferecidos pelos clubes (espaço 

publicitário, merchandising, exploração dos direitos de imagem dos jogadores, etc.), não 

se concluindo definitivamente sobre estes mercados (cf. parágrafo 539). 

19. Comportamentos das visadas 

19.1. Análise da AdC em sede de NI 

545. Resulta dos comunicados emitidos pela LPFP nos dias 07.04.2020 e 08.04.2020483, que as 

sociedades desportivas participantes da Primeira e Segunda Ligas na época 2019/2020, no 

seguimento de reuniões tidas por videoconferência naquelas datas com o Presidente da 

LPFP, decidiram, conjuntamente, que nenhuma iria contratar um jogador que “rescinda 

unilateralmente o seu contrato de trabalho [sic] evocando questões provocadas em 

consequência da pandemia do Covid-19 ou quaisquer decisões excecionais decorrentes da 

mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva”. 

546. Neste contexto, e de acordo com a informação prestada pela LPFP, tiveram lugar nas datas 

de 07.04.2020 e 08.04.2020, contactos entre os clubes da Primeira Liga e entre a maior 

parte dos clubes da Segunda Liga, no âmbito de uma reunião previamente combinada (de 

7 de abril) e outra de natureza mais informal (de 8 de abril), tendo esta esclarecido que 

“todas as reuniões entre o dia 12 de março e o dia 30 de maio ocorreram por via telemática 

nas plataformas Zoom ou Microsoft Teams”484. 

547. Conforme também afirmado pela LPFP, “a reunião de dia 07 de abril teve início pelas 17 e 

término cerca de uma hora ou uma hora e meia depois”, e fora previamente combinada. 

Quanto aos temas abordados na reunião, afirmou a LPFP que “constituindo o plantel de 

uma Sociedade Desportiva profissional um dos seus principais ativos patrimoniais, o 

 

483 Cf. Anexos 1 e 2 constantes do CD-ROM a fls. 1267. 

484 Cf. páginas 4 e 5 da resposta ao pedido de elementos, ref.ª E-AdC/2020/3612, fls. 79 e 80. 
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vínculo laboral desportivo em que este património assenta foi um dos temas 

abordados”485.  

548. Sobre os temas tratados na videoconferência de 07.04.2020 referiu ainda a LPFP: “[…], a 

suspensão das competições organizadas pela LIGA, com a consequência natural do 

retardamento do seu (eventual) término, suscitou diversas preocupações nos Presidentes 

das Sociedades Desportivas, de entre os quais se destacam os efeitos sobre os contratos 

de trabalho desportivo de jogadores cujo termo ou início de vigência estaria, em alguns 

casos, previsto para as datas inicialmente fixadas para o término da época desportiva 

2019-20 ou início da época desportiva 2020-21”486. 

549. De acordo com a lista de presenças fornecida à AdC pela LPFP estiveram presentes, nesta 

reunião, representantes de todos os clubes participantes da Primeira Liga487.  

550. De acordo com as respostas de 16 visadas da Primeira Liga488, estiveram presentes nesta 

reunião os seguintes representantes: 

(i) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente da comissão executiva d’Os 

Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD); 

(ii) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Boavista Futebol Clube, Futebol SAD); 

(iii) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da CD 

Tondela – Futebol SAD; 

(iv) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD); 

 

485 Cf. fls. 20, parágrafo 12 da Resposta da LPFP à Fundamentação de Intenção de Adoção de Medidas 

Cautelares (Pronúncia), ref.ª E-AdC/2020/2521, fls. 19 a 22. 

486 Cf. fls. 57, parágrafo 7, b), da resposta da LPFP, ref.ª E-AdC/2020/3128. 

487 Cf. fls. 62 – Doc. 2, anexo à resposta ao pedido de elementos, ref.ª S-AdC/2020/1827, fls. 49 a 54. 

488 Cf. fls. 670, fls. 543, fls. 547, fls. 321, fls. 1153, fls. 664, fls. 826, fls. 848, fls. 668, fls. 381, fls. 593, fls. 1020, 

fls. 269, fls. 934, fls. 706, fls. 743. 
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(v) [Confidencial – Dados pessoais] (gestor executivo, presidente da Futebol Clube de 

Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.); 

(vi) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente da Futebol Clube do Porto, Futebol, 

SAD); 

(vii) [Confidencial – Dados pessoais]  (presidente do conselho administrativo da Gil 

Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda.); 

(viii) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Marítimo da Madeira, Futebol, SAD); 

(ix) [Confidencial – Dados pessoais] (Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD); 

(x) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Portimonense Futebol, SAD); 

(xi) [Confidencial – Dados pessoais]  (presidente do conselho de administração da Rio 

Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda.); 

(xii) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente da Santa Clara Açores – Futebol, SAD); 

(xiii) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD); 

(xiv) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da Sport 

Lisboa e Benfica, Futebol, SAD); 

(xv) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente da Sporting Clube de Portugal – 

Futebol, SAD); e 

(xvi) [Confidencial – Dados pessoais] (presidente do conselho de administração da 

Vitória Sport Clube – Futebol, SAD). 

551. Da reunião suprarreferida resultou um comunicado da LPFP, na mesma data (recorda-se, 

07.04.2020), intitulado “Presidentes dos clubes da Liga Nos estabelecem regra para 

rescisões unilaterais”, com o seguinte conteúdo:  

“Os Presidentes dos clubes da Liga NOS, reunidos hoje em videoconferência, com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], além de uma análise à 

situação atual, deliberaram, e decidiram anunciar publicamente a decisão, que nenhum 
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clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, 

[sic] evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de 

quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da 

época desportiva”489. 

552. Na resposta do Boavista ao pedido de elementos da AdC referido supra no parágrafo 18 

(ii), esta visada afirmou expressamente que “atendendo ao excepcionalíssimo período de 

pandemia que vivíamos (e vivemos), deixou claro que, à semelhança de outras Sociedades 

e SDUQ’s, enquanto a época futebolística 2019/2020 não estivesse definida e concluída 

(foi-o no dia 1 de Agosto último) não avançaria para a contratação de qualquer jogador 

profissional de futebol que militasse numa equipa portuguesa, salvo acordo entre as 

Sociedades” (fls. 543, realce da AdC). 

553. Na mesma data, a LPFP emitiu também um comunicado intitulado “Liga Portugal esclarece 

medidas tomadas em reuniões com Sindicato de Jogadores”490. De acordo com este 

comunicado a LPFP e o Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional (SJFP) tinham 

chegado a acordo quanto à inclusão no Contrato Coletivo de Trabalho, das seguintes 

alterações: 

1. “Prorrogação dos contratos de trabalho até término da época, considerando a sua 

duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; 

2. Prorrogação dos contratos de empréstimo e cedência até término da época, 

considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; 

3. Aceitar que parte do período de férias será definido por indicação dos clubes; 

4. Acordar que nenhuma destas medidas constitui justa causa de rescisão do contrato de 

trabalho desportivo. 

554. Por outro lado, refere a LPFP que “no que diz respeito às questões financeiras, o SJ 

manifestou desacordo com as seguintes propostas apresentadas pela Liga Portugal: 

 

489 Cf. Comunicado da LPFP, de 8.04.2020 (Cf. Anexo 1, constante do CD-ROM a fls. 1267). 

490 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM a fls. 1267. 
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1. Aceitar que os jogadores e os clubes celebrem acordos de redução salarial; 

2. Acordar que, na falta de convenção entre jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato 

determinam uma redução percentual do salário anual dos jogadores, repercutido nos 

meses de abril até ao término da época. 

Os clubes da Liga NOS e da LigaPro ficaram, a partir do momento em que não se viabilizou 

esta parte do acordo com o SJ, libertos para poderem lançar mão de todas as medidas 

especiais propostas pelo Governo, em concreto o Lay off ou outras medidas análogas 

previstas na Lei, bem como a liberdade para negociar livremente com os seus atletas”491. 

555. De acordo com a LPFP, no dia 08.04.2020, os clubes da LigaPro juntaram-se 

espontaneamente num encontro em videoconferência, no decorrer do qual “foram 

discutindo vários temas entre eles tendo manifestado preocupação idêntica à afirmada no 

dia anterior pelos clubes da Liga NOS […], pelo que também eles entenderam ser oportuno 

fazer uma comunicação nos mesmos termos”492.  

556. De acordo com as respostas das visadas da Segunda Liga493, estiveram presentes nesta 

reunião os seguintes representantes dos clubes participantes da Segunda Liga: 

(i) Associação Académica de Coimbra – OAF, SDUQ, Lda. (através de [Confidencial – 

Dados pessoais]  – gerente executivo); 

(ii) Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – diretor geral); 

(iii) Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda. (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – presidente gerente); 

(iv) Clube Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD (através de um funcionário); 

 

491 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM a fls. 1267. 

492 Cf. fls. 79, página 3 da resposta, com ref.ª E-AdC/2020/3612. 

493 Cf. fls. 1003, fls. 938, fls. 1223, fls. 666, fls. 272, fls. 574, fls. 493, fls. 1022, fls. 303, fls. 359, fls. 971, fls. 530, 

fls. 447, e fls. 1244. 
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(v) Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – administrador); 

(vi) Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda. (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – gestor executivo); 

(vii) Estoril Praia – Futebol, SAD (através de [Confidencial – Dados pessoais] – 

administrador); 

(viii) Futebol Clube de Penafiel, SAD (através de [Confidencial – Dados pessoais] – 

presidente do conselho de administração); 

(ix) Leixões Sport Clube, Futebol, SAD (através de [Confidencial – Dados pessoais] – 

presidente do conselho de administração); 

(x) Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda. (através de [Confidencial – Dados 

pessoais]– gerente executivo); 

(xi) União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD (através [Confidencial – Dados 

pessoais] – administrador); 

(xii) Varzim Sporting Club – Futebol, SDUQ, Lda. (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – gestor executivo); e 

(xiii) União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD (através de [Confidencial – Dados 

pessoais] – presidente do conselho de administração). 

557. Por outro lado, as visadas Nacional, Chaves e Farense, afirmaram que não estiveram 

presentes naquela reunião (fls. 1219, 714 e 1097, respetivamente). 

558. Em resultado daquele encontro entre os Presidentes dos clubes da LigaPro com o 

Presidente da LPFP, no dia 08.04.2020, a LPFP emitiu novo comunicado, intitulado 

“Presidentes de clubes da LigaPro unem-se na regra de rescisão unilateral”, com o seguinte 

conteúdo: 

“Os Presidentes dos clubes da LigaPro decidiram em conjunto, e após reunião com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], que nenhum dos emblemas 

deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o 

seu contrato de trabalho, [sic] evocando questões provocadas pela pandemia do Covid-19 
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ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da 

extensão da época desportiva.  

Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos Presidentes de 

clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro. Unidos para 

passar este momento de dificuldade e com voz única, os Presidentes dos clubes do escalão 

secundário, sempre em articulação com a Liga Portugal, terão capacidade de superar este 

momento tão difícil para toda a indústria.  

Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se 

depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta”494. 

559. Finalmente, importa também referir o afirmado pela LPFP nos presentes autos495, quanto 

às motivações das visadas:  

“a compressão do calendário desportivo imposto pela suspensão das competições 

profissionais por um período superior a dois meses, coloca os empregadores desportivos 

associados da Liga Portugal numa situação de debilidade existencial.  

E, em consciência, as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não podem deixar de 

configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar abusivamente esta situação 

de debilidade em benefício próprio.  

Perante este conjunto de fatores, as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal identificaram 

a necessidade de procurarem soluções concertadas que conduzam a um tratamento 

equitativo e não discriminatório de todo um segmento de trabalhadores especializados: os 

jogadores profissionais. 

[…] 

As Partes procuravam somente, num momento de particular complexidade, dar uma 

resposta de união em torno dos interesses do futebol profissional, designadamente 

 

494 Cf. Comunicado da LPFP, de 08.04.2020 (Anexo 2, constante do CD-ROM da fls. 1267). 

495 Cf. Resposta da LPFP à Fundamentação de Intenção de Adoção de Medidas Cautelares (fls. 20 e 21, ref.ª E-

AdC/2020/2521). 
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através da manutenção das condições competitivas da competição ainda em curso, sem 

preferir as Sociedades Desportivas com maior capacidade económica àquelas que não a 

têm” (realce da AdC).  

19.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

560. A visada Feirense afirma que “a ter havido uma reunião no dia 8 de abril de 2020”, não 

participou na mesma, impugnando o parágrafo 266 (v) da NI”496; e bem assim que, por essa 

razão, “não [lhe] pode ser imputada qualquer conduta […] por referência a tal reunião, 

devendo, desde logo e por esse motivo, ser arquivado o presente processo relativamente 

à visada Feirense SAD”497. 

561. Também a visada Cova da Piedade afirma que não esteve presente na reunião nem na 

mesma se fez representar, não tendo participado na videoconferência de 08.04.2020; mais 

alegando que “a tal não obsta a circunstância de um suposto funcionário da Clube 

Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD, cuja identidade não é possível a esta SAD 

descortinar, ter participado na mesma por livre iniciativa e espontânea vontade, sem a 

anuência, ou até mero conhecimento, desta SAD”498. 

562. A visada Moreirense afirma que na reunião de 07.04.2020 não esteve presente o 

Presidente do Conselho de Administração, nem qualquer outro seu Administrador, nem 

“qualquer outra pessoa com poderes para o efeito, fosse através de credencial, procuração 

ou outro título de representação”. Sendo assim, e mais alegando que a visada não se 

vincula por quem não a representa, nos termos dos artigos 406.º, 408º e 409º do Código 

das Sociedades Comerciais; requer que, por igualdade de circunstâncias relativamente às 

visadas Nacional, Chaves e Farense, seja o processo arquivado nos mesmos termos contra 

si. 

563. Refere a mesma visada que, na época desportiva de 2019/2020, 10 dos 26 jogadores do 

seu plantel terminavam o contrato de trabalho ou de cedência nessa época499. Acresce que, 

 

496 Cf. fls. 1873 – parágrafo 11 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

497 Cf. fls. 1873 – parágrafo 12 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

498 Cf. fls. 2682 a 2683 – parágrafos 2.º a 5.º da PNI da visada Cova da Piedade. 

499 Cf. fls. 3321 – parágrafos 27 a 29 da PNI da visada Moreirense. 
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no dia 20.10.2020, contratou um jogador que havia resolvido o seu contrato por justa causa 

por falta de pagamento de salários decorrente das dificuldades sentidas fruto da 

pandemia COVID-19; por outro lado, um dos seus jogadores cujo contrato terminava na 

época de 2019/2020 foi contratado ainda durante a mesma (no dia 05.07.2020) por outro 

clube, e outro, em outubro de 2020500. 

564. Já a visada Famalicão refere que não houve “abordagens com vista à cessação de contratos 

por parte dos jogadores do FCF, nem vieram a existir quaisquer contactos deste tipo num 

momento subsequente”501; nem tão pouco o Famalicão abordou quaisquer jogadores com 

vista a uma futura contratação, quer antes, quer após o Comunicado502. Para a visada 

Famalicão, “o Comunicado era particularmente desprovido de aplicação prática, tendo em 

conta que apenas não foi renovado o contrato com um jogador no final da época 

2019/2020, o guarda-redes [Confidencial – Dados pessoais]”. Donde, conclui que não 

houve alterações nas relações laborais do Famalicão com os seus jogadores em todo o 

período de vigência do alegado acordo. 

565. Alegam as visadas LPFP e Famalicão503 que as condutas sub judice tiveram em conta a 

situação excecional que se vivia. A LPFP realça, nomeadamente, “(a) a pandemia COVID-19, 

(b) a suspensão das competições profissionais de futebol desde o dia 12 de março de 2020, 

(c) a incerteza sobre se as mesmas iriam ser retomadas, sobre o termo da época desportiva 

em curso e sobre a definição dos períodos de inscrição de jogadores para a janela de verão 

desse ano, (d) as regras e os princípios aplicáveis em matéria de contratação e inscrição de 

jogadores, e (e) os impactos graves e significativos nas receitas operacionais das 

sociedades desportivas e da LPFP daí resultantes, que se encontravam numa situação 

insustentável de um ponto de vista financeiro como resultado do circunstancialismo 

excecional vivido naquele momento”504.  

 

500 Cf. fls. 3322v – parágrafo 47 da PNI da visada Moreirense. 

501 Cf. fls. 1886v – parágrafo 51 da PNI da visada Famalicão. 

502 Cf. fls. 1887 – parágrafo 52 da PNI da visada Famalicão. 

503 Cf. fls. 1886 – parágrafo 43 da PNI da visada Famalicão. 

504 Cf. fls. 1978v – parágrafo 480 da PNI da visada LPFP.  
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566. Sublinha a LPFP que aquelas circunstâncias excecionais foram sucessivamente 

transmitidas à Autoridade nos presentes autos, nomeadamente em sede de pronúncia à 

notificação da fundamentação de intenção de adoção de medidas cautelares505 e de 

resposta aos pedidos de elementos da Autoridade comunicados pelos ofícios S-

AdC/2020/1827506 e S-AdC/2020/2134507. 

567. Alega a visada Famalicão ter sido convocada para a reunião de 07.04.2020, na qual 

participou “com o intuito de debater a retoma das competições profissionais”508 e onde 

foram discutidas questões desportivas e questões financeiras, no sentido de debater a 

criação das condições necessárias para a retoma das competições509, nomeadamente “(i) 

ajustar a calendarização (necessidade de disputar mais jogos em menos tempo, de forma 

a estender o menos possível o final das competições para lá do seu termo normal), (ii) 

adotar as medidas relativas à defesa da saúde dos atletas, equipas técnicas e staff de apoio 

[…] e (iii) ajustar o fim da época desportiva, uma vez que no início de abril de 2020, havia a 

convicção de que as 10 últimas jornadas das competições profissionais que faltavam ser 

disputadas, a terem lugar, seriam necessariamente concluídas para lá do termo da época 

desportiva (i.e. depois de 30 de junho 2020)”510, “sendo o enquadramento normativo 

vigente insuficiente para permitir a retoma da atividade”. 

568. Para a visada Sporting, a AdC limitou-se a fazer uma interpretação literal dos comunicados 

de 07.04.2020 e 08.04.2020, desconsiderando por completo o respetivo contexto – de 

paralisação absoluta do setor do futebol profissional masculino – e não tendo levado em 

conta os elementos adicionais de contextualização fornecidos pela LPFP em sede de 

inquérito511. Para esta visada, os comunicados representaram uma reação epidérmica (“a 

 

505 Cf. fls. 1979 – parágrafo 482 da PNI da visada LPFP. 

506 Cf. fls. 1979v a 1980 – parágrafo 483 da PNI da visada LPFP. 

507 Cf. fls. 1980 – parágrafo 484 da PNI da visada LPFP. 

508 Cf. fls. 1886 – parágrafo 43 da PNI da visada Famalicão. 

509 Cf. fls. 1886 – parágrafos 44 e 45 da PNI da visada Famalicão. 

510 Cf. fls. 1886 – parágrafo 46 da PNI da visada Famalicão. 

511 Cf. fls. 2716 – parágrafos 52, 55 e 62 da PNI da visada Sporting. 
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quente”) ao período excecional que se vivia, o que também se denota pela linguagem 

pouco cuidada dos mesmos512. 

569. Alega a visada Sporting que, considerando que as receitas mais significativas das 

sociedades desportivas estão relacionadas com as competições, vivia-se um “clima de 

profunda incerteza e mesmo pânico que a pandemia provocou [nas visadas], tanto mais 

que à data dos comunicados não era ainda possível antever qual seria a duração da 

pandemia (e das medidas excecionais pela mesma justificadas) e qual seria a dimensão do 

impacto financeiro nos clubes”513. 

570. Para a visada LPFP, o objetivo único e central das condutas visadas consistia em “dar 

resposta ao período excecional que se vivia naquele momento […] para garantir a 

estabilidade e integridade das competições profissionais de futebol, assegurando que 

estas pudessem ser completadas caso viessem a ser retomadas para a época desportiva 

2019/2020, bem como a sustentabilidade existencial das sociedades desportivas ora 

visadas para o efeito, não só a curtíssimo prazo mas igualmente para as épocas 

seguintes”514.  

571. Sendo que, de acordo com a visada Famalicão, “a intervenção da LPFP só se compreende 

no âmbito das atribuições desta enquanto promotora das competições de futebol 

profissional em Portugal, enquanto o papel dos clubes tem de ser enquadrado num 

contexto de fragilidade financeira e de marcada assimetria no acesso aos recursos”515, 

tendo sido com vista a “proteger os valores da integridade, da estabilidade, da verdade 

desportiva e do equilíbrio competitivo” que a LPFP convocou a referida reunião516. 

572. A visada SLB afirma que a LPFP assumiu o seu papel, procurando soluções que pudessem 

salvaguardar os clubes e a integridade da competição, sendo neste seguimento que a 

 

512 Cf. fls. 2717 – parágrafos 56 e 58 da PNI da visada Sporting. 

513 Cf. fls. 2716 – parágrafo 54 da PNI da visada Sporting. 

514 Cf. fls.1980 – parágrafo 485 da PNI da visada LPFP. 

515 Cf. fls. 1883 – parágrafos 10 e 11 da PNI da visada Famalicão. 

516 Cf. fls. 1886v – parágrafo 50 da PNI da visada Famalicão. 
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reunião de 07.04.2020 ocorreu entre o Presidente da LPFP e os representantes de alguns 

clubes da Liga NOS517. 

573. Para a LPFP, as condutas sub judice justificavam-se “até que existisse uma suficiente 

normalização da situação pandémica e das competições profissionais de futebol e uma 

definição, com clareza e segurança jurídica, sobre o quadro jurídico e regulamentar em 

que as mesmas viessem a ser retomadas ou suprimidas”. Também para as visadas 

Famalicão518, Tondela e Feirense519 o enquadramento normativo vigente àquela data era 

insuficiente para permitir a retoma da atividade.  

574. Alegam as visadas LPFP520, Sporting e SLB521 que aquela normalização e definição do 

quadro jurídico e regulamentar só veio a suceder com “as decisões sobre a retoma da Liga 

NOS e a interrupção definitiva da LigaPro e subsequente formalização do Memorando de 

Entendimento e do Acordo CCT”522. 

575. Mais alega a LPFP que “apenas poderia ser possível assegurar a integridade das 

competições se as sociedades desportivas mantivessem a estabilidade dos seus plantéis, 

pois caso a competição viesse a ser retomada, não lhes seria possível inscrever e utilizar 

jogadores até à abertura do próximo período de inscrição para substituir jogadores que se 

desvinculassem unilateralmente, invocando motivos relacionados com a COVID-19, de 

forma eventualmente iníqua ou abusiva” (realce no original)523.  

576. Além disso, argumenta a LPFP, também não seria desportiva ou factualmente viável a 

inscrição e utilização de jogadores ainda na época de 2019/2020, tendo em conta que a 

construção de um plantel é um processo complexo e moroso, que começa a ser planeado, 

em regra, antes do termo da época anterior, e que está limitado pela capacidade financeira 

 

517 Cf. fls. 2648 e 2649 – parágrafo 185 a 187 da PNI da visada SLB. 

518 Cf. fls.  1898 – parágrafo 46 da PNI da visada Famalicão. 

519 Cf. fls. 1876v a 1877 – parágrafo 35 a 39 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

520 Cf. fls. 1994 – parágrafo 600 da PNI da visada LPFP. 

521 Cf. fls. 2649v – parágrafo 202 da PNI da visada SLB. 

522 Cf. fls. 2717 – parágrafo 56 da PNI da visada Sporting. 

523 Cf. fls. 1980v – parágrafo 487 da PNI da LPFP. 
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de cada sociedade desportiva bem como da lei da procura e da oferta desse momento. De 

acordo com a LPFP, no período em causa aquele processo foi dificultado, não só porque já 

tinha decorrido mais de metade da época, como também porque as competições estavam 

suspensas, com a inerente incerteza quanto à retoma ou não das mesmas e respetivas 

consequências524. 

577. A LPFP salienta que “pretendia-se evitar que as circunstâncias excecionais decorrentes da 

pandemia COVID-19 fossem aproveitadas de forma eventualmente iníqua ou abusiva (à 

custa alheia), e com isso colocassem em risco a titularidade e disponibilidade por parte das 

sociedades desportivas daqueles que são consabidamente os seus principais ativos”525. 

578. A este respeito, referiu a visada Famalicão que, em resultado das preocupações sanitárias 

levantadas pelas autoridades de saúde, alguns jogadores “estavam a pôr em causa o seu 

regresso à prática desportiva em contexto pandémico”526. 

579. Com efeito, realça a LPFP, a perda de um jogador suscita, nomeadamente: “(a) [a 

necessidade de] encontrar um substituto equivalente e capacidade financeira para o 

contratar, limitada também pela possibilidade de o utilizar no imediato dadas as regras 

aplicáveis; (b) o impacto financeiro dessa substituição na construção do plantel (i.e., na 

contratação dos demais jogadores identificados como necessários para assegurar o 

sucesso desportivo da equipa); e (c) a perda de potencial encaixe financeiro de eventual 

transferência do jogador que se desvinculou, com o correspondente impacto na 

construção do plantel da equipa, no planeamento do resto da época e da época seguinte, 

nos investimentos já delineados e/ou nas eventuais obrigações assumidas tendo em 

consideração tal potencial encaixe”527. 

580. Assim, alega a LPFP, o acordo abrangia apenas a situação de jogadores cujo contrato 

cessasse por resolução com justa causa por iniciativa do jogador relacionada com a 

pandemia COVID-19 ou com decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente 

 

524 Cf. 1980v a 1981 – parágrafos 488 a 494 da PNI da visada LPFP. 

525 Cf. fls. 1981v – parágrafo 497 da PNI da visada LPFP. 

526 Cf. fls. 1886v – parágrafo 48 da PNI da visada Famalicão. 

527 Cf. fls. 1981v – parágrafo 499 da PNI da visada LPFP. 
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a extensão da época desportiva; não incluindo, assim, jogadores que cessassem contrato 

ao abrigo de qualquer uma das restantes situações previstas na legislação e 

regulamentação aplicáveis528. Pelo que, impugna “todas as referências vertidas na Nota de 

Ilicitude que, a este respeito, parecem pretender abranger a totalidade de jogadores que 

poderiam ser contratados pelas sociedades desportivas”, nomeadamente os parágrafos 

197, 431 e 487 da NI. Mais alegando que “o número de contratações de jogadores que 

rescindem unilateralmente os seus contratos, por comparação com o total de jogadores 

sem contrato é também residual, o que restringe ainda mais o âmbito das condutas 

visadas pelo presente processo”529.  

581. Por outro lado, refere a LPFP, não poderia ser invocada como justa causa de resolução a 

prorrogação do contrato de trabalho desportivo até novo termo da época (tendo em conta 

o acordo entre a LPFP e o SJPF), nem a circunstância de a sociedade desportiva ter aderido 

a uma das medidas excecionais legalmente previstas no contexto da pandemia COVID-19 

(nomeadamente o lay-off simplificado)530.  

582. De acordo com a LPFP, o âmbito do acordo deixaria ainda de fora os jogadores cujo 

contrato caducasse no final da época de 2019/2020, tendo em conta o artigo 11.º, n.º 1 do 

RECITJ, “pois que nenhum sentido faria um jogador antecipar o termo do respetivo 

contrato se já existiam condições para negociar, e mesmo assinar contrato, com outro 

clube”531. 

583. Impugna também a LPFP e os parágrafos 197, 233, 431, 507, 511 e 548 da NI dos quais 

resulta a conclusão da AdC de que “as visadas pelo presente processo pretenderam que 

as condutas ora em causa se prolongassem até ao dia 2 de agosto de 2020”532. 

584. A visada Sporting entende que o comunicado de 07.04.2020 não refere quaisquer medidas 

de implementação ou qual o respetivo período de vigência, não podendo, a este respeito, 

 

528 Cf. fls. 1982 – parágrafo 503 da PNI da visada LPFP. 

529 Cf. fls. 1982v a 1983 – parágrafos 507 e 508 da PNI da visada LPFP. 

530 Cf. fls. 1982 – parágrafos 504 e 505 da PNI da visada LPFP. 

531 Cf. fls. 1982v – parágrafos 506 da PNI da visada LPFP. 

532 Cf. fls. 1983 – parágrafos 510 e 511 da PNI da LPFP. 
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a AdC estender às restantes visadas o entendimento da visada Boavista (cf. parágrafo 262 

da NI e parágrafo 552 da presente Decisão). De resto, entende, as alterações introduzidas 

pela FIFA ao RSTP que vieram a ocorrer após 02.06.2022 sempre obrigariam a rever o teor 

do comunicado de 07.04.2020533. 

585. Refere ainda a visada Sporting que os comunicados não teriam aplicação prática porque 

mesmo que os jogadores em causa rescindissem contrato já não poderiam ser inscritos 

por outro clube para ainda jogar na época de 2019/2020534; sendo que a própria AdC 

reconheceu que o alcance dos comunicados tinha como limite temporal o final da época 

desportiva 2019/2020. Pelo contrário, alega, a razão de ser dos comunicados foi a 

salvaguarda da integridade desportiva e dos plantéis, em especial, das sociedades 

desportivas de menor capacidade financeira, salvaguardando-as “de contratações ‘a preço 

de saldo’ por parte de clubes com maior capacidade financeira”535; não impedindo, no 

entanto, que um clube estrangeiro “tirasse partido das dificuldades financeiras de um 

clube nacional para contratar o jogador”; nem tão pouco “que o jogador rescindisse o seu 

contrato por motivos relacionados com o Covid-19 ou outros”536. 

586. Mais alega a visada Sporting que, caso as competições da época 2019/2020 fossem 

retomadas tendo algumas sociedades desportivas ficado sem jogadores, tal teria impacto 

(i) nos consumidores do produto final produzido (as competições); (ii) nas empresas que 

adquiriram os direitos televisivos associados àquelas competições; (iii) nos jogadores e (iv) 

no tecido empresarial que beneficia com as competições e obtém receitas a elas 

associadas537. 

587. A visada SLB refere que a incerteza, terror e impacto financeiro, inerentes à pandemia 

COVID-19 afetaram o futebol profissional, conforme já descrito, com perda de receitas e 

 

533 Cf. fls. 2717 – parágrafo 57 da PNI da visada Sporting. 

534 Cf. fls. 2718 – parágrafos 60 a 62 da PNI da visada Sporting. 

535 Cf. fls. 2719 – parágrafos 63 a 64 e 66 da PNI da visada Sporting. 

536 Cf. fls. 2721 – parágrafo 68 da PNI da visada Sporting. 

537 Cf. fls. 2721 – parágrafo 65 da PNI da visada Sporting. 
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manutenção de custos538. Em particular, clubes de menor dimensão temiam que aqueles 

prejuízos inviabilizassem qualquer superação deste período539. 

588. Para a visada SLB, ao contrário do afirmado pela AdC no parágrafo 257 da NI (e, 

semelhantemente, parágrafo 547 da presente Decisão), esta reunião não foi agendada 

com antecedência, não tinha uma ordem de trabalhos, nem se pretendia discutir um 

motivo específico e concreto – tratava-se sim, de uma conversa informal onde se 

partilhavam inquietações e preocupações540. 

589. Tanto quanto é do seu conhecimento, nenhum dos participantes foi à reunião com intuito 

de estabelecer de um acordo, muito menos como o descrito na NI541. Nem tão pouco saiu 

de lá com essa consciência de que a conversa havida poderia ser como tal configurada. 

590. A visada SLB afirma também que na reunião de 07.04.2020 não esteve presente qualquer 

representante da LigaPro, não tendo a visada SLB estabelecido qualquer tipo de contacto 

com qualquer representante da mesma542. 

591. Realça a mesma visada, que foi naquele contexto de conversa informal que “alguns clubes 

manifestaram especial preocupação com o prolongamento da época desportiva, com o 

seu impacto nos contratos cuja vigência estaria a terminar, receando que os jogadores 

pudessem recusar-se a jogar, se e quando as competições retomassem, caso esse período 

viesse a ocorrer após a data de término do seu contrato”543, e ainda, “que os jogadores 

viessem a utilizar as dificuldades inerentes à pandemia, nomeadamente as inerentes ao 

pagamento de remunerações de montante elevado, para invocarem justa causa de 

rescisão do seu contrato, procurando desvincular-se do respetivo clube, o que obviaria à 

 

538 Cf. fls. 2648 – parágrafo 182 e 183 da PNI da visada SLB. 

539 Cf. fls. 2648 – parágrafo 184 da PNI da visada SLB. 

540 Cf. fls. 2649 – parágrafo 188 e 191 da PNI da visada SLB. 

541 Cf. fls. 2649 – parágrafo 192 e 193 da PNI da visada SLB. 

542 Cf. fls. 2649 – parágrafo 195 da PNI da visada SLB – entende-se que neste parágrafo, o SLB quis referir-se 

à Segunda Liga e apenas por lapso referiu “Liga Portugal”. 
543 Cf. fls. 2649 – parágrafo 199 a 201 da PNI da visada SLB 
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sua utilização, se e quando a competição retomasse.”; mais entendendo ser de considerar 

que o instituto do lay-off simplificado era muito recente544. 

592. Para a visada SLB, os clubes manifestaram um “entendimento comum de censura de 

eventuais comportamentos oportunísticos e abusadores de jogadores que procurassem 

tirar partido, ilícito e imoral, do contexto de crise pandémica, rescindido unilateralmente 

contratos invocando causas relacionadas com a pandemia” – censura que se manifestava 

através da recusa dos clubes de tirar partido desses mesmos comportamentos545.  

593. Na visão desta visada, “alguém poderá ter mencionado que a contratação de jogadores 

que tivessem tais comportamentos neste contexto não deveria ser admitida. E essa 

posição não mereceu oposição” – entendendo que essa não oposição não revela qualquer 

forma de acordo546.  

594. Acrescenta que, da parte do SLB, não houve manifestação de vontade em aderir a um 

entendimento comum nem a ideia de que o silêncio pudesse ser entendido como a 

vinculação a um qualquer acordo547. 

595. Por outro lado, “O SLB não teve qualquer intervenção na divulgação do comunicado que 

deu origem ao processo, nem decidiu que o mesmo devia ser publicado. Essa foi uma 

decisão unilateral da LPFP”548; pelo que, conclui, “vir, publicamente, nesta fase, manifestar 

uma posição contrária a este comunicado iria criar ruído desnecessário face à sua 

inadequação e inoperância”549. 

596. Alega a visada Famalicão ter sido convocada para a reunião de 07.04.2020, na qual 

participou “com o intuito de debater a retoma das competições profissionais”550 e onde 

foram discutidas questões desportivas e questões financeiras, no sentido de debater a 

 

544 Cf. fls. 2649 e 2650 – parágrafo 203 e 204 da PNI da visada SLB. 

545 Cf. fls. 2650 – parágrafo 207 e 208 da PNI da visada SLB. 

546 Cf. fls. 2650 – parágrafo 209 a 211 da PNI da visada SLB. 

547 Cf. fls. 2650 – parágrafo 212 e 213 da PNI da visada SLB. 

548 Cf. fls. 2650 – parágrafo 222 a 224 da PNI da visada SLB. 

549 Cf. fls. 2650 – parágrafo 225 da PNI da visada SLB. 

550 Cf. fls. 1898 – parágrafo 43 da PNI da visada Famalicão. 
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criação das condições necessárias para a retoma das competições551, nomeadamente “(i) 

ajustar a calendarização (necessidade de disputar mais jogos em menos tempo, de forma 

a estender o menos possível o final das competições para lá do seu termo normal), (ii) 

adotar as medidas relativas à defesa da saúde dos atletas, equipas técnicas e staff de apoio 

[…] e (iii) ajustar o fim da época desportiva, uma vez que no início de abril de 2020, havia a 

convicção de que as 10 últimas jornadas das competições profissionais que faltavam ser 

disputadas, a terem lugar, seriam necessariamente concluídas para lá do termo da época 

desportiva (i.e. depois de 30 de junho 2020)”552. 

19.3. Diligências complementares de prova 

597. Quando questionado sobre o tema pela mandatária da visada Famalicão em sede de 

inquirição, o Presidente do conselho de administração desta visada, afirmou que “o tema 

da não contratação de jogadores foi discutido na reunião da LPFP de 7 de abril, mas que 

os temas principais tratados na mesma disseram respeito à intervenção coletiva junto do 

Governo para a retoma das competições, a realização de jogos à porta fechada e as formas 

de reação à assimetria de tratamento da questão das receitas televisivas por parte dos 

operadores.”; mais tendo declarado que “o tema da não contratação de jogadores não 

teria, no seu entender, nenhuma aplicação para o Famalicão, não vislumbrando que 

aplicação poderia ter para os restantes clubes, e tendo resultado de uma manifestação de 

solidariedade entre os clubes e visando a manutenção da estabilidade dos plantéis e 

integridade das competições durante a suspensão das mesmas. Realçou que não foi o 

tema central da reunião. Mais acrescentou que as relações com o sindicato de jogadores 

foram pacíficas e o único ponto de desacordo disse respeito à redução salarial.” (cf. fls. 

4271).  

19.4. Análise da AdC e conclusões 

598. Relativamente à alegação da visada Feirense de que não esteve presente na reunião de 

08.04.2020 (cf. parágrafo 560), importa dizer o seguinte. 

 

551 Cf. fls. 1898 – parágrafos 44 e 45 da PNI da visada Famalicão. 

552 Cf. fls. 1898 – parágrafo 46 da PNI da visada Famalicão. 
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599. Em resposta ao pedido de elementos da AdC (ref.ª S-AdC/2020/3498), afirmou a visada 

Feirense que “esta sociedade participou na referida reunião, o administrador [Confidencial 

– Dados pessoais], mas na verdade não tem recordação que se tenha abordado deste tema 

[…] Conforme foi já mencionado, não se lembrando deste tipo de assunto mencionado na 

reunião por parte de quem estava a gerir a reunião, esteve presente o nosso Administrador 

[Confidencial – Dados pessoais]nesse mesmo dia não refiro que não se lembra deste tipo 

de assunto ter sido discutido ou votado. ( O CD Feirense SAD não acompanhou esta decisão 

dos clubes da liga Pro.)” (cf. fls. 272 a 300).  

600. Na NI a AdC considerou que a resposta citada supra faz prova de que a visada Feirense 

afirma expressamente que esteve presente na reunião de 08.04.2020 através do seu 

administrador [Confidencial – Dados pessoais]. Não obstante ter vindo em sede de PNI 

impugnar aquela conclusão da AdC, a visada Feirense não logrou demonstrar que não 

esteve presente na reunião de 08.04.2020, pelo que se mantém na presente Decisão a 

conclusão da AdC em sede de NI (cf. parágrafo 266 (v)). 

601. As visadas Cova da Piedade e Moreirense alegam que não participaram na reunião, porque 

as pessoas singulares que estiveram presentes na reunião não as vinculam por não serem 

legais representantes das mesmas (cf. parágrafos 561 e 562). 

602. Quanto à visada Moreirense, refira-se que em resposta ao pedido de elementos da AdC de 

24.07.2020 (ref.ª S-AdC/2020/3510), esta visada indicou como “representante da Empresa 

que esteve presente na reunião de 7 de abril a que se refere o comunicado emitido pela 

Liga Portuguesa de Futebol Profissional na mesma data”, o [Confidencial – Dados pessoais] 

(cf. fls. 668 a 669).  

603. Quanto à visada Cova da Piedade, em resposta ao pedido de elementos da AdC de 

24.07.2020 (ref.ª S-AdC/2020/3491), afirmou que “o Clube Desportivo da Cova da Piedade 

– Futebol, SAD não se fez representar, de todo na dita reunião porquanto não esteve 

presente qualquer membro da sua administração, mas antes um mero funcionário, sem 

quaisquer poderes para vincular a SAD” (cf. fls. 666). 

604. Donde, sem prejuízo das conclusões quanto à participação das sociedades desportivas no 

acordo, vertidas na secção 21.3.3.1.1 e 21.3.3.321.4, a conduta em causa daquelas pessoas 

singulares é imputável às respetivas empresas. Realça-se, nesta sede, que a conduta 
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imputada às visadas, a configuração da infração, a verificação de um nexo causal entre a 

sua atuação – por intermédio dos seus funcionários – e a violação das regras da 

concorrência, configuram critérios suficientes para fundar a responsabilidade 

contraordenacional, sem que seja imprescindível designar quem fez o quê para que a 

prática seja percebida como obra da pessoa coletiva. 

605. Relativamente ao argumento das visadas de que à data dos comunicados estavam em 

profunda incerteza sobre se as competições iriam retomar e, se assim fosse, qual seria a 

data de termo da época desportiva em curso, bem como os períodos de inscrição de 

jogadores para a janela de verão desse ano (cf. parágrafos 569 e 573), remete-se para a 

secção 15.5.3; realçando-se adicionalmente que, embora apenas tenha ficado estabelecido 

a 30.04.2020 que as competições da Liga NOS seriam retomadas e as da LigaPro não, as 

visadas já estavam cientes, pelo menos desde 26.03.2020 – e certamente à data de 

07.04.2020 – das soluções equacionadas para as competições que retomassem. 

606. Alegam também as visadas, que o facto de um jogador manifestar a intenção de resolver 

o seu contrato por (i) não se sentir confortável para voltar às competições por causa da 

pandemia COVID-19 ou, sobretudo, (ii) por lhe serem devidos salários em atraso pela 

sociedade desportiva sua empregadora, constituiria uma conduta “abusiva” do jogador 

perante estas últimas (cf. parágrafos 577 e 578).  

607. Em primeiro lugar, a resolução por justa causa por iniciativa do jogador por falta de 

pagamento da retribuição, nos termos previstos no artigo 43.º, n.º 1, alíneas a) ou b) do 

CCT, constitui um mecanismo de proteção do jogador perante a sociedade desportiva, não 

se vislumbrando como poderia a sua utilização constituir um abuso por parte do jogador. 

608. Aliás, pelo contrário, a própria FIFA estabeleceu na parte final do artigo 6.º, n. º 1 um 

mecanismo de proteção dos jogadores perante eventuais abusos das sociedades 

desportivas: “Where a contract has been terminated with just cause, FIFA may take 

provisional measures in order to avoid abuse, subject to article 22”. 

609. De acordo com o comentário da FIFA àquela norma: 

“The last sentence of article 6 paragraph 1 is intended to provide flexibility and protection 

for professionals who terminate their contracts with their clubs prematurely because of a 

serious breach of contractual obligations or other serious misconduct by their club. In 
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other words, ‘provisional measures’ are designed for situations in which players find 

themselves unemployed outside of a registration period through no fault of their own. 

Where a player has terminated their contract with just cause, to avoid abuse, FIFA may 

authorise a member association to register the player outside of a registration period if, 

following the premature termination of their contract, they have been able to find a new 

club but would not ordinarily be allowed to register with that club. The provisional 

measures are intended to protect professionals that become unemployed because of their 

previous club’s illegitimate behaviour, and who find themselves unable to earn an income 

because of the restrictions imposed by the set registration periods. 

This mechanism is an option, not an obligation; member associations are not required to 

register a player outside of a registration period under these circumstances. 

Considerations and concerns regarding the sporting integrity of its competitions will again 

play a role in the decision to adopt this approach. Any provisional measures that may be 

granted by FIFA will always be dependent on the member association to which the 

engaging club is affiliated agreeing in principle to register the player outside of its 

registration periods.   

For a provisional measure to be applied, there must have been just cause for the player to 

terminate their previous contract prematurely. It is not sufficient for the player to assert 

that they had just cause; they must demonstrate on a prima facie basis that they had just 

cause. Any decision made by FIFA to grant provisional measures has no bearing on any 

claim that may be later lodged before the DRC or competent national body. 

While FIFA can take provisional measures in relation to a proposed international transfer, 

the fact that article 6 is binding at national level means that a similar procedure must be in 

place at national level for the eventuality that the player concerned finds new employment 

with a club affiliated to the same member association as their previous club […]”553. 

 

553 Tradução livre para português: “A última frase do artigo 6.º, n.º 1, destina-se a dar flexibilidade e proteção 

aos profissionais que rescindam prematuramente os seus contratos com os seus clubes por incumprimento 

grave das obrigações contratuais ou outra falta grave do seu clube. Por outras palavras, as 'medidas 

provisórias' são projetadas para situações em que os jogadores se encontram desempregados fora do 
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610. Ainda que aquele mecanismo – a possibilidade e registo fora dos períodos de transferência 

– não tenha sido incluído na regulamentação nacional, releva referi-lo porquanto traduz a 

preocupação do sector, pelo menos a nível internacional, em proteger os jogadores em 

caso de não pagamento pontual de salários por parte das sociedades desportivas.  

611. Quanto ao âmbito do acordo, conforme referido pela LPFP, resulta dos comunicados que 

o mesmo estava limitado à não contratação de jogadores cujo contrato cessasse por 

resolução com justa causa por iniciativa do jogador relacionada com Covid-19 ou com 

decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época 

desportiva. Pelo que em nada releva a alegada “linguagem pouco cuidada dos mesmos” 

referida pela visada Sporting. 

 

período de inscrição por razões alheias à sua vontade. Quando um jogador rescinde o seu contrato com justa 

causa, de modo a evitar abusos, a FIFA pode autorizar uma Federação Membro a registar o jogador fora do 

período de registo se, após essa rescisão prematura do contrato, o jogador tiver conseguido encontrar um 

novo clube, no qual, por regra, não teria autorização para se registar. As medidas provisórias destinam-se a 

proteger os profissionais que ficam desempregados por comportamento ilegítimo do seu clube anterior e se 

encontram impossibilitados de auferir rendimentos devido às restrições impostas pelos períodos de registo 

definidos. 

Este mecanismo é uma faculdade, não uma obrigação; as Federações Membro não são obrigadas a registar 

um jogador fora do período de registo nestas circunstâncias. Considerações e preocupações em relação à 

integridade desportiva das competições contribuem para a decisão de adotar esta abordagem. Quaisquer 

medidas provisórias que venham a ser concedidas pela FIFA estarão sempre dependentes da concordância 

da Federação Membro à qual o clube se encontra afiliado em registar o jogador fora dos períodos de registo. 

Para que uma medida provisória seja aplicada, o jogador tem de haver rescindido o contrato com o clube 

anterior com justa causa. Não basta que a justa causa seja invocada pelo jogador; deve-se demonstrar prima 

facie que houve justa causa. Qualquer decisão tomada pela FIFA de conceder medidas provisórias não tem 

relação com qualquer reclamação que possa ser posteriormente apresentada à RDC ou ao órgão nacional 

competente. 

Embora a FIFA possa tomar medidas provisórias em relação a uma proposta de transferência internacional, 

o facto de o artigo 6º ser obrigatório a nível nacional importa que um procedimento semelhante seja 

implementado a nível nacional para a eventualidade de o jogador em questão formar um novo vínculo com 

um clube afiliado à mesma Federação Membro que seu clube anterior”. 
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612. Já o argumento da LPFP de que o âmbito do acordo deixaria ainda de fora os jogadores 

cujo contrato caducasse no final da época de 2019/2020, tendo em conta o artigo 11.º, n.º 

1 do RECITJ, não tem qualquer fundamento, porquanto, desde, logo, mesmo que o jogador 

iniciasse negociações com outro clube, sempre teria direito e interesse em cobrar as 

quantias em dívida relativas aos salários devidos e não pagos e, em qualquer caso, em 

desvincular-se de um contrato que já não estava a ser cumprido pela contraparte. Assim, 

pelo contrário, faria todo o sentido, “um jogador antecipar o termo do respetivo contrato 

se já existiam condições para negociar, e mesmo assinar contrato, com outro clube”554. 

613. Relativamente à duração da conduta sub judice, conforme referido da NI (cf. parágrafos 

262 e 350 da NI), de acordo com a visada Boavista “à semelhança de outras Sociedades e 

SDUQ’s, enquanto a época futebolística 2019/2020 não estivesse definida e concluída (foi-

o no dia 1 de Agosto último) não avançaria para a contratação de qualquer jogador 

profissional de futebol que militasse numa equipa portuguesa, salvo acordo entre as 

Sociedades”555.  

614. No entanto, tendo em conta os elementos trazidos aos autos em sede de pronúncias à NI 

pelas visadas LPFP (cf. parágrafo 583), Sporting (cf. parágrafo 584) e SLB556, conclui-se que 

não ficou demonstrado que o acordo sub judice tivesse como termo o final da época 

desportiva 2019/2020. 

615. Com efeito, da leitura do teor dos comunicados resulta ser defensável que a referência à 

extensão da época desportiva se deve entender como uma das decisões excecionais 

decorrentes da pandemia Covid-19, mas não necessariamente a única, a par, ainda, de 

outras “questões provocadas em consequência da pandemia” como um dos motivos que 

poderia levar os jogadores tomar a iniciativa de rescindir unilateralmente o seu contrato.  

616. Em todo o caso, a conduta em causa nos presentes autos foi efetivamente suspensa em 

02.06.2020, data do cumprimento das medidas cautelares por parte da LPFP e, por seu 

intermédio, pelas respetivas associadas; não tendo a AdC tido conhecimento de que a 

 

554 Cf. fls. 1982v – parágrafos 506 da PNI da visada LPFP. 

555 Cf. fls. 563. 

556 Cf. fls. 2658 – parágrafo 326 da PNI da visada SLB. 
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prática tenha sido retomada por qualquer das visadas. Como tal, mantém-se a conclusão 

de que o acordo vigorou entre 07.04.2020 e 02.06.2020, conforme referido no parágrafo 

548 da NI. 

617. Quanto ao argumento de que os comportamentos sub judice representavam a única 

forma de manter a estabilidade dos plantéis naquele período – e sem prejuízo da análise 

jusconcorrencial incluída na secção 21.3 –, sempre se dirá que um acordo entre 

empregadores como o que está em causa nos presentes autos é nulo, desde logo, nos 

termos do artigo 138.º do Código do Trabalho. 

618. Por fim, os argumentos apresentados pelas visadas relativamente aos comportamentos 

sub judice e reproduzidos supra que se referem às motivações e contexto das reuniões e 

respetivos comunicados (cf. parágrafos 565 a 569 e 587), aos objetivos do acordo (570 a 

572, 585, 591 e 592) à alegada inaplicabilidade prática e/ou ausência de implementação do 

acordo (564, 584 e 585), à respetiva justificação (573 a 576), caráter informal das reuniões 

em causa (588) e à valoração da participação das visadas nas reuniões (589 e 596) – 

tratando-se de matéria de direito – serão devidamente tidos em conta na secção 21.3. 

20. Síntese da matéria de facto 

619. Para efeitos dos presentes autos, concluiu-se pela existência do mercado nacional de 

contratação de jogadores profissionais de futebol masculino (cf. secção 16).  

620. Neste mercado, a oferta é constituída pelos jogadores de futebol que, através do seu 

desempenho desportivo, constituem o principal input e o maior motivo de interesse para 

os adeptos e consumidores das competições futebolísticas.  

621. Por sua vez, a procura é constituída pelos clubes de futebol que contratam jogadores de 

futebol para alcançarem receitas (e.g. bilheteira, direitos de transmissão televisiva) e 

sucesso desportivo. 

622. Adicionalmente, identificaram-se alguns mercados a jusante na cadeia de valor 

relacionados com a rentabilização dos eventos desportivos, e nessa medida do input 

oferecido pelos jogadores de futebol, junto dos consumidores finais (cf. secção 18). 

623. No dia 07.04.2020, a LPFP emitiu um comunicado com o seguinte conteúdo:  
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“Os Presidentes dos clubes da Liga NOS, reunidos hoje em videoconferência, com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], além de uma análise à 

situação atual, deliberaram, e decidiram anunciar publicamente a decisão, que nenhum 

clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, 

[sic] evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de 

quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da 

época desportiva”557. 

624. De acordo com a lista de presenças fornecida à AdC pela LPFP, estiveram presentes nesta 

reunião de todos os clubes participantes da Primeira Liga (cf. parágrafo 550). 

625. No dia seguinte, a 08.04.2020, a LPFP emitiu novo comunicado: 

“Os Presidentes dos clubes da LigaPro decidiram em conjunto, e após reunião com o 

Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], que nenhum dos emblemas 

deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o 

seu contrato de trabalho, [sic] evocando questões provocadas pela pandemia do Covid-19 

ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da 

extensão da época desportiva.  

Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos Presidentes de 

clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro. Unidos para 

passar este momento de dificuldade e com voz única, os Presidentes dos clubes do escalão 

secundário, sempre em articulação com a Liga Portugal, terão capacidade de superar este 

momento tão difícil para toda a indústria.  

Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se 

depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta”558. 

626. De acordo com as respostas das visadas da Segunda Liga, estiveram presentes nesta 

reunião os representantes de 13 dos clubes participantes da Segunda Liga (cf. parágrafo 

556). 

 

557 Cf. Comunicado da LPFP, de 07.04.2020 (Cf. Anexo 1 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

558 Cf. Comunicado da LPFP, de 08.04.2020 (Cf. Anexo 2 constante do CD-ROM a fls. 1267). 
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627. Em suma, os dois comunicados emitidos pela LPFP em 07.04.2020 e 08.04.2020 reportam-

se a um acordo celebrado inicialmente entre os clubes da Primeira Liga, e com a 

participação da LPFP, nos termos do qual aqueles clubes se obrigaram mutuamente a não 

contratar jogadores que cessassem unilateralmente o seu vínculo laboral por questões 

provocadas pela pandemia COVID-19, ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes 

da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva (cf. parágrafos 309, 551 e 

557). Os clubes da Segunda Liga aderiram a este acordo nos exatos termos em que foi 

celebrado. 

628. O acordo de não contratação supra referido foi celebrado entre as sociedades desportivas 

visadas, não havendo evidência de que tenha sido objeto de negociação coletiva entre 

aquelas e o Sindicato de Jogadores, nomeadamente no quadro das alterações a concluir 

no Contrato Coletivo de Trabalho em consequência da pandemia COVID-19. 
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IV. DO DIREITO 

21. Apreciação jurídico-económica dos comportamentos das visadas 

629. Da factualidade descrita na presente Decisão decorrem indícios suficientemente graves, 

precisos e concordantes de que as visadas Belenenses, Boavista, Desportivo das Aves, 

Tondela, Famalicão, Paços de Ferreira, FCP, Gil Vicente, Marítimo, Moreirense, 

Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, Sporting de Braga, SLB, Sporting, Vitória FC, Vitória SC, 

Académica de Coimbra, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, Feirense, Mafra, 

Estoril Praia, Penafiel, Leixões, Covilhã, Oliveirense, Varzim, Vilafranquense, consciente e 

voluntariamente, celebraram um acordo com base no qual cada uma delas acordou 

voluntariamente em não contratar jogadores profissionais que tivessem rescindido 

unilateralmente o contrato de trabalho com outro clube, “invocando questões provocadas 

em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais 

decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva” (cf. parágrafos 

551 e 557).  

630. Resulta também da factualidade descrita na presente Decisão que aquelas sociedades 

desportivas concluíram o acordo objeto dos presentes autos após terem reunido com o 

Presidente da LPFP, tendo a LPFP comunicado publicamente esta informação. Como tal, a 

LPFP participou ativamente na negociação e celebração de tal acordo, atuando como 

entidade facilitadora do mesmo (cf. secção 21.3.3.1.1).  

631. Tais comportamentos, nos termos que passarão a detalhar-se, são suscetíveis de 

consubstanciar uma infração às regras de concorrência.  

632. Importa, por isso, proceder à qualificação jurídica e económica destes comportamentos de 

acordo com o regime legal aplicável. 

21.1. Regime jurídico da concorrência aplicável  

21.1.1. Regime substantivo 

633. O Regime Jurídico da Concorrência atualmente em vigor consta da Lei n.º 19/2012, que 

entrou em vigor em 7 de julho, revogando a Lei n.º 18/2003, de 11 de junho (Lei n.º 18/2003) 

que, por sua vez, havia revogado o Decreto-Lei n.º 371/93, de 29 de outubro (Decreto-Lei 

n.º 371/93). 
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634. Sublinha-se que estes diplomas legais tipificaram, como práticas restritivas da 

concorrência, puníveis como contraordenação, os acordos e as práticas concertadas entre 

empresas, bem como as decisões de associação de empresas, que têm por objeto ou como 

efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte 

do mercado nacional559. 

635. Conforme resulta da factualidade descrita supra e da prova junta aos autos, o acordo em 

causa teve início em 07.04.2020.  

636. Deste modo, deve ser considerada aplicável à totalidade da factualidade típica a Lei n.º 

19/2012, ao abrigo da qual deverá ser apreciada a infração objeto da presente Decisão. 

637. Do ponto de vista do direito da concorrência da União Europeia, a factualidade típica é 

apreciada à luz do disposto no artigo 101.º do TFUE. 

21.1.2. Regime Processual 

638. No que respeita à aplicação da lei processual, a alínea a) do n.º 1 do artigo 100.º da Lei n.º 

19/2012 estabelece que a mesma se aplica “aos processos de contraordenação cujo 

inquérito seja aberto após a entrada em vigor” da referida Lei.  

639. Tendo o inquérito do presente processo sido instaurado em 08.05.2020 (cf. secção 2), ou 

seja, após a entrada em vigor da Lei n.º 19/2012 (ocorrida em 07.07.2012), é esta a lei 

aplicável à tramitação processual. 

21.2. Mercado relevante 

21.2.1. Da definição de mercado relevante 

640. O preenchimento dos tipos de infração previstos na legislação da Concorrência implica, 

em regra, a prévia definição do(s) mercado(s) relevante(s), com referência ao(s) qual(is) se 

determina a existência de uma prática restritiva da concorrência, sem prejuízo de tal 

definição ser dispensada em certos tipos de infração, de acordo com jurisprudência 

constante dos tribunais da União Europeia, referida na secção seguinte. 

 

559 Cf. Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 371/93, artigo 4.º da Lei n.º 18/2003 e artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 
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641. O conceito de mercado relevante tem, no âmbito jusconcorrencial, uma dupla dimensão 

ou sentido: a dimensão material (ou o mercado relevante do produto ou serviço) e a 

dimensão geográfica (ou o mercado geográfico relevante). 

642. De acordo com a Comissão “mercado de produto relevante compreende todos os produtos 

e/ou serviços considerados permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas 

características, preços e utilização pretendida”560. 

643. Para a definição do mercado de produto relevante, a substituibilidade pelo lado da procura 

constitui o elemento de disciplina mais imediato e eficaz sobre os fornecedores de um 

dado produto. A substituibilidade do lado da oferta pode igualmente ser tomada em 

consideração na definição dos mercados nos casos em que os seus efeitos são 

equivalentes aos da substituibilidade do lado da procura em termos de eficácia e efeito 

imediato. 

644. De acordo com a Comissão, o “mercado geográfico relevante compreende a área em que 

as empresas em causa fornecem produtos ou serviços, em que as condições da 

concorrência são suficientemente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas 

geográficas vizinhas devido ao facto, em especial, das condições da concorrência serem 

consideravelmente diferentes nessas áreas” 561. 

645. Para a definição do mercado geográfico relevante, podem analisar-se as variações de 

preços entre áreas geográficas diferentes, as características básicas da procura, opiniões 

dos consumidores e dos concorrentes, a estrutura geográfica das compras, o fluxo das 

trocas comerciais, as barreiras e os custos associados às trocas entre áreas geográficas 

diferentes. 

 

560 Cf. “Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito 

comunitário da concorrência”, in JO C 372, de 9.12.1997, p. 6, parágrafo 7.  

561 Cf. “Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito 

comunitário da concorrência”, JO de 9.12.1997, C 372, p. 6, parágrafo 8. 
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21.2.2. Da desnecessidade da definição de mercado no caso em análise 

21.2.3. Análise da AdC em sede de NI 

646. Como já referido, a definição dos mercados relevantes não é indispensável em processos 

por práticas restritivas da concorrência no âmbito de acordos, práticas concertadas ou 

decisões de associações de empresas a que seja atribuído um objeto restritivo da 

concorrência, tal como decorre da jurisprudência constante dos Tribunais da União 

Europeia562.  

647. Neste sentido, pode ler-se o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 28.06.2016, 

no caso Portugal Telecom, SGPS SA c. Comissão Europeia: 

“[No entanto], embora no âmbito da interpretação do contexto de um acordo, haja que 

tomar em consideração as condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado 

ou dos mercados em causa, a Comissão não é sempre obrigada a proceder a uma definição 

precisa do mercado ou dos mercados em causa. Com efeito, a definição do mercado em 

causa não desempenha o mesmo papel consoante se trate de aplicar o artigo 101.º TFUE 

ou o artigo 102.º TFUE. (…) Assim, no quadro do artigo 101.º, n.º 1, TFUE, não é necessária 

uma definição prévia do mercado relevante sempre que o acordo controvertido, em si 

mesmo, tenha um objeto anticoncorrencial, ou seja, sempre que a Comissão tenha podido 

corretamente chegar à conclusão, sem uma delimitação prévia do mercado, que o acordo 

em causa falseava a concorrência e era suscetível de afetar de forma sensível o comércio 

entre os Estados-Membros. Trata-se, nomeadamente, do caso das restrições mais graves, 

explicitamente proibidas pelo artigo 101.º, n.º 1, alíneas a) a e), TFUE (…). Se o próprio 

objeto de um acordo for restringir a concorrência através de uma «partilha de mercados», 

não será assim necessário definir com precisão os mercados geográficos em causa, pois a 

 

562 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 25.10.2005, Groupe Danone c. Comissão, processo T-38/02, parágrafo 99 

e Acórdão do Tribunal Geral de 06.12.2005, Brouwerij Haacht NV c. Comissão, processo T-48/02, parágrafo 

58. 
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concorrência efetiva ou potencial foi necessariamente restringida”563 (sublinhados da 

Autoridade). 

648. Pode, então, concluir-se que, no caso em análise, a delimitação exata dos mercados 

relevantes pode ser deixada em aberto, em virtude de se estar perante um acordo que 

tem, em si mesmo, um objeto anticoncorrencial, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da 

Concorrência e do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE (cf. secção 21.3.4). 

649. Não obstante, procedeu-se à caracterização da atividade dos clubes de futebol envolvidos 

no acordo e, concretamente, do mercado de contratação de jogadores de futebol 

profissional na presente Decisão (cf. secção 16). 

21.2.4. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

650. Relativamente ao acórdão citado pela AdC na NI, refere a visada SLB que “Na decisão da 

Comissão de 23 de janeiro de 2013, que o Tribunal Geral anulou parcialmente, o tema era 

precisamente o da relevância da definição dos mercados afetados por uma alegada 

infração por objeto. Decorridos 5 anos, a Comissão ainda não adotou nova decisão”564. 

651. Mais refere que, “[d]este acórdão a AdC extrai que não é imprescindível uma definição 

prévia do mercado relevante sempre que o acordo controvertido, em si mesmo, tenha um 

objeto anticoncorrencial, ou seja, sempre que for possível chegar corretamente a essa 

conclusão sem uma delimitação prévia do mercado (§299 da NI). Não é, porém, o caso da 

factualidade sub judice”565. 

 

563 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 28.06.2016, Portugal Telecom, SGPS SA c. Comissão Europeia, processo 

n.º T-208/13, parágrafos 175 e 176; cf., no mesmo sentido, Acórdão do Tribunal da Primeira Instância de 

25.10.2005, Groupe Danone c. Comissão, processo n.º T-38/02, Colet. 2005, p. 4407, parágrafo 99, e Acórdão 

do Tribunal da Primeira Instância de 6.12.2005, Brouwerij Haacht NV c. Comissão, processo n.º T-48/02, Colet. 

2005, p. 5259, parágrafo 58. 

564 Cf. fls. 2651 – parágrafo 228 da PNI da visada SLB. 

565  
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21.2.5. Análise da AdC e Conclusões 

652. O argumento da visada SLB quanto à pertinência da citação pela AdC na NI do acórdão do 

Tribunal Geral de 26.06.2016 no processo T-208/13 não é totalmente claro.  

653. Em todo o caso, cumpre esclarecer que a parte da decisão da Comissão que foi anulada 

pelo Tribunal de Justiça (“TJ”) dizia respeito à relevância dos mercados a ter em conta para 

efeitos do cálculo das coimas e não no âmbito da análise da verificação dos elementos do 

tipo objetivo do artigo 101.º TFUE: 

“188. […] não se pode afirmar que, apesar do facto de a própria existência da cláusula ser 

um forte indício de uma concorrência potencial entre as partes, o seu objeto consistir num 

acordo de partilha de mercados, ter um âmbito de aplicação alargado e se inserir num 

contexto económico liberalizado, a Comissão deveria ter procedido a uma análise 

pormenorizada da estrutura dos mercados em causa e da concorrência potencial entre as 

partes nesses mercados, a fim de concluir que a cláusula constituía uma restrição da 

concorrência por objeto. Por conseguinte, a argumentação da recorrente relativa à 

violação do artigo 101.º TFUE em razão da falta de exame das condições de concorrência 

potencial deve ser rejeitada. 

[…] 

230. […], mesmo que a Comissão não tivesse de avaliar a concorrência potencial em relação 

a cada um dos serviços invocados pela recorrente para efeitos da declaração da infração 

(v. n.os 169 a 188, supra), deveria, contudo, ter examinado se a recorrente tinha razão ao 

sustentar que o valor das vendas dos serviços em causa devia ser excluído do cálculo da 

coima em razão da inexistência de concorrência potencial das partes relativamente a esses 

serviços. 

[…] 

240. Neste contexto, importa observar que, na verdade, não pode ser exigido à Comissão, 

em presença de uma restrição por objeto como a que está em causa no caso em apreço, 

que faça oficiosamente um exame da concorrência potencial para todos os mercados e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da infração, sob pena de derrogação dos 

princípios estabelecidos pela jurisprudência referida nos n.os 175, 176 e 178, supra, e de 

introdução, por via da determinação do valor das vendas a tomar em conta para o cálculo 
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da coima, da obrigação de examinar a concorrência potencial, quando esse exercício não 

é exigido no caso de uma restrição da concorrência por objeto (v. n.o 177, supra). A este 

respeito, o Tribunal de Justiça declarou, com efeito, num caso concreto regido pelas 

Orientações para o cálculo das coimas aplicadas por força do n.º 2 do artigo 15.º do 

Regulamento n.º 17 e do n.º 5 do artigo 65.º do Tratado [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), que, no 

caso de uma infração que consiste numa repartição de mercados, não pode ser acolhida 

uma interpretação que teria como consequência impor à Comissão, a título do método de 

cálculo das coimas, uma obrigação a que ela não está sujeita para efeitos de aplicação do 

artigo 101.º TFUE, quando a infração em causa tem um objetivo anticoncorrencial […]. 

241. A solução adotada no caso em apreço não consiste em impor à Comissão, no âmbito 

da determinação do montante da coima, uma obrigação a que ela não está sujeita para 

efeitos da aplicação do artigo 101.o TFUE, quando se trata de uma infração que tem um 

objeto anticoncorrencial, mas em retirar as consequências do facto de o valor dever 

abranger as vendas relacionadas direta ou indiretamente com a infração na aceção do 

ponto 13 das orientações e não poder englobar as vendas que não façam parte, direta ou 

indiretamente, do perímetro da infração punida (v. a jurisprudência referida no n.º 239, 

supra). Daqui se conclui que, a partir do momento em que a Comissão, para determinar o 

montante da coima, opta por se basear no valor das vendas relacionadas direta ou 

indiretamente com a infração, deve determinar esse valor com precisão”. 

654. No mais, conforme se demonstrará na secção 21.3.4, e ao contrário do alegado pela visada 

SLB também nesta sede, a conduta sub judice constitui uma restrição da concorrência por 

objeto. 

21.2.6. Mercados relevantes identificados 

655. Para efeitos dos presentes autos, concluiu-se pela existência e procedeu-se à 

caracterização do mercado da contratação de jogadores profissionais de futebol masculino 

no território nacional. Neste mercado, a oferta é constituída pelos jogadores de futebol 

que, através do seu desempenho desportivo, constituem o principal input e o maior motivo 

de interesse para os adeptos e consumidores das competições futebolísticas. Por sua vez, 

a procura é constituída pelos clubes de futebol que contratam jogadores de futebol para 

alcançarem receitas (e.g. bilheteira, direitos de transmissão televisiva) e sucesso 

desportivo (cf. secção 16).  
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656. Em termos geográficos, embora este mercado conheça um crescente fenómeno de 

internacionalização, permanece uma dimensão nacional forte e relevante que terá sido 

reforçada durante as fases iniciais da pandemia COVID-19, não se concluindo 

definitivamente sobre a dimensão geográfica deste mercado. Não obstante, tendo em 

conta que o acordo em apreciação foi celebrado entre os clubes da Primeira e Segunda 

Ligas nacionais, constata-se que o impacto da prática sempre se circunscreveria ao 

território nacional (cf. secção 16). 

657. Adicionalmente, identificaram-se alguns mercados a jusante na cadeia de valor 

relacionados com a rentabilização dos eventos desportivos, e nessa medida do input 

oferecido pelos jogadores de futebol, junto dos consumidores finais, sendo de destacar os 

mercados relativos à visualização presencial ou remota de jogos de futebol premium (cf. 

secção 18).  

21.3. Tipo objetivo da infração 

21.3.1. Da sujeição do acordo ao direito da concorrência 

21.3.1.1. Análise da AdC em sede de NI 

658. Desde o acórdão Bosman que se encontra estabelecido na jurisprudência do Tribunal de 

Justiça que a prática de desportos está abrangida pelo direito da União, na medida em que 

constitua uma atividade económica, “como é o caso da atividade dos jogadores de futebol, 

profissionais ou semiprofissionais, uma vez que exercem uma actividade assalariada ou 

efectuam prestações de serviços remuneradas”566. Sendo que mesmo no caso de questões 

de desporto estranhas à atividade económica, o Tribunal tem de apreciar se as normas do 

direito da concorrência são aplicáveis567. 

659. Mais afirmou o Tribunal de Justiça naquele acórdão que as disposições do Tratado se 

aplicam a regras instituídas por associações desportivas de direito privado como a FIFA ou 

a UEFA (e, por inerência, as suas associadas como é o caso da FPF), que determinam as 

 

566 Cf. acórdão Bosman, cit., parágrafo 73. 

567 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 18.07.2006, David Meca-Medina e Igor Majcen contra Comissão das 

Comunidades Europeias, processo C-519/04 P. 
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condições de exercício de uma atividade assalariada por desportistas profissionais, já que 

a abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas e à livre prestação de serviços entre 

os Estados-membros assim o exige.  

660. Quanto às transferências de jogadores em particular, entende a Comissão que “qualquer 

regra relativa à transferência de jogadores deve respeitar o direito comunitário (as 

disposições em matéria de concorrência e as regras relativas à livre circulação dos 

trabalhadores).”568.  

661. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça no acórdão Albany, 

os “acordos concluídos no âmbito de negociações colectivas entre parceiros sociais com 

vista a atingir esses objectivos devem ser considerados, em razão da sua natureza e do seu 

objecto, como não abrangidos pelo [atual artigo 101.º TFUE]”569.  

662. Ora, conforme resulta da factualidade descrita na secção 19, a matéria acordada entre os 

clubes associados da LPFP não resultou de acordo da LPFP com o SJFP quanto a alterações 

a concluir no Contrato Coletivo de Trabalho em consequência da pandemia COVID-19, nem 

tão pouco foi incluída no memorando de entendimento sobre a duração de contratos e 

vínculos desportivos entre a LPFP, o SJPF e a ANTF (cf. parágrafos 305, 553 e 554).  

663. Assim, não tendo o acordo de não contratação em causa nos presentes autos sido objeto 

de negociações coletivas com os jogadores, o mesmo mantém-se sujeito ao escrutínio do 

artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do artigo 101.º TFUE.  

664. Sendo assim, da factualidade descrita na Decisão de Inquérito resulta indiciada a prática 

de uma infração ao disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem como 

ao disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, como melhor se demonstrará de 

seguida. 

665. Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012: 

 

568 Esta citação, incluída no parágrafo 306 da NI não continha, por lapso, a respetiva fonte: Livro Branco sobre 

o Desporto (COM(2007) 391 final, de 11.7.2007), p. 16; doravante “Livro Branco”. 

569 Acórdão do Tribunal de 21.09.1999, Albany International BV contra Stichting Bedrijfspensioenfonds 

Textielindustrie, processo C-67/96, (Coletânea da jurisprudência 1999 I-05751), parágrafo 60.  
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“São proibidos os acordos entre empresas, as práticas concertadas entre empresas e as 

decisões de associações de empresas, que tenham por objeto ou como efeito impedir, 

falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado 

nacional, nomeadamente os que consistam em: […] c) Repartir os mercados ou as fontes 

de abastecimento; […]”. 

666. São, pois, elementos do tipo objetivo da contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012: (i) a qualidade de empresa; (ii) a existência de um acordo; (iii) o objeto ou 

efeito anticoncorrencial do comportamento; (iv) o caráter sensível da restrição da 

concorrência; e (v) a abrangência de parte ou da totalidade do mercado nacional. 

667. No caso do artigo 101.º do TFUE, além daqueles elementos, é ainda necessário que tal 

acordo ou prática concertada afete as trocas comerciais entre os Estados-Membros. 

668. Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16.12.2002, relativo à 

execução das regras da concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado, 

refere-se, desde logo, no Considerando 8 que “[a] fim de assegurar uma aplicação eficaz 

das regras comunitárias de concorrência e o funcionamento adequado dos mecanismos 

de cooperação constantes do presente regulamento, é necessário impor às autoridades 

responsáveis em matéria de concorrência e aos tribunais dos Estados-Membros que 

apliquem igualmente os artigos 81.º e 82.º do Tratado [atuais artigos 101.º e 102.º] nos 

casos em que apliquem a legislação nacional em matéria de concorrência a acordos e 

práticas que possam afetar o comércio entre os Estados-Membros (…)”. 

669. O desiderato expresso neste Considerando é depois concretizado no n.º 1 do artigo 3.º do 

Regulamento n.º 1/2003 (relação entre os artigos 81.º e 82.º do Tratado e as legislações 

nacionais em matéria de concorrência), que estabelece que “[s]empre que as autoridades 

dos Estados-Membros responsáveis em matéria de concorrência ou os tribunais nacionais 

apliquem a legislação nacional em matéria de concorrência a acordos, decisões de 

associação ou práticas concertadas na aceção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado, 

susceptíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros, na aceção desta disposição, 

devem aplicar igualmente o artigo 81.º do Tratado a tais acordos, decisões ou práticas 

concertadas. (…)”. 



 

206 

 

670. Sem prejuízo da prerrogativa de gestão de prioridades no tratamento das questões que é 

chamada a analisar, legalmente reconhecida à AdC, a aplicação do n.º 1 do artigo 101.º do 

TFUE não se trata assim de uma faculdade da AdC. Com efeito, a AdC encontra-se vinculada 

pelo princípio da legalidade a essa aplicação quando a prática em causa se enquadre no 

âmbito do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e afete o comércio entre os Estados-

Membros, como se verifica no presente caso, conforme explicitado na secção 21.3.9, mais 

clarificando o Regulamento n.º 1/2003 no respetivo artigo 6.º, enquanto decorrência 

natural deste racional, que “[o]s tribunais nacionais têm competência para aplicar os 

artigos 81.º e 82.º do Tratado”. 

671. Recorde-se que o tipo contraordenacional estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

19/2012 é inspirado nas regras do TFUE, em particular no n.º 1 do seu artigo 101.º, cujos 

elementos do tipo objetivo são densificados pela jurisprudência dos tribunais da União e 

prática decisória da Comissão, bem como pelas Orientações sobre cooperação 

horizontal570, que constituem importantes elementos de interpretação da norma nacional. 

672. Com efeito, neste sentido, o Tribunal de Comércio de Lisboa, na sua Sentença de 

12.01.2006, no caso Ordem dos Médicos Veterinários c. AdC, referiu, a propósito da 

interpretação do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003 (atual n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

19/2012) que "[o] legislador optou por não especificar e concretizar o que sejam acordos, 

práticas concertadas ou decisões de associações que tenham por objeto ou efeito impedir, 

falsear ou restringir a concorrência, criando o que se denomina uma norma penal (no caso 

contra-ordenacional) em branco. (…) A norma penal em branco será aquela que tem a 

particularidade de descrever de forma incompleta os pressupostos de punição de um 

crime remetendo parte da sua concretização para outras fontes normativas, 

denominando-se a primeira norma sancionadora e as segundas normas complementares 

ou integradoras”571.  

 

570 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal", JO de 14.01.2001, C 11. 

571 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.01.2006, Ordem dos Médicos Veterinários c. AdC, 

Proc. n.º 1302/05.5TYLSB, página 16. 
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673. Sendo assim, referiu ainda o Tribunal que “[p]ode afirmar-se com segurança que, com as 

devidas adaptações, é, no caso, às orientações da Comissão e às decisões desta e dos 

Tribunais comunitários que deve ir buscar-se a integração da norma. Os conceitos são os 

mesmos e têm sido intensamente trabalhados e estudados e valem para o nosso direito 

interno como para o direito comunitário"572.  

674. Importa, deste modo, realçar que a lista de situações abrangidas por estas proibições, e 

fornecida pelo n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, à semelhança do n.º 1 do artigo 101.º 

do TFUE, é uma lista meramente exemplificativa, não tendo, nem o legislador da União 

nem o legislador nacional, pretendido fechar, de forma taxativa, o elenco de acordos 

potencialmente restritivos da concorrência. 

675. Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e nos termos do n.º 2 do artigo 101.º 

do TFUE, os acordos e práticas concertadas proibidos são nulos, pelo que importa 

proceder à análise de cada um dos requisitos elencados, verificando se o tipo objetivo da 

infração ali prevista se encontra preenchido no caso concreto. 

21.3.1.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

676. De acordo com a LPFP, estando em causa nos presentes autos uma atividade desportiva 

profissional, deveria a AdC na NI ter referido a restante jurisprudência do TJUE e prática 

decisória da Comissão relativas ao sector do desporto, das quais resulta que “o desporto 

tem especificidades que o distinguem de outras atividades económicas, que devem ser 

tidas em consideração aquando do seu confronto com as regras da União e, em particular, 

da concorrência”573; nomeadamente, a limitação do número de participantes nas 

competições, a necessidade de garantir a incerteza dos resultados e de preservar o 

equilíbrio competitivo entre os clubes que participam nas competições, a autonomia e a 

diversidade das organizações desportivas574. 

 

572 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.01.2006, Ordem dos Médicos Veterinários c. AdC, 

Proc. n.º 1302/05.5TYLSB, página 17. 

573 Cf. fls. 1990 – parágrafos 567 a 571 da PNI da LPFP. 

574 Cf. fls. 1990v – parágrafos 572 a 575 da PNI da visada LPFP. 
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677. Assim, conclui esta visada “o desporto é um setor em que as restrições de natureza 

horizontal são essenciais para garantir a existência de um produto final, uma vez que o 

espetáculo desportivo está dependente de uma ‘competição temperada’ entre os vários 

clubes desportivos, havendo, assim, a necessidade da imposição de regras que permitam 

um equilíbrio entre os participantes nas competições desportivas”575; sendo o produto 

espetáculo desportivo tanto mais valioso quanto mais fortes forem os adversários. Donde 

a preocupação com a solidariedade e redistribuição de recursos entre os clubes, visando, 

em especial, garantir a subsistência dos mais pequenos576. 

678. Sendo assim, importa ter em conta a metodologia estabelecida pela jurisprudência do TJUE 

(em especial, nos acórdãos Meca-Medina e, mais recentemente, no acórdão ISU) e seguida 

pela Comissão Europeia, para a análise de restrições à concorrência no sector do desporto, 

segundo a qual se deverá avaliar casuisticamente a regra desportiva em causa, tendo em 

conta: (i) o contexto global em que a mesma foi adotada ou produziu efeitos, (ii) os seus 

objetivos, (iii) se as restrições são inerentes à prossecução de objetivos, (iv) se é 

proporcional à luz daqueles objetivos577. Devendo ainda, ser verificado se o comércio entre 

Estados-Membros foi afetado e se a conduta em causa cumpre com os requisitos do artigo 

101.º, n.º 3, do TFUE578. 

679. Conclui a LPFP que não se pode ab initio qualificar determinada conduta “como uma 

restrição da concorrência, por objeto ou por efeito, sem passar pelos diferentes passos 

exigidos pela jurisprudência europeia”579; referindo que se a AdC o tivesse feito teria 

chegado a uma conclusão diametralmente oposta daquela a que chegou na NI.  

680. Para a visada Sporting, a AdC, na NI, tratou erradamente a atividade do futebol profissional 

como qualquer outra atividade económica, tendo omitido a caracterização do contexto 

 

575 Cf. fls. 1991 – parágrafo 576 da PNI da visada LPFP. 

576 Cf. fls. 1991 – parágrafos 576 a 578 da PNI da visada LPFP. 

577 Cf. fls. 1991 – parágrafo 579 a 585 da PNI da visada LPFP. 

578 Cf. fls. 1991 – parágrafo 584 da PNI da visada LPFP. 

579 Cf. fls. 1992 – parágrafo 586 da PNI da visada LPFP. 
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jurídico-económico do desporto profissional e o específico enquadramento 

jusconcorrencial aplicável a esta atividade580.  

681. Por um lado, não fez a AdC qualquer referência ao estudo da Comissão de 2013 “The 

Economic and Legal Aspects of the Transfer of Players”, nem à respetiva atualização em 

2018; tendo desconsiderado a análise do contexto dos mercados de transferências, 

partindo para uma definição ex novo dos mercados relevantes. Por outro lado, no 

enquadramento jusconcorrencial da atividade sub judice, a AdC não teve devidamente em 

conta a jurisprudência do acórdão Meca-Medina, de acordo com a qual a apreciação das 

condutas desportivas com o direito da concorrência deve ter em conta o respetivo 

contexto, objetivos e efeitos, mais devendo limitar-se ao necessário para assegurar o bom 

desenrolar da competição desportiva581. A análise da AdC limitou-se, assim, a uma 

“dicotomia simplista” entre infração por objeto/efeito, inadequada ao sector em causa. 

682. A visada acrescenta que a NI é omissa quanto ao Livro Branco sobre o Desporto e o 

respetivo documento de trabalho da Comissão582, dos quais se retira: (i) “a necessidade de 

reconciliar […] a aplicação do direito da União à atividade desportiva”; (ii) a especificidade 

da atividade desportiva, por referência, por um lado, à especificidade das atividades 

desportivas e, por outro, à especificidade das estruturas desportivas. 

683. Em especial, “o Livro Branco não só refere especificamente a questão da transferência de 

jogadores de futebol profissional, como esclarece que as regras adotadas pela FIFA sobre 

a matéria […] são compatíveis com as regras de concorrência”583, nomeadamente as que 

respeitam aos períodos de registo; sendo o tema da especificidade do desporto 

desenvolvido no documento de trabalho da Comissão que acompanha o Livro Branco 

sobre o Desporto.  

 

580 Cf. fls. 2736 – parágrafo 112 da PNI da visada Sporting. 

581 Cf. fls. 2738 a 2740 – parágrafos 120 a 124 da PNI da visada Sporting.  

582 Livro Branco sobre o Desporto (COM(2007) 391 final, de 11.7.2007) e Commission Staff Working Document 

– The EU and Sport: Background and Context — Accompanying document to the White Paper on Sport 

(SEC(2007) 935 final de 11.7.2007), doravante “Commission Staff Working Document”. 

583 Cf. fls. 2745 - parágrafo 134 da PNI da visada Sporting. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:52007SC0935
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684. Por outro lado, aquele documento “identifica os dois contributos fundamentais do acórdão 

Meca-Medina […] para o enquadramento jusconcorrencial do desporto, um no plano 

substantivo – as regras puramente desportivas estão sujeitas ao direito da concorrência – 

e outro no plano metodológico – na análise das regras desportivas à luz do direito da 

concorrência deve ser tido em conta o contexto em que as mesmas foram adotadas, o 

carácter intrínseco dos efeitos da restrição para a prossecução desses mesmos objetivos 

e de um juízo de proporcionalidade relativamente aos efeitos restritivos por referência aos 

objetivos prosseguidos”.  

685. Mais refere a visada Sporting que “a Comissão tem manifestado uma mais que 

compreensível relutância em imiscuir-se diretamente em matérias que relevam total ou 

predominantemente do domínio desportivo, preferindo ao invés resolver pela via 

consensual e em diálogo com os organismos desportivos com funções regulatórias 

eventuais restrições da concorrência decorrentes de regras desportivas (ainda que com 

implicações económicas)”; sendo disso exemplo as decisões COMP/39.732, BRV/FIA e o., 

COMP/36.583, FGTB/FIFA/Ligue Football/SETCA/URBSFA, COMP/35.163, FIA, COMP/36.638, 

FIA/FOA, e COMP/36.776, GRT/FIA, COMP/36.851, UEFA e COMP/37.362, UEFA584. 

686. Afirma ainda a mesma visada que à luz do acórdão Meca-Medina (e dos que lhe seguiram: 

Lethonen, Laurent Piau e ISU) “as regras de transferência não caem sob a alçada do artigo 

101, n.º 1 TFUE, se prosseguirem um interesse público de forma proporcional”585. 

687. Assim, “Após o acórdão Meca-Medina e na sequência das alterações promovidas pela FIFA 

após o acordo informal com a Comissão [2001 EC/FIFA informal Agreement], a questão da 

compatibilidade das regras de transferência da FIFA com o direito da concorrência e a 

circunstância de eventuais aspetos restritivos daquelas encontrarem a sua justificação na 

prossecução do interesse público (de proteção da justiça e equilíbrio da competição 

futebolística i.e., o princípio da integridade das competições) não voltaram a suscitar 

dúvidas”586.  

 

584 Cf. fls. 2753 - parágrafos 148 e 149 da PNI da visada Sporting. 

585 Cf. fls. 2754 a 2756 - parágrafos 150 a 157 da PNI do Sporting. 

586 Cf. fls. 2757 - parágrafo 159 da PNI do Sporting. 
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688. De acordo com esta visada, se a análise da factualidade sub judice tivesse tido 

devidamente em causa aqueles antecedentes decisórios, teria chegado a um 

enquadramento dos factos e respetiva qualificação jurídica distinta. Para a visada Sporting, 

não só a conclusão, mas também a grelha analítica utilizada pela AdC é contrária à 

jurisprudência do TJUE e prática decisória da comissão em matéria de alegadas restrições 

da concorrência no sector do desporto587, mais alegando que, ao desconsiderar aquele 

enquadramento jusconcorrencial e, bem assim, a prática decisória da Comissão, a AdC 

violou o artigo 3.º do Regulamento n.º 1/2003, do qual resulta uma obrigação de 

convergência substantiva na aplicação das normas nacionais de concorrência588. 

689. De acordo com as visadas Marítimo e Vitória SC, a conduta sub judice não é censurável à 

luz do direito da concorrência, porque em nada difere das intervenções legislativas no 

âmbito do direito da concorrência por força da pandemia COVID-19 (a nível da UE: 

alterações temporárias em matéria de auxílios de estado e acordos de cooperação, 

comunicado da rede ECN e derrogações temporárias às regras da concorrência para 

sectores do leite, flores e batata por 6 meses; a nível nacional: legislação relativa a preços 

e margens de lucro, nomeadamente, de material médico-sanitário ou equipamentos de 

proteção individual, bem como limitações no setor da restauração e similares e à atividade 

das plataformas intermediárias, e ainda, à limitação de liberdade dos trabalhadores do 

Serviço Nacional de Saúde)589. 

690. As visadas Marítimo e Vitória SC entendem que decorre da jurisprudência do TJUE relativa 

a práticas no setor do desporto (em especial, acórdãos Bosman, Lethonem e Piau) que as 

regras consideradas como puramente desportivas não estão abrangidas pelo direito da 

concorrência, sendo que, quando a conduta em causa não é uma tal regra puramente 

desportiva, deverá ser objeto de ponderação específica590.   

 

587 Cf. fls. 2791 - parágrafos 271 e 272 da PNI da visada Sporting. 

588 Cf. fls. 2785 e 2786 – parágrafos 246 a 252 da PNI da visada Sporting. 

589 Cf. fls. 1855v a 1858v – parágrafos183.º a 193.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

590 Cf. fls. 1830 a 1831v - parágrafos 29.º a 40.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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691. A visada SLB alega a inaplicabilidade do artigo 9.º da LdC e do artigo 101.º do TFUE. Referiu, 

desde logo, que o TJUE reconhece que a compatibilidade da regulamentação desportiva 

com as regras da concorrência não pode ser apreciada de forma abstrata591, sendo que 

nem todos os acordos entre empresas que restrinjam a liberdade de ação das partes ou 

de uma delas resultam na aplicabilidade do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE592. 

692. Também a visada Famalicão arguiu a inaplicabilidade dos artigos 9.º da Lei da Concorrência 

e 101.º do TFUE aos factos em apreço, por entender que estão em causa regras puramente 

desportivas, não abrangidas pelo direito da concorrência. Com efeito, argumenta, “a 

conduta das Visadas destinou-se precisamente a, num período de total incerteza marcado 

pela pandemia da doença COVID-19, providenciar, ademais temporariamente, as regras 

necessárias à organização e integridade das competições desportivas, devendo, por isso 

mesmo, ficar fora do escopo de aplicação do direito da concorrência”593. 

21.3.1.3. Análise da AdC e conclusões 

693. Tendo em conta o referido por esta Autoridade no parágrafo 304 da NI (refletido no 

parágrafo 658 da presente Decisão), importa começar por realçar que, no acórdão Meca-

Medina, o TJUE afirmou que: 

“26 Quanto à dificuldade em separar os aspectos económicos e os aspectos desportivos 

de uma actividade desportiva, […] as disposições comunitárias em matéria de livre 

circulação de pessoas e de livre prestação de serviços não se opõem a regulamentações 

ou práticas justificadas por motivos não económicos inerentes à natureza e ao contexto 

específicos de certos encontros desportivos. Sublinhou, no entanto, que essa restrição do 

âmbito de aplicação das disposições em causa deve ser mantida dentro dos limites do seu 

próprio objecto. Por conseguinte, não pode ser invocada para excluir toda uma actividade 

desportiva do âmbito de aplicação do Tratado […]”. 

27 Tendo em conta estas considerações, a simples circunstância de uma regra ter 

carácter puramente desportivo não exclui do âmbito de aplicação do Tratado a 

 

591 Cf. fls. 2659 – parágrafo 330 da PNI da visada SLB. 

592 Cf. fls. 2659 – parágrafo 331 da PNI da visada SLB. 

593 Cf. fls. 1888 a 1889 – parágrafo 57, alíneas (g) a (o) da PNI da visada Famalicão. 
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pessoa que exerce uma actividade regulada por essa regra ou o organismo que a 

instituiu. 

[…] 

caso o exercício dessa actividade deva ser apreciado à luz das disposições do Tratado 

relativas à concorrência, há que verificar se, tendo em conta as condições de aplicação dos 

artigos 81.º CE e 82.º CE, as regras que regulam a referida actividade emanam de uma 

empresa, se esta restringe a concorrência ou abusa da sua posição dominante e se essa 

restrição ou esse abuso afectam o comércio entre Estados-Membros. 

31 De igual modo, mesmo supondo que essas regras não constituam restrições à livre 

circulação, dado que dizem apenas respeito a questões de desporto e que, enquanto tais, 

são estranhas à actividade económica (acórdãos, já referidos, Walrave e Koch e Donà), essa 

circunstância não implica que a actividade desportiva em causa escape necessariamente 

ao âmbito de aplicação dos artigos 81.º CE e 82.º CE, nem que essas regras não preencham 

as condições de aplicação desses artigos. 

32 Ora, no n.º 42 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que o 

facto de uma regulamentação puramente desportiva ser estranha à actividade económica, 

com a consequência de a referida regulamentação não ficar sob a alçada dos artigos 39.º 

CE e 49.º CE, também significa que é estranha às relações económicas de concorrência, o 

que conduz a também não integrar o âmbito de aplicação dos artigos 81.º CE e 82.º CE . 

33 O Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao entender que uma 

regulamentação podia assim ser afastada, sem mais, do âmbito de aplicação desses 

artigos, pelo simples motivo de ser considerada puramente desportiva à luz dos artigos 

39.º CE e 49.º CE, sem necessidade de verificar preliminarmente se essa regulamentação 

preenchia as condições de aplicação dos artigos 81.º CE e 82.º CE, recordadas no n.º 30 do 

presente acórdão.” 

694. Assim, ao contrário do que alegam as visadas Marítimo e Vitória SC (cf. parágrafo 690), 

mesmo as regras puramente desportivas estão abrangidas pelo direito da concorrência. 

695. Por outro lado, o argumento das mesmas visadas de que o acordo em causa nos presentes 

autos em nada difere das intervenções legislativas em matéria de concorrência ou auxílios 

de estado no contexto de combate à pandemia COVID-19 (cf. parágrafo 689), carece em 
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absoluto de fundamento, porquanto aqueles diplomas e medidas visavam direta e 

especificamente garantir o acesso da população a bens de primeira necessidade e/ou a 

disponibilidade dos equipamentos necessários no combate à pandemia COVID-19. 

696. Acresce que, o acordo sub judice não cumpre os critérios definidos pela Comissão no 

“Quadro temporário para a análise de práticas anti-trust na cooperação entre empresas 

em resposta a situações de emergência decorrentes do atual surto de COVID-19”594; 

porquanto, desde logo, não visava dar resposta à escassez de produtos e serviços 

essenciais. 

697. Quanto aos argumentos da visada LPFP (cf. parágrafos 676 a 679) e Sporting (cf. parágrafo 

688), cabe apenas dizer nesta sede que que, percorridos os critérios estabelecidos pela 

jurisprudência relevante do TJUE relativos às restrições da concorrência no setor do 

desporto, impõe-se manter as conclusões vertidas na NI quanto à existência de uma 

restrição da concorrência pelo objeto, conforme se detalhará infra nas secções 21.3.4 e 

21.3.4.2; não existindo, de resto, qualquer violação ao artigo 3.º do Regulamento n.º 

1/2003. 

698. Relativamente ao argumento da visada Sporting (cf. parágrafos 683, 686 e 687) segundo o 

qual as regras de transferência, nomeadamente quanto à inscrição dentro de períodos de 

registo, já foram tratadas pelo TJUE e Comissão, tendo sido consideradas como válidas à 

luz do direito da UE, refira-se, desde logo, que o mesmo não colhe porquanto a 

factualidade em causa nos presentes autos não diz respeito a regras de transferência, 

muito menos à definição ou alteração de períodos de registo de jogadores. Recorde-se que 

o acordo só se aplicaria a jogadores que rescindissem contrato (por motivos relacionados 

com a pandemia COVID-19), donde, a negociação em causa seria sempre entre jogador e 

clube e não entre clube-jogador-clube às quais seriam aplicáveis as regras de 

transferência. 

699. Por outro lado, quanto ao argumento da visada Sporting de que a Comissão tem sido mais 

relutante em imiscuir-se em matérias predominantemente do domínio desportivo (cf. 

parágrafo 685), cumpre realçar que a factualidade sub judice – a contratação de jogadores 

 

594 Comunicação da Comissão de 08.04.2020 (JO C n.º 116 I, pp. 7-10). 
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–  tem natureza iminentemente económica (conforme se detalhará nas secções 21.3.4 e 

21.3.4.2), pelo que não resta relevar aquela alegada relutância nesta sede. Acresce que, 

sublinhe-se, também não estão em causa nos presentes autos regras de transferência, 

pelo que também não releva a argumentação vertida nos parágrafos 686 e 687. 

700. Em todo o caso, afirma a Comissão no seu Livro Branco sobre o Desporto que: 

“Em conformidade com a jurisprudência estabelecida, a especificidade do desporto 

continuará a ser reconhecida, mas não pode ser interpretada de forma a justificar uma 

isenção geral da aplicação da legislação comunitária. 

Tal como se explica em pormenor no documento de trabalho dos serviços da Comissão e 

respectivos anexos, há regras organizacionais em matéria de desporto que – tendo em 

conta os seus objectivos legítimos – provavelmente não constituem uma violação das 

disposições anti-trust do Tratado CE, desde que os seus efeitos anticoncorrenciais, a 

existirem, sejam inerentes e proporcionais aos objectivos visados. Podem dar-se como 

exemplos as «regras do jogo» (regras que fixam a duração dos jogos ou o número de 

jogadores em campo, entre outras), as regras referentes aos critérios de selecção para as 

competições desportivas, as regras aplicáveis «em casa e fora de casa», as regras que 

impedem que uma mesma entidade possa deter mais do que um dos clubes em 

competição, as regras relativas à composição das equipas nacionais, as regras 

antidopagem e as regras que dizem respeito aos períodos de transferência”595. 

701. Neste sentido, analisando o caso concreto em causa no acórdão Lehtonen, à luz daquele 

entendimento, a Comissão596 considerou que, embora o TJUE não se tenha pronunciado 

sobre a validade da conduta ali em causa à luz das normas da concorrência, os períodos 

de transferência são passíveis de constituir regras desportivas que não violam os artigos 

101.º e 102.º do TFUE (desde que não vão além do necessário, por exemplo, não variem 

consoante a origem do jogador ou sejam demasiado curtos). 

702. Por outro lado, conforme resulta do acórdão Meca-Medina: 

 

595 Cf. Livro Branco sobre o Desporto, p. 15. 

596 Cf. p. 72 do Staff Working Document…, cit.. 
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“Qualquer acordo entre empresas ou qualquer decisão de uma associação de empresas 

que restrinja a liberdade de acção das partes ou de uma delas não fica necessariamente 

sob a alçada da proibição constante do artigo 81.º, n.º 1, CE. De facto, tendo em vista a 

aplicação desta disposição a um caso concreto, há que, antes de mais, atender ao contexto 

global em que a decisão da associação de empresas em causa foi tomada ou produziu os 

seus efeitos e, particularmente, aos seus objectivos. Importa, em seguida, examinar se os 

efeitos restritivos da concorrência que daí decorrem são inerentes à prossecução dos 

referidos objectivos (acórdão Wouters e o., já referido, n.º 97) e se são proporcionados a 

esses objectivos”597. 

703. A este respeito, refere a Comissão no Livro Branco sobre o Desporto, que:  

“Todavia, no que diz respeito aos aspectos legislativos do desporto, a avaliação da 

compatibilidade de uma determinada regra desportiva com o direito comunitário da 

concorrência apenas pode ser feita caso a caso, tal como foi recentemente confirmado 

pelo Tribunal de Justiça Europeu no acórdão Meca-Medina. O tribunal prestou um 

esclarecimento em relação ao impacto da legislação comunitária nas regras desportivas. 

Considerou a noção de «regra puramente desportiva» como irrelevante para a questão da 

aplicabilidade das regras comunitárias da concorrência ao sector do desporto.  

O tribunal reconheceu que há que ter em conta a especificidade do desporto, no sentido 

de que os efeitos restritivos sobre a concorrência que são inerentes à organização e ao 

bom desenrolar do desporto de competição não violam as regras comunitárias da 

concorrência, desde que estes efeitos sejam proporcionais ao genuíno e legítimo interesse 

desportivo prosseguido. A necessidade de um teste de proporcionalidade implica que há 

que ter em conta as características individuais de cada caso e não contempla a formulação 

de orientações gerais para a aplicação do direito da concorrência ao sector do desporto”598.  

704. De resto, aquela especificidade do fenómeno desportivo está, desde o Tratado de Lisboa, 

refletida no artigo 165.º TFUE: “A União contribui para a promoção dos aspetos europeus 

 

597 Acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de julho de 2006, David Meca-Medina e Igor Majcen c. Comissão das 

Comunidades Europeias, processo C-519/04 P, parágrafo 42. 

598 Cf. Livro Branco sobre o Desporto, p. 15. 
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do desporto, tendo simultaneamente em conta as suas especificidades, as suas estruturas 

baseadas no voluntariado e a sua função social e educativa.”. Sendo objetivo da União, 

nomeadamente, “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.”. 

705. Sem prejuízo do enquadramento jurisprudencial e da prática decisória da UE relativos à 

aplicação das normas da concorrência a práticas restritivas no contexto desportivo 

referidos pelas visadas nas suas pronúncias e sumariado supra, ao contrário do alegado 

pelas visadas LPFP, Famalicão e Sporting, a factualidade sub judice não diz respeito a uma 

regra desportiva e, mesmo que assim fosse, não se inclui em nenhuma das condutas 

consideradas pela Comissão Europeia599 como sendo (com toda a probabilidade – e sem 

prejuízo da necessária análise casuística) compatíveis com os artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE.  

706. Por outro lado, as condutas elencadas pela Comissão como tendo maior probabilidade de 

suscitar dúvidas quanto à respetiva compatibilidade com o direito da concorrência 

incluem, nomeadamente, as regras que regulam as transferências de jogadores entre 

clubes, que não as “janelas de transferência”600. 

707. Concluindo, resulta da jurisprudência e prática decisórias da Comissão relativas ao sector 

do desporto, que a conduta em causa nos presentes autos está sujeita à aplicação das 

normas da concorrência. Nesta medida, importa analisar, no caso concreto, (i) o contexto 

global em que a mesma foi adotada ou produziu efeitos, (ii) os seus objetivos, (iii) se as 

restrições são inerentes à prossecução de objetivos e (iv) se é proporcional à luz daqueles 

objetivos. 

 

599 Cf. Ponto 2.4 do Commission Staff Working Document, cit., p. 77. 

600 Cf. Staff Working Document…, cit., p. 77. 
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21.3.2. Qualidade de empresa  

21.3.2.1. Análise da AdC em sede de NI 

708. Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012, “[c]onsidera-se empresa, para efeitos 

da presente lei, qualquer entidade que exerça uma atividade económica que consista na 

oferta de bens ou serviços num determinado mercado, independentemente do seu 

estatuto jurídico e do seu modo de financiamento". Estas disposições refletem a 

jurisprudência da União Europeia que vem sendo desenvolvida a propósito do conceito de 

empresa para efeitos jusconcorrenciais601. 

709. A forma jurídica, o estatuto e a natureza da estrutura das entidades em causa são 

irrelevantes, importando a qualificação dos elementos que as compõem enquanto 

empresas e/ou associação de empresas e o facto de tal estrutura prosseguir fins 

relacionados com as atividades económicas desenvolvidas por essas empresas e/ou 

associação de empresas. 

710. Por atividade económica, neste sentido, entende-se a produção de bens e também a 

prestação de serviços. 

711. Porém, para haver essa atividade económica não é preciso que a entidade que a pratica se 

mova por fins lucrativos. 

712. As sociedades desportivas cujas equipas participam em competições desportivas 

profissionais estão sujeitas ao regime jurídico das sociedades desportivas602. Nos termos 

do n.º 1 do artigo 2.º daquele regime, considera-se sociedade desportiva “a pessoa coletiva 

de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anónima ou de sociedade 

unipessoal por quotas cujo objeto consista na participação numa ou mais modalidades, 

em competições desportivas, na promoção e organização de espetáculos desportivos e no 

 

601 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 23.04.1991, Klaus Höfner e Fritz Elser c. Macrotron GmbH, processo 

C-41/90; Acórdão do Tribunal de Justiça de 16.11.1995, Fédération française des sociétés d'assurances e 

outras contra Ministério da Agricultura e Pescas, processo C-244/94; Acórdão do Tribunal de Justiça de 

11.12.1997, Job Centre coop. Arl, processo C-55/96. 

602 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro.  
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fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva da 

modalidade ou modalidades que estas sociedades têm por objeto”. 

713. No mais, e independentemente da respetiva forma jurídica, conforme referido supra nas 

secções 14.2 e 14.3, verifica-se que aquelas sociedades desportivas desenvolvem 

atividades económicas603, como, a título de exemplo, a compra e venda de direitos 

económicos de jogadores de futebol profissional, a venda de direitos televisivos, de 

bilhetes para assistência para jogos, e de espaço publicitário, etc..  

714. Neste quadro, no que respeita ao presente processo contraordenacional, face ao exposto 

nas secções 14.2 e 14.3, cada uma das sociedades desportivas visadas deve ser 

considerada uma “empresa” para efeitos do preenchimento do tipo de contraordenação 

previsto no artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, porquanto todas prestam serviços relacionados 

com as competições profissionais de futebol, exercendo uma atividade económica. 

715. Já quanto à LPFP importa, desde logo, ter em conta o conceito de “associação de empresas” 

para efeitos de aplicação dos normativos jusconcorrenciais. Tal conceito poderá traduzir-

se num agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, sociedades ou organismos, o 

qual toma decisões coletivas no quadro de tal agrupamento, visando a produção de efeitos 

nesse quadro e representando, normalmente, os interesses de determinadas categorias 

de agentes económicos. 

716. Não se afigura necessário para a caracterização de uma associação de empresas, na 

aceção a que ora nos referimos, que esta desenvolva qualquer atividade comercial ou 

económica, podendo ter diversas formas jurídicas e denominar-se associação, corporação, 

confederação, entre outros, não sendo imprescindível que tenha personalidade jurídica ou 

fins lucrativos, bastando apenas que as suas associadas possam caracterizar-se como 

empresas nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012. 

717. Neste quadro, conforme referido na secção 14.1, verifica-se que a LPFP tem natureza 

jurídica de associação, tendo como associadas, nomeadamente, as sociedades desportivas 

 

603 Neste sentido, v. acórdão do Tribunal de Justiça de Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta 

Secção) de 26.01.2005, Laurent Piau c. Comissão das Comunidades Europeias, processo T-193/02, Colectânea 

da jurisprudência, 2005 II-00209, parágrafo 69. 
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participantes nas competições organizadas pela LPFP604 as quais como vimos, são 

consideradas como empresas para efeitos de aplicação das regras de concorrência. Como 

tal, a LPFP constitui uma “associação de empresas”, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

da Concorrência. 

718. Encontra-se, pois, também quanto à LPFP, verificado o primeiro dos elementos do tipo 

objetivo constante do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

21.3.2.2. Pronúncias sobre a nota de Ilicitude 

719. A visada Sporting refere que a função do conceito de associação de empresas no âmbito 

do artigo 101.º, n.º 1 do TFUE “visa abranger «formas institucionalizadas de cooperação» 

em que os operadores económicos «agem por intermédio de uma estrutura coletiva ou de 

um órgão comum»”605. Assim, para esta visada, “a possibilidade de cumular as qualificações 

de empresas e associações de empresas como partes de um mesmo acordo 

anticoncorrencial […] pressuporia, o que não sucede in casu, a demonstração (por parte 

da AdC) de que a associação de empresas adotou um comportamento distinto dos seus 

membros.”606. 

21.3.2.3. Análise da AdC e conclusões 

720. Não obstante alegar que a AdC não demonstrou em que é que a conduta da LPFP difere 

da das sociedades desportivas visadas, a visada Sporting não apresentou quaisquer 

elementos ou argumentos que viessem pôr em causa a análise e conclusões da AdC 

relativamente à qualificação da LPFP como uma associação de empresas, nem aquelas 

constantes da secção 15.3.3.2 da NI e refletidas na secção 21.3.3.1.2 da presente Decisão. 

721. Como tal, improcedem os argumentos desta visada, mantendo-se a conclusão de que a 

LPFP deve ser qualificada como associação de empresas nos termos e para os efeitos dos 

artigos 9.º da Lei da Concorrência e 101.º TFUE. 

 

604 Cf. artigo 11.º dos Estatutos da LPFP. 

605 Cf. fls. 2788 - parágrafo 257 da PNI da visada Sporting. 

606 Cf. fls. 2788 – parágrafo 260 da PNI da visada Sporting. 
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21.3.3. Existência de um acordo  

21.3.3.1. Análise da AdC em sede de NI 

722. O preenchimento do tipo objetivo constante do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do 

n.º 1 do artigo 101.º do TFUE depende da existência de um concurso de vontades que se 

concretize num acordo entre empresas, numa prática concertada entre empresas ou 

numa decisão de associação de empresas. 

723. Estes três conceitos exprimem, na realidade, “formas de conluio que partilham a mesma 

natureza e que só se distinguem pela sua intensidade e pelas formas como se 

manifestam”607. 

724. Um acordo entre empresas, para efeitos do direito nacional e europeu da concorrência, 

verifica-se logo que as participantes atinjam um consenso que limite, ou seja suscetível de 

limitar, a sua liberdade na determinação da conduta da sua atividade económica, 

implicando a definição de um “plano de ação” comum entre as diversas empresas 

participantes, de que decorra um feixe de obrigações, garantias e expetativas de 

comportamento futuro608.  

725. Conforme refere o Tribunal de Justiça,  

“para que haja acordo, na acepção do artigo 85.º, n.º 1 [atual n.º 1 do artigo 101.º] do 

Tratado, basta que as empresas em causa tenham manifestado a sua vontade comum de 

se comportar no mercado de um modo determinado. 

Os critérios de coordenação e de cooperação, longe de exigirem a elaboração de um 

verdadeiro «plano», devem ser entendidos à luz da conceção inerente às disposições do 

Tratado relativas à concorrência, segundo a qual cada operador económico deve 

 

607 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 8.07.1999, Comissão c. Anic Partecipazioni, processo n.º C‑49/92 P, 

Colet. 1999, p. 4125. 

608 Cf. Decisão da Comissão Europeia 91/298/CEE de 19.12.1990, Solvay; cf., igualmente, Acórdão do Tribunal 

Geral de 26.10.2000, Bayer AG c. Comissão das Comunidades Europeias, processo n.º T-41/96, Colet. 2000, p. 

3383 e Acórdão do Tribunal Geral de 6.07.2000, Volkswagen AG c. Comissão das Comunidades Europeias, T-

62/98, Colet. 2000, p. 2707. 
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determinar, de modo autónomo, a política comercial que tenciona adotar no mercado 

comum.  

Se é certo que esta exigência de autonomia não priva os operadores económicos do direito 

de se adaptarem inteligentemente ao comportamento efetivo ou previsível dos seus 

concorrentes, impede, no entanto, rigorosamente qualquer contacto direto ou indireto 

entre esses operadores, que tenha por objetivo ou por efeito quer influenciar o 

comportamento no mercado de um concorrente efetivo ou potencial quer revelar a esse 

concorrente o comportamento que se decidiu adotar ou que se tenciona adotar no 

mercado”609.  

726. Trata-se, por conseguinte, de uma noção ampla do conceito de acordo, na medida em que 

não pressupõe uma convenção juridicamente vinculativa para as partes, nem a 

observância de uma forma jurídica, podendo o acordo ser expresso ou tácito610. 

727. Como também concluiu o Tribunal de Comércio de Lisboa no caso Baxter e Glintt, “[u]m 

acordo relevante para efeitos da lei da concorrência é, pois, qualquer comportamento 

coordenado de empresas, sob qualquer forma jurídica, em que pelo menos uma se obriga 

a uma determinada prática ou em que se elimina a incerteza do comportamento da outra; 

seja ele expresso ou tácito, simétrico ou assimétrico”611. 

728. Donde, a qualificação e a forma que as empresas participantes atribuam ao acordo é assim 

irrelevante, aplicando-se o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e o n.º 1 do artigo 101.º do 

TFUE não só a acordos escritos, mas também orais. 

 

609 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11.12.2003, Adriatica di Navigazione SpA c. Comissão, 

processo n.º T-61/99, parágrafos 88 e 89, Colet. 2003, p. 5349. 

610 Neste sentido, ver Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, de 4.01.2016, processo 

n.º 102/15.9YUSTR (GPL). Na Doutrina, cf. Miguel Gorjão-Henriques/Catarina Anastácio, Lei da Concorrência - 

Comentário Conimbricense, Almedina, 2017, p. 185.  

611 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.09.2011, 4.º Juízo, processo n.º 199/11.0TYLSB 

(Baxter e Glintt), p. 34. 
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729. Na verdade, independentemente da apreciação jusconcorrencial, pode até tratar-se de um 

contrato inválido à luz da ordem jurídica em que se insere612, bastando que o 

entendimento alcançado estabeleça o quadro geral dentro do qual as participantes 

deixarão de atuar com independência613.  

730. Pode até mesmo tratar-se de um contrato que as empresas participantes tencionassem 

ignorar ou incumprir614, ou se tenham considerado forçadas a aderir615, não sendo 

necessário que uma empresa participe ativamente, dando o seu consentimento expresso 

ou conhecendo todos os elementos do acordo para se considerar parte nele. 

731. Como salienta o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, “é, assim, essencial a 

este conceito a ideia de suscetibilidade de influenciar o comportamento dos operadores 

no mercado, decorrente de um comportamento coordenado de empresas”616. 

732. Em conclusão, basta que se verifique a existência de elementos constitutivos de um 

concurso de vontades para que o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem como o n.º 1 

do artigo 101.º do TFUE, sejam acionados. 

 

612 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 11.01.1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici Spa c. Comissão, processo 

n.º C-277/87, Colet. 1990, p. 45. 

613 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26.10.2000, Bayer AG c. Comissão, processo T-41/96 e 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 13.07.2006, Volkswagen c. Comissão, processo C-74/04 P. É o caso nos 

presentes autos. Nos termos do artigo 138.º do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro e alterado, por último, pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro), “É nulo o acordo entre empregadores, 

nomeadamente em cláusula de contrato de utilização de trabalho temporário, que proíba a admissão de 

trabalhador que a eles preste ou tenha prestado trabalho, bem como obrigue, em caso de admissão, ao 

pagamento de uma indemnização”. 

614 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Heintz van Landewyck SARL e o. c. Comissão, processos 

apensos n.os 209-215 e 218/78, Colet. 1980, pág. 3125; Acórdão do Tribunal de Justiça de 11.07.1989, SC 

Belasco e o. c. Comissão, processo n.º 246/86, Colet. 1989, p. 2117. 

615 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15.03.2000, Cimenteries CBR SA c. Comissão, processo n.º 

T-25/95, Colet. 2000, p. 491. 

616 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 4.01.2016, 1.º Juízo, processo n.º 

102/15.9YUSTR (GPL), p. 159. 
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733. Importa ainda referir que, de acordo com jurisprudência do Tribunal de Justiça, também 

as associações de empresas podem ser partes de um acordo anticoncorrencial. Entende 

aquele Tribunal que “os termos do artigo 85.°, n.° 1, do Tratado não excluem os acordos 

entre associações de empresas e empresas do âmbito de aplicação das proibições que 

prevê. Para considerar que uma associação e os seus membros participaram 

conjuntamente na mesma infracção, a Comissão deve demonstrar, no que respeita à 

associação, a existência de um comportamento distinto do dos seus membros”617. 

734. Acresce que, no que respeita à prova de práticas anticoncorrenciais, em especial as que 

assentam em comportamentos colusivos, a apreciação dos elementos de prova juntos aos 

autos deve ser ponderada não apenas individualmente, mas também na sua globalidade. 

735. Em suporte do que se acaba de referir, traz-se à colação a jurisprudência da União, cujo 

tratamento sobre a matéria de prova em caso de cartéis não poderá deixar de servir de 

orientação à presente Decisão. Veja-se, se o acórdão Icap c. Comissão no qual o Tribunal 

de Justiça reafirmou que “[p]ara demonstrar a existência de uma infração ao artigo 101.º, 

n.º 1, TFUE, é necessário que a Comissão apresente provas sérias, precisas e concordantes. 

No entanto, não é necessário que cada uma das provas apresentadas por esta última deva 

preencher estes critérios em relação a cada elemento da infração. Basta que o conjunto 

de indícios invocado por esta instituição, apreciado globalmente, satisfaça essa exigência 

(v. acórdão de 1 de julho de 2010, Knauf Gips/Comissão, C-407/08 P, EU:C:2010:289, n.º 47 

e jurisprudência aí referida)”618. 

736. Com efeito, a prova de práticas anticoncorrenciais pode resultar tanto de provas diretas e 

que se bastam a si próprias, como de um feixe de indícios constituídos pela ponderação 

de diversos elementos recolhidos ao longo da investigação, que podem ser extraídos tanto 

dos documentos recolhidos como das declarações proferidas em auto e que, isoladamente 

consideradas, poderiam não ter um carácter condenatório definitivo, desde que, quando 

 

617 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15.03.2000, Cimenteries CBR e o. contra Comissão das 

Comunidades Europeias, processos apensos T-25/95, T-26/95, T-30/95, et. al. (Colectânea da jurisprudência 

2000 II-00491), parágrafo 1325. 

618 Acórdão do Tribunal Geral de 10.11.2017, Icap plc e o. contra Comissão Europeia, processo T-180/15, 

parágrafo 115. 
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apreciadas em conjunto, constituam um feixe de elementos graves, precisos e 

concordantes. 

737. De acordo com a factualidade que chegou ao conhecimento da AdC, no dia 07.04.2020 teve 

lugar uma reunião por meios telemáticos entre o Presidente da LPFP e os Presidentes dos 

clubes da Liga NOS, na qual foi abordado o tema do vínculo laboral (e respetiva 

desvinculação) dos jogadores (cf. secção 19).  

738. Em resultado desta reunião, a LPFP publicou um comunicado, na mesma data, afirmando 

expressamente que “Os Presidentes dos clubes da Liga NOS, reunidos hoje em 

videoconferência, com o Presidente da Liga Portugal, [Confidencial – Dados pessoais], além 

de uma análise à situação atual, deliberaram, e decidiram anunciar publicamente a 

decisão, que nenhum clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu 

contrato de trabalho, evocando questões provocadas em consequência da pandemia do 

Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da 

extensão da época desportiva” (cf. secção 19). 

739. A este respeito, sublinhe-se, a visada Boavista afirmou expressamente que “atendendo ao 

excepcionalíssimo período de pandemia que vivíamos (e vivemos), deixou claro que, à 

semelhança de outras Sociedades e SDUQ’s, enquanto a época futebolística 2019/2020 não 

estivesse definida e concluída (foi-o no dia 1 de Agosto último) não avançaria para a 

contratação de qualquer jogador profissional de futebol que militasse numa equipa 

portuguesa, salvo acordo entre as Sociedades” (cf. parágrafo 552). 

740. No dia seguinte, os Presidentes da LigaPro encontraram-se por videoconferência com o 

Presidente da LPFP, tendo discutido o mesmo tema e decidido fazer uma comunicação nos 

mesmos termos da que fora feita no dia anterior pela LPFP relativamente ao decidido pelos 

Presidentes dos clubes da Liga NOS, aderindo, assim, ao acordo celebrado o dia anterior. 

Conforme referido naquele comunicado, “[o]s responsáveis acreditam que, mais do que 

nunca, os problemas e desafios com que se depararam são comuns e é imperativo que a 

resposta seja, também ela, conjunta” (cf. secção 19). 

741. Sublinhe-se que, de acordo com a LPFP, “as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal 

identificaram a necessidade de procurarem soluções concertadas que conduzam a um 
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tratamento equitativo e não discriminatório de todo um segmento de trabalhadores 

especializados: os jogadores profissionais” (cf. secção 19). 

742. Assim, independentemente da natureza mais ou menos informal dos contactos entre os 

clubes e entre estes e a LPFP, nomeadamente nas duas datas relevantes, resulta da 

factualidade exposta na secção 19, que os clubes da Liga NOS estabeleceram entre si um 

acordo, ao qual aderiram posteriormente os clubes da LigaPro, e nos termos do qual 

aquelas sociedades desportivas se obrigaram reciprocamente a não contratar jogadores 

que cessassem unilateralmente o seu vínculo laboral por questões provocadas pela 

pandemia COVID-19. 

743. Assim, no caso sub judice, os elementos de prova analisados, e pormenorizadamente 

descritos na secção 19 da presente Decisão, revelam indícios suficientemente graves, 

precisos e concordantes de que (i) no dia 07.04.2020 os clubes da Primeira Liga de futebol 

profissional, com a participação da LPFP nos termos melhor detalhados na secção 

21.3.3.1.1, acordaram não contratar jogadores uns dos outros que cessassem 

unilateralmente o seu contrato de trabalho por motivos relacionados com a pandemia 

COVID-19, e que (ii) no dia 08.04.2020 os clubes da Segunda Liga aderiram a este acordo 

nos exatos termos em que foi celebrado. 

744. Considera-se, portanto, verificado este elemento do tipo objetivo previsto no n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012 e no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE.  

21.3.3.1.1. Da participação das sociedades desportivas visadas no acordo 

745. Dos factos acima apurados resulta que as sociedades desportivas visadas no presente 

processo e supra identificadas participaram no acordo restritivo da concorrência mediante 

a sua presença na videoconferência de dia 07.04.2020, no caso das visadas pertencentes 

à Liga NOS, na qual foi concluído o acordo de não contratação, e na videoconferência de 

dia 08.04.2020, no caso das visadas pertencentes à LigaPro, na qual estas últimas 

acordaram aderir ao acordo estabelecido no dia anterior, conforme refere o comunicado 

de dia 8 de abril: “Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos 

Presidentes de clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro” 

(realce da AdC). 
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746. Não obstante, em resposta ao pedido de elementos da AdC, as visadas Nacional, Chaves e 

Farense afirmaram que não participaram na videoconferência de dia 08.04.2020 (cf. 

parágrafos 18 (xxiii), (xxvi) e (xxix)), respetivamente).  

747. Por outro lado, a visada Sporting de Braga afirmou ser alheia ao “eventual comunicado da 

Liga Portuguesa de Futebol Profissional” (fls. 269 e 270).  

748. Não obstante, não consta dos autos prova de que a visada Sporting de Braga, que 

participou na referida reunião de 07.04.2020, e que tomou conhecimento do respetivo 

comunicado da LPFP no seguimento da mesma, se tenha oposto aos termos daquele 

acordo. 

749. Neste contexto, segundo jurisprudência assente, “basta que se demonstre que a empresa 

em causa participou em reuniões onde foram concluídos acordos de natureza 

anticoncorrencial, sem a eles se ter oposto de forma manifesta, para provar 

suficientemente a participação da referida empresa no cartel. Quando a participação 

nessas reuniões foi demonstrada, cabe a essa empresa apresentar indícios que possam 

provar que a sua participação nas referidas reuniões era destituída de qualquer espírito 

anticoncorrencial, demonstrando que tinha indicado aos seus concorrentes que 

participava nessas reuniões numa óptica diferente da deles”619.   

750. A este respeito, o Tribunal de Justiça considera que a aprovação tácita de uma iniciativa 

ilícita, como o acordo concluído no presente caso, “sem se distanciar publicamente do seu 

conteúdo ou sem a denunciar às entidades administrativas, tem por efeito incentivar a 

continuidade da infração e compromete a sua descoberta. Esta cumplicidade constitui um 

modo passivo de participação na infração, que é, portanto, de natureza a fazer a empresa 

incorrer em responsabilidade no âmbito de um acordo único”620.   

751. Acresce que a LPFP comunicou, publicamente, o acordo a que chegaram as sociedades 

desportivas após as referidas reuniões. 

 

619 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.01.2016, Toshiba Corporation C. Comissão, processo C-373/14 P, 

parágrafo 61. 

620 Acórdão do Tribunal de Justiça de 26.01.2017, Duravit AG e o. contra Comissão Europeia, processo C-609/13 

P, parágrafo 136. 
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752. Desta maneira, as sociedades desportivas visadas subscreveram de forma explícita ou 

tácita uma iniciativa ilícita como é a decisão de não contratação de trabalhadores de 

maneira concertada. O facto de a visada Sporting de Braga ter vindo, a posteriori, afirmar 

nos autos que não subscrevia o comunicado da LPFP (cf. parágrafo 747) não afasta a sua 

responsabilidade pela participação no acordo, porquanto não se distanciou do mesmo no 

período em que esteve em vigor. 

753. A este respeito, cumpre referir que a eventual circunstância de nem todas as sociedades 

visadas implementarem o acordo e/ou monitorizarem o seu cumprimento por parte das 

suas concorrentes, não é, segundo a jurisprudência europeia, suscetível de afastar a sua 

responsabilidade pela participação no acordo restritivo da concorrência, “a menos que se 

tenha distanciado publicamente do seu conteúdo”621. 

754. Para efeitos de aplicação n.º 1 do artigo 101.º TFUE e, consequentemente, do n.º 1 do artigo 

9.º da Lei 19/2012, a jurisprudência exige apenas que um acordo tenha por objeto 

restringir, impedir ou falsear a concorrência, independentemente dos seus efeitos 

concretos. Por conseguinte, no caso de surgir um acordo numa reunião de empresas 

concorrentes, há infração ao disposto nesse artigo “quando essas reuniões têm esse 

objeto e se destinam, assim, a organizar artificialmente o funcionamento do mercado. 

Nesse caso, a responsabilidade de uma determinada empresa na infração fica validamente 

provada quando ela participou nessas reuniões tendo conhecimento do seu objeto, ainda 

que não tenha, a seguir, posto em prática uma ou outra medida acordada nessas 

reuniões”622.  

755. Impunha-se, pois, em face dos elementos de prova constantes dos autos à data da adoção 

da Decisão de Inquérito, a conclusão de que as sociedades desportivas visadas 

destinatárias de Nota de Ilicitude participaram no acordo restritivo em causa. Já quanto às 

 

621 Acórdão do Tribunal de Justiça de 07.01.2004, Aalborg Portland e o. c. Comissão das Comunidades 

Europeias, processos apensos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, 

parágrafo 84.  

622 Acórdão do Tribunal de Justiça de 15.10.2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão, processos 

apensos C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P a C-252/99P e C-254/99P, Colect., p.I-8375, 

parágrafos 508-510. 
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visadas Nacional, Chaves e Farense, a AdC adotou uma Decisão de Arquivamento, uma vez 

que as mesmas afirmaram não ter participado na reunião de 8.04.2020 referida supra, e 

que, não constavam dos autos elementos probatórios adicionais que permitissem concluir 

pela sua participação, por qualquer outro modo, no acordo. 

21.3.3.1.2. Da participação da LPFP no acordo  

756. Não resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a proibição do n.º 1 do artigo 101.º 

do TFUE, e, consequentemente, do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, se limite, quer às 

empresas que exercem atividade no mercado afetado pelas restrições à concorrência, ou 

ainda nos mercados situados a montante, a jusante ou vizinhos desse mercado, quer às 

empresas que restringem a sua autonomia de comportamento num determinado 

mercado, na sequência de um acordo ou de uma prática concertada623. 

757. Com efeito, decorre de jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que o n.º 1 do artigo 

101.º do TFUE [e consequentemente o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012] se refere, em 

geral, a todos os acordos que, nas relações quer horizontais quer verticais, falseiem a 

concorrência no mercado comum, independentemente do mercado no qual as partes 

exercem atividade, e independentemente do facto de apenas o comportamento comercial 

de uma delas estar envolvido nos termos dos acordos em causa624. 

758. A este respeito, entende o Tribunal de Justiça que “quando se trata de acordos e de práticas 

concertadas com um objetivo anticoncorrencial [a autoridade de concorrência] deve 

demonstrar, para poder concluir pela participação de uma empresa na infração e pela sua 

responsabilidade na totalidade dos diversos elementos que a mesma comporta, que a 

referida empresa tencionou, através do seu próprio comportamento, contribuir para os 

objetivos comuns prosseguidos pelo conjunto dos participantes e que tinha conhecimento 

dos comportamentos materiais equacionados ou aplicados por outras empresas na 

 

623 Acórdão do Tribunal de Justiça de 22.10.2015, AC-Treuhand AG contra Comissão Europeia, parágrafo 34. 

624 Cf. Acórdãos LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 358; Consten e Grundig/Comissão, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, 

pp. 492 e 493; Musique Diffusion française e o./Comissão, 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, n.º 72 a 80; Binon, 

243/83, EU:C:1985:284, n.ºs 39 a 47; e Javico, C‑306/96, EU:C:1998:173, n.ºs 10 a 14). 
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prossecução dos mesmos objetivos, ou que os podia, razoavelmente, prever e que estava 

disposta a assumir o risco daí decorrente”625. 

759. Importa referir também que o objetivo principal do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE [e 

consequentemente do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012] é o de garantir a manutenção 

de uma concorrência não falseada no mercado comum. Ora, excluir uma empresa ou 

associação de empresas da participação, e da consequente responsabilidade, na adoção 

de um acordo como o que está em causa no presente processo, atendendo a que não 

exerce atividade no mercado em que as restantes visadas operam, seria suscetível de 

reduzir a plena eficácia da proibição enunciada naquela disposição, na medida em que 

essa interpretação não permitiria reagir contra a contribuição ativa de uma empresa ou 

associação de empresas numa restrição da concorrência, pelo simples facto de essa 

contribuição não se inserir numa atividade económica que fizesse parte do mercado 

relevante em que essa restrição se materializa, ou tem por objeto materializar-se. 

760. Ora, atentos os factos descritos supra, pode concluir-se que a LPFP participou no acordo 

objeto do presente processo, e fê-lo autonomamente (cf. secção 19), exercendo um papel 

fundamental na adoção do acordo em causa. 

761. Com efeito, resulta do teor dos comunicados já citados que as sociedades desportivas 

participantes da Primeira Liga 2019/2020 acordaram, após terem reunido com o 

Presidente da LPFP, que nenhuma iria contratar um jogador das restantes que tivesse 

tomado a iniciativa de cessar o seu contrato de trabalho por motivos relacionados com a 

pandemia COVID-19.  

762. O mesmo sucedeu relativamente às sociedades desportivas participantes da Segunda Liga 

2019/2020, as quais, também após terem reunido com o Presidente da LPFP, decidiram 

aderir àquele acordo.  

763. Assim, a LPFP, não só esteve presente nas reuniões havidas entre os clubes da Liga NOS e 

da LigaPro nas quais se discutiu a questão do vínculo laboral dos jogadores (e respetiva 

 

625 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 10.11.2017, Icap plc e o. contra Comissão Europeia, processo T-180/15, 

parágrafo 100. 
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desvinculação) e onde, bem assim, os participantes chegaram ao acordo descrito supra (cf. 

parágrafos 551 a 555), como tinha total e pleno conhecimento dos temas tratados nas 

mesmas, bem como das motivações que levaram à celebração do acordo (cf. parágrafo 

559)626:  

“[…] as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal identificaram a necessidade de 

procurarem soluções concertadas que conduzam a um tratamento equitativo e não 

discriminatório de todo um segmento de trabalhadores especializados: os jogadores 

profissionais. […] As Partes procuravam somente, num momento de particular 

complexidade, dar uma resposta de união em torno dos interesses do futebol profissional, 

designadamente através da manutenção das condições competitivas da competição ainda 

em curso, sem preferir as Sociedades Desportivas com maior capacidade económica 

àquelas que não a têm” (realce da AdC).  

764. No que diz respeito à reunião de 07.04.2020 em particular, a LPFP manteve a respetiva lista 

de presenças (cf. fls. 57). 

765. Acresce que, foi a LPFP quem comunicou publicamente a existência daquele acordo, 

conforme resulta dos comunicados citados supra (cf. secção 19). Recorde-se que, de 

acordo com a LPFP “as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não podem deixar de 

configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar abusivamente esta situação 

de debilidade em benefício próprio” (realce da AdC, cf. parágrafo 559). 

766. A comunicação pública daquele acordo tinha assim o objetivo de dissuadir os jogadores a 

fazerem cessar os seus contratos de trabalho, garantindo a plena eficácia do acordo.  

767. A LPFP contribuiu, desta maneira, ativa e deliberadamente, para a negociação, celebração 

e execução do acordo restritivo da concorrência ora em causa no presente processo.  

768. Daqui resulta que o comportamento adotado pela LPFP se insere diretamente na 

negociação entre as sociedades desportivas visadas destinatárias da Nota de Ilicitude, 

sendo certo que o verdadeiro objetivo da articulação realizada pela LPFP, neste caso em 

concreto, era a realização, com pleno conhecimento de causa, dos comportamentos 

 

626 Cf. Resposta da LPFP à Fundamentação de Intenção de Adoção de Medidas Cautelares (fls. 20 e 21). 
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anticoncorrenciais em questão, a saber, a realização de uma solução conjunta (“solução 

concertada” nas palavras da LPFP627) que visava garantir que as sociedades desportivas 

visadas não concorreriam entre si pela contratação de jogadores que cessassem o seu 

contrato de trabalho, dissuadindo, assim, os jogadores de rescindirem unilateralmente os 

seus contratos por motivos relacionados com a pandemia COVID-19.  

769. Nestas circunstâncias, e apesar de a LPFP não atuar no mercado da contratação de 

jogadores de futebol profissional, não se pode considerar que a sua conduta, mesmo que, 

alegadamente, para “promover a defesa dos interesses comuns dos seus associados e a 

gestão dos assuntos inerentes à organização e prática do futebol profissional e das suas 

competições” (cf. alínea b), do artigo 7.º dos respetivos Estatutos) constitua uma atividade 

periférica sem relação com o acordo adotado pelas suas associadas visadas destinatárias 

da Nota de Ilicitude e com as restrições de concorrência dele decorrentes.  

770. De acordo com a jurisprudência dos tribunais da União, qualquer empresa que tenha 

adotado um comportamento colusório, incluindo as empresas ou associação de empresas 

que não exerçam a sua atividade no mercado em causa afetado pela restrição da 

concorrência, como a LPFP no presente processo, pode razoavelmente prever que a 

proibição enunciada no artigo [101.°, n.º 1, TFUE] lhe é, em princípio, aplicável, uma vez 

que tal entidade não pode ignorar, ou então, está em condições de compreender, que, na 

prática decisória da Comissão Europeia e na jurisprudência da União, está incluído, de 

modo suficientemente claro e preciso, o fundamento do reconhecimento expresso da 

responsabilidade por uma infração ao artigo 101.°, n.º 1, TFUE [e, consequentemente, no 

n.º 1 do artigo 9.º da Lei 19/2012], quando esta colabora, ativa e deliberadamente, com um 

cartel entre operadores que exercem a sua atividade num mercado distinto daquele em 

que ela própria opera.  

 

627 Cf. parágrafo 562. 
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771. Neste sentido se tem pronunciado repetidamente a Comissão Europeia, cuja prática 

decisória nesta matéria tem vindo a ser consolidada na jurisprudência dos tribunais da 

União, bem como outras autoridades nacionais de concorrência628. 

772. Deste modo, face ao supra exposto, no caso em apreço, estão satisfeitas as condições 

necessárias para imputar validamente à LPFP a responsabilidade pela sua participação no 

acordo em causa. 

21.3.3.2. Pronúncias sobre a nota de ilicitude 

773. A visada SLB considera que não houve qualquer acordo com o objeto que a AdC indica, 

que lhe seja imputável629. 

774. A única convergência de vontades, no entender desta visada, foi norteada pela 

“salvaguarda da competição desportiva e quanto à necessidade de garantir a sobrevivência 

de todos os clubes”630. A existir um acordo, acrescenta, não seria restritivo da concorrência, 

destinando-se somente a “mitigar a incerteza e insegurança suscitada pela possibilidade 

de fragilização do campeonato em curso e da verdade desportiva enquanto não fossem 

adotados instrumentos regulatórios claros e capazes de acautelar tais preocupações”631. 

 

628 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 10.07.2019, Comissão Europeia contra Icap Management Services Ltd 

e Icap New Zealand Ltd, processo C-39/18 P; Acórdão do Tribunal Geral de 10.11.2017, Icap plc e o. contra 

Comissão Europeia, processo T-180/15; Acórdão do Tribunal Geral de 08.07.2008, processo T-99/04; Acórdão 

do Tribunal Geral de 6.02.2014, AC-Treuhand AG contra Comissão, processo  T-27/10; Acórdão do Tribunal de 

Justiça de 22.10.2015, AC-Treuhand AG contra Comissão Europeia, processo C-194/14; Decisão 80/1334/CEE 

da Comissão, de 17.12.1980, IV/29.869 — Vidro em bruto em Itália (JO L 383, p. 19); Decisão C (2009) 8682 

final da Comissão, de 11.11.2009, Processo COMP/38589 — Estabilizadores térmicos, (JO 2010, C 307, p. 9); 

Decisão da Comissão, de 10.12.2003, Processo COMP/E-2/37.857 — Peróxidos orgânicos, (JO L 110 de 

30.4.2005, p. 44-47); Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC), de 26.02.2015, Expte. S/0425/12 INDUSTRIAS LÁCTEAS 2; Resolución del Consejo de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 13.05.2011, Expte. S/0159/09, UNESA Y ASOCIADOS. 

629 Cf. fls. 2657 – parágrafos 313 e 328 da PNI da visada SLB. 

630 Cf. fls. 2657 – parágrafo 314 da PNI da visada SLB. 

631 Cf. fls. 2657 – parágrafo 315 da PNI da visada SLB. 
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775. E ainda que, inexistia uma “possibilidade real de celebrar o acordo com o objeto sugerido 

pela AdC”, tratando-se um “acordo de implementação impossível (…) vazio de conteúdo”632. 

776. Entende a visada não existir um “núcleo suficientemente denso de condutas acordadas 

(um objeto) relativamente ao qual se pudesse expressar uma verdadeira e esclarecida 

vontade de implementação”, existindo sim, uma vontade de salvaguardar a competição 

contra uma “ameaça inédita e desconhecida”633. 

777. Mais entende que a AdC ignora as “dúvidas que um observador mediano teria” 

relacionadas com a COVID-19634. 

778. Argumenta ainda a visada SLB que não existiu qualquer acordo entre os clubes da Primeira 

Liga e os clubes da Segunda Liga635; considerando que “o Benfica não tinha que se 

pronunciar sobre, ou opor a um «acordo» de que não faz parte nem podia fazer parte”636. 

779. Para a visada SLB, a AdC não demonstra na NI que “os clubes da Primeira Liga tivessem 

qualquer tipo de vontade em comum com os clubes da Segunda Liga quanto a esta ou 

outra matéria. Nenhuma prova consta dos autos que indicie tal comunhão de vontades”637. 

780. Para a LPFP “a conduta adotada pelas sociedades desportivas da Liga NOS apenas se 

aplicava entre as equipas desta competição e, por sua vez, a conduta adotada pelas 

sociedades desportivas da LigaPro apenas se aplicava entre as equipas da Segunda Liga”638, 

“não ficando as sociedades desportivas da Primeira Liga limitadas em contratar jogadores 

das equipas da Segunda Liga e vice-versa”639. 

781. Relativamente à duração do acordo, entende a visada SLB não ser claro o respetivo termo 

na construção da AdC, nomeadamente face ao facto de que, embora as competições da 

 

632 Cf. fls. 2658 – parágrafo 316 da PNI da visada SLB. 

633 Cf. fls. 2658 – parágrafos 317 e 318 da PNI da visada SLB. 

634 Cf. fls. 2658 – parágrafos 319 e 320 da PNI da visada SLB. 

635 Cf. fls. 2658 – parágrafo 322 da PNI da visada SLB. 

636 Cf. fls. 2658 – parágrafo 323 da PNI da visada SLB. 

637 Cf. fls. 2658 – parágrafo 324 da PNI da visada SLB. 

638 Cf. fls. 1999 e 2005v – parágrafos 645 e 703 da PNI da visada LPFP. 

639 Cf. fls. 1998 – parágrafos 633 a 635 da PNI da visada LPFP. 
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Primeira Liga tenham retomado, com a prorrogação da época, as competições da Segunda 

Liga não retomaram640. Já para a LPFP, no âmbito da LigaPro, “as condutas em apreço 

deixaram de se aplicar a partir do momento em que a competição foi definitivamente 

suspensa para a época 2019/2020, o que ocorreu em 5 de maio de 2020”, porquanto “a 

partir desse momento deixou de se colocar a possibilidade de os jogadores utilizarem a 

prorrogação da época desportiva como fundamento para resolver os respetivos 

contratos”641. 

782. Em todo o caso, conclui, a existência de um alegado acordo apenas se justificaria 

“enquanto não fossem adotados instrumentos regulatórios que acautelassem essas 

preocupações”642. 

783. Para a visada Sporting, a NI não contém qualquer teoria do dano, tendo a AdC baseado a 

imputação numa “visão puramente literal do teor dos comunicados e totalmente 

descontextualizada das circunstâncias (situação de fragilidade financeira provocada pelas 

avultadas perdas decorrentes da suspensão de todas as competições desportivas imposta 

pelas medidas de contenção da pandemia)”643. 

784. A visada Sporting considera que a AdC distingue, erradamente, as matérias que foram 

acordadas entre a LPFP e o SJFP (prorrogação dos contratos de trabalho, cedência e 

empréstimo até final da época de 2019/2020, definição unilateral pela LPFP dos períodos 

de férias dos jogadores e que nenhuma destas medidas constituía justa causa de rescisão), 

e a não contratação de jogadores que rescindissem unilateralmente por razões 

decorrentes da pandemia COVID-19644. Para o Sporting, todas aquelas medidas refletiram 

as exigências do mesmo contexto pandémico, pelo que o facto de a AdC considerar que as 

primeiras não suscitam preocupações concorrenciais, ao mesmo tempo que as segundas 

 

640 Cf. fls. 2658 – parágrafos 325 e 326 da PNI da visada SLB. 

641 Cf. fls. 2003 – parágrafo 682 da PNI da visada LPFP. 

642 Cf. fls. 2658 – parágrafo 327 da PNI da visada SLB. 

643 Cf. fls. 2792 – parágrafo 273 da PNI da visada Sporting. 

644 Cf. fls. 2792 – parágrafo 274 da PNI da visada Sporting. 



 

236 

 

constituem uma restrição pelo objeto, revela uma apreciação incoerente e inconsistente 

por parte da AdC de um mesmo comportamento645. 

785. Em síntese, para o Sporting, a AdC “por um lado exclui do âmbito da sua apreciação a parte 

do comunicado que apresenta um elemento de conexão com a contratação coletiva 

(Albany); mas por outro sujeita, sem mais (i.e. sem atender ao enquadramento específico 

do desporto), ao crivo do artigo 101.º, n.º 1 TFUE / 9.º, n.º 1 RJC a parte do comunicado que 

não tem correspondência no processo de negociação coletiva”; incorrendo “numa 

confusão entre os planos laboral e concorrencial, procurando remediar por via de uma 

alegada infração concorrencial o que lhe parecem ser insuficiências no plano laboral”646. 

786. Em todo o caso, acrescenta, tal construção não faz sentido relativamente ao Sporting, 

porque: (i) recorreu ao lay-off simplificado; e (ii) acordou com os jogadores a redução do 

seu vencimento647. 

787. A visada Casa Pia refere que a sua preocupação à data dos factos era a de se manter na 

LigaPro, uma vez que se encontrava na última posição, correndo o risco de descer ao 

Campeonato de Portugal, de índole não profissional648. 

788. Assim, alega esta visada que “não só não pretendia contratar jogadores, como não se 

oporia à saída, unilateral, de alguns, dada a incerteza quanto à competição […], que 

integraria na época desportiva seguinte, sendo certo que esse facto seria determinante 

para saber quais as relações contratuais laborais a formalizar para a mencionada época 

desportiva”649. De resto, acrescenta, “cumpriu, integralmente, todas as obrigações 

assumidas com os seus colaboradores e parceiros, designadamente com os jogadores 

profissionais de futebol, sem que tenha, por exemplo, recorrido ao lay off simplificado.”650. 

 

645 Cf. fls. 2792 a 2793 – parágrafos 275 a 277 da PNI da visada Sporting. 

646 Cf. fls. 2793 a 2794 - parágrafos 279 e 282 da PNI da visada Sporting. 

647 Cf. fls. 2794 - parágrafos 283 a 285 da PNI da visada Sporting. 

648 Cf. fls. 2606 - parágrafos 25.º a 27.º da PNI da visada Casa Pia. 

649 Cf. fls. 2606 - parágrafo 28.º da PNI da visada Casa Pia. 

650 Cf. fls. 2606 - parágrafo 30.º da PNI da visada Casa Pia. 
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789. Para a visada Casa Pia, “não é minimamente verosímil que qualquer jogador de qualquer 

das sociedades desportivas da Primeira Liga ou da Segunda Liga pretendesse denunciar o 

seu contrato de trabalho para ir celebrar contrato com a equipa que ocupa a última 

posição da Segunda Liga, sujeita a despromoção para as competições não 

profissionais.”651.  

790. Por outro lado, entende a mesma visada, que não só não havia aliciamento aos jogadores 

do Casa Pia, como também não havia vontade dos jogadores em sair, porque o respetivo 

plantel era constituído “à data dos factos que lhe são imputados nos presentes Autos, 

maioritariamente, por jogadores que (i) representaram o Casa Pia Atlético Clube (Ateneu 

Casapiano) no Campeonato de Portugal, competição não profissional; (ii) participaram pela 

primeira vez em competições profissionais; e (iii) que, pese embora tivessem participado 

anteriormente em competições profissionais, encontravam-se em fim de carreira, 

considerando a idade”652. 

791. Por fim, afirma a visada Casa Pia que, no dia 05.05.2020, a LPFP deliberou não só a 

suspensão definitiva da época desportiva 2019/2020 da LigaPro, como a despromoção 

administrativa desta visada ao Campeonato de Portugal – competição não profissional; 

pelo que, admitindo sem conceder a participação da visada Casa Pia na infração, esta 

sempre teria durado apenas entre 08.04.2020 a 05.05.2020. 

21.3.3.3. Análise da AdC e conclusões 

792. Conforme referido no parágrafo 618, importa nesta sede ter em conta os argumentos das 

visadas relativos à natureza informal das reuniões (cf. parágrafo 588), ao intuito com o qual 

as visadas (nomeadamente, SLB e Famalicão) participaram nas reuniões em causa e o 

respetivo grau de participação (cf. parágrafos 589, 593 a 596 e 787 a 791) e, ainda, à alegada 

inaplicabilidade prática e/ou ausência de implementação do acordo (cf. parágrafos 564, 

584 e 585). 

793. Em primeiro lugar, cumpre sublinhar que a natureza informal das reuniões (em especial 

da reunião de 08.04.2020) não põe em causa a existência de um acordo, nos termos e para 

 

651 Cf. fls. 2607 - parágrafo 32.º da PNI da visada Casa Pia. 

652 Cf. fls. 2607 - parágrafo 32.º da PNI da visada Casa Pia. 
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os efeitos dos artigos 101.º do TFUE e 9.º da Lei da Concorrência, porquanto, o que é 

essencial ao conceito é “a ideia de suscetibilidade de influenciar o comportamento dos 

operadores no mercado, decorrente de um comportamento coordenado entre empresas” 

(cf. parágrafo 731), sendo irrelevante a qualificação e forma que as empresas participantes 

atribuam ao acordo (cf. parágrafo 728). 

794. Em segundo lugar, relativamente aos argumentos da visada SLB de que “nenhum dos 

participantes foi à reunião com intuito de estabelecer um acordo, muito menos como o 

descrito na NI” (cf. parágrafo 589), e de que a não oposição (e silêncio face) à posição 

conjunta tomada na reunião de 07.08.2020 de não contratação de jogadores não revela 

qualquer forma de acordo (cf. parágrafo 593), releva reiterar que um acordo nos termos e 

para os efeitos do dos artigos 101.º do TFUE e 9.º da Lei da Concorrência pode tratar-se de 

um contrato que as empresas participantes tencionassem ignorar ou incumprir, não sendo 

também necessário que a empresa participe ativamente, dando o seu consentimento 

expresso ou conhecendo todos os elementos do acordo para que se considere que fez 

parte dele (cf. parágrafo 730). A esta luz, também não colhe o argumento de que o acordo 

não teria aplicabilidade prática, não sendo necessário demonstrar a sua implementação 

por parte das empresas participantes. 

795. De resto, “o facto de uma empresa não ter participado em todos os elementos 

constitutivos de um acordo ou de ter desempenhado um papel secundário nas partes em 

que participou não é relevante para efeitos de determinação da existência de uma infração 

que lhe é imputável. Estes elementos apenas devem ser tomados em consideração 

aquando da apreciação da gravidade da infração e, eventualmente, da determinação da 

coima”653. 

796. Quanto à participação da LPFP na conduta sub judice, conforme ficou demonstrado supra 

(secções 19 e 21.3.3.1.2), realce-se que se encontram verificados os pressupostos da 

jurisprudência do TJ para a imputação da conduta anticoncorrencial a um facilitador 

 

653 Acórdão do Tribunal de Justiça de 07.01.2004, Aalborg Portland e o. c. Comissão das Comunidades 

Europeias, processos apensos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, 

parágrafo 86.  
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enquanto autor da infração654. Nomeadamente, verifica-se que a LPFP, (i) contribuiu 

ativamente para a celebração do acordo, existindo um nexo de causalidade 

suficientemente concreto e determinante entre a sua conduta e o mesmo; e (ii) manifestou 

a sua vontade em participar na prática restritiva da concorrência uma vez que pretendeu 

contribuir com o seu próprio comportamento na prossecução dos objetivos comuns 

prosseguidos pelo acordo, estando disposta a correr o risco inerente. 

797. Nesta medida, a LPFP comparticipou na factualidade sub judice, a par das sociedades 

desportivas visadas, nos termos e para os efeitos do artigo 16.º, n.º 1 do RGCO. 

798. Por outro lado, importa também voltar aos argumentos das visadas Cova da Piedade e 

Moreirense relativamente à sua participação na conduta sub judice (cf. parágrafos 601 a 

603 e 561 a  562).  

799. Importa desde logo referir que, de acordo com o Tribunal de Justiça, um trabalhador que 

exerce as suas funções a favor e sob a direção da empresa para a qual trabalha, deve 

considerar-se que integra a unidade económica constituída por essa empresa. Assim, 

“[p]ara efeitos da declaração da existência de infrações ao direito da concorrência da 

União, os eventuais atos anticoncorrenciais de um trabalhador são, assim, atribuíveis à 

empresa de que faz parte, atos pelos quais a empresa será, em princípio, responsável.”655. 

800. Acresce que, conforme já referido (cf. parágrafo 604), reitera-se que o recorte dos factos 

imputados a estas visadas, a configuração da infração, a verificação de um nexo causal 

entre a sua atuação – naturalmente, por intermédio dos seus órgãos funcionais – e a 

violação das regras da concorrência, configuram critérios suficientes para fundar a 

responsabilidade contraordenacional, sem que seja imprescindível designar quem fez o 

quê para que a prática seja percebida como obra da pessoa coletiva. 

801. No que respeita à necessidade de individualizar o comportamento das pessoas singulares 

que atuam no seio da estrutura da pessoa coletiva a fim de lhe ser atribuída 

 

654 Em especial, v. Acórdão do Tribunal de Justiça de 08.07.2008, processo T-99/04, AC‑Treuhand AG c. 

Comissão das Comunidades Europeias, parágrafo 134. 

655 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 21.07.2016, processo C-542/14, IA "VM Remonts" e o. c. Konkurences 

padome, parágrafos 23 e 24. 
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responsabilidade contraordenacional, importa ter em conta o defendido pelo Parecer do 

Conselho Consultivo da PGR, supra mencionado: 

“Nesta matéria, apesar de o pressuposto da culpa parecer exigir essa individualização [34], 

tem de haver uma maior flexibilidade na aplicação do mesmo, na medida em que “os 

obstáculos [à imputação] tornam-se insuperáveis quando, por causa da complexidade que 

caracteriza a organização empresarial, já não é possível imputar o facto a nenhum dos 

intervenientes, na medida em que cada um deles tem a sua competência limitada a 

aspetos parciais inócuos do processo” (…) 

A responsabilidade contraordenacional das pessoas coletivas assenta numa imputação 

direta e autónoma, quer o fundamento dessa responsabilidade se encontre num “defeito 

estrutural da organização empresarial” (defective corporate organization) ou “culpa 

autónoma por défice de organização”, quer pela imputação a uma pessoa singular 

funcionalmente ligada à pessoa coletiva, mas que não precisa de ser identificada nem 

individualizada. (…) 7. O artigo 7.º do Regime Geral das Contraordenações adota a 

responsabilidade autónoma, tal como os regimes especiais em matéria (…) de concorrência 

(artigo 73.º da Lei da Concorrência) (…) pelo que não é necessária a identificação concreta 

do agente singular que cometeu a infração para que a mesma seja imputável à pessoa 

coletiva”.656 

802. No âmbito da jurisprudência do TCRS em particular, veja-se o entendimento deste tribunal 

expresso no processo GPL: 

“No que respeita à não concretização, em termos factuais, dos critérios de conexão 

previstos no art 73/2, da LdC, aceita-se, como não poderia deixar de ser, que a imputação 

dos factos às recorrentes, enquanto pessoas coletivas, pressupõe a verificação de um dos 

fatores de conexão estipulados no citado preceito. Contanto, isso não significa 

necessariamente que, o substrato de facto imputado, tenha de identificar as pessoas 

singulares respetivas. Com efeito, o que se considera ser essencial, sem prejuízo de melhor 

entendimento, é que não haja dúvidas quanto à verificação de um dos fatores de conexão. 

 

656 Cf. Parecer do Conselho Consultivo da PGR, P000112013, publicado em 16.09.2013. 

unsaved://new_page_1.htm/#_ftn34
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E isso, no plano da imputação factual, pode ser extraído da própria configuração da 

infração ou do seu contexto. (…) 

No que respeita à imputação dos factos às recorrentes, enquanto pessoas coletivas, e tal 

como já referido estão em causa cláusulas inseridas em contratos que vinculam as 

próprias recorrentes e que foram apresentados pelas mesmas, pelo que a própria 

configuração da infração torna isenta de qualquer dúvida a afirmação, em concreto, dos 

fatores de conexão previstos no art. 73°/2, da LdC, sem necessidade de identificação das 

pessoas singulares intervenientes, conforme já referido. Com efeito, quer tenham sido os 

próprios administradores das visadas a assinar os contratos, quer tenham sido outras 

pessoas, as recorrentes aceitam a sua participação enquanto sujeito negocial, o que 

pressupõe um vínculo que estava necessariamente compreendido na esfera de atuação e 

bem assim de vigilância e controlo dos seus administradores. É também a configuração da 

infração que toma indubitável uma atuação em nome e no interesse das visadas. Com 

efeito, as cláusulas sancionadas estavam inseridas em contratos celebrados em seu nome 

e que regulavam as suas relações com os distribuidores, pelo que necessariamente 

conectadas com a organização, funcionamento e realização dos fins das visadas”657. 

(destaque da AdC). 

803. Entendimento que o TRL veio, posteriormente, a sufragar no âmbito do recurso interposto 

dessa sentença, acentuando a tónica na configuração da própria infração: 

“Como bem refere a resposta da Autoridade da Concorrência, estão em causa nos autos 

cláusulas inseridas em contratos escritos, fornecidos pela própria visada Galp, como 

estando em vigor, sendo que a manifestação de vontade das Recorrentes se encontra 

expressa pela assinatura dos seus legais representantes (ou por quem os represente) nos 

contratos celebrados com os distribuidores.(…) 

Não tendo sido postos em causa, pelas visadas, a veracidade e autenticidade dos 

documentos ou das assinaturas nos mesmos apostas e, na medida em que foi a Galp 

Energia quem voluntariamente forneceu cópia dos contratos em questão à AdC como 

sendo os contratos que se encontravam em vigor no âmbito da rede de distribuição de 

 

657 Cf. Sentença proferida pelo TCRS no âmbito do processo n.º 102/15.9YUSTR, em 4.01.2016. 
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GPL da Galp, inexiste a necessidade de fazer intervir qualquer outro factor de conexão na 

medida em que os mesmos foram celebrados em seu (da visada) nome e no seu interesse. 

De resto, em momento algum dos autos e do processado as visadas põem em causa a 

qualidade e poderes de intervenção das pessoas singulares que subscreveram em seu 

nome tais contratos. (…) Inexiste, pois, qualquer nulidade da Sentença recorrida seja por 

falta de fundamentação seja por omissão de pronúncia. (…) 

Ora, a perspectiva atrás enunciada acerca do estabelecimento do factor de conexão para 

afirmar da responsabilização da pessoa colectiva e para fundamentar a condenação das 

visadas recorrentes obedecem a todos os apontados requisitos, como impõe o art.° 1° n.° 

1 do RGCO, com as adaptações necessárias da realidade do ilícito criminal para a realidade 

jurídica contraordenacional, nenhuma violação do invocado princípio da legalidade se 

mostra evidenciada”658. 

804. Semelhante posição foi novamente adotada pelo TCRS no processo ANF a propósito da 

determinação dos fatores de conexão latentes no artigo 73.º da Lei da Concorrência: 

“No que respeita à ausência de uma única referência, na decisão, quanto à verificação de 

quem, “em nome” e “no interesse” das recorrentes agiu, decidiu ou as vinculou, para estes 

efeitos, verifica-se, à luz do disposto, no art. 73º2, do NRJC, que a imputação de uma prática 

restritiva da concorrência a uma pessoa coletiva pressupõe a verificação dos critérios de 

conexão previstos nesse preceito. Contudo, isso não significa necessariamente que, o 

substrato de facto imputado, tenha de identificar as pessoas singulares respetivas. Com 

efeito, o que se considera ser essencial, sem prejuízo de melhor entendimento, é que não 

haja dúvidas quanto à verificação de um dos fatores de conexão. E isso, no plano da 

imputação factual, pode ser extraído da própria configuração da infração ou do seu 

contexto, o que será aferido no plano do mérito da decisão. Para além disso, não é exato 

que a decisão impugnada não identifique as pessoas singulares que estão por detrás da 

atuação das recorrentes. Fá-lo nos parágrafos que identificam os representantes legais das 

recorrente sem articulação com os § 1008 e § 1021 de forma inteligível. Efetivamente, a 

afirmar-se no § 1008 que “relativamente ao planeamento, preparação, coordenação e 

 

658 Cf. Acórdão do TRL no âmbito do processo n.º 102/15.9YUSTR.L1, em 11.01.2017 (5.º Secção). 
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participação da ANF em toda a estratégia e atuação do Grupo ANF, que [Confidencial – 

Dados pessoais] assume, desde 2013, cumulativamente, as funções de Presidente da ANF, 

Presidente do Conselho de Administração da Farminveste SGPS, Presidente do Conselho 

de Administração da Farminveste IPG e Gerente da HMR, sendo, anteriormente, 

[Confidencial – Dados pessoais] quem cumulava esses ora identificados quatro cargos” e 

no § 1021 e “repete-se, [Confidencial – Dados pessoais] é, atualmente e desde 2013, 

cumulativamente. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Presidente do 

Conselho de Administração da Farminveste SGPS, Presidente do Conselho de 

Administração da Farminveste IPG e Gerente da HMR, sendo, anteriormente, [Confidencial 

– Dados pessoais] quem acumulava esses ora identificados quatro cargos”, a decisão está 

a esclarecer que os factos imputados às recorrentes radicam na atuação de representantes 

legais, no exercício das funções exercidas nos referidos cargos”.659 (destaque da AdC). 

805. E, no âmbito do recurso dessa sentença para o TRL, este mesmo Tribunal verteu no seu 

acórdão as conclusões do TCRS: 

“A sentença proferida pelo Tribunal a quo em 20.10.2016 pronunciou-se 

especificadamente sobre tal questão, também ela suscitada em sede de recurso de 

impugnação judicial. Por se aderir aos fundamentos da mesma, opta-se por transcrever 

aqui o texto da decisão recorrida nessa parte (...) não é exato que a decisão impugnada 

não identifique as pessoas singulares que estão por detrás da atuação das recorrentes. Fá- 

lo nos parágrafos que identificam os representantes legais das recorrentes(…) 

A decisão está a esclarecer que os factos imputados às recorrentes radicam na actuação 

de representantes legais, no exercício das funções exercidas nos referidos cargos.(…) 

Assim, não só a decisão da AdC identifica as concretas pessoas singulares cuja actuação e 

poderes vincularam as quatro arguidas e permitiram a imputação da infracção a cada uma 

destas, como, consequentemente, o Tribunal a quo, no caso em concreto, não recorreu a 

qualquer interpretação do art.º 50.” do RGCO e/ou do art° 73.º do  NRJC e/ou do art° 47° 

do ARJC, no sentido indicado pela arguida como sendo inconstitucional (ou seja, de que 

poderá ser aplicada uma coima a pessoas colectivas sem que, na decisão proferida pela 

 

659 Cf. Sentença proferida pelo TCRS no âmbito do processo n.º 36/16.0YUSTR, em 20.10.2016. 
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autoridade administrativa, se explicite e concretize a identificação das concretas pessoas 

singulares cuja actuação e poderes lhes toma imputáveis os factos)”660. 

806. Prossegue-se agora relativamente aos argumentos das visadas incluídos na presente 

secção.  

807. O argumento da visada SLB de que “não existia um núcleo suficientemente definido de 

condutas acordadas (um objeto) relativamente ao qual se pudesse expressar uma 

verdadeira e esclarecida vontade de implementação” (cf. parágrafo 776) não colhe, desde 

logo, face ao teor dos comunicados do qual resulta inequívoco o respetivo objeto: a não 

contratação de “um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, 

evocando questões provocadas [em consequência da] pela pandemia do Covid-19 ou de 

quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da 

época desportiva”. Não sendo esta conclusão prejudicada pelo facto de naquelas reuniões 

terem sido tratados outros temas, a par do tema da não contratação que deu origem aos 

comunicados. Assim, e como se detalhará infra, o objeto do acordo resulta claro e límpido 

para os seus destinatários, pelo que improcede a alegação da visada de que não 

descortinam quais as condutas pretendidas com o acordo ou a sua finalidade. 

808. Quanto ao argumento de que a conduta veiculada no comunicado da LPFP de 07.04.2020 

vinculava apenas as sociedades desportivas visadas da Liga NOS (e não as da LigaPro) e de 

que a conduta referida no comunicado da LPFP de 08.04.2020 apenas vinculava as 

sociedades desportivas da LigaPro (e não as da Liga NOS), importa dizer o seguinte:  

(i) Em primeiro lugar, o teor dos comunicados é idêntico relativamente à matéria 

acordada, isto é, a não contratação de “um jogador que rescinda unilateralmente 

o seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas [em consequência da] 

pela pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da 

mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva”.  

(ii) Em segundo lugar, em nenhum dos comunicados se faz referência à limitação da 

não contratação em causa apenas às sociedades desportivas da Liga em questão.  

 

660 Cf. Acórdão do TRL no âmbito do processo n.º 36/16.0YUSTR.L1, em 14.06.2017 (3º Secção). 
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(iii) Em terceiro lugar, cada uma daquelas reuniões contou com a presença da LPFP 

através do seu Presidente. 

809. Acresce que resulta ainda do teor do comunicado de 08.04.2020 (cf. parágrafos 625, 558 e 

745) que as sociedades desportivas visadas da LigaPro que participaram na 

videoconferência se juntaram à decisão tomada e anunciada, na véspera, pelos 

Presidentes de clubes da Liga NOS, aceitando os seus termos e alcance. 

810. Donde, não colhe o argumento da LPFP relativamente à alegada autonomia da conduta 

das sociedades desportivas visadas que participaram na reunião de dia 08.04.2020. Com 

efeito, as sociedades desportivas visadas que participaram na reunião de 08.04.2020 

aderiram ao acordo celebrado na véspera, pelo que a não contratação a que se obrigaram 

incluía não apenas os jogadores da Liga Pro, mas também os jogadores da Liga NOS. 

Recorde-se que, conforme expressamente referido no respetivo comunicado: 

“[…] Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos Presidentes 

de clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro. Unidos para 

passar este momento de dificuldade e com voz única, os Presidentes dos clubes do escalão 

secundário, sempre em articulação com a Liga Portugal, terão capacidade de superar este 

momento tão difícil para toda a indústria.  

Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se 

depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta”661. 

811. Já quanto ao argumento das visadas LPFP e SLB de que as sociedades desportivas visadas 

que participaram na reunião de dia 07.04.2020 não se vincularam perante as sociedades 

desportivas que participaram na reunião de 08.04.2020, importa também ter em conta que 

o teor dos comunicados é idêntico relativamente à matéria acordada, nem constando, 

também, do comunicado de 07.04.2020, bem como do de 08.04.2020, qualquer limitação 

da não contratação aos jogadores das sociedades desportivas aí presentes.  

 

661 Cf. Comunicado da LPFP, de 08.04.2020, descarregado de 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-

unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/ (Cf. Anexo 2 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/presidentes-de-clubes-da-ligapro-unem-se-na-regra-de-rescisao-unilateral/
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812. Ademais, o comunicado de 08.04.2020 foi emitido pela LPFP, sendo de manifesto 

conhecimento do público em geral e dos agentes do setor do futebol profissional em 

particular, nomeadamente das sociedades desportivas da Liga NOS.  

813. Por outro lado, a AdC não tem conhecimento de que qualquer das sociedades desportivas 

visadas que participaram na reunião de 07.04.2020, nomeadamente a visada SLB – desde 

então e até à presente data – se tenham manifestado publicamente no sentido de não se 

considerarem vinculadas perante as sociedades desportivas da LigaPro relativamente à 

matéria em causa e comum aos dois comunicados – não tendo tão pouco submetido no 

âmbito dos presentes autos qualquer elemento probatório de que o tenham feito em 

privado. 

814. Acresce que, a visada Boavista afirmou expressamente que “atendendo ao 

excepcionalíssimo período de pandemia que vivíamos (e vivemos), deixou claro que, à 

semelhança de outras Sociedades e SDUQ’s, enquanto a época futebolística 2019/2020 não 

estivesse definida e concluída (foi-o no dia 1 de Agosto último) não avançaria para a 

contratação de qualquer jogador profissional de futebol que militasse numa equipa 

portuguesa, salvo acordo entre as Sociedades”. 

815. Resulta do exposto supra que a conduta em causa nos presentes autos diz respeito a um 

único acordo que foi celebrado em 07.04.2020 entre as sociedades desportivas visadas 

que participaram na reunião dessa data, mas dizendo respeito à (não) contratação de 

quaisquer jogadores profissionais a jogar em equipas portuguesas, tendo as restantes 

sociedades desportivas visadas aderido ao mesmo, em 08.04.2020, vinculando-se nos 

exatos termos em que o mesmo fora celebrado na véspera. 

816. A este respeito cumpre realçar que, “[u]m acordo relevante para efeitos da lei da 

concorrência é, pois, qualquer comportamento coordenado de empresas, sob qualquer 

forma jurídica, em que pelo menos uma se obriga a uma determinada prática ou em que 
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se elimina a incerteza do comportamento da outra; seja ele expresso ou tácito, simétrico 

ou assimétrico (implica obrigações diferentes para as várias empresas envolvidas)”662. 

817. De salientar, a propósito desta redação utilizada pela jurisprudência portuguesa, o facto 

de um acordo para estes efeitos não implicar necessariamente obrigações simétricas para 

todas as partes, podendo ao invés contemplar compromissos assimétricos de cada uma. 

818. Quanto ao argumento das visadas SLB e LPFP relativamente à duração do acordo, cumpre 

reiterar que, tendo em conta os elementos trazidos aos autos em sede de pronúncia sobre 

a NI, conclui-se que não ficou demonstrado que o acordo sub judice tivesse como termo o 

final da época desportiva 2019/2020; mantendo-se, em todo o caso, a conclusão de que o 

acordo vigorou entre 07.04.2020 e 02.06.2020 (cf. parágrafos 613 a 616).  

819. A este respeito, realce-se que, conforme se concluiu supra  (cf. parágrafos 613 a 616) os 

comunicados da LPFP de 07.04.2020 e 08.04.2020 não referem qualquer limitação 

temporal para as condutas em causa, aludindo apenas a razões decorrentes da pandemia 

como fundamento para os jogadores poderem resolver os respetivos contratos. Neste 

sentido se pronunciou a própria LPFP663. 

820. Nesta medida, o facto de as competições da LigaPro terem sido definitivamente suspensas 

por deliberação da LPFP de 05.05.2020664 em nada releva. Com efeito, foi precisamente 

numa altura em que as competições da época desportiva 2019/2020 estavam suspensas e 

em que ainda não se sabia se e quando retomariam, que as sociedades desportivas visadas 

decidiram acordar e anunciar publicamente que não iriam contratar jogadores que 

rescindissem unilateralmente o seu contrato de trabalho “evocando questões provocadas 

 

662 Cf. Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa de 15/02/2007, Nestlé Portugal c. AdC, Processo n.º 

766/06.4 TYLSB - página 59. Com redação semelhante, se não mesmo igual, cf. Sentença do Tribunal do 

Comércio de Lisboa de 02/05/2007, Vatel, Salexpor, Aveirense e Salmex c. AdC, Processo n.º 965/06-9TYLSB – 

página 80; Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa de 21/05/2008, Aeronorte e Helisul c. AdC, Processo 

48/08.7TYLSB – página 49; e Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12/09/2011, Baxter e Glintt c. 

AdC, processo n.º 199/11.0TYLSB – página 34. 

663 Cf. fls. 1983 – parágrafos 510 e 511 e fls. 1998 – parágrafo 636, todos da PNI da LPFP. 

664 Cf. fls. 2304 a 2305 – Anexo 33 à PNI da LPFP. 
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em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais 

decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva”.  

821. Acresce que o argumento da visada LPFP de que as condutas em causa deixavam de se 

aplicar a partir da suspensão definitiva da Segunda Liga em 05.05.2020, uma vez que esta 

situação eliminava “a possibilidade de os jogadores utilizarem a prorrogação da época 

desportiva como fundamento para resolver os respetivos contratos”, assume que este 

seria o único fundamento de resolução unilateral por parte do jogador abrangido pelo 

acordo sub judice. Contudo, conforme se concluiu supra (cf. parágrafos 614 e 615), verifica-

se que os comunicados abrangiam também os casos de resolução unilateral por parte do 

jogador com base em quaisquer outros fundamentos, desde que dissessem respeito a 

“questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer 

decisões excecionais decorrentes da mesma”, pelo que o argumento da LPFP não colhe. 

822. Para a visada Sporting, o comunicado de 07.04.2020 dizia respeito a duas condutas, 

alegadamente distintas: (i) a não contratação de jogadores que rescindissem 

unilateralmente invocando ”quaisquer razões excecionais decorrentes da pandemia 

COVID-19, nomeadamente a extensão da época desportiva”; e (ii) a não contratação de 

jogadores que rescindissem unilateralmente por razões decorrentes da pandemia COVID-

19. Na teoria elaborada por esta visada, para a AdC, aquela primeira conduta não seria 

problemática, porquanto encontraria respaldo no acordo em sede CCT, enquanto apenas 

a segunda diria respeito a um ilícito contraordenacional. 

823. Esta construção teórica não tem qualquer fundamento na NI, nem apoio na leitura do teor 

dos comunicados.  

824. Por um lado, resulta evidente da secção 13 da NI (refletida na secção 19 da presente 

Decisão), que a conduta em causa nos presentes autos e que foi objeto dos comunicados 

da LPFP de 07.04.2020 e 08.04.2020 não coincide, em nenhuma medida, com os temas 

relativamente aos quais a LPFP e o SJPF chegaram a acordo em 07.04.2020, conforme 

comunicado da mesma data. Aliás, se e na medida em que assim fosse, tal conduta deixaria 

de estar abrangida pelo direito da concorrência. Assim, não está em causa nos presentes 

autos a compatibilidade com o direito da concorrência (i) da extensão da época desportiva, 

(ii) da prorrogação da vigência dos contratos de trabalho, de empréstimo e cedência até 

novo termo da época, (iii) da definição pelos clubes do período de férias, nem (iv) do acordo 
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que nenhuma daquelas medidas constituiria justa causa de rescisão do contrato de 

trabalho desportivo.  

825. Por outro lado, resulta do teor dos comunicados sub judice, que os mesmos dizem respeito 

à não contratação de jogadores que rescindissem unilateralmente os seus contratos 

evocando questões provocadas pela pandemia COVID-19 ou resultantes de quaisquer 

decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente a extensão da época 

desportiva. Ou seja, a extensão da época desportiva neste contexto e neste quadro 

configura uma das decisões excecionais (ou o seu fundamento) que poderia originar 

“questões” que levassem os jogadores a querem rescindir os contratos. Não é a extensão 

da época desportiva em si que se trata de apreciar à luz do direito da concorrência; do que 

se trata é dessa extensão da época desportiva, ou seja, desse elemento constituir uma 

consequência excecional que decorre da pandemia COVID-19 e que poderia, nesse 

contexto, levar o jogador a entender ter justa causa de rescisão. E, caso o fizesse, ditam os 

termos do pacto sancionado que esse jogador não iria ser contratado por nenhum clube 

da Primeira e da Segunda Liga que tivesse aderido ao acordo. 

826. Já a relevância do recurso ao lay-off por parte do Sporting para a análise jusconcorrencial 

da conduta sub judice, será tratada nas secções imediatamente subsequentes.  

827. Por fim, os argumentos apresentados por referência à secção 15.3.3 da NI, mas que dizem 

respeito à justificação da existência do acordo (cf. parágrafo 783), serão respondidos nas 

secções imediatamente subsequentes. 

21.3.4. Objeto anticoncorrencial dos comportamentos 

21.3.4.1. Existência de objeto anticoncorrencial 

21.3.4.1.1. Análise da AdC em sede de NI 

828. O n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e o n.º 1 do artigo 101.º do TFUE proíbem os acordos 

ou práticas concertadas entre empresas que tenham por objeto ou como efeito impedir, 
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falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência665, nomeadamente os que 

consistem na repartição das fontes de abastecimento. 

829. Importa realçar que, de acordo com a Comissão Europeia “O artigo [101.º] tem por 

objectivo proteger a concorrência no mercado, como forma de reforçar o bem-estar dos 

consumidores e de assegurar uma eficiente afectação de recursos”666. 

830. Por outro lado, também o Tribunal de Justiça já afirmou que: 

831. “[…] o artigo 81.° CE visa, […] proteger não apenas os interesses dos concorrentes ou dos 

consumidores, mas a estrutura do mercado e, deste modo, a concorrência em si mesma. 

Por isso, a declaração da existência de objectivo anticoncorrencial de um acordo não pode 

ficar subordinada a que os consumidores finais fiquem privados das vantagens de uma 

concorrência eficaz em termos de aprovisionamento ou de preços […]” (realce da AdC)667. 

832. Especificamente no que diz respeito à conduta das empresas nos mercados de compra, 

refira-se ainda o entendimento da Comissão Europeia quanto aos efeitos restritivos 

resultantes de acordos de compra: “[s]e as partes possuírem um nível significativo de 

poder no mercado de compra (poder de compra), existe o risco de poderem forçar os 

fornecedores a reduzir a gama ou a qualidade dos seus produtos, o que poderá dar origem 

 

665 O n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e o n.º 1 do artigo 101.º do TFUE proíbem, igualmente, as decisões 

de associações de empresas que tenham semelhante objeto ou efeito. 

666 Cf. Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JO 

de 27.04.2004, C 101, parágrafo 13. 

667 Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 6.10.2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited contra 

Comissão das Comunidades Europeias (C-501/06 P) e Comissão das Comunidades Europeias contra 

GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) e European Association of Euro Pharmaceutical Companies 

(EAEPC) contra Comissão das Comunidades Europeias (C-515/06 P) e Asociación de exportadores españoles 

de productos farmacéuticos (Aseprofar) contra Comissão das Comunidades Europeias (C-519/06 P), 

processos apensos C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P (Colectânea da jurisprudência 2009 I-

09291). 
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a efeitos restritivos da concorrência, como redução da qualidade, diminuição dos esforços 

no domínio da inovação ou, em última análise, uma oferta não optimizada”668.  

833. Já no âmbito da análise de uma operação de concentração veio a Comissão Europeia 

afirmar recentemente que: 

“O Regulamento das Concentrações e as Orientações relativas às Concentrações 

Horizontais não impedem a Comissão de intervir em operações de concentração com 

impacto no poder de compra relativamente às quais não é possível demonstrar a 

existência de danos diretos para os consumidores. O teste previsto nas Orientações 

relativas às Concentrações Horizontais é o de aferir se a operação de concentração é capaz 

de impedir a ‘concorrência’, incluindo a proteção do processo concorrencial, mesmo que 

não possa ser demonstrado que tal redução da concorrência afeta o bem-estar dos 

consumidores”669. 

834. A distinção entre “restrição por objeto” e “restrição por efeito” decorre do facto de 

determinadas formas de acordos entre empresas poderem ser consideradas, pela sua 

própria natureza, prejudiciais ao normal funcionamento da concorrência670. 

835. Com efeito, determinadas formas de coordenação entre empresas revelam um tal grau de 

nocividade para a concorrência, e são de tal modo suscetíveis de produzirem efeitos 

 

668 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal”, JO de 14.01.2011, C 11/1, 

parágrafo 202. 

669 Cf. Decisão da Comissão de 4.05.2020, declarando a operação de concentração compatível com o mercado 

interno e o funcionamento do acordo AEE, processo M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding, parágrafo 

376. Tradução livre do seguinte texto original: “the Merger Regulation and the Horizontal Merger Guidelines 

do not preclude the Commission from intervening in buyer power cases where direct harm to consumers 

cannot be demonstrated. The legal test of the Merger Regulation is whether the merger can significantly 

impede 'competition', which includes the protection of the competitive process, even if it cannot be 

demonstrated that such reduction of competition affects consumer welfare”. 

670 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.11.2008, Beef Industry Development and Barry Brothers (BIDS), 

processo n.º C-209/07, parágrafos 16 e 17; Acórdão do Tribunal de Justiça de 1.02.1978, Miller c Comissão 

Europeia, processo n.º C-19/77, parágrafo 7. 
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negativos, que se considera não ser necessário examinar os seus efeitos concretos, uma 

vez que a própria experiência demonstra que esses comportamentos tendem a provocar 

reduções da produção, divisão do mercado e subidas de preços, conduzindo a uma má 

repartição dos recursos, em prejuízo dos agentes económicos e dos consumidores671.  

836. Na mesma linha jurisprudencial, também a Comissão Europeia distingue quais as formas 

de coordenação que consubstanciam tipicamente restrições por objeto.  

837. Nas Orientações sobre cooperação horizontal pode ler-se que “[a]s restrições da 

concorrência por objecto são aquelas que, pela sua natureza, podem restringir a 

concorrência nos termos do artigo 101.º, n.º 1. Não é necessário examinar os efeitos reais 

ou potenciais do acordo no mercado a partir do momento em que o objectivo 

anticoncorrencial do mesmo esteja provado”672. 

838. Para ter um objeto anticoncorrencial basta, assim, que um acordo ou uma prática 

concertada seja concretamente apto a impedir, restringir ou falsear a concorrência; não 

sendo, para tal, necessário que a intenção das partes no acordo seja, ou tenha sido, a de 

restringir a concorrência673.  

839. Já nas Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE, a Comissão 

Europeia chega mesmo a considerar existir uma presunção de que estas práticas 

restringem a concorrência na medida em que se trata  

 

671 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 30.06.1966, Société Technique Minière (L.T.M.) e Maschinenbau Ulm 

GmbH (M.B.U.), processo n.º 56/65, Colet. 1965-1968, p. 381; Acórdão do Tribunal de Justiça de 14.03.2013, 

Allianz Hungária Biztosító Zrt. e o. c. Gazdasági Versenyhivatal, processo n.º C‑32/11, parágrafo 34; Acórdão 

do Tribunal de Justiça de 11.09.2014, Groupement des cartes bancaires c. Comissão, processo n.º C‑67/13, 

parágrafos 49 e 50; Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.11.2008, Beef Industry Development and Barry 

Brothers (BIDS), processo n.º C-209/07, parágrafo 15; Acórdão do Tribunal de Justiça de 30.01.1985, Bureau 

national interprofessionnel du cognac c. Guy Clair, processo n.º C‑123/83, Colet. 1985, p. 391, parágrafo 22. 

672 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal”, JO de 14.01.2011, C 11/1, 

parágrafo 24. 

673 Neste sentido, cf., por todos, Acórdão Groupement des cartes bancaires c. Comissão, cit. 
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“de restrições que, à luz dos objetivos prosseguidos pelas regras comunitárias da 

concorrência, têm um elevado potencial em termos de efeitos negativos na concorrência 

e relativamente às quais não é necessário, para efeitos da aplicação do n.º 1 do artigo 81.º, 

demonstrar os seus efeitos concretos no mercado. Esta presunção baseia-se na natureza 

grave da restrição e na experiência que demonstra ser provável que as restrições da 

concorrência por objetivo tenham efeitos negativos no mercado e contrariem os objetivos 

das regras comunitárias da concorrência. (…) No caso dos acordos horizontais, as 

restrições da concorrência por objetivo incluem a fixação dos preços, a limitação da 

produção e a partilha de mercados e clientes”674 (sublinhado da Autoridade). 

840. Daqui se conclui que determinadas formas de coordenação, como as que constam do n.º 

1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e no artigo 101.º, n.º 1 do TFUE são, pela sua própria 

natureza, prejudiciais ao bom funcionamento da concorrência (i.e., são objetivamente 

suscetíveis de produzir efeitos negativos no mercado, em prejuízo dos consumidores), 

constituindo, assim, uma restrição pelo objeto, sem que se tenha de proceder à análise 

dos seus efeitos.  

841. Neste contexto, importa referir a decisão da Comissão Europeia no caso Tabaco em rama 

(Itália)675 em que ficou evidente o objetivo anticoncorrencial de alguns acordos de compra. 

Estavam em causa acordos e/ou práticas concertadas entre quatro empresas italianas de 

transformação de tabaco em rama, “destinadas a fixar as condições comerciais da compra 

de tabaco em rama em Itália (tanto das compras diretas aos produtores como aos terceiros 

embaladores), incluindo: a) a fixação de preços comuns de compra que as empresas de 

transformação pagariam na entrega de tabaco e outras condições comerciais; b) a 

repartição de fornecedores e de quantidades; c) o intercâmbio de informações para 

coordenar o seu comportamento em matéria de compras; d) a determinação das 

 

674 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JO de 

27.04.2004, C 101, parágrafo 23. 

675 Cf. Decisão da Comissão de 20.10.2005 relativa a um processo nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado 

CE, processo COMP/C.38.281/B.2. 
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quantidades e preços relativamente à produção excedentária; e) a coordenação das 

licitações em hasta pública em 1995 e 1998” (realce da AdC)676. 

842. Ainda que este caso dissesse respeito a um cartel mais abrangente, incluindo 

nomeadamente a fixação de preços de compra, a Comissão Europeia pronunciou-se 

específica e expressamente sobre a nocividade dos acordos de repartição de 

fornecedores: 

“Ao fixar quotas de produção e repartir fornecedores, os transformadores ficaram 

impedidos de concorrer por quota de mercado e gradualmente podem ter conseguido 

evitar ou limitar o aumento dos preços de compra, considerando que cada fornecedor não 

seria capaz de levar os adquirentes a competirem entre si como ocorre no mercado 

concorrencial normal. Por outras palavras, a repartição de fornecedores é uma estratégia 

para impedir a subida de preços tendo em conta que um fornecedor alocado a um 

transformador específico não seria capaz de vender a outros transformadores e encontrar-

se-ia limitado a aceitar o preço oferecido pelo seu transformador. Adicionalmente, ao fixar 

quotas de aquisição, os transformadores limitaram e controlaram a produção dos 

fornecedores e a produção dos concorrentes”677. 

843. Neste quadro, o Tribunal de Justiça reafirmou recentemente os elementos mais relevantes 

que devem ser tidos em conta para a qualificação de uma prática anticoncorrencial por 

objeto: “[…] a fim de apreciar se um acordo entre empresas ou uma decisão de associação 

de empresas apresenta um grau suficiente de nocividade relativamente à concorrência 

para ser considerado uma restrição da concorrência «por objetivo», na aceção do artigo 

 

676 Cf. Sumário da Decisão tabaco em rama (Itália), publicado no JO L 353 de 13.12.2006, pp. 45—49. 

677 Cf. Decisão da Comissão, cit., parágrafo 281. Tradução livre do original: “By fixing volume quotas and 

allocating suppliers, the processors were prevented from competing for market shares and might have 

gradually succeeded in preventing or limiting the increase of purchase prices given that each allocated 

supplier would not be able to play buyers one against each other as happens in the normal competitive 

market. In other words, allocation of suppliers is a strategy to prevent price increases as a supplier allocated 

to a specific processor would not be able to sell to other processors and would find itself price-constrained 

by its allocated processor. In addition, by fixing purchasing quotas, the processors limited and controlled the 

suppliers’ production and the production of their competitors”. 
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101.°, n.° 1, TFUE, deve atender--se ao teor das suas disposições, aos objetivos que visa 

atingir, bem como ao contexto económico e jurídico em que se insere. No âmbito da 

apreciação do referido contexto, há também que tomar em consideração a natureza dos 

bens ou dos serviços afetados e as condições reais do funcionamento e da estrutura do 

mercado ou dos mercados em causa (Acórdão de 11 de setembro de 2014, CB/Comissão, 

C67/13 P, EU:C:2014:2204, n.° 53 e jurisprudência referida-)”678. 

844. A este respeito importa aqui referir também a jurisprudência do Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão: 

“um nível de exigência demasiado elevado na aferição do contexto económico em que a 

prática se insere, colocando-o a par de uma análise quanto aos efeitos (…), poderia 

conduzir, nesses casos, à negação de uma tutela efetiva do bem jurídico tutelado contrária 

ao sentido fundante da norma qual seja o de atuar de forma clara sobre certas hardcore 

restrictions”679. 

845. A jurisprudência dos tribunais nacionais tem sido constante também na identificação, no 

âmbito das práticas restritivas consagradas no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (em 

tudo idêntico ao anterior n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003), de uma infração de perigo, 

bastando que o bem jurídico tutelado – a proteção da concorrência – seja posto em perigo, 

ou seja, basta a possibilidade de lesão ou a adequação da prática para produzir tal lesão 

para que a infração se considere cometida680. 

 

678 Acórdão do Tribunal de Justiça de 02.04.2020, Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank e o., processo 

n.º C‑228/18 - parágrafos 51 e 52. 

679 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 4.01.2016, 1.º Juízo, processo n.º 

102/15.9YUSTR (GPL), p. 174. 

680 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 9.12.2005, 2.º Juízo, processo n.º 1307/05.6TYLSB 

(Ordem dos Médicos Dentistas), p. 24 a 27; sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.01.2006, 3.º 

Juízo, processo n.º 1302/05.5TYLSB (Ordem dos Médicos Veterinários); sentença do Tribunal de Comércio de 

Lisboa de 18.01.2007, 3.º Juízo, processo n.º 851/06.2TYLSB (Ordem dos Médicos), p. 35; sentença do Tribunal 

de Comércio de Lisboa de 10.08.2007, 3.º Juízo, processo n.º 1050/06.9TYLSB (PT Multimédia – SIC), p. 27 a 34. 

Cf. ainda Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25.11.2008, 3.ª Secção, processo n.º 1050/06.9TYLSB.L1 
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846. A título de exemplo, veja-se a sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e 

Supervisão proferida no âmbito do caso Lactogal, ao estabelecer que: 

“Nos termos do art. 4.º da LdC [atual artigo 9.º da Lei n.º 19/2012], o acordo é ilícito quer 

quando tiver por objeto impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no 

todo ou em parte do território nacional quer quando provocar esse mesmo efeito sobre a 

concorrência. Na primeira situação, deparamo-nos com um tipo de mera atividade e de 

perigo, e na segunda situação com um tipo de resultado e de dano, em que é necessária a 

imputação do resultado à ação.  

847. Por outras palavras, o preenchimento do tipo na primeira situação acima mencionada não 

exige a demonstração de que o acordo teve como efeito impedir, falsear ou restringir de 

forma sensível a concorrência, bastando que o objeto do acordo tenha aptidão para 

produzir tal desiderato. Trata-se da usual distinção entre restrição por objeto e por efeito, 

sendo que provando-se a existência de um acordo cujo clausulado é por si só apto a 

restringir sensivelmente a concorrência (infração por objeto), torna-se despiciendo fazer a 

demonstração dos seus concretos efeitos anticoncorrenciais”681 (sublinhado da 

Autoridade). 

848. Por último, de acordo com jurisprudência recente do Tribunal de Justiça682, a existência de 

efeitos pró-concorrenciais não põe em causa a conclusão de que determinado acordo 

constitui uma restrição da concorrência por objeto, a menos que tais efeitos se afigurem 

de tal modo significativos a ponto de pôr em causa a conclusão de que o acordo é 

intrinsecamente nocivo para a concorrência.  

 

(PT Multimédia – SIC), p. 70 a 74; Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15.12.2010, 3.ª Secção, processo 

n.º 350/08.8TYLSB.L1 (Abbott, Menarini e o.), p. 161 a 167.  

681 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 24.05.2012, processo n.º 

18/12.0YUSTR, p. 69 e 7, confirmada pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29.01.2014, processo 

18/12.0YUSTR.E1.L1-3. 

682 Acórdão do Tribunal de Justiça de 30.01.2020. Generics (UK) Ltd e o. contra Competition and Markets 

Authority, processo C-307/18 (ECLI:EU:C:2020:52), parágrafos 103 a 107. 
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849. Quanto ao acordo em causa nos presentes autos, refira-se, desde logo, que não resulta da 

factualidade apurada que o mesmo consubstancie uma restrição acessória que esteja 

diretamente relacionada, ou seja necessária e proporcional, à realização de qualquer outro 

acordo ou prática principais que não sejam restritivos683. Resulta, aliás, claro da 

factualidade descrita no parágrafo 543, que não é esse, manifestamente, o caso dos 

presentes autos.  

850. Importa, pois, olhar o acordo em causa nos presentes autos à luz do enquadramento 

supra. 

851. No que respeita a acordos de não-contratação de trabalhadores (comummente 

denominados no-poach agreements) destacam-se uma decisão da autoridade da 

concorrência finlandesa, a KKV, e duas decisões da autoridade da concorrência espanhola, 

a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).  

852. No caso SM-Liiga684, estava em causa um acordo entre os quinze clubes participantes na 

principal liga finlandesa de hóquei no gelo (SM-Liiga), com o envolvimento da respetiva liga, 

no sentido de proibir a contratação e cedência de jogadores, bem como o agendamento 

de jogos amigáveis, ao clube Jokerit, que deixou essa competição no final da época 

desportiva 2013/2014 para se juntar à Liga KHL (Kontinental Hockey League), 

maioritariamente formada por equipas russas de hóquei no gelo. 

853. A autoridade finlandesa, na sua decisão condenatória de 31.10.2019, concluiu que o 

referido acordo, celebrado em 2014, tinha um objetivo anticoncorrencial, nos termos da 

lei da concorrência finlandesa e do artigo 101 do TFUE685.  

 

683 Cf. Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JO 

de 27.04.2004, C 101, parágrafos 28-31. 

684 Decisão da autoridade da concorrência finlandesa, disponível em: https://www.kkv.fi/en/current/press-

releases/jokerit-agreement-between-finnish-ice-hockey-league-and-league-teams-in-violation-of-

competition-law/.  

685 Ibid. 

https://www.kkv.fi/en/current/press-releases/jokerit-agreement-between-finnish-ice-hockey-league-and-league-teams-in-violation-of-competition-law/
https://www.kkv.fi/en/current/press-releases/jokerit-agreement-between-finnish-ice-hockey-league-and-league-teams-in-violation-of-competition-law/
https://www.kkv.fi/en/current/press-releases/jokerit-agreement-between-finnish-ice-hockey-league-and-league-teams-in-violation-of-competition-law/
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854. No caso Transitarios686 estava em causa uma prática concertada entre empresas de 

transporte de mercadorias, pela qual estas empresas mantiveram contactos para 

coordenar vários aspetos da sua conduta no mercado, nomeadamente, no que dizia 

respeito à sua estratégia de repercussão de custos e atualização de preços, bem como à 

contratação de novos empregados. A este respeito, existia entre os membros do cartel um 

pacto de não contratação de colaboradores uns dos outros. Por via deste pacto, as 

empresas que quisessem contratar colaboradores de outros membros do cartel estavam 

obrigadas a contactar previamente os corpos gerentes do respetivo empregador para 

obter o seu prévio consentimento.  

855. A CNMC considerou que aquele pacto constituía uma restrição da concorrência por objeto 

e por efeito687: 

“O facto de as empresas poderem roubar trabalhadores umas às outras aumenta o seu 

valor de mercado, o que gera um aumento de custos, neste caso laborais, além da 

disrupção que a perda inesperada de um trabalhador pode causar nos processos de 

produção da empresa, tanto mais quanto maiores forem as suas qualificações o seu valor 

 

686 Resolución (EXPTE. S/0120/08, Transitarios), de 31.07.2010, disponível na página oficial da Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (Autoridade Nacional de Concorrência Espanhola) descarregado 

de https://www.cnmc.es/expedientes/s012008 (Cf. Anexo 25 constante do CD-ROM a fls. 1267). 

687 Idem, pp. 90 e 93. Tradução livre do seguinte original: “El hecho de que las empresas puedan arrebatarse 

trabajadores entre sí no deja de elevar el valor de mercado de éstos, lo que genera un incremento de costes, 

en este caso laborales, amén de la disfunción que pueda generar en los procesos productivos de la empresa 

la pérdida inesperada de un trabajador, tanto más cuanto más cualificado y estratégico en la organización 

sea éste. Por tanto, no deja de estar este acuerdo también íntimamente relacionado con el incremento de 

costes y su impacto en el margen. […] La contratación de trabajadores es un parámetro de competencia entre 

empresas, también en el negocio transitario, puesto que el factor trabajo no deja de ser input para la actividad 

empresarial, y el pacto alcanzado tiene por objeto y efecto reducir la competencia entre las empresas 

cartelizadas en la adquisición de este input. Por otro lado, y como ya se ha señalado más arriba, hay que tener 

presente que este pacto es también apto para afectar a las condiciones de dicho input en sentido perjudicial 

para los trabajadores.”. 

https://www.cnmc.es/expedientes/s012008


 

259 

 

estratégico para a empresa. Como tal, este acordo está intimamente relacionado com o 

aumento de custos e respetivo impacto nas margens. 

[…] 

A contratação de trabalhadores é um parâmetro de concorrência entre empresas, também 

na indústria dos transitários, dado que o fator trabalho não deixa de ser um input para a 

atividade empresarial, e o acordo tem por objeto e efeito reduzir a concorrência entre as 

empresas cartelizadas na aquisição desse input. Por outro lado, e como se refere acima, é 

necessário ter em consideração que este acordo também é apto a afetar as condições do 

referido input de modo a prejudicar os trabalhadores.” 

856. Já o caso Peluqueria professional688 dizia respeito a 8 empresas fabricantes de produtos 

cosméticos para cabelos que trocaram informações comerciais sensíveis atuais e futuras, 

nomeadamente sobre os salários dos seus vendedores (fixo e variável), comissões e 

subsídios de despesas diárias oferecidos aos colaboradores. As empresas tinham também 

celebrado um pacto de não contratação dos trabalhadores umas das outras.  

857. Aquela Autoridade considerou que a conduta das empresas consubstanciava um cartel, 

porquanto o respetivo objeto era o de restringir a concorrência nos preços, quantidades e 

outras variáveis concorrenciais equivalentes à fixação de preços, onde se incluíam a 

contratação de trabalhadores. Além das empresas, também a associação do setor689 foi 

sancionada pela participação no cartel, a título de facilitadora.  

858. Neste quadro, importa ainda olhar para o teor do acordo, os seus objetivos e, bem assim, 

para o específico contexto económico e jurídico em que a prática objeto dos presentes 

autos teve lugar. 

859. Começando pelo conteúdo do acordo, o mesmo resulta da síntese da matéria de facto 

efetuada na secção 20. 

860. Concretamente, através do mesmo, os clubes da Primeira e Segunda Ligas de futebol 

profissional obrigaram-se mutuamente a não contratar jogadores que tivessem cessado 

 

688 Resolución (Expte. S/0086/08. Peluquería Profesional), de 2.03.2011. 

689 Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética – STANPA. 
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unilateralmente os seus contratos com os restantes invocando motivos relacionados com 

a pandemia COVID-19 (cf. parágrafos 551 a 553 ). 

861. De acordo com a LPFP, a reunião de 07.04.2020 “teve como único objetivo a discussão e 

troca de ideias entre os Presidentes, de modo a que pudessem ser alcançadas soluções 

que permitissem mitigar o risco de as Sociedades Desportivas serem colocadas perante 

situações de facto consumado que agravariam o impacto financeiro e desportivo deste 

período anómalo”690. 

862. Afigura-se relevante nos presentes autos ter em conta as intenções das partes, 

necessariamente relacionadas com os objetivos do acordo. A este respeito afirmou a LPFP 

na sua Pronúncia (cf. parágrafo 7) que: “a compressão do calendário desportivo imposto 

pela suspensão das competições profissionais por um período superior a dois meses, 

coloca os empregadores desportivos associados da Liga Portugal numa situação de 

debilidade existencial. E, em consciência, as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não 

podem deixar de configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar 

abusivamente esta situação de debilidade em benefício próprio. Perante este conjunto de 

fatores, as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal identificaram a necessidade de 

procurarem soluções concertadas que conduzam a um tratamento equitativo e não 

discriminatório de todo um segmento de trabalhadores especializados: os jogadores 

profissionais”691. 

863. À luz desta afirmação da LPFP, e conforme se detalhará infra, importa realçar que, na 

mesma data em que a LPFP comunicou que não conseguiu obter o acordo do SJPF quanto 

a questões financeiras, nomeadamente de redução salarial, os clubes acordaram entre si 

absterem-se de contratar jogadores que cessassem unilateralmente o seu contrato de 

trabalho por motivos relacionados com a pandemia COVID-19.  

864. Estes elementos revelam que a intenção das partes no acordo terá sido a de garantir que 

cada clube reteria os seus jogadores, permitindo-lhes alterar as condições salariais ou 

 

690 Cf. fls. 57, parágrafo 7, b), da resposta da LPFP, ref.ª E-AdC/2020/3128. 

691 Cf. fls. 20, parágrafos 14, 15 e 16 da Pronúncia, ref.ª E-AdC/2020/2521. 
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outras dos jogadores com a garantia de que estes não tomariam a iniciativa de fazer cessar 

o contrato porque os restantes clubes da Primeira ou Segunda Ligas não os contratariam.  

21.3.4.1.2.  Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

865. A LPFP refere que resulta da jurisprudência do TJUE e nacional, da prática decisória da 

Comissão e, ainda, da doutrina692, que o conceito de restrição por objeto “deve ser 

interpretado de forma cuidada e restritiva”, evitando que as autoridades da concorrência 

se dispensem de analisar e provar que os acordos, práticas e decisões de associações, que 

pela sua natureza não seriam prejudiciais ao bom funcionamento da concorrência, nem 

seriam aptos a produzir efeitos negativos no mercado693. Segundo a visada SLB a 

qualificação de um comportamento como restritivo pelo objeto “deve basear-se em 

experiência fiável, sólida, consistente, generalizada – a qual deve ser apoiada por estudo e 

análises económicos relativamente consensuais quanto à probabilidade dos efeitos 

negativos de determinada prática” (realce no original)694.  

866. Mais entende a LPFP que, à luz dos acórdãos Cartes Bancaires e Budapest Bank, não existe 

relativamente à conduta sub judice, uma experiência suficientemente sólida e fiável que 

permita à AdC concluir tratar-se de uma restrição por objeto695. Sendo que, no 

entendimento da visada SLB, por “experiência adquirida” deve entender-se “o que resulta 

tradicionalmente da análise económica, conforme validada pelas autoridades 

responsáveis pela concorrência, confirmada, eventualmente, pela jurisprudência"696.  

867. Mais entende a visada SLB que, ainda que existissem estudos e decisões relevantes, não 

contemplam a avaliação de acordos semelhantes celebrados na fase inicial de um contexto 

pandémico inédito697. Pelo que, alega, “não se pode concluir que exista experiência 

 

692 Cf. fls. 1986 a 1988 – parágrafo 541 a 549 da PNI da visada LPFP. 

693 Cf. fls. 1988 – parágrafo 550 da PNI da visada LPFP. 

694 Cf. fls. 2663 – parágrafo 367 da PNI da visada SLB e fls. 1992 – parágrafo 591 da PNI da visada LPFP. 

695 Cf. fls. 1988, 1992 e 1993 – parágrafos 552 a 554, 591 e 593 da PNI da visada LPFP. 

696 Cf. fls. 2662 – parágrafo 358 da PNI da visada SLB. 

697 Cf. fls. 2663 – parágrafo 368 da PNI da visada SLB. 
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adquirida de forma sólida e fiável para apoiar a conclusão de que o suposto acordo é, de 

um modo geral e manifesto, anticoncorrencial”698. 

868. A este respeito, para a LPFP não se conhece qualquer precedente similar ou aparentado 

com a conduta em causa que tenha sido considerado por um tribunal ou autoridade 

administrativa, nacionais ou europeias, como restritiva da concorrência por objeto – 

independentemente de se relacionar com o ambiente provocado pela pandemia699. 

869. Mais referem a LPFP e a visada SLB que a prática em causa no presente processo nunca 

havia sido considerada como restritiva da concorrência, quer por decisões da própria AdC, 

quer por decisões “dos Tribunais da União, dos Tribunais Nacionais e da Comissão 

Europeia”700; tendo tal facto sido reconhecido pela AdC na NI e, bem assim, no Issues 

Paper701. 

870. Acresce que, para a LPFP, o facto de a AdC ter publicado o relatório “Acordos no mercado 

de trabalho e política de concorrência” e respetivo “Guia de Boas Práticas”, submetido a 

consulta pública é “demonstrativo do desconhecimento geral da ilicitude e do grau de 

nocividade dos mesmos por parte das empresas e associações de empresas a operar em 

Portugal”702. 

871. De resto, entendem as visadas LPFP e SLB que os casos invocados pela Autoridade na NI, 

com vista a sustentar a sua posição, referem-se a condutas distintas das que estão em 

causa nos presentes autos, nomeadamente por não ocorrerem no setor desportivo703.  

872. Neste sentido, os dois casos da CNMC – Transitarios e Peluqueria profesional – não servem 

como precedente para os presentes autos, porquanto, (i) embora envolvam a não 

contratação de trabalhadores das empresas entre si, esta prática ocorreu no âmbito de 

 

698 Cf. fls. 2663 – parágrafo 369 da PNI da visada SLB. 

699 Cf. fls. 1988 e 1989 – parágrafo 555 da PNI da visada LPFP e fls. 1997 – parágrafo 628 da PNI da visada LPFP. 

700 Cf. fls. 1993 – parágrafo 594 da PNI da visada LPFP e fls. 2662 – parágrafos 361 e 362 da PNI da visada SLB. 

701 Cf. “Acordos no mercado de trabalho e política de concorrência – Issues Paper – Versão Preliminar para 

Consulta Pública”, abril 2021 (doravante, “Issues Paper Preliminar”). 

702 Cf. fls. 1994 – parágrafo 601 da PNI da visada LPFP.  

703 Cf. fls. 1995 – parágrafos 607 e 614 da PNI da visada LPFP e fls. 2663 – parágrafo 364 da PNI da visada SLB. 
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cartéis mais vastos, não tendo sido avaliada autonomamente; (ii) não ocorreram no setor 

do desporto; e (iii) não tinham qualquer limitação concreta (subjetiva ou temporal)704. 

873. Alegam também as visadas LPFP, SLB e Sporting que o caso SM-Liiga também não pode 

ser tido em conta porque, embora referente a um acordo de não contratação no setor 

desportivo, diz respeito à concertação entre as empresas visadas para a exclusão do 

mercado de um seu concorrente705. 

874. Por outro lado, para a LPFP, a decisão da Comissão Europeia no caso Tabaco em rama 

(Itália) em nada se assemelha às condutas visadas, atendendo a que o objeto de 

condenação da Comissão neste caso consistiu em “práticas concertadas destinadas a fixar 

as condições comerciais da aquisição de tabaco em rama em Itália e que nada têm a ver 

com supostas restrições no mercado laboral”706. 

875. A LPFP faz ainda referência a uma decisão do Tribunal de Recurso Cível Holandês, 

mencionada no relatório emitido pela Autoridade para consulta pública707, mas não 

referida na NI. Neste caso, o tribunal competente considerou ser necessário “atender aos 

efeitos do acordo ao invés de o qualificar como uma restrição por objeto, tomando em 

consideração os objetivos visados pelas partes nesse acordo”708, alegando a LPFP que tal 

entendimento derivou da inexistência de experiência suficientemente sólida e fiável 

exigida para a qualificação de uma conduta como restrição por objeto709. Por outro lado, a 

LPFP refere ainda a decisão Gemicro, da autoridade croata, – também mencionada no 

Issues Paper da AdC, mas não referido na NI. Para a LPFP, “a ACC [autoridade da 

concorrência croata] foi prudente na qualificação e apreciação dessa prática [de imposição 

de condições contratuais, por parte de uma empresa dominante aos seus clientes], tendo 

realizado primeiramente uma investigação do mercado relevante para apreciar os 

 

704 Cf. fls. 1995 – parágrafos 612 e 614 da PNI da visada LPFP e fls. 2663 – parágrafo 366 da PNI da visada SLB. 

705 Cf. fls. 1996 – parágrafo 617 da PNI da visada LPFP; fls. 2663 – parágrafo 365 da PNI da visada SLB; e fls. 

2733 a 2736 – parágrafos 108 a 111 da PNI da visada Sporting. 

706 Cf. fls. 1995 – parágrafo 610 da PNI da visada LPFP. 

707 Cf. fls. 1996 – parágrafo 619 da PNI da visada LPFP. 

708 Cf. fls. 1996 – parágrafo 622 da PNI da visada LPFP. 

709 Cf. fls. 1996 – parágrafo 623 da PNI da visada LPFP. 
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potenciais efeitos concretos da conduta antes da abertura do correspondente inquérito 

contra a [visada]”710. 

876. Acresce que, de acordo com a visada SLB, o alegado acordo não constitui um no-poach tal 

como definido pela AdC, porquanto as sociedades desportivas visadas não se 

comprometeram mutuamente a não fazer ofertas espontâneas ou a não contratar 

trabalhadores, sem consentimento prévio dos outros711. A este respeito, a LPFP alega que 

a Autoridade não contemplou as especificidades do contrato de trabalho desportivo na 

sua análise, atendendo a que “as condutas em apreço não se podem reduzir a um acordo 

de não-contratação tout court”712, entendido como um acordo através do qual “os 

empregadores se comprometem a abster-se de solicitar, contratar e recrutar 

trabalhadores uns dos outros”713. 

877. Alega também a visada Sporting que a AdC, na NI, não distingue os planos desportivo e 

laboral aplicáveis à prática sub judice, tentando “erigir uma infração anticoncorrencial 

decalcada sobre a aplicação da figura do no-poach agreement noutros sectores e 

atividades que nada têm a ver com as especificidades da atividade desportiva (máxime do 

futebol profissional, […])” (realce no original)714.  

878. Concretamente, entende esta visada que “a AdC apenas consegue estabelecer uma 

equivalência entre (i) o suposto acordo que obrigava reciprocamente os clubes das 

Primeira e Segunda Liga a não contratarem jogadores que houvessem rescindido 

unilateralmente os seus contratos invocando motivos relacionados com a pandemia de 

Covid-19 e (ii) uma suposta repartição de fontes de abastecimento (artigos 101.º, n.º 1, al. 

C) TFUE / 9.º, n.º 1, al. C) RJC) se reconduzir (e reduzir) previamente os jogadores de futebol 

à condição de meros inputs de uma atividade económica)”; estando, no entanto, a 

 

710 Cf. fls. 1997 – parágrafo 627 da PNI da visada LPFP. 

711 Cf. fls. 2662 – parágrafos 359 e 360 da PNI da visada SLB. 

712 Cf. fls. 2010 – parágrafo 739 da PNI da visada LPFP. 

713 Cf. fls. 2010 – parágrafo 740 da PNI da visada LPFP. 

714 Cf. fls. 2733 – parágrafo 105 da PNI da visada Sporting. 
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definição de mercado relevante – via para estabelecer essa equivalência –, 

“completamente desfasado da realidade e, consequentemente, errado”. 

879. Por outro lado, uma infração que tenha por objeto a repartição de fontes de abastecimento 

e um acordo de não-angariação/contratação são realidades não inteiramente 

coincidentes. Mais refere que a própria AdC tem este entendimento, citando para o efeito 

uma passagem do relatório “Acordos no mercado de trabalho e política de 

Concorrência”715.  

880. Segundo a visada Sporting, a AdC estabeleceu um paralelo entre o alegado acordo de não 

contratação e a figura da partilha de fontes de abastecimento porque não existe qualquer 

precedente relevante (nem nos EUA) relativamente a acordos de não-

angariação/contratação no setor do desporto, “independentemente de se relacionar ou 

não com o ambiente excecional provocado pela atual pandemia”. Assim, não existe 

experiência decisória que permita sustentar o alargamento da categoria de restrição pelo 

objeto ao caso em apreço, como também, pelos mesmos motivos, não tem a AdC 

fundamento para transpor a distinção objeto/efeito para o alegado acordo sub judice716.  

881. Ao que acresce, segundo a visada Sporting, o facto de a postura da AdC ter sido oposta à 

do Department of Justice (DOJ) dos EUA que, primeiro emitiu uma recomendação às 

empresas e só depois alertando que procederia criminalmente contra “naked no-poach 

agreements” e só mais recentemente atuou efetivamente nesse sentido717. 

882. Relativamente ao teor dos comunicados, alega a LPFP que resulta claramente dos mesmos 

que “as condutas ora visadas tinham em vista tão somente assegurar uma posição comum 

para fazer face a eventuais situações de rescisão (porventura abusiva) de contratos de 

trabalho desportivo pelos jogadores que para tal invocassem como causa questões 

provocadas pela pandemia COVID-19, nomeadamente a extensão da época desportiva 

2019/2020”718. 

 

715 Cf. fls. 2805 – parágrafo 314 da PNI da visada Sporting. 

716 Cf. fls. 2807 – parágrafo 320 da PNI da visada Sporting. 

717 Cf. fls. 2757 - parágrafos 161 e 162 da PNI do Sporting. 

718 Cf. fls. 1997v – parágrafo 631 da PNI da visada LPFP. 
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883. Para a LPFP, não decorre do teor daqueles comunicados: 

(i) que as sociedades desportivas da Primeira Liga tenham ficado limitadas em 

contratar jogadores das equipas da Segunda Liga e vice-versa”719; 

(ii) qual o período de implementação ou de vigência dessas decisões ou acordos, “nem 

que as mesmas condutas tivessem em vista permitir às sociedades desportivas ora 

visadas reduzir os salários dos seus jogadores ou fossem decorrência dessa 

necessidade”720;  

(iii) que as condutas em apreço resultem do facto de “não ter sido possível atingir, em 

sede de negociação coletiva (ainda nos seus primórdios), um acordo com o SJPF 

quanto a questões financeiras”721. 

884. Quanto ao teor do alegado comportamento, entende a visada SLB que “a ter existido um 

acordo, a sua aptidão concreta para se aplicar a situações reais sempre seria inexistente 

e, pelo menos no que ao SLB concerne, nunca teria como partes entidades que nunca 

estiveram na reunião onde teria sido formada a tal suposta vontade comum, como é o 

caso dos clubes da Segunda Liga”722. Por outro lado, alega que não resulta do teor do 

acordo que o mesmo “tivesse o propósito, ou decorresse da necessidade, de reduzir os 

salários dos jogadores”723. 

885. De acordo com a visada SLB, a conduta sub judice teve como objetivo a proteção da 

integridade da competição e do desporto contra o risco de desvinculações abusivas724. 

Com efeito, defende a visada SLB que o acordo tinha como propósito assegurar a 

estabilidade e regularidade da competição, garantido que os clubes mantinham os seus 

principais ativos – os jogadores – e desta forma beneficiar jogadores, consumidores, clubes 

e o espetáculo725. 

 

719 Cf. fls. 1998 – parágrafo 635 da PNI da visada LPFP. 

720 Cf. fls. 1998 – parágrafo 636 da PNI da visada LPFP. 

721 Cf. fls. 1998 – parágrafo 637 da PNI da visada LPFP. 

722 Cf. fls. 2663 – parágrafo 373 da PNI da visada SLB. 

723 Cf. fls. 2664 – parágrafo 374 da PNI da visada SLB. 

724 Cf. fls. 2664 – parágrafo 375 da PNI da visada SLB. 

725 Cf. fls. 2666 – parágrafos 403 e 404 da PNI da visada SLB. 
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886. Para a LPFP, as condutas visadas tinham em vista “durar apenas até que existisse uma 

suficiente normalização da situação pandémica e das competições profissionais de futebol 

e uma definição, com clareza e segurança jurídica, sobre o quadro jurídico e regulamentar 

em que as mesmas viessem a ser retomadas ou suprimidas”726. 

887. Argumenta, assim, a visada que “a ideia da AdC de que as condutas visadas tinham 

necessariamente uma duração para lá da situação excecional que se viveu naquele 

período, nomeadamente até ao fim da época 2019/2020, não tem qualquer assento no 

teor e nos objetivos das condutas ora em causa, nem na intenção das visadas por este 

processo, nem nos passos que foram sendo adotados no contexto do processo de 

negociação coletiva entre a Liga e o SJPF e subsequente acordo” , “não existindo qualquer 

prova que indicie que a duração dessas condutas se prolongaria para lá do período 

excecional que serviu de fundamento para a respetiva adoção”727. 

888. Alega também a visada Famalicão que a medida temporária prevista no comunicado de 

07.04.2020 resultava da necessidade de assegurar condições para a retoma das 

competições728, nomeadamente no sentido de mitigar o risco de as “equipas ficarem sem 

plantel a meio da competição”729. 

889. Para a LPFP os comportamentos em apreço tiveram como objetivo “proteger e assegurar 

a estabilidade e a integridade das competições de futebol profissional masculino, num 

período de grande incerteza para o futebol profissional nacional e mundial e ainda vazio 

de intervenção legal, regulamentar ou de contratação coletiva”730. Mais reitera que “as 

condutas visadas nos autos tinham em vista estritamente a prossecução de objetivos de 

política desportiva”731, atendendo a que “as competições desportivas de futebol assentam 

numa lógica de interdependência entre os clubes e os atletas”732, e que “[q]uanto mais 

 

726 Cf. fls. 2003 – parágrafo 684 da PNI da visada LPFP. 

727 Cf. fls. 2004 – parágrafo 688 da PNI da visada LPFP. 

728 Cf. fls. 1889 – parágrafo 57 (r) e (s) da PNI da visada Famalicão. 

729 Cf. fls. 1889 – parágrafo 57 (t) da PNI da visada Famalicão. 

730 Cf. fls. 1998v – parágrafo 638 da PNI da visada LPFP. 

731 Cf. fls. 1998v – parágrafo 639 da PNI da visada LPFP. 

732 Cf. fls. 1999 – parágrafo 643 da PNI da visada LPFP. 
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renhida a competitividade e menos débeis os adversários, mais valioso é o espetáculo 

desportivo”733. 

890. Também para a visada Famalicão o objetivo da conduta sub judice era “providenciar, 

ademais temporariamente, as regras necessárias à organização e integridade das 

competições desportivas”734. 

891. Para a visada Sporting, a AdC analisou os objetivos do acordo “à luz das intenções das 

partes […] vendo nestas – não obstante a referência da LPFP à debilidade existencial em 

que os clubes se encontravam mercê da compressão do calendário desportivo decorrente 

da suspensão das competições desportivas por um período superior a dois meses – uma 

suposta fraude à contratação coletiva para manter os jogadores profissionais vinculados 

aos respetivos clubes, esquecendo quer a possibilidade de recurso ao regime do layoff 

simplificado, quer a possibilidade de redução de vencimento por acordo entre as partes”735; 

sem atender, ainda, ao contexto da pandemia COVID-19, respetivos efeitos nas visadas e 

consequente necessidade de salvaguardar a situação financeira das mesmas face à 

incerteza quanto à duração e impacto daquela. 

892. A visada Famalicão alega ter sido convocada para a reunião de 07.04.2020, na qual 

participou “com o intuito de debater a retoma das competições profissionais”736 e onde 

foram discutidas questões desportivas e questões financeiras, no sentido de debater a 

criação das condições necessárias para a retoma das competições737, nomeadamente (i) 

ajustar a calendarização, (ii) adotar as medidas relativas à defesa da saúde dos atletas, 

equipas técnicas e staff de apoio e (iii) ajustar o fim da época desportiva738. 

 

733 Cf. fls. 1999 – parágrafo 644 da PNI da visada LPFP. 

734 Cf. fls. 1888 – parágrafo 57 (n) da PNI da visada Famalicão. 

735 Cf. fls. 2808 – parágrafo 324 da PNI da visada Sporting. 

736 Cf. fls. 1886 – parágrafo 43 da PNI da visada Famalicão. 

737 Cf. fls. 1886 – parágrafos 44 e 45 da PNI da visada Famalicão. 

738 Cf. fls. 1886 – parágrafo 46 da PNI da visada Famalicão. 
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893. Esta visada argumenta que foi com vista a “proteger os valores da integridade, da 

estabilidade, da verdade desportiva e do equilíbrio competitivo” que a Liga convocou a 

referida reunião739.  

894. De acordo com a visada Tondela, as medidas adotadas procuravam fazer face à 

preocupação de dar resposta à questão da extensão da época desportiva740, 

nomeadamente em relação aos jogadores cujo contrato de trabalho terminaria a 

30.06.2020, data inicialmente prevista como termo da época741. 

895. Alega ainda a visada Tondela que a sua participação na reunião de 07.04.2020 visou evitar 

um cenário de incumprimento contratual em cadeia ancorado no contexto pandémico742, 

assim se mostrando necessário “assegurar o cumprimento generalizado dos contratos 

assinados com as entidades empregadoras, as sociedades desportivas, evitando a extinção 

ilícita dos contratos de trabalho desportivo antes da verificação do respetivo termo”743. 

896. Argumenta ainda a visada que estas medidas foram concebidas “em nome de dois 

objetivos fundamentais que encontram desde logo âncora na regulamentação emanada 

pela FIFA, a que a visada deve igualmente obediência: a manutenção da estabilidade 

contratual e a integridade das competições”744. 

897. Aludindo ao cenário de incerteza e insegurança jurídica decorrentes do contexto 

pandémico745, a visada Tondela sublinha o facto de ter sido suscitada a questão de este 

contexto “poder conduzir a perturbações contratuais, nomeadamente através da 

invocação do instituto da alteração das circunstâncias (artigo 437.º, n.º 1 do Código Civil)”746. 

 

739 Cf. fls. 1886 – parágrafo 50 da PNI da visada Famalicão. 

740 Cf. fls. 1874 – parágrafo 16 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

741 Cf. fls. 1874 – parágrafo 18 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

742 Cf. fls. 1876 – parágrafos 31 e 32 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

743 Cf. fls. 1876 – parágrafo 33 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

744 Cf. fls. 1876 – parágrafo 34 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

745 Cf. fls. 1876 e 1877 – parágrafo 35 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

746 Cf. fls. 1877 – parágrafo 37 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 
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898. A visada Moreirense realça a questão da extensão da época desportiva747, indicando que 

dos seus 26 jogadores disponíveis, 10 terminavam o seu contrato no termo da época 

2019/2020748, pelo que, afirma a visada que as medidas resultantes do comunicado de 

07.04.2020 derivaram da necessidade de promoção dos princípios da integridade e 

estabilidade das competições desportivas749 e de fazer face a eventuais implicações na 

sobrevivência económica das sociedades desportivas750. 

899. Salientam, ainda, as visadas LPFP e SLB que os objetivos visados pelas condutas em análise 

“são reconhecidos como legítimos pelo Tribunal de Justiça e por diversas autoridades da 

concorrência europeias à luz do quadro jusconcorrencial”751. Em particular, resulta do 

acórdão Bosman752 que a proteção da integridade e sustentabilidade desportivas é um 

objetivo legítimo, pelo que pode justificar uma limitação à liberdade de ação de 

concorrentes (Acórdão Meca-Medina 753).  

900. No mesmo sentido, a LPFP referiu a decisão da Comissão Europeia (processo COMP/37 

806, de 25.06.2002), na qual esta considerou que “uma conduta no contexto do desporto 

que tem por objetivo a proteção da integridade das competições e a necessidade de 

assegurar a incerteza do resultado não tem um objetivo restritivo e, como tal, é necessário 

analisar os respetivos efeitos, na medida em que se trata de um objetivo legítimo”754, e bem 

assim, o seu comunicado de imprensa relativo à regulamentação da FIFA em matéria de 

transferências de jogadores, onde considerou que as regras em questão visavam um 

equilíbrio entre o direito dos jogadores à livre circulação e o legítimo objetivo de garantia 

da integridade das competições desportivas755. A LPFP menciona ainda uma decisão do 

 

747 Cf. fls. 3321 – parágrafos 30 a 33 da PNI da visada Moreirense. 

748 Cf. fls. 3321 – parágrafos 27 a 29 da PNI da visada Moreirense. 

749 Cf. fls. 3321 – parágrafo 34 da PNI da visada Moreirense. 

750 Cf. fls. 3322 – parágrafos 35 a 37 da PNI da visada Moreirense. 

751 Cf. fls. 1999 – parágrafo 646 da PNI da visada LPFP e fls. 2664 – parágrafos 380 e 381 da PNI da visada SLB. 

752 Cf. fls. 1999v – parágrafo 647 da PNI da visada LPFP. 

753 Cf. fls. 1999v – parágrafo 648 da PNI da visada LPFP. 

754 Cf. fls. 1999v – parágrafo 650 da PNI da visada LPFP. 

755 Cf. fls. 2000 – parágrafo 651 da PNI da visada LPFP. 
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Bundeskartellamt, da qual resulta o entendimento de que mesmo que uma determinada 

regra constitua uma restrição da concorrência, esta não será tida como ilícita se prosseguir 

um objetivo legítimo, como o seja a integridade das competições desportivas756. 

901. Segundo a LPFP, a imprevisibilidade da evolução da pandemia e consequente debilidade 

existencial dos clubes757 levou a que fossem tomadas medidas que mitigassem os prejuízos 

sociais e económicos, nomeadamente no sentido de “assegurar que as sociedades 

desportivas ora visadas pelo presente processo não perdessem os seus principais ativos 

necessários à continuidade das competições – os jogadores – de forma eventualmente 

iníqua ou abusiva”758.  

902. Relativamente à intenção das visadas, a LPFP refuta o entendimento da AdC vertido na 

NI759 alegando que “não faz qualquer sentido à luz das medidas legalmente disponíveis às 

sociedades desportivas que lhes permitiam, dentro do quadro legal aplicável, reduzirem 

unilateralmente os salários dos seus jogadores […], sem que tal conferisse aos jogadores 

o direito de resolver o contrato de trabalho alegando diminuição ou falta de pagamento 

da retribuição”760. 

903. Para a visada SLB, a “retenção dos jogadores” e alterações das condições laborais, sempre 

poderia ser garantida através do lay-off simplificado761, solução que seria prejudicial à 

maioria dos jogadores, podendo, neste sentido atribuir-se um outro objetivo (ou efeito) ao 

acordo: a proteção dos jogadores ou das suas condições remuneratórias762.  

904. Mais entende a visada SLB, não resultar dos autos qualquer elemento que permita concluir 

que a intenção seria a dos clubes reterem os seus jogadores, permitindo alterar as 

condições salariais ou outras dos jogadores, com a garantia de que estes não tomariam a 

 

756 Cf. fls. 2000v – parágrafo 652 da PNI da visada LPFP. 

757 Cf. fls. 2001 – parágrafo 657 da PNI da visada LPFP. 

758 Cf. fls. 2002 – parágrafo 668 da PNI da visada LPFP. 

759 Cf. fls. 2004 e 2005 – parágrafo 690, 691, 694 e 697 da PNI da visada LPFP. 

760 Cf. fls. 2004 – parágrafos 692 e 693 da PNI da visada LPFP. 

761 Cf. fls. 2664 – parágrafos 380 e 381 da PNI da visada SLB. 

762 Cf. fls. 2664 – parágrafo 382 da PNI da visada SLB. 
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iniciativa de fazer cessar o contrato, sabendo que os clubes das duas ligas portuguesas em 

causa não os contratariam763. Para esta visada, a AdC não explicou, como devia, porque 

não considera válida a motivação identificada pela LPFP, a qual acompanha764.  

905. Para a LPFP, no seu comunicado relativo às negociações com o SJPF “[n]ada se diz nesse 

comunicado ou dele se pode inferir (nem nos restantes comunicados visados pelos 

presentes autos) que, devido ao eventual insucesso futuro das negociações em curso 

quanto à redução salarial dos jogadores, as sociedades desportivas não iriam contratar 

jogadores umas das outras que resolvessem unilateralmente os seus contratos alegando 

esse motivo.”765. 

906. Para as visadas Marítimo e Vitória SC, a conduta sub judice diz respeito a uma regra 

puramente desportiva, sendo que a única intenção das visadas foi a de garantir a 

manutenção da concorrência entre clubes e a integridade das competições desportivas, 

numa altura em que não se sabia se e quando retomariam as competições”766. 

907. Mais acrescentam que “a nota de ilicitude não fez qualquer juízo sobre a conduta dos 

arguidos, quando ancorada naquele duplo vértice de (i) conceito de regra puramente 

desportiva não abrangida pelo direito da concorrência ou (ii) conduta abrangida pelo 

direito da concorrência, mas alvo de uma ponderação específica”767.  

908. Argumentam ainda que “[s]endo possível fazer a interpretação que tais regras visavam a 

proteção dos clubes, também é verdade que, quando devidamente analisado o propósito 

dos clubes, essa proteção é sempre secundária face ao princípio orientador de proteção 

da competição, o que se comprova, novamente, pelo facto de esta ter sido auto limitada 

ab initio por todos ao estritamente necessário para permitir a conclusão da época 

desportiva, não havendo quaisquer efeitos para a época desportiva seguinte”768. 

 

763 Cf. fls. 2664 – parágrafo 378 da PNI da visada SLB. 

764 Cf. fls. 2664 – parágrafo 379 da PNI da visada SLB. 

765 Cf. fls. 2005 – parágrafo 698 da PNI da visada LPFP. 

766 Cf. fls. 1829v – parágrafos 26.º e 27.º e 43.º a 45.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

767 Cf. fls. 1832v – parágrafo 40.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

768 Cf. fls. 1832v – parágrafos 49.º e 50.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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909. Invocando a proporcionalidade das medidas adotadas, a visada alega que as condutas 

visadas “limitaram-se ao estritamente necessário, tendo um âmbito bem delimitado e 

circunscrito, na medida em que apenas se aplicavam objetivamente a um conjunto muito 

restrito de jogadores, sem margem para dúvidas: somente àqueles que resolvessem 

unilateralmente o seu vínculo laboral invocando questões associadas à pandemia COVID-

19”769, “[t]endo ficado fora do âmbito objetivo de aplicação das condutas ora visadas todas 

as outras formas de cessação de vínculos laborais com jogadores admitidas à luz da 

legislação e regulamentação aplicáveis”770. 

910. Alega ainda a visada LPFP que não faz sentido sustentar que a conduta sub judice visava 

permitir que as sociedades desportivas pudessem reduzir unilateralmente os salários dos 

jogadores, porquanto, “exige-se aos clubes que comprovem periodicamente, através de 

declaração certificada por um ROC ou uma SROC, a inexistência de dívidas salariais, 

conquanto a sua não demonstração implica a aplicação de severas sanções disciplinares 

às sociedades desportivas, designadamente a subtração entre 2 a 5 pontos, moldura essa 

aumentada para o dobro em caso de reincidência”771. 

911. Segundo a visada, todas as considerações apresentadas supra determinam a conclusão de 

que “a AdC não poderia (nem pode) qualificar as condutas ora em apreço como restrições 

por objeto na aceção do artigo 9.º, n.º1 da LdC e do artigo 101.º, n.º1 do TFUE, dada a 

evidência óbvia da inexistência de qualquer objeto restritivo subjacente às mesmas”772. 

912. A visada LPFP argumenta que “as condutas visadas pelo presente processo não 

consubstanciam um acordo ilícito de não-contratação (ou no-poach), (a) porque visaram 

um objetivo legítimo, (b) não tiveram em vista nenhuma restrição à concorrência, (c) 

fizeram face a circunstâncias excecionais e tiveram um âmbito bem delimitado e 

circunscrito apenas aos objetivos que pretendiam assegurar, (d) não produziram (nem 

eram aptas a produzir) quaisquer impactos negativos em termos de salários ou outras 

 

769 Cf. fls. 2005 – parágrafo 700 da PNI da visada LPFP. 

770 Cf. fls. 2005 – parágrafo 701 da PNI da visada LPFP. 

771 Cf. fls. 2005 e 2006 – parágrafo 704 e 705 da PNI da visada LPFP. 

772 Cf. fls. 2007 – parágrafo 709 da PNI da visada LPFP. 
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condições de trabalho e (e) não reduziram a mobilidade nem a liberdade de escolha dos 

trabalhadores”773. 

913. Mais entende que “[a]inda que se considerasse que as condutas visadas poderiam ser 

reconduzíveis a tal figura – o que não se concede – sempre se dirá que as significativas 

eficiências e efeitos pró-concorrenciais geradas em termos do bem estar dos 

consumidores e de todos os que beneficiam da organização das competições organizadas 

pela Liga, incluindo os próprios jogadores, justificam as condutas visadas à luz das regras 

da concorrência.” 774. 

21.3.4.1.3. Análise e conclusões da AdC 

Do conceito de restrição pelo objeto 

914. A AdC acompanha o entendimento das visadas, nos termos recentemente reiterados pelo 

TJUE, de acordo com o qual o conceito de restrição por objeto deve ser interpretado de 

forma restritiva “e só pode ser aplicado a determinadas práticas colusórias entre empresas 

que revelem, por si só e atendendo ao teor das suas disposições, aos objetivos por elas 

visados, bem como ao contexto económico e jurídico em que se inserem, um grau 

suficiente de nocividade para a concorrência para que se possa considerar que não há que 

examinar os seus efeitos”. Além disso, “no âmbito da apreciação do referido contexto, há 

que tomar em consideração a natureza dos bens ou dos serviços afetados e as condições 

reais do funcionamento e da estrutura do mercado ou dos mercados em causa”775. 

915. Quanto à intenção das partes, ainda que não constitua um elemento necessário para 

determinar a natureza restritiva de um acordo, nada impede que a AdC a tenha em 

conta776. Assim, “o objeto anticoncorrencial de um acordo pode ser deduzido não apenas 

do conteúdo das suas cláusulas, mas também da intenção das partes na medida em que 

 

773 Cf. fls. 2014 – parágrafo 773 da PNI da visada LPFP. 

774 Cf. fls. 2014 – parágrafo 774 da PNI da visada LPFP. 

775 Cf. Acórdão do TJUE (Quarta Secção) de 30/01/2020, Generics (UK) Ltd e o. contra Competition and Markets 

Authority, processo C-307/18, pars. 67 e 68. 

776 Cf., por todos, Acórdão do Tribunal de Justiça, de 06.10.2009, processos apensos C-501/06 P, C-513/06 P, 

C-515/06 P e C-519/06 P, parágrafo 58. 
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esta surge da ‘génese’ do acordo e/ou se manifesta nas ‘circunstâncias nas quais foi 

implementado’ e na ‘conduta’ das empresas em causa”777. 

916. No entanto, reitere-se, a qualificação de restrição por objeto não está reservada aos 

acordos clássicos de fixação de preços, limitação de produção ou partilha de mercados. 

Veja-se o exemplo dos acordos pay for delay, cujo enquadramento como uma restrição da 

concorrência por objeto foi validado pelos tribunais europeus. Destaque, neste contexto, 

para o caso Lundbeck778, que a Comissão concluiu tratar-se de um acordo restritivo pelo 

objeto, tendo esta decisão sido mantida pelo Tribunal Geral e, a final, pelo Tribunal de 

Justiça. Nas palavras do Tribunal Geral: “os acordos controvertidos eram comparáveis aos 

acordos de exclusão do mercado, que figuram entre as restrições mais graves da 

concorrência” 779.  

917. Ainda de acordo com o Tribunal Geral,  

“não é necessário que o mesmo tipo de acordos já tenha sido condenado pela Comissão 

para que possa ser considerado uma restrição da concorrência por objetivo. O papel da 

 

777 Cf. Decisão da Comissão n.º AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility rules, de 08.12.2017,  

parágrafo (156); tradução livre do original: “the anti-competitive object of an agreement may be deduced not 

only from the content of its clauses but also from the intention of the parties as it arises from the "genesis" 

of the agreement and/or manifests itself in the "circumstances in which it was implemented" and in the 

"conduct" of the companies concerned”. 

778 Este processo dizia respeito a um conjunto de acordos celebrados por esta empresa, a principal (ou, 

nalguns mercados nacionais, a única) empresa presente no mercado relevante, nos termos dos quais pagou 

a empresas de genéricos – concorrentes potenciais – para que permanecessem fora do mercado por um 

determinado período, na emergência do fim da proteção conferida pelas patentes do medicamento original 

da Lundbeck. De acordo com a Comissão, num cenário em que não tinha havido violação de patentes da 

Lundbeck, esta empresa logrou assim impedir que os seus potenciais concorrentes entrassem no mercado, 

mediante pagamentos compensatórios em valor que superava os ganhos que iriam obter pela venda desses 

medicamentos, permitindo assim à Lundbeck assegurar a manutenção de um poder de mercado equivalente, 

pela garantia de não concorrência dos fabricantes genéricos. 

779 Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção) de 8 de setembro de 2016, H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd 
contra Comissão Europeia. processo T-472/13, parágrafo 435. 
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experiência, referido pelo Tribunal de Justiça no n.° 51 do acórdão CB/Comissão, […] não 

está relacionado com a categoria específica de um acordo num setor particular, mas 

remete para o facto de que está estabelecido que determinadas formas de colusão são, 

em geral e à luz da experiência adquirida de tal modo suscetíveis de terem efeitos 

negativos na concorrência que não é necessário demonstrar que produzem efeitos no 

processo em causa. O facto de a Comissão não ter considerado, no passado, que um 

acordo de um determinado tipo era, pelo seu próprio objetivo, restritivo da concorrência 

não é, em si mesmo, suscetível de a impedir de o fazer no futuro, na sequência de uma 

análise individual e circunstanciada das medidas controvertidas, atendendo ao seu 

conteúdo, à sua finalidade e ao seu contexto780. 

918. Este entendimento foi expressamente acolhido pelo TJUE:  

“não é, de modo nenhum, exigido que o mesmo tipo de acordos já tenha sido condenado 

pela Comissão para que estes possam ser considerados restritivos da concorrência por 

objetivo […] Para efeito da qualificação de «restrição por objetivo» de um dado acordo, 

apenas importam as características próprias deste […], do qual deve ser deduzida a 

eventual nocividade particular para a concorrência, se necessário em resultado de uma 

análise pormenorizada desse acordo, dos seus objetivos e do contexto económico e 

jurídico em que se insere.”781. 

919. Com efeito, as condutas listadas no artigo 101. °, n.º 1, TFUE, e, bem assim no n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012, não formam uma lista exaustiva de colusões proibidas, não se 

excluindo que outros tipos de acordos sejam qualificados como restrições por objetivo (ou 

objeto), desde que revelem suficiente grau de nocividade. 

 

780 Acórdão do Tribunal Geral de 8 de setembro de 2016, no processo T-472/13, H. Lundbeck A/S e Lundbeck 
Ltd., c. Comissão Europeia, par. 438, e jurisprudência aí citada. No mesmo sentido, v. Conclusões da 
Advogada-Geral Verica Trstenjak apresentadas a 4 de setembro de 2008, no processo C-209/07, Competition 
Authority contra Beef Industry Development Society Ltd e Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd., pars. 47-
48. 

781 Cf. Acórdão do TJUE de 25/03/2021, H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd contra Comissão Europeia, processo 

C-591/16 P, pars. 130 e 131. 
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920. Em todo o caso, a Comissão publicou, em 01.03.2022, uma proposta de revisão das 

orientações relativas aos acordos de cooperação horizontal, para consulta pública782. 

Neste documento, a Comissão afirma expressamente que os cartéis na compra incluem 

práticas restritivas nos mercados laborais (referindo-se concretamente aos acordos de 

fixação de salários)783. 

921. A este respeito cumpre referir que, em termos económicos, a partilha de mercados 

acarreta uma nocividade para a concorrência semelhante à de um cartel de fixação de 

preços, não existindo nenhum tratamento diferenciado dos tribunais europeus quando 

confrontados com este tipo de práticas784. Do mesmo modo, a repartição de fornecedores 

representa uma nocividade para a concorrência semelhante à de um cartel de fixação dos 

preços de compra. 

922. E quanto ao argumento da visada Sporting (cf. parágrafos 880 e 881) de que a AdC teria, 

erradamente, qualificado a contratação de jogadores como um input e a prática sub judice 

como uma repartição de fontes de abastecimento, esclarece-se que a própria Comissão, 

bem como o Advogado-Geral do processo Bosman785, já se referiram aos acordos entre 

sociedades desportivas que restringem a concorrência entre si pela contratação de 

jogadores como uma forma de repartição de fontes de abastecimento: 

“Em meu entender, é também claro que a regulamentação agora analisada constitui uma 

restrição da concorrência para efeitos do artigo 85. °, n.º 1. As cláusulas de nacionalidade 

 

782 Cf. Annex to the Communication from the Commission – Approval of the content of a draft for a 

Communication from the Commission Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, C(2022)1159 final (doravante 

“Draft Guidelines”). 

783 Idem, parágrafo 316.  

784 Cf. Estudo “Quantifying antitrust damages - Towards non-binding guidance for courts”, dezembro de 2009, 

pág. 15, disponível na página eletrónica da Comissão Europeia: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf (Cf. anexo 12, 

constante do CD-ROM a fls. 5523). 

785 Cf. Conclusões do Advogados-Geral Carl Otto Lenz, apresentadas em 20.09.1995 no processo C-415/93, 

parágrafo 262. 
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restringem a possibilidade de cada clube fazer concorrência a outros clubes através da 

contratação de jogadores. Isto constitui uma restrição da concorrência entre estes clubes. 

A Comissão sustentou, com razão, que estas cláusulas levam a uma «repartição das... 

fontes de abastecimento», para efeitos do artigo 85. °, n.º 1, alínea c). O mesmo é válido 

quanto à regulamentação das transferências. Como a Comissão referiu, esta 

regulamentação institui, em vez do sistema normal da oferta e da procura, um mecanismo 

unitário que mantém uma dada situação de concorrência e retira aos clubes a 

possibilidade de utilizarem as hipóteses de contratação de jogadores que, numa situação 

de concorrência normal, lhes seriam oferecidas.”. 

923. A esta luz, reitera-se que: 

“Os acordos de não-angariação obstam a um comportamento independente das empresas 

na aquisição do input trabalho, sendo suscetíveis de violar as disposições nacionais da 

concorrência dos EM da EU, assim como, em Portugal, do artigo 9.º da Lei da Concorrência 

e, se aplicável, do artigo 101.º do TFUE.  

Ainda que não incidindo especificamente sobre a contratação de trabalhadores e as suas 

condições remuneratórias, é vasta a prática decisória da CE relativa a práticas 

anticoncorrenciais, por fixação de preços de compra de inputs e repartição de fontes de 

abastecimento. Destaca-se, a título ilustrativo, dois precedentes da CE. Os dois casos 

respeitam a cartéis no mercado da compra e primeira transformação de uma matéria-

prima (i.e., de um input, o tabaco em rama), através dos quais as empresas acordaram em 

(i) fixar os preços de aquisição da matéria-prima, (ii) repartir as quantidades do input que 

seriam adquiridas, e (iii) repartir os fornecedores, restringindo a concorrência. Os 

processos foram apreciados como violações, por objeto, do normativo correspondente ao 

atual artigo 101.º do TFUE, tendo sido confirmadas pelo tribunal”786. 

924. Assim, não obstante a prática em causa no processo Tabaco em rama (Itália) não dizer 

respeito especificamente a práticas no mercado laboral, a mesma mantém-se relevante na 

medida em que o Tribunal se pronunciou expressamente sobre a nocividade dos acordos 

 

786 Cf. “Acordos no mercado de trabalho e política de concorrência – Issues Paper – Versão Final”, setembro 

de 2021 (doravante, “Issues Paper Final”), p. 26. 
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de repartição de fornecedores (cf. parágrafo 397 da NI e 842 da presente Decisão). Pelos 

mesmos motivos, mantém-se relevante a referência aos casos CNMC – Transitarios e 

Peluqueria profesional. O facto de estes casos dizerem respeito a cartéis mais abrangentes 

incluindo outro tipo de práticas, por um lado, e não terem ocorrido no setor do desporto, 

por outro, não retira pertinência – nem permite desqualificar como antecedente relevante 

para os presentes autos – à análise aí realizada especificamente sobre as práticas de 

repartição de fornecedores e de não contratação, respetivamente. 

925. Por outro lado, a factualidade subjacente ao caso da autoridade croata referido pela LPFP 

não consente plena transposição para os presentes autos, porquanto diz respeito a uma 

prática de abuso de posição dominante787.  

926. De resto, e em todo o caso, resulta do exposto supra que o facto de a AdC não se ter 

pronunciado previamente sobre acordos de não-contratação no setor do desporto e/ou 

no contexto de uma pandemia, não significa que não possa (i) apreciar a prática em causa 

à luz do direito da concorrência; (ii) sancionar essa prática como uma restrição à 

concorrência e (iii) qualificar a prática sub judice como uma restrição por objeto, se tal 

resultar da análise do seu teor, dos seus objetivos e do contexto económico e jurídico em 

causa.  

927. No mais, a análise particular da conduta sub judice exigida pela especificidade do setor do 

desporto será detalhada na secção 21.3.1. 

928. Sendo que, também não releva o facto de a jurisprudência em matéria de acordos de não 

contratação citada na NI não coincidir inteiramente com aquela citada no Issues Paper 

publicado pela AdC, porquanto se trata de documentos que visam cumprir fins 

marcadamente diferentes. O segundo visando descrever, tão exaustivamente quanto 

possível, o estado da arte da aplicação do direito da concorrência a condutas nos mercados 

laborais em geral; o primeiro, visando trazer à colação prática decisória específica por 

referência ao caso concreto e que releve ter em conta, sempre e na medida em que for 

relevante, na aplicação do direito ao mesmo. Por outro lado, quanto ao facto de a AdC ter 

emitido uma Nota de Ilicitude relativamente à factualidade sub judice antes da publicação 

 

787 Cf. fls. 1996 a 1997 - parágrafos 624 a 628 da PNI da visada LPFP. 
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do Issues Paper, resta apenas dizer que a atividade da AdC relacionada com a publicação 

de estudos no âmbito das suas atribuições em nada condiciona o exercício dos seus 

poderes sancionatórios. 

929. Quanto ao alegado desconhecimento generalizado da nocividade dos acordos de não 

contratação, releva desde logo afirmar que a consciência da ilicitude da prática sub judice 

por parte das visadas nos presentes autos é avaliada na secção 21.5. De resto, o Issues 

Paper da AdC enquadra-se na crescente atenção que vem sendo dada às práticas 

restritivas da concorrência nos mercados laborais pela doutrina e prática decisória das 

autoridades de concorrência a nível mundial e da qual não cabe aqui dar nota exaustiva788. 

930. Quanto ao argumento das visadas SLB e LPFP de que a prática em causa nos autos não diz 

respeito a um acordo de não contratação, ou a um acordo de contratação tout court (cf. 

parágrafo 876), releva apenas reiterar que, independentemente do âmbito do acordo, do 

respetivo contexto e do setor em causa nos presentes autos, resulta da factualidade 

referida na secção 19 que as sociedades desportivas visadas se obrigaram a não contratar 

jogadores umas das outras, pelo que, independentemente da conclusão relativamente à 

sua natureza restritiva – incluída na secção infra – mantém-se a qualificação da prática sub 

judice como um acordo de não contratação.  

931. De resto, recorde-se, de acordo com a Comissão: 

“A repartição de fornecedores é uma estratégia para impedir a subida de preços tendo em 

conta que um fornecedor alocado a um transformador específico não seria capaz de 

vender a outros transformadores e encontrar-se-ia limitado a aceitar o preço oferecido 

pelo seu transformador”789. 

 

788 Cf. “Acordos no mercado de trabalho e política de concorrência – Issues Paper – Versão Final”, setembro 

de 2021 (doravante, “Issues Paper Final”). 

789 Cf. Decisão da Comissão, cit., parágrafo 281. Tradução livre do original: “By fixing volume quotas and 

allocating suppliers, the processors were prevented from competing for market shares and might have 

gradually succeeded in preventing or limiting the increase of purchase prices given that each allocated 

supplier would not be able to play buyers one against each other as happens in the normal competitive 

market. In other words, allocation of suppliers is a strategy to prevent price increases as a supplier allocated 
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932. Por outro lado, conforme já expressamente decidido pela ANMC790: 

“A contratação de trabalhadores é um parâmetro de concorrência entre empresas […], 

dado que o fator trabalho não deixa de ser um input para a atividade empresarial, e o 

acordo tem por objeto e efeito reduzir a concorrência entre as empresas cartelizadas na 

aquisição desse input. Por outro lado, e como se refere acima, é necessário ter em 

consideração que este acordo também é apto a afetar as condições do referido input de 

modo a prejudicar os trabalhadores.” 

933. Acresce que, de acordo com a Comissão, a qualificação de um acordo entre empresas com 

vista à de não contratação de trabalhadores entre si como uma repartição de fontes de 

abastecimento abrange especificamente os acordos entre sociedades desportivas que 

restringem a concorrência entre si pela contratação de jogadores (cf. parágrafo 922). 

934. Prosseguindo, a AdC não contesta que a integridade das competições constitui um objetivo 

legítimo à luz do direito da concorrência, conforme resulta da decisão da Comissão 

Europeia (processo COMP/37 806); do comunicado de imprensa IP/02/824, de 05.06.2002 

ou do comunicado de imprensa do Bundeskartellamt de 31.05.2021 (cf. parágrafo 900). No 

entanto, resulta inequivocamente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que um acordo 

 

to a specific processor would not be able to sell to other processors and would find itself price-constrained 

by its allocated processor. In addition, by fixing purchasing quotas, the processors limited and controlled the 

suppliers’ production and the production of their competitors”. 

790 Idem, pp. 90 e 93. Tradução livre do seguinte original: “El hecho de que las empresas puedan arrebatarse 

trabajadores entre sí no deja de elevar el valor de mercado de éstos, lo que genera un incremento de costes, 

en este caso laborales, amén de la disfunción que pueda generar en los procesos productivos de la empresa 

la pérdida inesperada de un trabajador, tanto más cuanto más cualificado y estratégico en la organización 

sea éste. Por tanto, no deja de estar este acuerdo también íntimamente relacionado con el incremento de 

costes y su impacto en el margen. […] La contratación de trabajadores es un parámetro de competencia entre 

empresas, también en el negocio transitario, puesto que el factor trabajo no deja de ser input para la actividad 

empresarial, y el pacto alcanzado tiene por objeto y efecto reducir la competencia entre las empresas 

cartelizadas en la adquisición de este input. Por otro lado, y como ya se ha señalado más arriba, hay que tener 

presente que este pacto es también apto para afectar a las condiciones de dicho input en sentido perjudicial 

para los trabajadores”. 
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pode ser qualificado como restritivo da concorrência por objeto, mesmo quando 

prossegue outros objetivos legítimos. A este respeito, afirmou já o Tribunal de Justiça no 

acórdão Irish Beef791 que,  

“ainda que seja provado que as partes de um acordo actuaram sem qualquer intenção 

subjectiva de restringir a concorrência, mas com o intuito de encontrar uma solução para 

os efeitos de uma crise sectorial, essas considerações não são relevantes para efeitos da 

aplicação da referida disposição. Com efeito, pode considerar-se que um acordo tem um 

objecto restritivo da concorrência mesmo que não tenha por único objectivo restringir a 

concorrência, prosseguindo igualmente outros objectivos legítimos”. 

935. No mesmo sentido, veja-se o acórdão IAZ792,  

“Therefore, the purpose of the Agreement, regard being had to its terms, the legal and 

economic context in which it was concluded and the conduct of the parties, is appreciably 

to restrict competition within the common market, notwithstanding the fact that it also 

pursues the objective of protecting public health and reducing the cost of conformity 

checks. That finding is not invalidated by the fact that it has not been established that it 

was the intention of all the parties to the Agreement to restrict competition.” 

936. Assim, e tal como firmado recentemente pela Comissão Europeia no caso ISU793, tendo 

ficado demonstrado com base no teor, objetivos e contexto do acordo que o mesmo tem 

um objeto restritivo da concorrência, o facto de também ter – alegadamente – outros 

objetivos legítimos, não põe em causa aquela conclusão. 

Aplicação ao caso concreto 

937. Relativamente aos argumentos das visadas quanto ao teor dos comunicados, importa 

reiterar que a conduta em causa nos presentes autos diz respeito a um único acordo que 

 

791 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 20.11.2008, Competition Authority contra Beef Industry Development 

Society Ltd e Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd., processo C-209/07, parágrafo 21. 

792 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 08.11.1983, NV IAZ International Belgium e outros contra Comissão 

das Comunidades Europeias, processos apensos 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, parágrafo 25. 

793 Decisão da Comissão europeia, de 08.12.2017, Case AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility 

rules, C(2017) 8240 final, parágrafo (158). 
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foi celebrado em 07.04.2020 entre as sociedades desportivas visadas que participaram na 

reunião dessa data, mas dizendo respeito à (não) contratação de quaisquer jogadores 

profissionais a jogar em equipas portuguesas, tendo as restantes sociedades desportivas 

visadas aderido ao mesmo, em 08.04.2020, vinculando-se nos exatos termos em que fora 

celebrado na véspera (cf. parágrafo 815). 

938. Assim, resultava do conteúdo do acordo que, qualquer jogador vinculado a uma das 

sociedades desportivas visadas que viesse a ter justa causa para resolver o seu contrato, 

por “questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer 

decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época 

desportiva”, não seria contratado por nenhuma das restantes sociedades desportivas 

visadas. Por outro lado, o teor do acordo revela que o mesmo está diretamente 

relacionado com as circunstâncias excecionais provocadas pela pandemia Covid-19, não 

tendo ficado demonstrado que tivesse como limite temporal a época desportiva 

2019/2020.  

939. A AdC reconhece que a estabilidade e integridade das competições constitui um objetivo 

legítimo à luz do direito da concorrência.  

940. No entanto, refira-se que, conforme também afirmado pelas visadas (cf. parágrafos 901 e 

908), a sua principal preocupação era a de minimizar o impacto financeiro da pandemia na 

tesouraria das sociedades desportivas, tendo o acordo sido um dos meios através dos 

quais procuraram minorar aquele impacto, visando impedir que os jogadores que, tendo 

justa causa para o fazer por “questões provocadas em consequência da pandemia do 

Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da 

extensão da época desportiva”, rescindissem os seus contratos. 

941. Assim, o objeto do acordo em causa nos presentes autos foi o de manter os jogadores que 

vinculados às sociedades desportivas, limitando o incentivo dos jogadores em resolver os 

seus contratos por “questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou 

de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão 

da época desportiva”. Pelo que, através do acordo, as sociedades desportivas visadas 

adotaram uma posição negocial, conjunta e coordenada, perante os seus principais 

fornecedores de força de trabalho inerente à sua atividade comercial – os jogadores. Neste 

quadro, mesmo admitindo que a manutenção da estabilidade dos plantéis e integridade 
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das competições pudessem se garantidas por via do acordo, surgem como eventuais 

consequências de tal conduta, mas não constituíram o seu objeto. 

942. De qualquer forma, o argumento de que o acordo serviu para garantir a estabilidade e a 

integridade das competições, gerando benefícios para consumidores, jogadores e 

sociedades desportivas, é potencialmente enquadrável, à luz do direito da concorrência, 

como um eventual ganho de eficiência, remetendo-se para a secção 21.3.6 a análise 

detalhada sobre esta matéria. 

943. Como tal, independentemente de ter ou não ficado demonstrado nos autos que as 

sociedades desportivas tenham procurado reduzir os salários ou outras condições 

remuneratórias dos jogadores sem o seu acordo, qualquer jogador que ponderasse 

rescindir unilateralmente o seu contrato de trabalho  “evocando questões provocadas em 

consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes 

da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva”, teria sempre de se 

confrontar com aquela posição tomada pela quase totalidade dos clubes participantes nas 

competições organizadas pela LPFP na época de 2019/2020. 

944. O acordo é, assim, concretamente apto a reduzir a pressão concorrencial entre as 

sociedades desportivas visadas, sendo passível de alterar o resultado que seria obtido 

através do livre jogo concorrencial, substituindo-o por outro que é influenciado, ou mesmo 

determinado pela coordenação de comportamento no sentido de restringir a procura no 

mercado da contratação de jogadores profissionais.  

945. Desde logo, aquela suscetibilidade de alterar o livre jogo concorrencial manifestar-se-ia no 

processo de decisão dos jogadores abrangidos pelo âmbito do acordo, em rescindir o seu 

contrato ou não, que passou a estar constrangida pelo risco, de, caso o fizessem, não 

encontrarem empregador junto de qualquer das sociedades desportivas visadas. 

946. Relativamente ao argumento da LPFP e SLB de que as sociedades desportivas poderiam 

reduzir unilateralmente os salários dos seus jogadores, recorrendo ao lay-off (cf. 

parágrafos 902 e 903), não é pacífico que o recurso ao lay-off representasse a medida mais 

adequada para os contratos de trabalho desportivo, uma vez que este suspende o contrato 

e por isso não haveria qualquer obrigação contratual para o jogador durante o período do 
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lay-off, incluindo ao nível do treino e da manutenção da boa forma física para uma eventual 

retoma das competições (cf. parágrafos 362 a 364).  

947. Por fim, relativamente ao argumento das visadas Marítimo e Vitória SC de que a conduta 

aqui em causa diria respeito a uma regra puramente desportiva e, nessa medida que 

estaria fora do âmbito de aplicação do direito da concorrência (cf. parágrafo 907), já se 

pronunciou claramente o TJ794: “[…]a simples circunstância de uma regra ter carácter 

puramente desportivo não exclui do âmbito de aplicação do Tratado a pessoa que exerce 

uma actividade regulada por essa regra ou o organismo que a instituiu […]”, sendo que 

“mesmo que essas regras não constituam restrições à livre circulação, dado que dizem 

apenas respeito a questões de desporto e que, enquanto tais, são estranhas à actividade 

económica […], essa circunstância não implica que a atividade desportiva em causa escape 

necessariamente ao âmbito de aplicação dos artigos 81.º CE e 82.º CE, nem que essas 

regras não preencham as condições de aplicação desses artigos.”. 

948. Já relativamente à análise casuística a que, alternativamente, estaria a AdC obrigada a 

realizar, remete-se para a secção 21.3.1. 

21.3.4.2. Contexto jurídico e económico 

21.3.4.2.1. Análise da AdC em sede de NI 

949. Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do RECITJ, “um jogador só pode celebrar um contrato de 

trabalho desportivo se não se encontrar vinculado desportivamente a outro Clube ou se 

apenas faltarem 6 meses para caducar o contrato em vigor” (artigo 12.º, n.º 1). 

950. Por outro lado, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, “a desvinculação do jogador 

profissional em relação ao clube pelo qual se encontra registado apenas pode resultar de: 

a) Caducidade; 

b) Revogação por acordo das partes; 

c) Despedimento com justa causa promovido pela entidade empregadora desportiva; 

 

794 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 18.06.2066, processo C-519/04P, Meca-Medina c. Comissão, parágrafo 

27. 
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d) Resolução com justa causa por iniciativa do praticante desportivo; 

e) Denúncia por qualquer das partes durante o período experimental; 

f) Despedimento coletivo; 

g) Denúncia por iniciativa do praticante desportivo, quando contratualmente estiver 

convencionada mediante o pagamento à entidade empregadora de uma indemnização 

fixada para o efeito”. 

951. Assim, a cessação por iniciativa do jogador é uma das formas previstas no Contrato 

Coletivo de Trabalho para a cessação do contrato de trabalho dos jogadores de futebol 

profissional, com795 ou sem796 justa causa. 

952. Em resultado das negociações da LPFP com o SJFP no contexto da pandemia COVID-19, 

ficou acordado que seriam incluídas no Contrato Coletivo de Trabalho um conjunto de 

propostas da LPFP (cf. parágrafo 553), tendo também ficado acordado que as mesmas não 

constituiriam justa causa de cessação do contrato de trabalho desportivo.  

953. Assim, não obstante a LPFP e o SJFP terem chegado a acordo nomeadamente quanto a 

matérias relacionadas com a extensão da época desportiva, os jogadores sempre 

poderiam, no exercício da sua liberdade contratual, rescindir o seu contrato 

unilateralmente e sem justa causa nomeadamente motivados por questões relacionadas 

com a pandemia COVID-19 (cf. parágrafo 553). 

954. Com efeito, conforme referido supra (cf. parágrafo 554) as medidas acordadas pelos clubes 

entre si e que são objeto do presente processo contraordenacional não foram objeto de 

qualquer negociação entre a LPFP e o Sindicato dos Jogadores. 

955. Por outro lado, o SJFP não concordou com as seguintes medidas:  

“1. Aceitar que os jogadores e os clubes celebrem acordos de redução salarial; 

 

795 Artigo 43.º, do Contrato Colectivo de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 

o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. 

796 Artigos 46.º, 47.º e 50.º do Contrato Colectivo de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. 
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2. Acordar que, na falta de convenção entre jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato 

determinam uma redução percentual do salário anual dos jogadores, repercutido nos 

meses de abril até ao término da época.” 

956. A este respeito, realça-se que constituem justa causa de resolução do contrato por 

iniciativa do jogador, nomeadamente, a falta de pagamento da retribuição que se 

prolongue por mais de 30 dias e a falta culposa do pagamento pontual da retribuição na 

forma devida797, imputáveis à entidade patronal. 

957. Neste quadro, verifica-se assim que, na mesma data em que a LPFP comunicou que não 

conseguiu obter o acordo coletivo dos jogadores quanto a questões financeiras, os clubes 

acordaram entre si absterem-se de contratar jogadores que rescindissem unilateralmente 

o seu contrato de trabalho por motivos relacionados com a pandemia COVID-19, 

nomeadamente a extensão da época desportiva. 

958. Ora, a vigência do acordo entre os clubes de futebol da Primeira e Segunda Ligas em causa 

nos presentes autos distorce as escolhas dos agentes e altera o normal funcionamento no 

mercado de contratação de jogadores de futebol profissional. Em especial, o acordo 

impedia que os atletas profissionais que rescindissem os seus contratos de trabalho por 

motivos relacionados com a pandemia COVID-19 encontrassem novo empregador entre 

os clubes da Primeira e Segunda Ligas. 

959. Por seu turno, a referida distorção no normal funcionamento do mercado é passível, pelo 

seu objeto e natureza, de impedir, falsear e restringir a concorrência entre os clubes de 

futebol profissional da Primeira e Segunda Ligas. Um tal acordo é, nesta medida, 

concretamente apto a causar danos para os jogadores de futebol profissional em Portugal, 

bem como aos consumidores dos bens e serviços oferecidos pelos clubes envolvidos no 

acordo, em particular os jogos de futebol.  

 

797 Cf. artigo 43.º, n.º 1, alíneas a) e b) do CCT. 
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21.3.4.2.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

Contexto jurídico 

960. A LPFP refere que a conduta sub judice tem subjacente dois ramos do direito, cujos 

objetivos conflituam com os interesses protegidos pelo direito da concorrência: o direito 

do trabalho e o direito do desporto798. 

961. Em primeiro lugar, “a defesa da concorrência e de um mercado livre nem sempre é 

compatível com a função de proteção do trabalhador do direito laboral”799, como já foi 

reconhecido pelo TJUE no acórdão Albany; alegando, neste quadro, que “os trabalhadores 

(em particular os por conta de outrem) não estão diretamente sujeitos às regras de direito 

da concorrência, por não se encontrarem abrangidos pelo conceito de «empresa»”800. 

962. Por outro lado, sobre a colaboração entre a LPFP e o SJPF801, sublinha a visada que “as 

condutas visadas não podem ser vistas sem atender ao caráter acessório ou antecipatório 

do processo de negociação coletiva com o SJPF – em particular quanto ao tema da 

prorrogação da época 2019/2020 e ao correspondente impacto nos vínculos laborais dos 

jogadores”, devendo ser valoradas à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça no 

Acórdão Albany802.  

963. A este respeito, mas com um argumento diferente, entendem as visadas Marítimo e Vitória 

SC que “[e]m momento algum pode vingar o argumento de que as condutas dos arguidos 

são anti-concorrenciais apenas e porque tão só não foram objeto de acordo expresso e 

público com o sindicato dos jogadores, tal como se a intervenção de um sindicato, fosse 

ele qual fosse, constituísse automaticamente o garante de cumprimento de normas do 

direito da concorrência”803. Acresce que, “mesmo aqui, a Nota de Ilicitude faz uma 

presunção, que parte de factos conhecidos, tal como o seja uma hipotética e eventual 

 

798 Cf. fls. 2007 – parágrafo 710 da PNI da visada LPFP. 

799 Cf. fls. 2007 – parágrafo 715 da PNI da visada LPFP. 

800 Cf. fls. 2007 – parágrafo 717 da PNI da visada LPFP. 

801 Cf. fls. 2002 e 2003 – parágrafo 675, 677 e 680 da PNI da visada LPFP. 

802 Cf. fls. 2003 – parágrafo 683 da PNI da visada LPFP. 

803 Cf. fls. 1839v – parágrafo 97.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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oposição do sindicato dos jogadores”804, a qual, segundo as visadas, não aconteceu, tendo-

se o SJPF limitado a rejeitar a possibilidade de aplicação do lay-off simplificado aos 

jogadores de futebol805. 

964. Em segundo lugar, para a LPFP, a especificidade do setor do desporto806 faz com que este 

seja “um setor em que as restrições de natureza horizontal são essenciais para garantir a 

existência de um produto final, […] havendo, assim, a necessidade de imposição de regras 

que permitam um equilíbrio entre os participantes nas competições desportivas”807. 

965. Realçam as visadas LPFP e Sporting a especialidade do contrato de trabalho de 

desportistas profissionais face ao Código do Trabalho, cuja normas se aplicam 

subsidiariamente, desde que compatíveis com a especificidade deste contrato de 

trabalho808. Conforme referem as visadas LPFP, Sporting809, Tondela e Feirense810, as 

particularidades deste contrato de trabalho dizem respeito nomeadamente: 

(i) À obrigatoriedade de incluir um termo, constituindo este um mecanismo de proteção 

do desporto, da própria competição desportiva profissional e dos clubes com menos 

capacidade económica, permitindo ao clube empregador a vinculação do jogador 

durante certo período de tempo; 

(ii) À possibilidade de incluir regras limitativas da liberdade de trabalho relacionadas com 

as transferências de jogadores (para assegurar a manutenção do equilíbrio entre os 

clubes em competição essenciais à salvaguarda da igualdade de oportunidades e 

incerteza de resultados) ou com a exclusão da livre denúncia, exceto por acordo entre 

as partes (tendo em vista acautelar os prejuízos gerados pela cessação de um contrato 

pelo jogador), bem como a existência de períodos de inscrição fixos que visam garantir 

a estabilidade dos plantéis e das competições.  

 

804 Cf. fls. 1839v – parágrafo 98.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

805 Cf. fls. 1839v – parágrafo 99.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

806 Cf. fls. 2007 – parágrafo 718 da PNI da visada LPFP. 

807 Cf. fls. 2007 – parágrafo 719 da PNI da visada LPFP. 

808 Cf. fls. 2008 – parágrafo 722 da PNI da visada LPFP e fls. 2811 - parágrafo 331 da PNI da visada Sporting. 

809 Cf. fls. 2809 a 2812 - parágrafos 327 a 330 e 332 a 335 da PNI da visada Sporting. 

810 Cf. fls. 1875 e 1876 – parágrafos 23, 26 e 29 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 
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966. Para a visada Famalicão “as regras de contratação de jogadores profissionais diferem em 

larga medida das regras laborais comuns e restringem a liberdade dos jogadores sem que 

tal atente ao direito da concorrência”811, mais argumentando que “a liberdade dos 

jogadores para rescindirem o seu contrato e se juntarem a um novo clube já é muito 

limitada pela regulamentação em vigor, que se considera conforme ao direito da 

concorrência”812. 

967. Para a LPFP, “as condutas em apreço serviam para fazer face a um período excecional, até 

que existisse alguma certeza e visibilidade sobre (a) o que aconteceria às competições 

profissionais da Liga nessa época e (b) um acordo definitivo sobre a prorrogação da época 

desportiva e o consequente impacto de tal acordo nos vínculos laborais entre as 

sociedades desportivas e os jogadores profissionais de futebol masculino”813. 

968. O que, segundo a LPFP, “sucedeu a partir do momento em que foi publicado o Decreto-Lei 

n.º 18-A/2020 e o Governo autorizou a retoma da Liga NOS (mas já não a LigaPro) através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, e com a subsequente 

celebração do Memorando de Entendimento em 4 de maio de 2020 e do Acordo CTT em 7 

de maio de 2020”814, e para a LigaPro, “a partir do momento em que a competição foi 

definitivamente suspensa para a época 2019/2020, o que ocorreu em 5 de maio de 

2020”815. Com efeito, entende a LPFP, “a partir desse momento deixou de se colocar a 

possibilidade de os jogadores utilizarem a prorrogação da época desportiva como 

fundamento para resolver os respetivos contratos, podendo prosseguir a normal dinâmica 

da contratação de jogadores, balizada apenas pelos períodos de inscrição que viessem a 

ser definidos para a janela de transferências de verão e as regras legais e regulamentares 

aplicáveis.”816. 

 

811 Cf. fls. 1889 – parágrafo 57 (v) da PNI da visada Famalicão. 

812 Cf. fls. 1889 – parágrafo 57 (w) da PNI da visada Famalicão. 

813 Cf. fls. 2002v – parágrafo 672 da PNI da visada LPFP. 

814 Cf. fls. 2002 – parágrafo 673 da PNI da visada LPFP. 

815 Cf. fls. 2003 – parágrafo 682 da PNI da visada LPFP. 

816 Cf. fls. 2003 – parágrafo 682 da PNI da visada LPFP. 
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969. Também as visadas Marítimo e Vitória SC referem que, à data de 7.04.2020,” ainda não 

havia um único acto legislativo ou um qualquer regulamento que abordasse as realidades 

próprias e específicas do desporto profissional e, por consequência do futebol 

profissional” (realce no original)817, tendo em conta a regra que decorre do artigo 4.º do 

Regulamento Geral da Liga de que as alterações a regulamentos só entram em vigor na 

época seguinte, pelo que, “a Liga no início do mês de abril, não tinha tempo nem condições 

para produzir as alterações aos seus Regulamentos, que lhe permitisse proteger os Valores 

das Competições quando estas fossem retomadas, concretamente dos valores da 

integridade, da estabilidade e da verdade desportiva das competições”818. 

970. De acordo com as visadas Marítimo e Vitória SC, a atuação das visadas nos presentes autos 

foi uma entre outras medidas que os vários intervenientes no sector do futebol profissional 

adotaram com vista à salvaguarda das competições, “na emissão de todo um conteúdo 

normativo que, nos diversos aspetos, tentou garantir o mais possível a manutenção do 

status quo  vigente antes da interrupção dos diversos campeonatos profissionais, assim 

cumprindo os desígnios acolhidos no Regime Jurídico das Federações Desportivas”819.  

971. Para estas visadas, “a nota de ilicitude não explica, nem tem como, é porque razão entende 

que a conduta dos arguidos é violadora das normas de concorrência, ao contrário de todas 

as demais orientações, normas e regulamentos aprovados por Governo, FIFA, UEFA, FPF, 

LIGA e sindicato dos jogadores, que visaram acudir juridicamente a um tão conturbado 

momento”820. 

 

817 Cf. fls. 1854 - parágrafo 168.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

818 Cf. fls. 1864 – parágrafo 239.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

819 Cf. fls. 1838 a 1839 – parágrafos 87.º a 94.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

820 Cf. fls. 1839 – parágrafo 96.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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Contexto pandémico  

972. Para as visadas LPFP821, Famalicão822, SLB823824, Sporting825, Marítimo e Vitória SC826, a AdC 

omitiu, erradamente, o contexto pandémico que se viveu em Portugal à data da conduta 

sub judice, bem como a inerente incerteza económica e insuficiência legislativa e 

regulamentar e, ainda, o respetivo impacto, nomeadamente, nas competições 

profissionais de futebol. Sendo que, alega a LPFP, as circunstâncias atípicas provocadas 

pela pandemia Covid-19827 foram sendo assinaladas por esta visada nas suas interações 

com a Autoridade828. 

973. Para a visada SLB, o comunicado de 07.04.2020 deve ser visto à luz do contexto da 

pandemia COVID-19, do seu potencial avassalador e da incerteza que acompanhava o 

vírus829. A este respeito, refere que as medidas de lockdown implicaram consequências 

económicas “globais e altamente nefastas”, que abrangeram os espetáculos desportivos830; 

prevendo-se uma crise comparável com a Grande Depressão dos anos trinta831. Mais realça 

que, neste cenário de incerteza social e económica, foi decretado, pela primeira vez em 

democracia, o Estado de Emergência em Portugal832 e, em 12.03.2020, foram suspensas, 

também pela primeira vez, as competições profissionais de futebol por tempo 

indeterminado833. Devido ao relevo fundamental do futebol em Portugal, as dificuldades 

 

821 Cf. fls. 1920 e 1921 – parágrafos 93 a 98 da PNI da visada LPFP.  

822 Cf. fls. 1882 e 1883 – parágrafos 3 e 9 da PNI da visada Famalicão. 

823 Cf. fls. 2665 – parágrafo 386 da PNI da visada SLB. 

824 Cf. fls. 2665 – parágrafos 387 a 389 da PNI da visada SLB. 

825 Cf. fls. 2716 – parágrafo 51 da PNI da visada Sporting. 

826 Cf. fls. 1845 – parágrafo 137 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

827 Cf. fls. 2000v a 2001v – parágrafos 655 a 663 da PNI da visada LPFP. 

828 Cf. fls. 2002 – parágrafo 667 da PNI da visada LPFP. 

829 Cf. fls. 2634 e 2635 – parágrafo 45 a 57 da PNI da visada SLB. 

830 Cf. fls. 2635 – parágrafo 58 da PNI da visada SLB. 

831 Cf. fls. 2636 – parágrafo 59 da PNI da visada SLB. 

832 Cf. fls. 2636 – parágrafo 62 a 69 da PNI da visada SLB. 

833 Cf. fls. 2637 – parágrafo 71 e 72 da PNI da visada SLB. 
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“que este sofreu durante a primeira vaga de COVID-19 tornavam-se mais preocupantes e 

delicadas para toda a economia nacional”834.  

974. Para a visada Famalicão “o papel dos clubes tem de ser enquadrado num contexto de 

fragilidade financeira e de marcada assimetria no acesso aos recursos”835. 

975. A este respeito, a LPFP refere que o impacto na perda de receitas provisionais imediatas, à 

data do Comunicado, se estimava rondar os 310 milhões de euros, representando um 

decréscimo de 60% face às receitas operacionais da época de 2018/2019836. 

976. Alega esta visada837 que as consequências que as restrições impostas pelo Governo 

implicaram no seu desempenho financeiro – e, bem assim, nos das co-visadas –, foram 

adversas e, em certos casos, irreparáveis; conforme previsões expostas pela LPFP no 

“Estudo de Impactos – Pandemia Covid-19”, de 20.04.2020838. 

977. Em especial, “[c]om a suspensão por tempo indeterminado das competições profissionais 

verificou-se uma queda abrupta e imediata das receitas das Sociedades Desportivas, 

demonstrando-se a componente de gastos, muito menos elástica e difícil de controlar no 

curto-prazo, o que implicou problemas graves ao nível da tesouraria das mesmas, 

especialmente face ao não pagamento dos direitos televisivos por parte das operadoras 

detentoras desses direitos”839. 

978. Após o termo da época 2019/2020, as previsões de impacto negativo da LPFP foram 

confirmadas, como relata, pelos resultados apurados após o termo da temporada840: 

 

834 Cf. fls. 2639 – parágrafo 94 da PNI da visada SLB. 

835 Cf. fls. 1883 – parágrafo 11 da PNI da visada Famalicão. 

836 Cf. fls. 1934 – parágrafo 180 (2) da PNI da visada LPFP. 

837 Cf. fls. 1934 e 1941 – parágrafos 179 a 245 da PNI da visada LPFP. 

838 Cf. fls. 2283-2296 – Anexo 32 à PNI da LPFP. 

839 Cf. fls. 2283-2296 – p. 14 do Anexo 32 à PNI da LPFP. 

840 Cf. fls. 1938 – parágrafo 213 da PNI da LPFP. 
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(i) A LPFP e sociedades desportivas apresentaram em 2019/2020 uma redução de 

cerca de 12% (cerca de 100 milhões de euros) nas receitas agregadas, face à época 

anterior841. Este resultado deve-se a quatro motivos identificados pela visada842:   

a. Redução das receitas de bilheteira em 7 milhões de euros; 

b. Redução dos rendimentos associados à participação em competições 

europeias em 66 milhões de euros; 

c. Redução do saldo das transações de direitos dos atletas, cifradas em 15 

milhões de euros; 

d. Quebra das receitas relacionadas com os direitos televisivos, avaliadas em 

cerca de 15 milhões de euros. 

(ii) Saldo entre as receitas agregadas e gastos agregados na época de 2018/2019 foi 

negativo em 27 milhões de euros, face a um saldo positivo de 79,9 milhões de euros 

na época anterior843. 

(iii) Quanto aos valores totais desagregados das sociedades desportivas da Liga 

NOS844: 

a. Receitas totais diminuíram 11,2% (734 milhões de euros) 

comparativamente à época anterior; 

b. Redução de 39% de receita provenientes de direitos de atletas; 

c. Redução 22% de receita de direitos televisivos; 

d. Redução 12% de receitas decorrentes de participação nas competições 

europeias; 

e. Receitas de bilheteira e merchandising impactadas em cerca de 9 milhões 

de euros; 

 

841 Cf. fls. 1939 – parágrafo 214 da PNI da LPFP. 

842 Cf. fls. 1939 – parágrafo 215 da PNI da LPFP. 

843 Cf. fls. 1939 – parágrafo 216 da PNI da LPFP. 

844 Cf. fls. 1939 e 1940 – parágrafo 217 a 223 da PNI da LPFP. 
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f. Gastos totais aumentaram 0,1% face à época anterior; 

g. Total do ativo sofreu uma redução de 5%, registando-se uma diferença 

negativa entre o ativo e passivo total no valor de 21 milhões de euros. 

(iv) Quanto aos valores totais desagregados das sociedades desportivas da LigaPro845: 

a. Redução média de 27,1% das receitas totais (valor médio de 1,7 milhões de 

euros), face à época anterior;  

b. Redução de 17% relativas aos direitos dos atletas; 

c. Redução de 19% relativas aos direitos de transmissão televisiva; 

d. Redução de 8,7 milhões de euros nas receitas resultantes dos direitos de 

atletas; 

e. Redução nas receitas de bilheteira, por força da redução de 39,2% em 

termos de assistência total; 

f. Aumento médio de 7% nos gastos das sociedades desportivas (2,9 milhões 

de euros por sociedade desportiva); 

g. O saldo final entre receitas e gastos das sociedades desportivas foi 

negativo, cifrando-se em 1,2 milhões de euros por cada sociedade; 

h. O ativo total conheceu uma redução média de 22,5% por sociedade 

desportiva; 

i. O passivo total aumentou em média 13,2% por sociedade desportiva; 

j. Registou-se um capital próprio negativo no valor médio de 1,8 milhões de 

euros por sociedade desportiva. 

(v) Quanto ao impacto na própria LPFP846: 

a. Redução de receita decorrentes de patrocínios associados à Allianz CUP no 

montante de € 209.047,06; 

 

845 Cf. fls. 1940 e 1941 – parágrafo 224 a 235 da PNI da LPFP. 

846 Cf. fls. 1941 e 1942 – parágrafo 236 a 245 da PNI da LPFP. 
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b. Com a redução do número de jogos, a renegociação dos direitos de media 

de jogos da Allianz CUP diminuiu 55%, face ao valor inicialmente acordado; 

c. Quanto às receitas provenientes de sanções pecuniárias disciplinares 

aplicadas às sociedades desportivas, onde se encontram as sanções que 

responsabilizam os clubes pelos seus adeptos, reporta que sofreram uma 

redução de quase 50%, desde a época 2018/2019 (€1.732.058) até à época 

2020/2021 (valor previsional de €885.000).  

979. Aliado à incerteza, refere a visada SLB que a indústria do futebol sofria uma enorme 

pressão financeira, manifestada de forma evidente desde logo pela perda total de receitas 

de bilheteira, pela eventual suspensão dos pagamentos referentes aos direitos de 

transmissão televisiva, à perda ou renegociação de patrocinadores, às perdas de vendas 

de merchandising e à desvalorização dos jogadores847. 

980. Estando as competições suspensas, alegam as visadas Marítimo e Vitória SC, surgiam 

dúvidas quanto ao pagamento dos contratos de direitos televisivos, os quais vieram 

efetivamente a não ser pagos848. Concretamente, por aquela altura, as visadas sofreram 

uma redução de 60% (Vitória SC) e 67% (Marítimo) do seu volume de negócios proveniente 

das receitas dos direitos televisivos, cujos pagamento foram suspensos849.  

981. Assim, sublinham, as principais receitas dos clubes estavam suspensas (além dos referidos 

direitos televisivos, também os contratos de patrocínio, as receitas de bilhética e dos 

lugares anuais) o que resultava numa possibilidade de os clubes entrarem em 

incumprimento das suas obrigações850. 

982. Referem também as visadas Marítimo e Vitória SC um conjunto de atos legislativos e 

regulamentares através dos quais o legislador procurou conter a propagação do vírus, por 

 

847 Cf. fls. 2637 e 2638 – parágrafo a 74 a 83 da PNI da visada SLB. 

848 Cf. fls. 1855 – parágrafo 177 e 178 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

849 Cf. fls. 1855 a 1855v – parágrafos 177.º a 182.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC e documentos 1 e 

2. 

850 Cf. fls. 1860 – parágrafo 210 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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um lado, e enfrentar os efeitos da pandemia na economia, por outro851. O Decreto-Lei n.º 

3-A/2021, de 14 de janeiro, em especial852, determinou o encerramento das instalações e 

estabelecimentos relacionados com quaisquer locais destinados a práticas desportivas de 

lazer, permitindo apenas o exercício de atividades de treino e competições profissionais e 

equiparadas, suspendendo, assim, os trabalhos da maioria das equipas do clube e da 

sociedade desportiva853854. 

983. Neste quadro, referem estas visadas que a sua atividade foi afetada, “designadamente em 

relação às lojas que explora, aos serviços prestados aos seus acionistas, associados e 

adeptos, às piscinas e restantes recintos desportivos que utiliza e através dos quais presta 

serviços vários e ministra aulas e formações aos seus utilizadores”855. 

984. Assim, para a visada SLB, na data do comunicado de 07.04.2020, os clubes encontravam-

se numa situação de absoluta incerteza, com estimativas pessimistas do futuro, privados 

de parte significativa de receitas e ativos, mantendo a maior parte dos custos856. 

985. Já para as visadas Marítimo e Vitória SC, o facto de existirem dez jornadas para a época 

terminar levantava várias questões que importavam regulamentar previamente à retoma 

das competições, tais como857: (i) questões de calendarização; (ii) medidas de defesa da 

saúde dos atletas; (iii) avaliação conjunta com as autoridades de saúde pública das 

condições de proteção, segurança e desinfeção dos Estádios; (iv) procedimentos para 

atletas e outros agentes desportivos que ficassem infetados e aqueles com quem tivessem 

contacto e (v) procedimentos caso uma equipa tivesse vários atletas infetados. 

986. Para a visada Sporting, as medidas adotadas no contexto da pandemia COVID-19 

resultaram num “decréscimo abrupto e brutal” das receitas das sociedades desportivas 

 

851 Cf. fls. 3502 a 3510 – parágrafos 136.º a 163º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

852 Cf. fls. 3510 – parágrafo 162.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

853 Cf. fls. 3510 – parágrafo 162.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

854 Cf. fls. 1853 – parágrafo 162 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

855 Cf. fls. 1853 – parágrafo 162 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

856 Cf. fls. 2638 – parágrafo 87 da PNI da visada SLB. 

857 Cf. fls. 1860 – parágrafo 211 a 215 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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ligadas às competições profissionais858. No caso desta visada em particular, o declínio 

abrupto (com duração indeterminada) de receita não foi acompanhado de uma redução 

proporcional nos custos859; sendo que, a 07.04.2020 o impacto estimado nas receitas 

ascendia a 10 milhões de euros, “o qual se veio a situar em cerca de 7 milhões de euros na 

sequência da retoma das competições desportivas e deverá ascender a 20 milhões de 

euros até ao final da época desportiva 2020/21”860. 

987. Face à incerteza da duração e impacto do contexto pandémico, a visada recorreu a 

algumas medidas, tais como861: 

(i) Controlo e redução de custos; 

(ii) Acordo com jogadores e equipa técnica para redução temporária dos vencimentos; 

(iii) Adesão ao regime de lay-off simplificado abrangendo um total de 524 (quinhentos e 

vinte e quatro) colaboradores no período que mediou entre 16.04.2020 e 15.05.2020 

(primeiro lay-off) e 16.05.2020 a 15.06.2020 (segundo lay-off)862. 

988. As visadas Marítimo e Vitória SC afirmam que o anúncio da suspensão por tempo 

indeterminado das competições de futebol, ditou “um cenário de absoluta indefinição para 

os clubes que as disputam e que se estende aos respetivos jogadores, treinadores e 

demais colaboradores”863, num contexto em que, apesar da significativa intervenção 

legislativa, não havia à data de 07.04.2020 qualquer ato legislativo ou regulamento que 

abordasse as realidades próprias e específicas do desporto profissional864. 

989. No entanto, sublinham as mesmas visadas que existia ainda um desafio essencial por 

resolver: a convicção de que as últimas dez jornadas seriam concluídas para lá do termo 

da época desportiva, o que limitaria os clubes na manutenção do seu plantel (sendo que 

 

858 Cf. fls. 2710 – parágrafo 36 da PNI da visada Sporting. 

859 Cf. fls. 2711 – parágrafo 39 da PNI da visada Sporting. 

860 Cf. fls. 2711 e 2712 – parágrafo 40 da PNI da visada Sporting. 

861 Cf. fls. 2712 – parágrafo 41 da PNI da visada Sporting. 

862 Cf. fls. 2715 – parágrafo 49 da PNI da visada Sporting. 

863 Cf. fls. 1853 e 1854 – parágrafo 165 e 166 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

864 Cf. fls. 1854 – parágrafo 167 e 168 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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os contratos com os jogadores são obrigatoriamente a termo certo)865. Em concreto, “eram 

514 contratos de trabalho com termo previsto para 30/06/2020, num universo de 1453 

contratos de trabalho registados, existindo jogadores que punham em causa o seu 

regresso em ambiente pandémico866. 

990. De acordo com a visada Famalicão, este contexto “condicionou a atividade dos clubes 

desportivos na época desportiva 2019/2020, (…) [que] se manteve na época 2020/2021, 

uma época integralmente disputada sem público nos estádios e com limitações muito 

relevantes no que concerne a disponibilidade dos jogadores do ponto de vista clínico, 

mantendo-se igualmente a incerteza quanto às condições em que terá início a época 

2021/22”867. 

991. Aludindo à própria evolução do clube, a visada sublinha que a sua participação na Primeira 

Liga na época 2019/20 resultava de uma recém promoção, o que a colocava numa posição 

de particular fragilidade na época dos factos868. As suas fontes de receita “estão 

intrinsecamente ligadas ao interesse que o clube gera junto dos consumidores”869, sendo 

que a participação numa competição como a Primeira Liga tem irrefutável impacto do 

ponto de vista financeiro. Assim, para esta visada “a permanência nesta competição 

constitui um objetivo estratégico fundamental”, cuja concretização depende de 

investimento na equipa, o que por sua vez depende da preservação das fontes de 

receita870. 

992. Segundo a visada, a suspensão dos campeonatos nacionais, decorrente do Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março871, perturbou as fontes de receita suprarreferidas872, 

 

865 Cf. fls. 1861 – parágrafo 216 a 220 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

866 Cf. fls. 1861 – parágrafo 223 a 225 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

867 Cf. fls. 1883 – parágrafo 10 da PNI da visada Famalicão. 

868 Cf. fls. 1883 – parágrafo 14 PNI da visada Famalicão. 

869 Cf. fls. 1884 – parágrafo 17 da PNI da visada Famalicão. 

870 Cf. fls. 1884 – parágrafos 19 e 22 da PNI da visada Famalicão. 

871 Cf. fls. 1884 e 1885 – parágrafos 29 e 30 da PNI da visada Famalicão. 

872 Cf. fls. 1885 – parágrafo 31 a 36 e 40 da PNI da visada Famalicão. 
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nomeadamente o potencial de alienação de jogadores873, com um impacto quantificável 

em 1,5 milhões de euros, correspondente ao volume de negócios da época 2019/2020874. 

993. Também a visada Casa Pia alega que se esperava um enorme impacto desportivo e 

económico-financeiro da pandemia COVID-19 no setor, nomeadamente no sentido de 

poder colocar em causa a subsistência das próprias sociedades desportivas e a 

estabilidade e integridade das competições875.  

994. Não obstante as preocupações partilhadas por todas as sociedades desportivas, refere 

esta visada que a mesma se debatia “com preocupações adicionais muito próprias”876, na 

medida em que “à data da suspensão a Casa Pia SDUQ estava na última posição, posição 

que, a manter-se, determinaria a sua despromoção ao Campeonato de Portugal, 

competição de índole não profissional”877. Neste quadro, “não só não pretendia contratar 

jogadores, como não se oporia à saída unilateral, de alguns, dada a incerteza quanto à 

competição – profissional (Segunda Liga) ou não profissional (Campeonato de Portugal) –, 

que integraria na época desportiva seguinte, sendo certo que esse facto seria 

determinante para saber quais as relações contratuais laborais a formalizar para a 

mencionada época desportiva”878. 

995. Para a visada Sporting, “o exercício que a AdC ensaia mais não é do que uma tentativa de 

elencar supostos efeitos potenciais do alegado acordo, revelando assim a debilidade da 

tese infração pelo objeto a qual, a ter fundamento, dispensaria uma análise dos efeitos”879. 

996. A visada Famalicão reitera o cenário de incerteza promovido pela situação pandémica, e 

bem assim o facto de as competições terem sido suspensas, sem previsão de retoma nem 

de medidas que acautelassem a sustentabilidade e integridade das competições880. Em 

 

873 Cf. fls. 1885 – parágrafos 38 e 39 da PNI da visada Famalicão. 

874 Cf. fls. 1885 – parágrafo 40 da PNI da visada Famalicão. 

875 Cf. fls. 2605 e 2606 – parágrafos 16 a 20 da PNI da visada Casa Pia. 

876 Cf. fls. 2606 – parágrafo 21 da PNI da visada Casa Pia. 

877 Cf. fls. 2606 – parágrafo 25 da PNI da visada Casa Pia. 

878 Cf. fls. 2606 – parágrafo 28 da PNI da visada Casa Pia. 

879 Cf. fls. 2813 - parágrafo 340 da PNI da visada Sporting 

880 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57 (y) e (z) da PNI da visada Famalicão. 
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particular, alude a visada às dúvidas que este contexto promoveu quanto aos contratos de 

direitos televisivos assinados entre as sociedades desportivas e as operadoras de 

telecomunicações, nomeadamente sobre se estes seriam pagos, circunstância que a 

Famalicão apresenta como manifestamente gravosa, atendendo a que corresponde a mais 

de 60% das suas receitas881. 

Contexto negocial 

997. As visadas Marítimo e Vitória SC argumentam que “a NI não tem em conta o poder negocial 

de que é dotada esta ‘fonte de abastecimento do mercado’ que são os jogadores, um poder 

negocial que verdadeiramente submete os clubes ao seu desígnio, que deles são 

dependentes para poderem actuar”882, o que, de acordo com as mesmas, resulta, quer da 

especificidade do contrato desportivo que inclui a figura do termo estabilizador, quer de 

doutrina económica segundo a qual o poder negocial dos fornecedores é uma das forças 

que moldam qualquer mercado e a concorrência883.  

998. Como tal, “ao saberem que os clubes não estavam dispostos a contratar, até ao final dessa 

mesma época, jogadores que tivessem rescindido naquelas condições, os jogadores, elo 

mais forte da cadeia de abastecimento, viam-se incentivados a manter a estabilidade do 

vínculo contratual, assim garantindo, a integralidade das competições”884. 

999. Para as visadas Marítimo e Vitória SC, o risco maior que um jogador poderia alegadamente 

sofrer em resultado da conduta das visadas seria o incumprimento das retribuições 

salariais por parte dos clubes “porquanto os jogadores, nesse caso, embora tivessem justa 

causa para resolver os seus contratos de trabalho, não o iriam fazer porque, na narrativa 

da AdC, nenhum clube português os iria contratar”885. Ainda que assim fosse, alega, as 

consequências para os clubes seriam muito mais graves uma vez que ficariam numa 

 

881 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57 (z) da PNI da visada Famalicão. 

882 Cf. fls. 1829 – parágrafo 23.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

883 Cf. fls. 1828 e 1829 – parágrafos 21.º e 22.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória. 

884 884 Cf. fls. 1837 – parágrafo 82.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

885 Cf. fls. 1843 – parágrafo 124.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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situação de incumprimento salarial, podendo ser-lhes instaurado um processo disciplinar 

do qual podia resultar a subtração de pontos886.  

1000. Em particular sobre a relação contratual com os jogadores, a visada Famalicão refere que, 

em resultado das preocupações sanitárias levantadas pelas autoridades de saúde, alguns 

jogadores “estavam a pôr em causa o seu regresso à prática desportiva em contexto 

pandémico”887, cenário que, contudo, não se chegou a verificar, na medida em que não 

houve “abordagens com vista à cessação de contratos por parte dos jogadores do FCF, nem 

vieram a existir quaisquer contactos deste tipo num momento subsequente”888. 

1001. A visada Moreirense alega que, no seu caso concreto, “os factos demonstram à evidência 

que o poder negocial está do lado dos Jogadores profissionais e não dos Clubes, já que 

nem a posição tomada pelas visadas, nem alterações legais e regulamentares 

subsequentes foram suficientes para que, chegados ao termo do contrato, ou seja, 

30/06/2020, alguns atletas da Visada deixassem de comparecer ao trabalho, pese embora 

perdurasse o Campeonato”. A este respeito, refere que saíram do clube ainda antes do 

(novo) final da época 2019/2020:  

“i. [Confidencial – Dados pessoais], titular da Visada, assinava em 05/07/2020 contrato com 

o clube saudita do Al Taawon, deixando imediatamente de jogar as 5 últimas jornadas do 

campeonato nacional (Liga NOS) […]; 

ii. [Confidencial – Dados pessoais], com utilização frequente pela aqui Visada, haveria de 

realizar o seu último jogo ao serviço da mesma em 11/07/2020 frente à 

Belenenses SAD., rumando depois à Sporting Clube Farense – Algarve 

Futebol, SAD. 

[…][Confidencial – Dados pessoais], chegado ao dia 30/06/2020, data do termo do 

seu contrato, deixou o clube livremente.”889. 

 

886 Cf. fls. 1843v a 1845 – parágrafos 128.º a 133.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

887 Cf. fls. 1886 – parágrafo 48 da PNI da visada Famalicão. 

888 Cf. fls. 1886 – parágrafo 51 da PNI da visada Famalicão. 

889 Cf. fls. 3322v e 3323 – parágrafos 47 e 48 da PNI da visada Moreirense. 
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1002. A visada Moreirense afirma que “não era, nem nunca foi intenção das visadas limitar a livre 

e sã concorrência entre clubes. Nem sequer limitar ou coarctar os direitos dos 

trabalhadores, no caso dos seus atletas. Porque assim era, a aqui visada alcançou com 

TODOS os seus atletas, que não implicou a redução salarial, teve a intervenção de 

membros do sindicato dos jogadores profissionais de futebol e que deu entrada nos 

serviços da LPFP em 14 de Maio de 2020 […]”890.  

1003. Argumenta a LPFP que foi num contexto de incerteza sobre o que aconteceria às 

competições profissionais da Liga que foram adotadas medidas que visavam de algum 

modo estabilizar este cenário de imprevisibilidade891, que ademais a visada apresenta 

como “manifestamente adequadas a assegurar a estabilidade dos vínculos laborais dos 

jogadores enquanto não existisse alguma definição quanto ao futuro das competições”892. 

1004. De acordo com a visada SLB, foi a pandemia e consequente incerteza económica e 

desadequação do enquadramento legislativo que potenciaram a ponderação, por parte 

dos clubes, de que alguns jogadores poderiam aproveitar-se daquela situação e 

desvincular-se abusivamente, colocando em perigo a possibilidade de alguns clubes 

prosseguirem na competição por falta de jogadores893. 

1005. Assim, defende que a medida em causa teve como propósito salvaguardar a integridade 

do desporto contra aquele hipotético comportamento abusivo – “e nunca a abstenção de 

contratar jogadores que se desvinculassem”, afirmando não se compreender a narrativa 

da AdC nos parágrafos 422 a 427 da NI “que parece associar a medida a um conjunto de 

propostas discutidas e princípios de entendimento (não) alcançados entre a Liga e o SJFP” 

894.  

 

890 Cf. fls. 3322 - parágrafos 40 a 42 da PNI da visada Moreirense. 

891 Cf. fls. 2015 – parágrafos 780 a 784 da PNI da visada LPFP. 

892 Cf. fls. 2015 – parágrafo 786 da PNI da visada LPFP. 

893 Cf. fls. 2665 – parágrafos 390 a 393 da PNI da visada SLB. 

894 Cf. fls. 2665 – parágrafos 394 e 395 da PNI da visada SLB. 
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1006. Acresce que, o alegado acordo, a concretizar-se, teria uma aplicação “muitíssimo 

limitada”895. Para esta visada, a AdC falhou em mencionar que “o impacto direto da prática 

se circunscreve à contratação de jogadores que rescindem unilateralmente o contrato 

invocando questões provocadas pela pandemia por COVID-19 e não quaisquer outras” 

(realce no original)896. 

1007. A visada SLB alega que para além de se tratar de um acordo que é incapaz de produzir 

qualquer efeito nocivo no mercado, tem uma explicação alternativa, credível, real, e é 

favorável à concorrência897.  

1008. Neste quadro, refere a visada SLB, a AdC está obrigada a verificar se o caráter 

presumivelmente anticoncorrencial do acordo não é posto em causa por considerações 

relativas ao contexto jurídico e económico em que o acordo se insere898. Pelo que, para a 

visada SLB, a AdC não demonstrou que o comportamento em causa era intrinsecamente 

anticoncorrencial. E ainda que assim fosse, deveria a AdC ter explicado por que razão o 

contexto jurídico e económico do acordo não coloca em causa a sua alegada natureza 

anticoncorrencial899. 

1009. Em especial, a AdC deveria verificar qualquer explicação que seja presumivelmente 

favorável à concorrência900. Assim, alega esta visada que deveria a AdC ter feito uma análise 

dos efeitos porque “quando uma lógica económica possivelmente favorável à concorrência 

subjacente a um acordo não possa ser descartada sem ter em conta a sua incidência 

efetiva no mercado, esse acordo não poderá ser qualificado como restritivo «por objetivo»” 

(realce no original)901. Por outro lado, alega que resulta da jurisprudência do TJUE, que as 

autoridades competentes devem considerar potenciais ganhos de eficiência, bem como 

 

895 Cf. fls. 2665 – parágrafo 397 da PNI da visada SLB. 

896 Cf. fls. 2666 – parágrafos 398 da PNI da visada SLB. 

897 Cf. fls. 2666 – parágrafos 399 a 402 da PNI da visada SLB. 

898 Cf. fls. 2661 – parágrafo 352 da PNI da visada SLB. 

899 Cf. fls. 2664 e 2665 – parágrafos 383 e 384 da PNI da visada SLB. 

900 Cf. fls. 2661 – parágrafo 352 da PNI da visada SLB. 

901 Cf. fls. 2661 – parágrafo 353 da PNI da visada SLB. 



 

305 

 

considerar quaisquer elementos pertinentes, tais como as condições reais do 

funcionamento e da estrutura dos mercados em causa902.  

1010. Pelo exposto, considera a visada que a análise da restrição pelo objeto constante da NI não 

é adequada e completa, falhando os requisitos mínimos do enquadramento jurídico da 

análise903. 

1011. Sugere a visada Famalicão que não será possível à Autoridade sustentar que as condutas 

visadas tinham o propósito de restringir a concorrência, atendendo ao “escopo temporal 

e temporário da conduta em causa, inferior a dois meses, e fora das janelas legais de 

transferências de jogadores” e à “total ausência de rescisões de contratos por parte de 

jogadores posteriormente à cessação do alegado acordo”904. 

1012. De acordo com as visadas Marítimo e Vitória SC, àquela data, “os clubes, abandonados pelo 

legislador, mas face à declaração da FIFA no sentido de que a situação da Covid-19 deve 

ser entendida como um caso de força maior para a FIFA e para o futebol, adotaram uma 

conduta que interveio, precisamente sobre a matéria contratual dos jogadores, isto é, 

sobre uma das matérias que a FIFA entendeu que devia ser objecto de intervenção por 

causa da situação de força maior. O que fizeram com ponderação e proporcionalidade”905. 

1013. Foi perante estas circunstâncias, indicam, que a LPFP “alertou os clubes para a necessidade 

de proteger os valores da integridade, da estabilidade, da verdade desportiva e do 

equilíbrio competitivo” – valores que têm que ser garantidos e protegidos pela LPFP906. 

1014. Defendem as visadas Marítimo e Vitória SC que, num contexto inédito de Estado de 

Emergência, e consequente interrupção das competições, a sua conduta visava a “proteção 

das legítimas expectativas de todos os intervenientes, tentando evitar ao máximo a 

disrupção da competição desportiva”907, dando corpo “ao desígnio do legislador de 

 

902 Cf. fls. 2661 – parágrafos 354 e 355 da PNI da visada SLB. 

903 Cf. fls. 2662 – parágrafo 356 da PNI da visada SLB. 

904 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57 (bb) da PNI da visada Famalicão. 

905 Cf. fls. 1854v a 1855 – parágrafos 174.º a 176.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

906 Cf. fls. 1861 e 1862 – parágrafo 226 a 229 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

907 Cf. fls. 1836v - parágrafo 76.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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proteção da integridade das competições, através da tentativa da manutenção da 

totalidade das regras e condições que todos haviam acordado ab initio.” (realce no 

original)”908.  

1015. De acordo com as visadas Marítimo e Vitória SC a atuação das visadas nos presentes autos 

foi uma entre outras medidas que os vários intervenientes no sector do futebol profissional 

adotaram com vista à salvaguarda das competições, “na emissão de todo um conteúdo 

normativo que, nos diversos aspetos, tentou garantir o mais possível a manutenção do 

status quo  vigente antes da interrupção dos diversos campeonatos profissionais, assim 

cumprindo os desígnios acolhidos no Regime Jurídico das Federações Desportivas”909.  

21.3.4.2.3. Análise da AdC e conclusões 

1016. Quanto à referência, por parte da visada LPFP ao facto de que os trabalhadores, por não 

estarem abrangidos pelo conceito de “empresas”, não estão sujeitos ao direito da 

concorrência (cf. parágrafo 961), cumpre realçar que os presentes autos têm como visadas, 

como não poderia deixar de ser, empresas e uma associação de empresas, nos termos e 

para os efeitos do direito da concorrência. 

1017. Por outro lado, ao contrário do alegado pela LPFP (cf. parágrafo 962), a conduta sub judice 

diz respeito a um acordo entre as sociedades desportivas visadas, com a participação da 

LPFP, sem a participação ou sequer anuência dos respetivos trabalhadores. Como resulta 

claro da NI, a matéria acordada em sede de negociação coletiva não incluiu a matéria 

objeto dos presentes autos – nem, aliás, poderia, dada a natureza do acordo e o facto de 

o mesmo ter sido celebrado para prevenir rescisões contratuais por parte dos jogadores. 

Como referem as visadas Marítimo e Vitória SC, “ao saberem que os clubes não estavam 

dispostos a contratar, até ao final dessa mesma época, jogadores que tivessem rescindido 

naquelas condições, os jogadores (…) viam-se incentivados a manter a estabilidade do 

vínculo contratual, assim garantindo, a integralidade das competições”910. 

 

908 Cf. fls. 1836v - parágrafo 77.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

909 Cf. fls. 1838 a 1839 – parágrafos 87.º a 94.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

910 Cf. fls. 1837 – parágrafo 82.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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1018. Já os argumentos das visadas Marítimo e Vitória SC de que a AdC teria considerado o 

acordo sub judice anticoncorrencial apenas porque o mesmo não foi objeto de acordo com 

o SJPF (cf. parágrafo 963) são também desprovidos de qualquer mérito. Ora, o facto de o 

acordo não resultar de negociação coletiva apenas permitiu à AdC concluir que o mesmo 

estava abrangido pelo direito da concorrência. Por outro lado, sublinha-se, tal como 

referido na NI (cf. parágrafo 306) e supra (cf. parágrafo 661) que os “acordos concluídos no 

âmbito de negociações colectivas entre parceiros sociais com vista a atingir esses 

objectivos devem ser considerados, em razão da sua natureza e do seu objecto, como não 

abrangidos pelo [atual artigo 101.º TFUE]”911.  

1019. De resto, ao contrário do alegado pelas visadas Marítimo e Vitória SC (cf. parágrafo 963), 

resulta também claro da redação do comunicado de 07.04.2022 relativo às negociações 

entre LPFP e SJFP que:  

“no que diz respeito às questões financeiras, o SJ manifestou desacordo com as seguintes 

propostas apresentadas pela Liga Portugal: 

1. Aceitar que os jogadores e os clubes celebrem acordos de redução salarial; 

2. Acordar que, na falta de convenção entre jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato 

determinam uma redução percentual do salário anual dos jogadores, repercutido nos 

meses de abril até ao término da época. 

Os clubes da Liga NOS e da LigaPro ficaram, a partir do momento em que não se viabilizou 

esta parte do acordo com o SJ, libertos para poderem lançar mão de todas as medidas 

especiais propostas pelo Governo, em concreto o Lay off ou outras medidas análogas 

previstas na Lei, bem como a liberdade para negociar livremente com os seus atletas”912. 

1020. Tendo, a este respeito, vindo o SJPF esclarecer que “o Sindicato não aceita e deixa claro 

que nunca legitimou as sociedades desportivas a negociar com os seus trabalhadores para 

 

911 Acórdão do Tribunal de 21.09.1999, Albany International BV contra Stichting Bedrijfspensioenfonds 

Textielindustrie, processo C-67/96, (Coletânea da jurisprudência 1999 I-05751), parágrafo 60.  

912 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM a fls. 1267. 
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proceder a cortes salariais indiscriminados, assim como reitera a condenação daquelas 

que recorram ao lay-off com suspensão do contrato de trabalho, muitas delas sem dar aos 

seus trabalhadores qualquer possibilidade de negociação”913. 

1021. As visadas LPFP, Sporting, Tondela, Feirense e Famalicão argumentam que as regras 

relativas à contratação de jogadores de futebol são especiais face às regras laborais 

comuns tendo em conta a especificidade do setor do desporto, sendo a natureza restritiva 

destas regras e, bem assim, das disposições regulamentares, considerada como conforme 

ao direito da concorrência, porquanto neste setor “as restrições de natureza horizontal são 

essenciais para garantir a existência de um produto final” (cf. parágrafos 964 a 966). 

1022. A Autoridade reconhece que o setor do desporto tem especificidades que fazem com que 

seja necessária uma cooperação entre concorrentes (as sociedades desportivas) para a 

produção do produto final (o espetáculo desportivo), distinguindo-o assim de outros 

setores relacionados com a produção de bens ou prestação de serviços em que as 

empresas concorrem entre si visando o aumento da sua quota de mercado em detrimento 

dos seus concorrentes. 

1023. No entanto, recorde-se que, de acordo com a Comissão Europeia: 

“O tribunal reconheceu que há que ter em conta a especificidade do desporto, no sentido 

de que os efeitos restritivos sobre a concorrência que são inerentes à organização e ao 

bom desenrolar do desporto de competição não violam as regras comunitárias da 

concorrência, desde que estes efeitos sejam proporcionais ao genuíno e legítimo interesse 

desportivo prosseguido. A necessidade de um teste de proporcionalidade implica que há 

que ter em conta as características individuais de cada caso e não contempla a formulação 

de orientações gerais para a aplicação do direito da concorrência ao sector do desporto”914.  

1024. De resto, reitere-se, a factualidade sub judice não se inclui em nenhuma das condutas 

consideradas pela Comissão Europeia915 como sendo (com toda a probabilidade – e sem 

 

913 Cf. fls. 2999 a 2300 – Anexo 31 da PNI da LPFP. 

914 Cf. Livro Branco sobre o Desporto, p. 15. 

915 Cf. Ponto 2.4 do Commission Staff Working Document, cit., p. 77. 
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prejuízo da necessária análise casuística) compatíveis com os artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE.  

1025. Por outro lado, as condutas elencadas pela Comissão como tendo maior probabilidade de 

suscitar dúvidas quanto à respetiva compatibilidade com o direito da concorrência incluem 

nomeadamente as regras que regulam as transferências de jogadores entre clubes, que 

não as janelas de transferência916. 

1026. A Autoridade não contesta o facto de que, apenas com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 18-A/2020, de 24 de abril, ter passado a ser possível introduzir alterações à 

regulamentação do futebol profissional para vigorarem ainda durante a época de 

2019/2020.  

1027. No entanto, reitere-se que, ao contrário do alegado pela visada LPFP (cf. parágrafo 968), o 

facto de as competições da LigaPro não terem retomado em nada releva relativamente ao 

âmbito do acordo, porquanto não ficou demonstrado nos autos que o mesmo tivesse 

como termo o final da época 2019/2020 (cf. parágrafos 613 a 616). A este respeito releva 

realçar que foi precisamente numa altura em que ainda não era certo se, quando (e quais) 

as competições da época desportiva de 2019/2020 organizadas pela LPFP retomariam, que 

as sociedades desportivas visadas sentiram a necessidade de garantir que os seus 

jogadores não rescindiam unilateralmente os seus contratos.  

1028. De resto, os jogadores poderiam ter outros motivos – além dos relacionados com a 

extensão da época – relacionados com a pandemia para querer resolver unilateralmente 

os seus contratos. Por outro lado, também não se pode aceitar o argumento das visadas 

de que, antes de saberem que as competições da época desportiva de 2019/2020 

retomariam, não tinham qualquer expectativa de que as competições retomassem em 

absoluto. Ficou amplamente demonstrado nos autos (cf. secção 15) que todos os 

organismos e associações relevantes do sector do futebol profissional estavam, desde a 

decisão de suspensão das competições, na expectativa da respetiva retoma e a trabalhar 

continuamente para garantir que tal acontecesse, logo que possível. Neste quadro, 

independentemente da retoma das competições da época 2019/2020, as sociedades 

 

916 Cf. Staff Working Document…, cit., p. 77. 
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desportivas sempre poderiam, desde logo, negociar e contratar para a época seguinte 

jogadores que rescindissem os seus contratos (cf. parágrafos 258 e 259 da presente 

Decisão).  

1029. Acresce que, conforme também referido supra, as visadas – e, bem assim, o SJPF, por via 

da FIFPRO – já tinham conhecimento, pelo menos desde 26 de março, das soluções que 

estavam a ser propostas a nível internacional quanto à prorrogação da vigência dos 

contratos com os jogadores relativamente à época 2019/2020, bem como quanto às datas 

dos períodos de registo (cf. parágrafo 364). Assim, à data de 07.04.2020, embora as 

competições ainda estivessem suspensas, as visadas estavam já cientes das soluções 

previsíveis para os vários cenários possíveis daí em diante (cf. parágrafo 361). 

1030. Por outro lado, reitere-se, nos termos do comunicado da LPFP de 07.04.2020917, 

relativamente às medidas acordadas com o SJPF, “A Liga Portugal tem ainda a expectativa 

que, juntamente com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, em clima de 

sinergia e mantendo o espírito de colaboração patenteado até ao momento, seja possível 

passar a instrumento escrito as medidas já acordadas de aditamento ao CCT, que entre si 

celebraram”. Assim, embora àquela data não tivesse sido ainda reduzido a escrito, estava 

já estabelecido – na perspetiva, aliás, da própria LPFP – o acordo de vontades entre a LPFP 

e o SJPF relativo, nomeadamente, à extensão de vigência dos contratos de trabalho (cf. 

parágrafos 364). 

1031. No mais, quanto ao argumento das visadas Marítimo e Vitória SC de acordo com o qual a 

AdC não explicou, na NI, em que medida é que conduta das visadas aqui em análise se 

diferenciou dos atos legislativos e regulamentares emitidos na mesma altura, porquanto 

se tratou apenas mais uma medida com vista a “acudir juridicamente a um tão conturbado 

momento” (cf. parágrafo 971), cumpre apenas referir que a NI, e, bem assim, a presente 

Decisão, contêm capítulos específicos contendo, nomeadamente, a descrição da 

factualidade em causa nos presentes autos, a  descrição e análise do enquadramento legal 

e regulamentar relevantes, bem como a apreciação jurídico-económica dos 

 

917 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM a fls. 1267. 
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comportamentos das visadas, percorrendo cada um dos elementos do tipo do ilícito 

contraordenacional em causa.  

1032. Quanto ao argumento relativo ao período de incerteza que se vivia à data da factualidade 

sub judice, reitera-se a conclusão de que àquela data as visadas já conheciam – ou não 

podiam ignorar – as soluções previsíveis para os vários cenários possíveis daí em diante 

(cf. parágrafos 360 e 361). 

1033. Relativamente ao impacto financeiro que a pandemia e a suspensão das competições 

tiveram e que se previa viriam a ter nas sociedades desportivas à data da factualidade sub 

judice, a Autoridade reconhece que a suspensão das competições profissionais teve um 

impacto nas receitas das sociedades desportivas, obrigando à adoção de medidas 

extraordinárias para fazer face às dificuldades de tesouraria. Tal impacto será tido em 

conta na análise da proporcionalidade da conduta sub judice (cf. parágrafos 1177 a 1192). 

1034. Não obstante, no que diz respeito às negociações com os jogadores, releva ter em conta 

as declarações prestadas pelas testemunhas indicadas por algumas visadas. 

1035. Assim, de acordo com a diretora financeira da visada Vitória SC, esta procurou “junto dos 

jogadores chegar a acordo no sentido de proceder ao pagamento de apenas 60% dos 

salários relativos aos meses de abril a julho, ficando o remanescente sujeito a pagamento 

após o reatamento das competições. Relativamente a alguns colaboradores, parte dos 40% 

remanescentes do salário ainda não foi totalmente pagos. A visada recorreu ao lay-off 

durante o segundo confinamento, tendo afastado essa possibilidade no primeiro 

confinamento para não prejudicar os colaboradores, uma vez que os salários não seriam 

pagos a 100%.”918.  

1036. Mais referiu aquela testemunha que “a redução salarial resultou de acordo escrito entre a 

visada e cada um dos jogadores. Os jogadores que não aceitaram esta proposta da visada, 

receberam a totalidade do salário”919. Concretamente, “15, em 28, dos jogadores do plantel 

da equipa A, que integram o grupo de jogadores com salários mais elevados, aceitaram o 

 

918 Cf. fls. 4154v a 4155. 

919 Cf. fls. 4156. 
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acordo de diferimento do pagamento de 40% dos salários. [sendo que] não houve nenhum 

jogador que tivesse rescindido contrato na época de 2019/2020, mesmo após a respetiva 

prorrogação. No entanto, no caso dos jogadores que tinham contratos com termo naquela 

época, a visada viu-se obrigada a pagar um mês de salário adicional. Mais acrescentou que, 

em regra, os jogadores recebem 14 meses, pagos em 12 prestações mensais”. 

1037. Por fim, não obstante “o atraso do pagamento dos salários do mês de outubro de 2021 

(pago em novembro de 2021), desde agosto de 2020 que os salários têm sido pagos, com 

vista ao cumprimento das normas regulamentares nacionais e europeias em matéria 

financeira, que obrigam a visada, de 3 em 3 meses, a fazer prova do pagamento dos 

salários” 920. 

1038. Quanto à visada Marítimo, afirmou o seu diretor financeiro que: 

“a visada conseguiu sempre assegurar as suas obrigações financeiras. Quanto a salários 

de jogadores, era impensável para a visada não proceder ao seu pagamento, tendo em 

conta as obrigações regulamentares relativas a esta matéria e consequentes penalizações 

desportivas. Quanto aos restantes credores, foi conseguindo renegociar a regularização 

dos pagamentos. 

O Declarante afirmou que a visada recorreu ao lay-off durante o primeiro e segundo 

confinamentos, exceto quanto ao plantel da equipa A de futebol profissional, de forma a 

garantir a satisfação dos jogadores e o seu desempenho desportivo. O pagamento dos 

salários aos jogadores foi sendo cumprido integralmente, sem prejuízo de um pequeno 

diferimento no pagamento de prémios, mas relativamente ao qual o Declarante não 

consegue precisar a data e extensão.”921. 

1039. Já a visada Famalicão, “não recorreu ao lay-off relativamente aos jogadores da equipa de 

futebol da equipa sénior, mas acordou com os mesmos o pagamento faseado de 

determinada percentagem dos salários, nos meses de abril e maio de 2020. Em julho e 

 

920 Cf. fls. 4156. 

921 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4171. 
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agosto de 2020 os salários daqueles meses ficaram integralmente pagos, tendo o 

Famalicão retomado o pagamento integral dos salários daí em diante”922.  

1040. Ainda de acordo com as declarações prestadas pelo diretor financeiro da visada Famalicão 

“nenhum dos jogadores se opôs ao acordo de pagamento faseado dos salários referido 

anteriormente”, sendo que, “do ponto de vista interno do Famalicão sempre houve a 

intenção clara de chegar a uma solução de acordo com os jogadores, e que nenhum se 

opôs ao acordo de pagamento faseado dos salários ou manifestou intenção de rescindir o 

contrato.”923. 

1041. Mais referiu o Presidente do conselho de administração desta visada que “que nenhum 

jogador manifestou a intenção de terminar a sua relação laboral com o Famalicão, nem 

tinha conhecimento de qualquer abordagem por parte de outros clubes, nacionais ou 

internacionais, para contratação de jogadores do Famalicão”924. 

1042. De resto, “a suspensão do pagamento de parte dos salários foi uma solução adotada 

relativamente a todos os jogadores, incluindo os cedidos a título de empréstimo. Quanto 

aos empréstimos de clubes internacionais, que expiravam no dia 30 de junho de 2020, 

estes foram prorrogados, por determinação da FIFA, até à nova data de termo da época 

desportiva 2019/2020”925.  

1043. Caso as competições não fossem retomadas, referiu o Presidente do conselho de 

administração desta visada que “ficara acordado com os jogadores que estes 

prescindiriam da parcela do salário que não fora paga naqueles meses”.  

1044. Por fim, quanto aos jogadores cujo contrato terminava na época de 2019/2020, “todos 

concordaram com a prorrogação do respetivo contrato até à nova data estabelecida para 

 

922 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4272. 

923 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4272. 

924 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4271. 

925 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4271. 
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o final de época 2019/2020, tendo o plantel sido integralmente mantido após o reatamento 

da competição”926. 

1045. No que diz respeito à visada Sporting, releva referir que “[n]o caso do lay-off dos jogadores, 

o Sporting procurou obter o seu acordo prévio, mediante contacto direto e individual do 

Presidente com cada um dos jogadores”927. 

1046. Já quanto ao nível de incerteza económica que as sociedades desportivas visadas viviam à 

data, importa ainda ter em conta os seguintes elementos. 

1047. Desde logo, em 16.03.2020 a LPFP elaborou um documento intitulado “Plano de Suporte 

Económico – Coronavírus / COVID-19”, no qual se lê que “[p]ara apoiar este período de crise 

e diminuir os impactos, a Liga Portugal decidiu implementar um conjunto de medidas 

excecionais e de aplicação imediata” 928.  

1048. Aquelas medidas incluíam uma linha de apoio à tesouraria disponibilizada pela LPFP, até 

20.000 euros, por sociedade desportiva, para fazer face a dificuldades de tesouraria 

imediata, para um conjunto de despesas elegíveis. De acordo com aquele documento, 

eram consideradas despesas elegíveis, devidamente comprovadas por faturas: 

“a) Implementação de um Plano de Contingência, a ser apresentado à Liga 

Portugal, onde as seguintes despesas serão consideradas como elegíveis: rúbricas de 

desinfeção, criação de espaços de isolamento, compras de materiais de Equipamentos de 

Proteção Individual, higienização por empresas especializadas, entre outras que sejam 

enquadradas e justificadas;  

b) Na componente médica para despesas de reforço de técnicos de saúde, análises e testes 

ao COVID-19; 

c) Dificuldades de tesouraria, que estejam diretamente relacionadas com o não 

cumprimento de contratos com patrocinadores e parceiros, devidamente comprovadas; 

 

926 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4273. 

927 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4206v. 

928 Cf. “Plano de Suporte Económico – Coronavírus / COVID-19”, de 16.03.2020, atualizado a 14.04.2020 (Cf. 

anexo 13, constante do CD-ROM a fls. 5523). 
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d) Despesas de suporte ao trabalho remoto, como reforços de internet e hotspots, 

aplicações e softwares de trabalho remoto, computadores portáteis, outros custos 

tecnológicos que sejam justificados com inerentes à implementação do trabalho remoto 

pelas Sociedades Desportivas. 

O montante do apoio facultado às Sociedades Desportivas, deverá ser reembolsado à Liga 

Portugal até 30 de junho de 2020.” 

1049. As outras medidas implementadas pela LPFP diziam respeito (i) à “Prorrogação do prazo 

de cumprimento junto da Liga Portugal, referente ao Licenciamento das competições 

profissionais 2020-21. Desta forma, e extraordinariamente, todos os requisitos previstos 

no Manual de Licenciamento, referentes à primeira fase do Licenciamento (entrega 

prevista até 31 março), deverão ser entregues em conjunto com a segunda fase, até ao dia 

15 de maio”; e (ii) à “Prorrogação até ao dia 30 de junho de 2020 de todos os prazos de 

pagamento das sanções de multa aplicadas em processos disciplinares” (realces no 

original). 

1050. Donde, à data dos comunicados as sociedades desportivas já tinham conhecimento da 

possibilidade de beneficiarem destas medidas com vista a mitigar o impacto financeiro da 

pandemia Covid-19, com especial relevo, dado os montantes em causa, para as sociedades 

desportivas com menor capacidade financeira. 

1051. Relativamente à visada Marítimo, importa também ter em conta as declarações do 

respetivo diretor financeiro929: 

“No início de abril de 2020 a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. (“NOS”) comunicou a 

suspensão dos pagamentos, tendo, no entanto, realizado um pagamento imediato, a título 

de adiantamento, referente ao mês de março. Mais informou que os referidos pagamentos 

ficariam suspensos até que houvesse uma retoma dos jogos da Primeira Liga (Liga NOS). 

[…] 

Quando questionado pela Autoridade, o Declarante afirmou que a visada ponderou fontes 

de financiamento bancário, mas que, confirmada a retoma dos jogos da Liga NOS, e com 

 

929 Cf. auto de Inquirição a fls. 4170. 
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o pagamento adiantado pela NOS referido supra, acabaram por não ter necessidade de 

recorrer a essa hipótese”.  

Mais esclareceu que o contrato com a NOS representa cerca de 6 milhões de euros por 

ano, pagos em 10 mensalidades, sendo que, na sua globalidade o contrato foi respeitado 

pela NOS, pese embora a suspensão temporária de pagamentos de abril a junho de 2020”.   

1052. No que diz respeito à visada Famalicão, afirmou o respetivo diretor financeiro que a 

mesma “sempre teve prejuízo, uma vez que realizou um forte investimento para alcançar 

a promoção à Primeira Liga.”. No entanto, referiu que esta visada tem conseguido fazer 

face aos prejuízos recorrentes.”930. 

1053. De acordo com Presidente do conselho de administração da mesma visada “a receita 

contratualizada revela-se manifestamente insuficiente para a despesa existente, mesmo 

tendo em consideração o leque de fontes de receita que incluem as referidas supra e ainda 

algumas receitas provenientes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (“LPFP”) 

relacionadas com apostas desportivas, bem como fundos da UEFA”931.  

1054. Mais referiu esta testemunha que a visada “tem sempre apresentado prejuízo, sendo uma 

operação deficitária e ainda não tendo atingido uma situação de equilíbrio financeiro, 

sendo que a pandemia afetou a venda de jogadores, que poderiam promover aquele 

equilíbrio”932. 

1055. Relativamente à alegada quebra das receitas resultantes de direitos de transmissão 

televisiva, importa ainda ter em conta que,  

“a ponderação da eventual reação perante a Sport TV relativamente à suspensão dos 

pagamentos suscitou uma análise interna relativamente à legalidade da decisão da Sport 

TV, seguida do envio de uma carta sinalizando que o Famalicão entendia que os 

pagamentos não deveriam ser interrompidos e que a Sport TV não tinha base legal para o 

 

930 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4272. 

931 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4270v. 

932 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4270v. 



 

317 

 

fazer. Não chegou a existir qualquer tipo de litigância a este respeito, uma vez que, 

entretanto, os pagamentos foram retomados.”933. 

1056. Já no caso da visada Sporting “a questão dos direitos televisivos teria, no entanto, pouco 

impacto porque muitas destas receitas já estão antecipadas (no Sporting já tem cerca de 2 

anos antecipados, nos termos de um contrato de factoring)”, de acordo com as declarações 

do diretor financeiro desta visada934. 

1057. Quanto à intenção das visadas, verifica-se que foi a de garantir – por todos os expedientes, 

incluindo a conduta sub judice – que os seus jogadores mantinham o vínculo contratual 

até final da época 2019/2020. Neste sentido, veja-se o afirmado pelas visadas Marítimo e 

Vitória SC, “ao saberem que os clubes não estavam dispostos a contratar, até ao final dessa 

mesma época, jogadores que tivessem rescindido naquelas condições, os jogadores, elo 

mais forte da cadeia de abastecimento, viam-se incentivados a manter a estabilidade do 

vínculo contratual, assim garantindo, a integralidade das competições”935.  

1058. Ora, o argumento das visadas Marítimo, Vitória SC e Moreirense de que, no mercado da 

contratação de jogadores de futebol profissional o poder negocial está do lado destes e 

não das sociedades desportivas, não pode ser acolhido. Independentemente de a AdC ter 

considerado desnecessária uma segmentação adicional do mercado da contratação dos 

jogadores quanto à sua qualidade percecionada, sempre se dirá que, dentro deste 

mercado genericamente considerado, o poder negocial dos jogadores é altamente 

variável. Por outro lado, o acordo incidiu transversalmente sobre todos os jogadores da 

Primeira e Segunda Ligas, tendo sido celebrado entre todos os possíveis empregadores 

nacionais de tais jogadores. Pelo que, por via do próprio acordo, mesmo os jogadores que 

em teoria pudessem ter mais poder negocial, viram-no artificialmente reduzido. 

 

933 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4271. 

934 Cf. Auto de Inquirição a fls. 4206v. 

935 935 Cf. fls. 1837 – parágrafo 82.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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1059. De resto – sublinhe-se – o acordo visava impedir a rescisão em casos em que o jogador 

invocasse justa causa para o fazer.  

1060. De resto, quanto ao alegado risco de uma “debandada geral”, e abusiva, dos jogadores (cf. 

parágrafos 1164, 1000, 1158, 1004 e 1005), nenhuma das visadas logrou demonstrar que 

a maioria dos seus jogadores estaria na iminência de resolver os seus contratos de forma 

abusiva. Quanto à visada Moreirense, verifica-se que esta não logrou demonstrar em que 

medida é que os exemplos por si referidos (cf. parágrafo 1001) constituíram qualquer 

conduta abusiva por parte dos jogadores em causa. 

1061. De acordo com a LPFP (cf. parágrafo 559): 

“a compressão do calendário desportivo imposto pela suspensão das competições 

profissionais por um período superior a dois meses, coloca os empregadores desportivos 

associados da Liga Portugal numa situação de debilidade existencial.  

E, em consciência, as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não podem deixar de 

configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar abusivamente esta situação 

de debilidade em benefício próprio.” (realce da AdC).  

1062. Pelo contrário, o SJFP afirmou expressa e publicamente que estava “disponível para 

mediar, se necessário, as conversações entre sociedades desportivas e respetivos 

plantéis”936.  

1063. Acresce que, das inquirições realizadas às testemunhas indicadas pelas visadas Marítimo, 

Vitória SC e Famalicão e, bem assim, da PNI da visada Moreirense937, resulta que foi possível 

chegar a acordo com os jogadores destas visadas para manutenção dos contratos. 

1064. Em todo o caso, sublinhe-se, através do acordo, as sociedades desportivas visadas 

adotaram uma posição negocial, conjunta e coordenada, perante os seus principais 

fornecedores de força de trabalho inerente à sua atividade comercial – os jogadores. 

 

936 Cf. Comunicado do SJFP, “Sindicato Esclarece posição negocial com a LIGA”, de 07.04.2020. 

937 Cf. fls. 3322 – parágrafo 42 da PNI da visada Moreirense. 
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1065. Pelo exposto, conclui-se que o acordo sub judice tinha um objeto anticoncorrencial, não 

estando a AdC obrigada a realizar qualquer análise de efeitos, contrariamente ao alegado, 

em especial, pela visada SLB938.  

1066. Sem prejuízo do exposto supra, tendo em conta a especificidade do setor em que a prática 

teve lugar, identificam-se nas secções seguintes os efeitos negativos que um acordo desta 

natureza é concretamente apto a produzir sobre a concorrência, tendo em conta “a 

natureza dos bens ou dos serviços afetados e as condições reais do funcionamento e da 

estrutura do mercado ou dos mercados em causa”939. 

21.3.4.3. Danos causados aos jogadores de futebol profissional 

21.3.4.3.1. Análise da AdC em sede de NI 

1067. Como corolário do compromisso estabelecido no acordo, um jogador que tomasse a 

iniciativa de fazer cessar o seu contrato durante o período relevante, compreendido entre 

07.04.2020 e 02.06.2020 (cf. parágrafo 1545), poderia apenas encontrar um clube 

empregador se este estivesse localizado fora do território português, ou se este 

participasse numa competição inferior às duas principais Ligas de futebol profissional em 

Portugal.  

1068. Ora, a referida limitação reduz de modo significativo o número de opções disponíveis para 

os jogadores em causa, pelos motivos que abaixo se expõem e que se baseiam nos 

elementos referidos na secção relativa à limitação geográfica do mercado relevante 

(secção 16.1.3) 

1069. Em primeiro lugar940, nas fases iniciais da pandemia COVID-19, a quase generalidade dos 

países no mundo instituiu, por tempo indeterminado, restrições significativas à mobilidade 

de pessoas entre fronteiras terrestres, bem como à condução de atividades, económicas 

e não-económicas, não consideradas essenciais. Neste cenário, é possível que os clubes 

 

938 Cf. fls. 2670 a 2671 – parágrafos 446 a 460 da PNI da visada SLB. 

939 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de março de 2013, Allianz Hungária Biztosító Zrt. e outros, c. 

Gazdasági Versenyhivatal, processo C-32/11, par. 36. 

940 Cf. parágrafo 411. 



 

320 

 

localizados fora do território português estivessem menos recetivos a contratar jogadores 

oriundos de outro país, particularmente se estivessem impossibilitados de conduzir 

exames médicos e técnicos tendentes a avaliar a condição física do jogador. Por outro lado, 

a própria situação de pandemia, com os riscos sanitários e dificuldades logísticas 

associados, também poderia reduzir a disponibilidade do próprio jogador em assinar 

contrato com um clube localizado fora do território nacional. 

1070. Em segundo lugar, mesmo na ausência de restrições associadas à pandemia, a contratação 

de jogadores de futebol em Portugal por clubes estrangeiros poderia, em qualquer caso, 

acontecer menos frequentemente que contratações dentro deste território, pelo menos, 

por três motivos:  

(i) Primeiro, existe uma assimetria de informação entre o clube contratante e o jogador, 

relativamente à condição médica, física e técnica deste último. Esta assimetria tenderá 

a ser maior para clubes estrangeiros do que para clubes nacionais, que terão maior 

conhecimento do jogador em causa dado que atuam na mesma Liga em que o jogador 

joga (ou, eventualmente, noutra Liga, mas no mesmo país). Por este motivo, as 

contratações de jogadores em Portugal, por parte de clubes estrangeiros, poderão 

acontecer maioritariamente quando a condição do jogador, e/ou a sua qualidade, são 

mais facilmente observáveis941.  

(ii) Segundo942, mesmo que a condição física e a qualidade sejam observáveis, a mudança 

para um país e para uma Liga estrangeiros pode implicar um período de adaptação, 

existindo mesmo o risco real de o jogador nunca se adaptar desportivamente ao novo 

clube. Este é outro motivo para que os clubes situados fora do território nacional 

possam tender a contratar menos jogadores em Portugal do que clubes nacionais.  

 

941 Apenas um número limitado de clubes participa nas competições europeias. Em Portugal, na época 

desportiva 2019/20, foram cinco os clubes que o fizeram: SLB, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória 

SC. 

942 Cf. parágrafo 409. 
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(iii) Terceiro943, existem custos de mudança associados à emigração de um trabalhador 

que tornam o mercado laboral distinto de um mercado de produto. A título de 

exemplo, poderão existir dificuldades associadas a interromper ligações pessoais 

(família, amigos ou a comunidade local), bem como barreiras linguísticas e culturais, 

que reduzem, ou eliminam, a possibilidade de emigrar. 

1071. A prova disponível corrobora o exposto acima. A título de exemplo, e conforme referido 

no parágrafo 406, a maioria dos jogadores (53%) que saíram de clubes da Primeira Liga na 

janela de transferências do verão de 2019 fizeram-na para clubes nacionais944. No entanto, 

este valor é superior se se considerarem apenas os clubes da Primeira Liga que não 

participaram nas competições europeias nesse ano – para esses, a proporção de jogadores 

que saíram para outros clubes nacionais é de 66%945. Finalmente, 73%946 dos jogadores dos 

clubes que atualmente compõem a Segunda Liga transferiram-se para outros clubes 

nacionais.  

1072. Ora, sendo então claro que o acordo reduz de modo significativo o número de opções 

disponíveis para os jogadores em Portugal, a referida redução é, face a um cenário onde o 

acordo não esteja em vigor, passível de produzir um ou mais dos seguintes efeitos: 

i) Aumento da incerteza relativa à possibilidade de sucesso em encontrar clube 

empregador adequado às expectativas do jogador; 

ii) Aumento do tempo que demorará a encontrar o referido clube, durante o qual o 

jogador experienciará uma ausência de remuneração, em potencial perda de forma 

física e competitiva e em redução na visibilidade por parte dos clubes empregadores; 

 

943 Cf. parágrafo 410. 

944 Valores calculados pela AdC com base em dados recolhidos no dia 3.07.2020, descarregado de 

https://www.transfermarkt.pt/ (Cf. Anexo 26 constante do CD-ROM a fls. 1267). Para este cálculo, excluíram-

se cedências por empréstimo, e todas os jogadores que terminaram a carreira, não assinaram por nenhum 

clube, transferiram-se para as equipas B dos clubes com os quais já tinham contrato ou para competições de 

escalões etários inferiores.  

945 Ibid. 

946 Ibid. 

https://www.transfermarkt.pt/
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iii) Aumento dos custos pecuniários e do esforço associados à procura de um clube; 

iv) Redução nas condições remuneratórias oferecidas no clube com o qual assine 

contrato, em resultado da redução no universo de clubes interessados;  

v) Redução na adequação do clube com o qual assina contrato e as expectativas do 

jogador (e.g. oferecendo melhores condições de progressão ou de visibilidade); 

vi) Redução no bem-estar associado à mudança forçada para um outro país. 

1073. Os efeitos referidos acima reduzem o ganho esperado, e/ou aumentam o custo associado, 

à opção de um determinado jogador cessar com o clube com o qual tem contrato, por 

incumprimento deste.  

1074. Por outro lado, não se antecipam efeitos relevantes de sentido inverso, ou seja, que 

aumentem o ganho esperado, ou que reduzam o custo associado, à opção de cessar o 

contrato947.  

1075. Como tal, conclui-se que o acordo é passível, face a uma situação hipotética onde não 

tivesse lugar, de reduzir o valor esperado948 associado à opção de cessar o contrato. 

1076. Por si própria, a redução no valor esperado reduz o bem-estar do jogador em causa, dado 

que diminui diretamente o valor associado a uma das duas opções abertas ao jogador, 

nomeadamente a de cessar o contrato por motivos relacionados com a pandemia COVID-

19.  

1077. Adicionalmente, o prejuízo para o bem-estar do atleta tenderá a ser agravado porque o 

acordo é também passível de reduzir o valor associado à outra opção aberta ao jogador, 

nomeadamente a de permanecer no clube com o qual tem contrato. 

1078. De facto, ao reduzir o valor esperado associado à opção de cessar, o clube com o qual o 

jogador afetado tem contrato poderá beneficiar de um aumento na sua capacidade 

 

947 Naturalmente, esta avaliação é feita face ao cenário contrafactual relevante, ou seja, o da inexistência do 

acordo. Por outras palavras, o acordo, por si próprio, não aumenta o ganho, ou reduz o custo, associados à 

cessação do contrato, porque não aumenta o leque de escolhas que existiria na sua ausência.  

948 O valor esperado é, neste contexto, entendido como a diferença entre o ganho esperado e o custo 

esperado. 



 

323 

 

negocial, nomeadamente levando a que o jogador aceite condições remuneratórias e não 

remuneratórias inferiores às que aceitaria na ausência do acordo. 

1079. O grau efetivo do prejuízo causado será específico para cada jogador, dado que dependerá 

da suscetibilidade deste aos fatores referidos nos parágrafos 1072 i) a vi) supra.  

1080. Em particular, é provável que um leque restrito de jogadores cujo valor seja reconhecido 

internacionalmente tendam a sofrer um menor prejuízo com o acordo aqui em causa, na 

medida em que o mercado nacional, e especificamente o mercado dos clubes da Primeira 

e Segunda Ligas, será menos relevante. 

1081. No entanto, mesmo no caso destes jogadores, não é plausível que o prejuízo causado seja 

nulo (ou seja, que o jogador saia favorecido ou, pelo menos, não afetado com o acordo da 

mesma forma que ficaria na sua ausência), em particular atendendo ao momento 

específico causado pelas restrições associadas à pandemia COVID-19. 

1082. Para os restantes jogadores, que representam a grande maioria daqueles afetados pelo 

acordo, os prejuízos podem ser significativos.  

1083. Finalmente, não se identificam quaisquer jogadores que beneficiem do acordo.  

21.3.4.3.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1084. A LPFP refere que os alegados danos aos jogadores profissionais de futebol se baseiam 

numa análise errada levada a cabo pela AdC949. 

1085. A LPFP considera que, contrariamente ao que é referido pela AdC (cf. parágrafo 431 da NI), 

as condutas em causa não se aplicavam a todos os jogadores, mas apenas aos que 

unilateralmente se desvinculassem invocando motivos relacionados com a pandemia 

COVID-19950. 

 

949 Cf. fls. 2916 – parágrafo 789 e 790 da PNI da visada LPFP. 

950 Cf. fls. 2916 – parágrafo 791 da PNI da visada LPFP. 
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1086. A LPFP considera por isso ser limitado (ou inexistente) qualquer eventual dano que possa 

ter resultado para os jogadores pelas condutas em causa, tendo em conta o escopo da 

conduta, limite temporal e a dimensão mundial do mercado de contratação951. 

1087. A LPFP sublinha que qualquer jogador cujo contrato cessasse no decurso da época e fora 

dos períodos de inscrição (incluindo os aplicáveis a jogadores desempregados) não poderia 

ser inscrito e utilizado em Portugal durante o resto da época em curso952. Deste modo 

qualquer contrato celebrado apenas seria válido para a época desportiva seguinte, sendo 

a ausência de retribuição, até ao termo da época, transversal a qualquer outro tipo de 

desvinculação que ocorresse naquele período953. 

1088. A LPFP esclarece ainda que não é nos últimos dois meses da época que ocorre a 

esmagadora maioria das transferências, muito menos, num contexto de incerteza954. 

1089. A LPFP considera que, na hipótese de os jogadores abrangidos pelas condutas visadas 

vissem a sua contratação limitada, tal estava circunscrito temporalmente à situação 

excecional de incerteza, situação dissipada no momento da clarificação sobre a retoma das 

competições e assinatura do Memorando de Entendimento e Acordo CCT955. 

1090. Assim, a LPFP acrescenta que a partir daquele momento, e durante a janela de verão de 

2020, os jogadores assim desvinculados poderiam procurar novo empregador sem 

qualquer limitação, pelo que a limitação temporal da conduta não era apta a produzir 

quaisquer danos956. 

1091. A LPFP critica a incoerência da AdC de, por um lado, partir do pressuposto de que a única 

opção aparente que os jogadores teriam face às condutas visadas seria a contratação por 

clube estrangeiro, e, por outro, pelo argumento de que devido à pandemia, a 

 

951 Cf. fls. 2916 – parágrafo 792 da PNI da visada LPFP. 

952 Cf. fls. 2916 – parágrafo 795 e 796 da PNI da visada LPFP. 

953 Cf. fls. 2916 – parágrafo 795 e 796 da PNI da visada LPFP. 

954 Cf. fls. 2916 – parágrafo 797 da PNI da visada LPFP. 

955 Cf. fls. 2916 e 2917 – parágrafo 798 da PNI da visada LPFP. 

956 Cf. fls. 2917 – parágrafo 799 e 800 da PNI da visada LPFP. 
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probabilidade dos jogadores serem contratados por clubes estrangeiros na época 

2019/2020 era reduzida957. 

1092. A LPFP contesta também a reduzida capacidade negocial dos jogadores que escolheram 

permanecer no clube, referindo que pelo curto período abrangido pelas condutas visadas 

não faz sentido falar em renegociação de condições. “[P]ara mais considerando que os 

seus contratos ainda se mantinham em vigor”, sendo que, no futebol profissional, a regra 

é o cumprimento dos contratos, como corolário do princípio de estabilidade e integridade 

das competições958. 

1093. A LPFP acrescenta que nada impede um jogador de celebrar novo contrato com outro 

clube durante os últimos seis meses do seu contrato, entrando em vigor o novo contrato 

aquando do término do anterior959. 

1094. A LPFP não entende em que medida foi afetada a capacidade negocial do jogador, já que 

a conduta visada em nada impactou nos direitos contratuais estabelecidos previamente960. 

1095. A LPFP refere também que os contratos que se estendiam para além daquela época foram 

renegociados (como habitual) em momento anterior às condutas visadas, pelo que tais 

condutas não impactariam em algo que já estava contratualizado961. 

1096. Finaliza, dizendo que no caso supra se manteve e em nada foi afetada a possibilidade 

daqueles jogadores serem contratados por outros empregadores durante o seu contrato, 

“no quadro normal em que tal se processa”962. 

 

957 Cf. fls. 2917 – parágrafo 801 e 802 da PNI da visada LPFP. 

958 Cf. fls. 2917 – parágrafo 803 a 805 da PNI da visada LPFP. 

959 Cf. fls. 2917 – parágrafo 806 e 807 da PNI da visada LPFP. 

960 Cf. fls. 2918 – parágrafo 809 da PNI da visada LPFP. 

961 Cf. fls. 2918 – parágrafo 810 da PNI da visada LPFP. 

962 Cf. fls. 2918 – parágrafo 811 da PNI da visada LPFP. 
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1097. As 17 (dezassete) visadas Académico de Viseu963, Belenenses964, Boavista965, Sporting de 

Braga966, Covilhã967, Estoril Praia968, Gil Vicente969, Leixões970, Mafra971, Oliveirense972, Paços 

de Ferreira973, Penafiel974, Portimonense975, Rio Ave976, Santa Clara977, Varzim978 e 

Vilafranquense979 referiram que davam por reproduzido, na íntegra e sem qualquer 

reserva, o conteúdo de facto e de direito apresentado pela LPFP na sua PNI980. 

1098. O SLB considera que a medida em causa era insuscetível de causar danos aos jogadores 

de futebol, invocando ainda que o alegado acordo não era apto a produzir efeitos, e, ainda 

que fosse, estes não afetariam de modo significativo os jogadores981. 

1099. O SLB considera que os jogadores sempre tiveram várias alternativas ao seu dispor, tanto 

à escala europeia como global, indicando que existem no mundo 2671 clubes de futebol, 

sendo apenas 36 portugueses982. 

 

963 Cf. fls. 2462 a 2470. 

964 Cf. fls. 2452 a 2461. 

965 Cf. fls. 2443 a 2451. 

966 Cf. fls. 2498 a 2507. 

967 Cf. fls. 2569 a 2576. 

968 Cf. fls. 2434 a 2442. 

969 Cf. fls. 2560 a 2568. 

970 Cf. fls. 2579 a 2600. 

971 Cf. fls. 2551 a 2559. 

972 Cf. fls. 2543 a 2550. 

973 Cf. fls. 2525 a 2534 

974 Cf. fls. 2535 a 2542. 

975 Cf. fls. 2516 a 2524. 

976 Cf. fls. 2508 a 2515. 

977 Cf. fls. 2489 a 2497. 

978 Cf. fls. 2480 a 2488. 

979 Cf. fls. 2471 a 2479. 

980 Cf. parágrafo 1 da PNI de todas as supracitadas visadas. 

981 Cf. fls. 2667 – parágrafos 410 a 412 da PNI da visada SLB. 

982 Cf. fls. 2667 – parágrafos 413 e 414 da PNI da visada SLB. 
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1100. Analisa de seguida as duas razões principais que a AdC aponta como barreiras para a 

mobilidade europeia ou internacional dos jogadores, nomeadamente (i) restrições à 

mobilidade devido à pandemia, e (ii) aspetos inerentes às transferências internacionais 

(e.g. assimetrias de informação, período de adaptação e custos de mudança)983.  

1101. Relativamente às restrições à mobilidade resultantes da pandemia, o SLB refere que 

existiam exceções às restrições em causa, nomeadamente deslocações e viagens 

essenciais para efeitos de desempenho de atividades profissionais, pelo que a AdC não 

podia concluir que os clubes estavam menos recetivos à contratação de jogadores 

oriundos de outros países984. 

1102. O SLB salienta ainda que os jogadores poderiam a negociar contratos à distância e que a 

pandemia não afetou de forma significativa o fluxo de transferências internacionais de 

jogadores profissionais, apresentando dados da FIFA para corroborar este ponto985. 

1103. Relativamente aos aspetos inerentes às transferências internacionais, o SLB apresentou 

várias estatísticas que, no seu entender, comprovam que os clubes internacionais são 

alternativas viáveis para os jogadores de futebol profissional – mesmo em tempos de 

pandemia986. 

1104. E pelo exposto, o SLB considera “que a AdC não logrou demonstrar que o alegado acordo 

reduziu de modo significativo o número de opções disponíveis aos hipotéticos jogadores 

que em teoria por ele poderiam ter sido afetados”987. 

1105. O Sporting considera que “a argumentação da AdC parece revelar um total 

desconhecimento do impacto da pandemia no futebol profissional, sobretudo atendendo 

a que as competições desportivas foram suspensas com efeitos desde 13 de março de 

2020, e da sua dimensão transnacional”988. 

 

983 Cf. fls. 2667 – parágrafo 415 da PNI da visada SLB. 

984 Cf. fls. 2667 e 2668 – parágrafos 416 a 420 da PNI da visada SLB. 

985 Cf. fls. 2668 – parágrafos 420 a 424 da PNI da visada SLB. 

986 Cf. fls. 2668 e 2669 – parágrafo 427 e 428 da PNI da visada SLB. 

987 Cf. fls. 2669 – parágrafo 430 da PNI da visada SLB. 

988 Cf. fls. 2814 – parágrafo 341 da PNI da visada Sporting. 
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1106. Por este motivo, o Sporting entende não fazer sentido especular sobre a disponibilidade 

de clubes estrangeiros em contratar jogadores de clubes portugueses, ou a disponibilidade 

desses jogadores irem para esses clubes, referindo não haver base probatória para 

concluir que essa disponibilidade seria menor e sublinhando existir evidências empíricas 

que apontam em sentido inverso989. 

1107. O Sporting rejeita os fatores elencados pela AdC, tais como assimetrias de informação ou 

custos de transação/adaptação, pois “quando se procedeu à análise do mercado relevante, 

não existe a figura do jogador de futebol, existem sim jogadores com perfis tão 

diversificados como Ronaldo, Messi, Zidane (…) mas também a estrela em ascensão que 

joga num clube razoavelmente conhecido e a promessa de futebol que joga num clube de 

província”990. 

1108. Finalmente, o Sporting considera que não faz sentido falar em danos para jogadores 

quando a conduta visada, inserida num contexto sui generis, durou apenas um mês e vinte 

e seis dias991. 

21.3.4.3.3. Análise da AdC e conclusões   

1109. No que se refere ao argumento da LPFP, SLB e Sporting de que qualquer eventual dano 

para os jogadores seria limitado (ou inexistente), tendo em conta o reduzido escopo 

temporal e material da conduta, importa salientar que, tendo em conta as especificidades 

do acordo em causa, o impacto direto da prática circunscreve-se à contratação de 

jogadores profissionais de futebol masculino que rescindem contrato e que, por 

conseguinte, ficam sem contrato em vigor (cf. parágrafos  377 a 386). 

1110. Neste contexto, não se pode concordar com a argumentação da LPFP de que o eventual 

dano para os jogadores seria limitado (ou inexistente).  

1111. Como referido nos parágrafos 1068 a 1071, o acordo limitou as opções disponíveis para os 

jogadores, cuja rescisão contratual com fundamento de justa causa foi desincentivada pelo 

 

989 Cf. fls. 2814 – parágrafo 342 e 343 da PNI da visada Sporting. 

990 Cf. fls. 2814 – parágrafo 344 da PNI da visada Sporting. 

991 Cf. fls. 2815 – parágrafo 345 da PNI da visada Sporting. 
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facto de a única possibilidade ao dispor dos jogadores, nomeadamente a celebração de 

um contrato com um clube estrangeiro, estar muito limitada pelas restrições à mobilidade 

resultantes da pandemia, pela assimetria de informação por parte de clubes estrangeiros 

relativamente à condição médica, física e técnica dos jogadores nacionais e pelos custos 

de mudança e período de adaptação à realidade de um clube estrangeiro. 

1112. Além disso, note-se que a curta duração do acordo se deve, em larga medida, a uma 

intervenção da Autoridade, nomeadamente através da adoção de medidas cautelares no 

caso concreto. 

1113. No que se refere ao argumento da LPFP de que qualquer contrato celebrado por um 

jogador desvinculado apenas seria válido para a época desportiva seguinte, existindo 

assim uma ausência de retribuição no final da época desportiva 2019/2020, cumpre referir 

que o acordo de não contratação em causa foi celebrado em 07.04.2020 e 08.04.2020, 

numa altura em que existia uma enorme incerteza relativamente ao eventual reatamento 

das competições de futebol profissional.  

1114. A este respeito, relembra-se que Segunda Liga nunca chegou a ser retomada e que as 

últimas 10 jornadas da edição 2019/2020 do campeonato da Primeira Liga foram 

realizadas apenas porque, em data posterior ao acordo em causa, tal foi acordado com as 

entidades públicas competentes. 

1115. Salienta-se ainda que, apesar de o acordo em causa se circunscrever a um período 

temporal limitado, constata-se que os seus efeitos se prolongam ao longo do tempo, uma 

vez que o acordo inviabilizou a possibilidade de um jogador que rescindisse contrato poder 

celebrar um novo contrato de trabalho com outro clube nacional, com uma duração, nos 

termos regulamentares, até 5 anos992. 

1116. Constata-se, assim, que poderia ser muito vantajoso em termos financeiros para um 

jogador libertar-se de um vínculo contratual com justa causa, permitindo ao novo 

empregador contratá-lo sem ter de suportar qualquer encargo relativo a uma 

indemnização por transferência. Deste modo, o jogador iria balancear a hipotética perda 

de remuneração durante 10 jornadas com o acréscimo de remuneração ao longo de várias 

 

992 Cf. n.º 7 do artigo 11.º do RECITJ. 
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épocas desportivas, sendo provável que, sem as restrições relacionadas com o acordo em 

causa, o jogador optasse pela desvinculação de forma a poder celebrar livremente um 

novo contrato de trabalho. 

1117. Note-se que, na perspetiva de celebrar um novo contrato mais vantajoso, poderia mesmo 

o jogador a desvincular-se sem qualquer garantia de celebração de um novo contrato com 

outro clube, uma vez que esse risco é mitigado pelo facto de um jogador desvinculado (ou 

seja, com o passe na mão e sem necessidade de compensar o clube anterior) poder 

negociar livremente com qualquer clube. 

1118. Relativamente ao argumento do SLB de que os jogadores poderiam celebrar um acordo 

com um clube estrangeiro, referindo que a pandemia não teve qualquer impacto porque 

existiam exceções à mobilidade europeia ou internacional dos jogadores e podia celebrar-

se um contrato à distância, faz-se referência ao Relatório da FIFA “Global Transfer Market 

Report 2021” que evidencia que o volume de transferências internacionais em abril e maio 

de 2020 foi praticamente inexistente, contrariamente ao que ocorreu em abril e maio de 

2021 em que, mitigados os efeitos da pandemia, se verificaram oito vezes mais 

transferências internacionais de jogadores (cf. parágrafo 502). 

1119. Acresce que a contratação de um jogador requer a realização de exames médicos 

tendentes a avaliar a condição física do jogador, pelo que a possibilidade de contratar um 

jogador à distância não aparenta ser plausível. 

1120. Deste modo, fica demonstrado o impacto significativo da pandemia COVID-19 no volume 

de transferências internacionais. 

21.3.4.4. Danos causados a consumidores e adeptos 

21.3.4.4.1. Análise da AdC em sede de NI 

1121. Tendo ficado demonstrado nas secções supra que o acordo em causa nos presentes autos 

é concretamente apto a restringir a concorrência no mercado das contratações de 

jogadores de futebol profissional, não se afigura necessário demonstrar danos para os 

consumidores, para concluir que se trata de uma prática restritiva da concorrência. Não 

obstante, sendo o acordo passível de causar, também, danos para os consumidores, 

proceder-se-á à respetiva identificação na presente secção. 
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1122. A participação em jogos de futebol no seio das diversas competições nacionais e 

internacionais em que estão inseridos constitui o produto final de maior relevo oferecido 

pelos clubes de futebol. Estes jogos podem ser disponibilizados aos espectadores 

diretamente, nos estádios onde têm lugar, ou remotamente, através, por exemplo, da 

radiodifusão ou da transmissão pela internet.  

1123. Conforme referido na secção 18.1, este produto é relevante para uma parte significativa 

da população portuguesa. Por exemplo, segundo uma sondagem citada pela empresa de 

estudos de mercado Nielsen, cerca de 75% dos portugueses afirma estar interessada ou 

muito interessada em futebol993.  

1124. Também conforme notado na secção 16.1, a atividade atlética dos jogadores de futebol, 

desenvolvida em equipas, constitui um input de importância crucial na produção de jogos 

de futebol profissional, sendo a política de recrutamento destes jogadores um instrumento 

decisivo na formação e gestão das referidas equipas.  

1125. Pelo exposto, a limitação da política de recrutamento de jogadores que é operada através 

do acordo é passível de ter impacto no desempenho das equipas de futebol, e, 

consequentemente, no produto final oferecido pelos clubes de futebol.  

1126. Nesse sentido, o acordo é apto a reduzir a qualidade dos jogos de futebol e, nessa medida, 

prejudicar os consumidores, pelo menos, pelos seguintes motivos: 

(i) Redução no equilíbrio interno de cada equipa de futebol: a contratação de 

jogadores de outros clubes nacionais pode permitir colmatar lacunas identificadas 

na equipa de futebol e, deste modo, tornar a composição da equipa mais 

equilibrada. A incapacidade de os recrutar, por seu turno, poderá significar que a 

equipa permanece desequilibrada. Este desequilíbrio pode reduzir a qualidade do 

espetáculo em si.  

(ii) Redução no ambiente competitivo entre os clubes de futebol: sendo a política de 

contrações de jogadores uma dimensão importante na concorrência estabelecida 

entre os clubes de futebol, a eliminação da concorrência pelos jogadores, mesmo 

 

993 Cf. parágrafo 530. 

https://nielsensports.com/wp-content/uploads/2014/12/Nielsen_World-Football-2018-6.11.18.pdf
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que temporária, poderá reduzir o ambiente concorrencial entre estes. Esta 

redução no ambiente concorrencial pode também reduzir a qualidade dos jogos 

de futebol 

(iii) Perda de jogadores talentosos para ligas estrangeiras: na medida em que force 

jogadores que, na ausência do acordo, permaneceriam em Portugal, a sair do país 

para continuar a exercer a sua atividade profissional, o acordo é passível de 

implicar a perda de talento, com prejuízo para a qualidade dos jogos de futebol. 

21.3.4.4.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1127. O SLB refere que a medida em causa era insuscetível de causar danos a consumidores, 

rejeitando o argumento de que aquela medida poderia reduzir a qualidade dos jogos994. 

1128. O SLB considera que a incapacidade de recrutar jogadores de outros clubes nacionais não 

iria reduzir a qualidade do espetáculo desportivo pelas seguintes razões: 

i. Em primeiro lugar, nota que não havia espetáculo devido à suspensão das 

competições995; 

ii. Em segundo, indica que os clubes poderiam sanar aquelas lacunas com a 

contratação de jogadores, excluindo-se apenas os jogadores que tivessem feito 

cessar o seu contrato por motivos relacionados com a pandemia996; 

iii. Nota ainda que as mesmas lacunas poderiam ser sanadas com a contratação de 

jogadores de clubes estrangeiros997; 

iv. Por último, refere que a contratação de um jogador para sanar lacunas, poderá 

criar lacunas no clube de onde ele é oriundo, logo, poderá manter-se o problema 

da redução da qualidade do espetáculo998. 

 

994 Cf. fls. 2669 – parágrafos 431 e 432 da PNI da visada SLB. 

995 Cf. fls. 2669 – parágrafo 434 da PNI da visada SLB. 

996 Cf. fls. 2669 – parágrafo 435 da PNI da visada SLB. 

997 Cf. fls. 2669 – parágrafo 436 da PNI da visada SLB. 

998 Cf. fls. 2669 e 2670 – parágrafo 437 da PNI da visada SLB. 
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1129. De acordo com o SLB, o ambiente de concorrência entre os clubes também não foi 

limitado, notando que as janelas de transferência estavam fechadas, bem como o prazo 

para inscrição excecional de jogadores, além de que, a concorrência não se faz apenas em 

território português999. 

1130. Finalmente, o SLB rejeita a ideia de que o acordo forçaria jogadores talentosos a sair do 

país, com prejuízo para a qualidade dos jogos1000, aduzindo os seguintes argumentos1001: 

i. A tese da AdC assume que todos os jogadores potencialmente afetados seriam 

talentosos e contribuem positivamente para a qualidade dos jogos; 

ii. Assume que a perda de talento não poderia ser colmatada pelo talento de 

jogadores não abrangidos pelo suposto acordo; 

iii. Assume que a perda de talento não poderia ser colmatada pelo talento de 

jogadores que jogassem em clubes estrangeiros. 

1131. O Sporting rejeita a ideia de que os Comunicados da LPFP tiveram como dano indireto a 

redução do equilíbrio interno de cada equipa de futebol, indicando que o que se pretendia 

era o propósito inverso, nomeadamente “o de preservar esse equilíbrio que poderia ser 

irremediavelmente afetado caso ocorresse uma transferência dos melhores jogadores (os 

que naturalmente seriam mais cobiçados) dos clubes com menores possibilidades 

financeiras para os clubes com os maiores possibilidades financeiras, entre os quais se 

encontra a Visada”1002. 

1132. O Sporting considera ainda que a possível perda de jogadores talentosos para outras ligas 

contraria a tese da AdC quanto à reduzida mobilidade dos jogadores nacionais em 

resultado dos fatores de assimetria ou custos de transação/adaptação1003. 

 

999 Cf. fls. 2670 – parágrafos 438 a 440 da PNI da visada SLB. 

1000 Cf. fls. 2670 – parágrafo 441 da PNI da visada SLB. 

1001 Cf. fls. 2670 – parágrafo 443 da PNI da visada SLB. 

1002 Cf. fls. 2815 – parágrafo 348 da PNI da visada Sporting. 

1003 Cf. fls. 2816 – parágrafo 350 da PNI da visada Sporting. 
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1133. O Marítimo e o Vitória SC consideram que, através da análise das características próprias 

e específicas do sector do futebol, demonstra-se a inexistência de danos causados aos 

consumidores e adeptos de futebol1004. 

1134. Em particular, o Marítimo e o Vitória SC consideram que as condutas visavam a limitação 

do risco de desvirtuamento da competição, evitando uma redução no ambiente 

competitivo entre os clubes, mantendo a incerteza do resultado e, consequentemente, 

preservando o espetáculo desportivo1005. 

1135. O Marítimo e o Vitória SC sublinham que os clubes tentaram evitar que os consumidores 

se deparassem com jogos onde uma ou ambas as equipas se encontravam desfalcadas de 

jogadores com que haviam iniciado a época, não podendo substituí-los uma vez que 

período de inscrições se encontrava encerrado1006. 

1136. O Marítimo e o Vitória SC consideram também que seria desolador para o consumidor se, 

para além de ver um jogo onde a incerteza se encontrava reduzida, esta militasse em 

benefício dum clube rival, salientado que sem o acordo em causa os jogadores poderiam 

ir gratuitamente para um clube qualquer1007. 

21.3.4.4.3. Análise da AdC e conclusões 

1137. A AdC identificou na Nota de Ilicitude as razões pelas quais o acordo era suscetível de 

reduzir a qualidade dos jogos de futebol e, nessa medida, prejudicar os consumidores, 

fazendo referência (i) à importância da contratação de jogadores para colmatar lacunas 

nas equipas de futebol, (ii) ao facto de a política de contrações de jogadores gozar de uma 

dimensão importante na concorrência estabelecida entre os clubes de futebol, e (iii) à 

perda de jogadores talentosos para campeonatos estrangeiros. 

 

1004 Cf. fls. 1826 – parágrafo 5 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

1005 Cf. fls. 1840 – parágrafo 101 a 106 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

1006 Cf. fls. 1840 – parágrafo 107 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

1007 Cf. fls. 1841 – parágrafo 110 e 111 da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 



 

335 

 

1138. Sublinha-se desde logo que prática restritiva da concorrência em causa foi enquadrada 

como uma restrição da concorrência por objeto, não sendo necessário nestes casos 

demonstrar a existência de efeitos reais ou potenciais sobre o consumidor final. 

1139. Relativamente ao argumento do SLB de que o acordo não era apto a gerar efeitos negativos 

sobre o bem-estar do consumidor porque as competições estavam suspensas, salienta-se 

que, apesar de o acordo em causa se circunscrever a um período temporal limitado, 

constata-se que os seus efeitos se prolongam ao longo do tempo, uma vez que o acordo 

inviabilizou a possibilidade de um jogador que rescindisse contrato poder celebrar um 

novo contrato de trabalho com outro clube nacional, com uma duração, nos termos 

regulamentares, até 5 anos1008. Neste contexto, contrariamente ao argumento do SLB, os 

danos para o consumidor são suscetíveis de se prolongar por um período temporal 

alargado. 

1140. No que se refere ao argumento do SLB de que os clubes poderiam sanar aquelas lacunas 

com a contratação de jogadores, apenas não o poderiam fazer recorrendo a jogadores que 

tivessem feito cessar o seu contrato por motivos relacionados com a pandemia, assinala-

se que tal representa uma distorção do funcionamento do mercado de contratação de 

jogadores que viola as regras da concorrência. 

1141. Acresce que a contratação de jogadores que se desvinculam com justa causa pode ser 

muita atrativa para o clube comprador, porque não envolve o pagamento de uma 

indemnização por transferência, pelo que poderia permitir a determinados clubes terem 

acesso a oportunidades e talento que de outra forma não teriam. 

1142. Relativamente ao argumento do SLB de que eventuais lacunas nas equipas poderiam ser 

sanadas com a contratação de jogadores de clubes estrangeiros, salienta-se que a 

impossibilidade de contratação de futebolistas profissionais no território nacional 

representa uma distorção do funcionamento do mercado de contratação de jogadores que 

limita as possibilidades de os clubes nacionais poderem colmatar lacunas nas suas equipas 

de futebol, gerando uma situação de desequilíbrio nas equipas que é suscetível de reduzir 

a qualidade do espetáculo desportivo.  

 

1008 Cf. n.º 7 do artigo 11.º do RECITJ. 
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1143. Acresce que as barreiras que restringem a mobilidade de jogadores para campeonatos 

estrangeiros também afetam negativamente a mobilidade de jogadores de campeonatos 

estrangeiros para o campeonato nacional, pelo que não se pode alegar que são 

substitutos.   

1144. No que se refere ao argumento do SLB e do Sporting de que a contratação de um jogador 

para sanar lacunas poderá, em sentido inverso, criar lacunas no clube de onde ele é 

oriundo, assim mantendo o problema da redução da qualidade do espetáculo, importa 

explicitar que, como refere a AdC no Issues Paper de setembro de 2021 “Acordos no 

mercado de trabalho e política de concorrência”, em resultado deste tipo de acordos de 

não contratação “os trabalhadores poderão prolongar o seu emprego em empresas que 

não correspondem à melhor utilização das suas vocações e conhecimentos especializados. 

Neste sentido, os acordos de não-angariação são passíveis de diminuir a qualidade da 

alocação dos trabalhadores às empresas, em prejuízo da eficiência alocativa dos recursos 

humanos”1009.  

1145. Adicionalmente, a AdC refere que os acordos de não contratação entre concorrentes no 

mercado a jusante terão o maior potencial de se repercutir negativamente nas condições 

de concorrência nos mercados a jusante1010. Tal resulta do facto de acordos de não 

contratação entre concorrentes no mercado a jusante poderem produzir efeitos negativos 

sobre a concorrência não apenas no mercado de trabalho, mas também ao nível do 

mercado do produto, deste modo gerando uma ineficiência alocativa no mercado de 

trabalho e condicionando o processo concorrencial entre concorrentes no mercado do 

produto. 

1146. No caso em apreço, os clubes da Primeira e Segunda Ligas são concorrentes nos mercados 

a jusante, procurando, em concorrência com os demais clubes, arrecadar receitas nos 

mercados de (i) visualização remota de jogos de futebol premium, (ii) visualização 

 

1009 Cf. Issues Paper Final, pág. 14, disponível em: 

https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/Relat%C3%B3rio_Acordos%20no%20Mercado%20de%20Tra

balho%20e%20Pol%C3%ADtica%20de%20Concorr%C3%AAncia.pdf (Cf. anexo 14, constante do CD-ROM a fls. 

5523). 

 

https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/Relat%C3%B3rio_Acordos%20no%20Mercado%20de%20Trabalho%20e%20Pol%C3%ADtica%20de%20Concorr%C3%AAncia.pdf
https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/Relat%C3%B3rio_Acordos%20no%20Mercado%20de%20Trabalho%20e%20Pol%C3%ADtica%20de%20Concorr%C3%AAncia.pdf
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presencial de jogos de futebol premium, e (iii) outros bem e serviços oferecidos pelos 

clubes (espaço publicitário, merchandising, exploração dos direitos de imagem dos 

jogadores, etc.). 

1147. Face ao exposto, o acordo em causa tem um maior potencial de se repercutir 

negativamente nas condições de concorrência nos mercados a jusante. Acresce que o 

acordo em causa, ao limitar a mobilidade de jogadores entre os clubes de futebol 

profissional nacionais, é suscetível de ter impacto na afetação dos recursos aos clubes 

(ineficiência alocativa) ao impedir os jogadores de serem alocados aos clubes com maior 

capacidade de extrair o máximo rendimento desportivo desses jogadores. 

1148. Acresce que o argumento do SLB de que estaríamos num jogo de soma nula, em que o 

espetáculo não seria beneficiado com a mobilidade dos jogadores porque o ganho de 

talento de um clube seria a perda de talento de outro, tal não se aplica no caso concreto. 

Basta pensar no exemplo de um clube que tenha excesso de talento para uma 

determinada posição no terreno de jogo, por exemplo guarda-redes, pelo que a 

mobilidade de um guarda-redes para outro clube nacional iria gerar uma melhoria 

alocativa em que o novo clube era beneficiado sem que o antigo clube fosse prejudicado. 

A mobilidade de jogadores permite, por isso, colmatar lacunas de talento através de uma 

melhor distribuição desse talento entre clubes, traduzindo-se num espetáculo desportivo 

mais estimulante para o consumidor final. 

1149. Relativamente ao argumento do SLB de que só haveria perda de talento para o estrangeiro 

se os jogadores afetados fossem talentosos e contribuíssem positivamente para a 

qualidade dos jogos, cumpre referir que os clubes envidam esforços para reunir o máximo 

de talento possível, sendo limitados nesse propósito por condicionalismos de várias 

naturezas, incluindo financeira. Deste modo, os planteis são formados pela melhor coleção 

possível de talento, em termos do par preço-qualidade dos jogadores, pelo que a saída de 

jogadores para o estrangeiro é suscetível de gerar uma perda de talento. 

1150. Acresce que a desvinculação contratual é particularmente atrativa para os jogadores 

jovens de qualidade (percecionada) elevada, cuja contratação em regime de transferência 

com contrato em vigor exige um acordo entre o clube vendedor e comprador e tipicamente 

envolve o pagamento de indemnizações por transferência avultadas. Neste contexto, o 
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acordo é particularmente suscetível de levar a uma perda de talento para o exterior, em 

claro prejuízo da qualidade do espetáculo desportivo para o consumidor final. 

1151. No que se refere ao argumento do SLB de que a perda de talento poderia ser colmatada 

pelo talento de jogadores não abrangidos pelo suposto acordo ou pelo talento de 

jogadores que jogassem em clubes estrangeiros, salienta-se que a contratação de 

jogadores não profissionais ou de jogadores provenientes de campeonatos estrangeiros 

não podem ser encaradas como substitutas (cf. parágrafo 470 a 473 e 1143). 

1152. Relativamente ao argumento do Sporting de que a perda de jogadores talentosos para 

outras ligas contraria a tese da AdC quanto à reduzida mobilidade dos jogadores nacionais 

em resultado dos fatores de assimetria ou custos de transação/adaptação, salienta-se que 

persiste uma forte dimensão nacional na contratação de futebolistas profissionais, 

sublinhando-se que a fase inicial da pandemia COVID-19 foi caracterizada pela existência 

de um conjunto de restrições à mobilidade que reforçaram esta dimensão nacional (cf. 

parágrafos 406 a 411). 

1153. Não obstante, a possibilidade de mobilidade transfronteiriça de jogadores dentro do 

Espaço Económico Europeu (EEE), embora muito limitada, continuou a existir, mesmo 

durante a fase inicial da pandemia. Note-se, a esse respeito, o facto de terem ocorrido 

algumas transferências internacionais nos meses de março e abril de 2020 (cf. parágrafo 

510).  

1154. Deste modo, existe a possibilidade real de um jogador desvinculado poder ultrapassar 

todas as barreiras à mobilidade e concretizar a celebração de um contrato com um clube 

estrangeiro, destacando-se que poderia ser muito vantajoso em termos financeiros para 

um jogador libertar-se de um vínculo contratual com justa causa, permitindo ao novo 

empregador contratá-lo sem ter de suportar qualquer encargo relativo a uma 

indeminização por transferência.  

1155. Relativamente aos argumentos do Marítimo e Vitória SC de que o acordo visava a limitação 

do risco de desvirtuamento da competição, relembra-se que o acordo de não contratação 

em causa foi celebrado em 07.04.2020 e 08.04.2020, numa altura em que existia uma 

enorme incerteza relativamente ao eventual reatamento das competições de futebol 

profissional.  
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1156. A este respeito, relembra-se que Segunda Liga nunca chegou a ser retomada e que as 

últimas 10 jornadas da edição 2019/2020 do campeonato da Primeira Liga foram 

realizadas apenas porque, em data posterior ao acordo em causa, tal foi acordado com as 

entidades públicas competentes. 

21.3.5. Análise à luz da especificidade do setor do desporto 

1157. Dizendo o acordo em causa nos presentes autos respeito ao setor do futebol profissional 

masculino, além da análise realizada supra aos objetivos e ao contexto em que o mesmo 

ocorreu, alegam as visadas que a AdC deveria ter analisado se (i) os respetivos objetivos 

eram legítimos; (ii) a restrição em causa foi inerente à prossecução de tais objetivos; e (iii) 

proporcional. 

21.3.5.1. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1158. A LPFP entende que a AdC “desconsiderou o real e único objetivo dos comportamentos em 

apreço: proteger e assegurar a estabilidade e a integridade das competições de futebol 

profissional masculino, num período de grande incerteza para o futebol profissional 

nacional e mundial e ainda vazio de intervenção legal, regulamentar ou de contratação 

coletiva.”1011 (realce no original). Para esta visada “as condutas visadas nos autos tinham 

em vista estritamente a prossecução de objetivos de política desportiva, nomeadamente a 

promoção de uma competição justa e equilibrada entre as sociedades desportivas, e 

valores como a ética e o fair play no futebol”1012. 

1159. Segundo a LPFP, “as eventuais restrições decorrentes das condutas visadas eram inerentes 

à prossecução do objetivo pretendido”1013, na medida em que mitigavam “o risco de uma 

utilização abusiva ou iníqua (ou da sua mera ameaça)” da “possibilidade de resolução 

unilateral de vínculos laborais pelos jogadores”1014, assim se protegendo “a estabilidade e 

a integridades das competições profissionais organizadas pela Liga”1015. 

 

1011 Cf. fls. 1998v - parágrafo 638 da PNI da visada LPFP. 

1012 Cf. fls. 1998v - parágrafo 639 da PNI da visada LPFP. 

1013 Cf. fls. 2014 – parágrafo 778 da PNI da visada LPFP. 

1014 Cf. fls. 2014 – parágrafo 777 da PNI da visada LPFP. 

1015 Cf. fls. 2014 – parágrafo 775 da PNI da visada LPFP. 
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1160. No sentido de demonstrar a proporcionalidade das condutas visadas, nomeadamente pela 

ausência de medidas menos restritivas para atingir os mesmos fins1016, argui a visada que 

“a inibição de contratar jogadores apenas nos casos em que ocorresse um provável e 

aparente aproveitamento por parte daqueles” consubstancia uma medida que “assume o 

seu caráter mínimo e diretamente calibrado em função do risco específico, atípico e 

manifestamente excecional a que se visava responder”1017. 

1161. Assim, para a LPFP, “não estava disponível qualquer alternativa menos restritiva que 

àquela data pudesse assegurar os objetivos legítimos prosseguidos pelas visadas pelo 

presente processo”1018. 

1162. Para as visadas Marítimo e Vitória SC, “poderia vir a revelar-se bastante prejudicial à 

estabilidade da competição deixar ao arbítrio da poderosa fonte de abastecimento do 

mercado que são os jogadores, os fundamentos com que livremente poderiam 

resolver/cessar os contratos de trabalho com os seus clubes, invocando razões atinentes 

à Covid ou o termo aposto no contrato de trabalho desportivo – dia 30 de junho de 2020”.  

1163. Alegam também as visadas Marítimo e Vitória SC que, “caso se entenda que a conduta dos 

arguidos não se cinge a um âmbito de regras puramente desportivas, sempre as decisões 

tomadas pelo conjunto de arguidos nos autos foram totalmente proporcionais, na medida 

em que, repete-se, auto limitaram-se temporalmente, isto é, até ao fim da época 

desportiva, e não tinham, por si só, incluído qualquer fator prejudicial para os jogadores 

de futebol, que poderiam e deveriam manter a estabilidade do vínculo contratual a que se 

obrigaram”1019.  

1164. Segundo as visadas, caso um conjunto significativo de jogadores de determinado clube 

rescindissem o seu contrato, alegando motivos relacionados com a pandemia COVID-19, 

tal poria em causa a integridade da competição, considerando que esse clube não poderia 

competir caso as competições fossem reatadas. Tal risco existiria também, caso os 

 

1016 Cf. fls. 2015 – parágrafo 779 da PNI da visada LPFP. 

1017 Cf. fls. 2015 – parágrafo 787 da PNI da visada LPFP. 

1018 Cf. fls. 2016 – parágrafo 788 da PNI da visada LPFP. 

1019 Cf. fls. 1832 e 1832v – parágrafos 46.º e 47.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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mesmos jogadores fossem contratados por um clube rival, que estaria, segundo 

entendem, a contratá-los por um preço artificialmente baixo1020.  

1165. A visada SLB considera que a conduta em causa nos presentes autos preenche os critérios 

estabelecidos pelo TJUE para aferir a compatibilidade de uma medida desportiva com o 

direito da concorrência1021 (também seguidos pela Comissão, por exemplo, no processo 

International Skating Union1022). 

1166. Quanto ao primeiro critério: 

i. O objetivo da medida era concreto e legítimo: a proteção da integridade da 

competição e do desporto para fazer face ao risco de desvinculações desportivas 

iníquas e abusivas1023; 

ii. O TJUE já reconheceu a proteção da integridade do desporto como um objetivo 

legítimo1024; 

iii. A CE admite que a especificidade do desporto é um conceito jurídico estabelecido 

pelo TJUE e que é tido em conta ao determinar se as regras desportivas cumprem 

os requisitos previstos na legislação da UE (e.g. em matéria de concorrência)1025; 

iv. Alguns dos exemplos de objetivos legítimos: a justiça dos resultados das 

competições, incerteza dos resultados, a proteção da saúde dos atletas e a 

estabilidade financeira1026.  

1167. Quanto ao segundo critério: 

 

1020 Cf. fls. 1837 – parágrafos 78.º a 81.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 

1021 Cf. fls. 2659 – parágrafo 334 da PNI da visada SLB. 

1022 Cf. fls. 2659 – parágrafo 333 da PNI da visada SLB. 

1023 Cf. fls. 2659 – parágrafo 335 da PNI da visada SLB. 

1024 Cf. fls. 2659 – parágrafo 336 da PNI da visada SLB. 

1025 Cf. fls. 2659 e 2660 – parágrafo 337 e 338 da PNI da visada SLB. 

1026 Cf. fls. 2660 – parágrafo 339 da PNI da visada SLB. 
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i. Quaisquer efeitos da medida sempre seriam inerentes à prossecução dos referidos 

objetivos1027; 

ii. A medida foi adotada num contexto de incerteza, com diminuição de receita e 

manutenção de custos1028; 

iii. As desvinculações contratuais no fim de época, já num clima de stress financeiro, 

motivadas pela pandemia COVID-19 poderiam alterar sensivelmente o valor 

desportivo das equipas durante o campeonato, e, consequentemente a 

integridade e boa realização do mesmo1029. 

1168. Quanto ao terceiro critério, atendendo a todo o contexto (pandemia COVID-19; 

enquadramento regulamentar; suspensão das competições; pressão financeira; 

circunstâncias específicas em que o acordo se poderia aplicar; total ausência de efeitos 

restritivos)1030: 

i. A medida, espontânea e reativa à situação excecional, foi adequada, necessária e 

proporcional, não antecipando uma medida menos restritiva para alcançar o 

objetivo pretendido1031; 

ii. Pelo que conclui que à luz da jurisprudência do TJUE, a medida em causa não cai 

sob a alçada da proibição constante do artigo 9.º da LdC e do artigo 101.º do TFUE, 

devendo o processo ser liminarmente arquivado1032; 

1169. Por fim, entende a visada SLB que, “[a]inda que assim não se entendesse – no que não se 

concede – a AdC não poderia ter concluído que a medida em causa nos presentes autos 

tem um objeto anticoncorrencial”1033.  

 

1027 Cf. fls. 2660 – parágrafo 340 da PNI da visada SLB. 

1028 Cf. fls. 2660 – parágrafo 341 da PNI da visada SLB. 

1029 Cf. fls. 2660 – parágrafo 342 e 344 da PNI da visada SLB. 

1030 Cf. fls. 2660 e 2661 – parágrafo 345 da PNI da visada SLB. 

1031 Cf. fls. 2661 – parágrafo 346 da PNI da visada SLB. 

1032 Cf. fls. 2661 – parágrafo 347 da PNI da visada SLB. 

1033 Cf. fls. 2661 – parágrafo 348 da PNI da visada SLB. 
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21.3.5.2. Análise da AdC e conclusões 

Da alegada legitimidade dos objetivos do acordo 

1170. De acordo com a Comissão Europeia: 

“Legitimate objectives of sporting rules will normally relate to the “organisation and proper 

conduct of competitive sport” and may include, e.g., the ensuring of fair sport competitions 

with equal chances for all athletes, the ensuring of uncertainty of results, the protection of 

the athletes’ health, the protection of the safety of spectators, the encouragement of 

training of young athletes, the ensuring of financial stability of sport clubs/teams or the 

ensuring of a uniform and consistent exercise of a given sport (the “rules of the game”). 

The specificity of sport, i.e. the distinctive features setting sport apart from other economic 

activities, such as the interdependence between competing adversaries, will be taken into 

consideration when assessing the existence of a legitimate objective.”1034. 

1171. No caso ISU, referiu ainda a Comissão que  

“In line with the case law of the Court of Justice [Meca-Medina], the Commission considers 

that the protection of the integrity of sport, the protection of the health and safety of 

skaters and the organisation and proper conduct of competitive sport can be regarded as 

legitimate objectives in the general interest.”1035. 

1172. A AdC reconhece que a estabilidade e integridade das competições constitui um objetivo 

legítimo à luz do direito da concorrência.  

1173. No entanto, o argumento das visadas é o de que, face ao contexto pandémico, as 

sociedades desportivas visadas, à data dos factos, já tinham começado a sofrer um 

impacto de financeiro de dimensões imprevisíveis, comprometendo, assim, a retoma das 

competições – e tendo o acordo visado, a par de outras medidas, evitar tal desfecho. 

1174. Ora, à exceção da visada Desportivo das Aves (cf. secção 14.2.3), nenhuma das restantes 

visadas estava, à data dos factos, ou demonstrou, entretanto, ter ficado, insolvente. 

 

1034 Cf. p. 68 do Staff Working Document…, cit.. 
1035 Cf. Decisão da Comissão Europeia, de 08.12.2017, Case AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility 

rules, C(2017) 8240 final, parágrafo (212). 
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Acresce que, conforme ficou demonstrado nos autos, não obstante o impacto imediato em 

termos de tesouraria, as visadas foram conseguindo fazer face aos custos durante aquele 

período (desde logo, as visadas Sporting, Famalicão, Marítimo e Vitória SC – cf. secção 

21.3.4.2.3). 

1175. Pelo que, não ficou demonstrado nos autos que o impacto económico imediato para as 

sociedades desportivas resultante da suspensão das competições tenha constituído, só 

por si, um risco real e efetivo para a estabilidade e integridade das competições da Primeira 

e Segunda Ligas. 

1176. Em todo o caso, considerando – no que não se concede – que face ao contexto económico 

excecional da pandemia COVID-19, e pelo menos quanto às sociedades desportivas 

visadas com menor capacidade económica, fosse o caso, sempre se impõe concluir que a 

restrição da concorrência provocada pela conduta em causa nos presentes autos não era 

inerente à prossecução daqueles objetivos, nem tão pouco proporcional, conforme se 

demonstrará de seguida. 

Da inerência da restrição para prossecução dos objetivos e respetiva proporcionalidade 

1177. As visadas LPFP, SLB, Marítimo, Vitória SC consideram que a conduta em causa nos 

presentes autos, além de prosseguir objetivos legítimos, foi inerente (cf. parágrafos 1159 

e 1167) e proporcional aos mesmos (cf. parágrafos 1160, 1161, 1163 e 1168). 

1178. Alegam as visadas que o mesmo representava a única forma de, num período de incerteza, 

garantir que os jogadores não tomariam a iniciativa de cessar os seus contratos de forma 

abusiva ou eticamente incorreta.  

1179. Ora, conforme se referiu acima, não demonstraram as visadas que a maioria dos jogadores 

estaria na iminência de resolver os seus contratos de forma abusiva.  

1180.  Sucede que, no entendimento das visadas, ao mesmo tempo que a AdC deveria considerar 

a sua conduta como necessária e automaticamente justificada por causa do contexto 

pandémico que se vivia à data dos factos aqui em causa, já a decisão dos jogadores que, 

entendendo ter justa causa para o fazer, tomassem a iniciativa de cessar o seu contrato 

nos termos e pelos motivos referidos nos comunicados da LPFP de 07.04.2020 e 

08.04.2020, deveria ser tomada por abusiva ou eticamente incorreta.  
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1181. Esta argumentação não merece vencimento, pelos seguintes motivos.  

1182. Em primeiro lugar, reitere-se que, no que diz respeito aos contratos cuja execução nos 

termos convencionados entre as partes deixou de ser possível devido à pandemia Covid-

19 – e com vista a garantir o pagamento de salários a jogadores e treinadores, evitar a 

litigância, proteger a estabilidade contratual, e assegurar que os clubes não ficassem 

insolventes, considerando, ao mesmo tempo, o impacto financeiro da pandemia nos 

clubes –, a FIFA propôs, a 07.04.2020, que (cf. parágrafo 299)1036: 

(i) Clubes e jogadores trabalhassem em conjunto para encontrar acordos coletivos 

adequados a nível de cada clube ou liga relativamente a condições de emprego nos 

períodos em que a competição fosse suspensa1037. Existindo parceiros sociais, os 

acordos deveriam ser alcançados no contexto das estruturas de negociação 

coletiva existentes. 

(ii) As decisões unilaterais que se desviassem destes acordos apenas seriam 

reconhecidas quando tomadas de acordo com a lei nacional ou permitidas no 

contexto das estruturas de negociação coletiva existentes. 

(iii) Quando os clubes e os seus jogadores não conseguissem chegar a acordo e a lei 

nacional não previsse a contratação coletiva com um sindicato de jogadores, esta 

não fosse uma opção ou não fosse aplicável, as decisões unilaterais que se 

afastassem dos termos e condições daqueles contratos apenas seriam 

reconhecidos pelo Dispute Resolution Chamber (DRC) da FIFA ou pelo Players’ 

 

1036 De acordo com a FIFA, estes princípios deveriam considerar-se como princípios gerais (não vinculativos) 

com base nos quais o RSTP deveria ser lido. No entanto, “FIFA expects the necessary level of cooperation and 

compliance with this document from the MAs and other football stakeholders.” 

1037 De acordo com a FIFA, tais acordos, deveriam abordar, nomeadamente, mas sem limitação: a 

remuneração (se aplicável, adiamento ou limitação do pagamento de salários, mecanismos de proteção, etc.) 

e outros benefícios, programas de auxílios de Estado, condições durante a extensão dos contratos, etc. 
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Status Committee (PSC) quando tivessem sido celebrados em boa-fé, fossem 

razoáveis e proporcionais1038. 

1183. Sendo que, já em março de 2020, o conselho da FIFA tinha proposto que, relativamente 

aos contratos cuja execução nos termos acordados inicialmente deixara de ser possível 

por causa da pandemia COVID-19 e com vista a garantir alguma forma de pagamento de 

salários a jogadores e treinadores, evitar litígios, proteger a estabilidade contratual, 

assegurar que os clubes não ficassem insolventes e, ainda, tendo em conta o impacto 

financeiro da COVID-19 nos clubes: 

(i) Clubes e empregados (treinadores e jogadores) fossem encorajados a trabalhar 

conjuntamente de forma a chegar a acordo quanto ao diferimento/redução de 

salários em montantes razoáveis pelo período de suspensão do trabalho; 

(ii) Alternativamente, todos os acordos celebrados entre clubes e empregadores 

deveriam ser “suspensos” durante o período de suspensão de trabalho (ou seja, 

suspensão das atividades futebolísticas) desde que fossem fornecidas alternativas 

adequadas de apoio à composição do rendimento, no período em questão. 

1184. Esta última proposta em concreto visava dar resposta aos casos de rescisão unilateral 

devido a: clubes que se recusassem a pagar aos seus empregados; empregados que 

recusassem apresentar-se ao trabalho e clubes que não fornecessem aos seus 

empregados condições adequadas (de trabalho, relativas a instalações para treino ou de 

assistência médica)”1039. 

1185. Isto é, as sociedades desportivas tinham ao seu alcance medidas alternativas que incluíam 

soluções conjuntas entre sociedades desportivas e jogadores e que se afiguravam 

 

1038 Na avaliação da razoabilidade de uma decisão, o DRC ou o PSC podem ter em consideração, 

nomeadamente (mas sem limitação): se o clube havia tentado chegar a um acordo mútuo com os seus 

empregados; a situação económica do clube; a proporcionalidade de qualquer alteração ao contrato; o salário 

líquido do trabalhador após a alteração contratual; e se a decisão se aplicou a todo o plantel ou apenas a 

jogadores/treinadores específicos. 

1039 Cf. COVID 19 – Football Regulatory Issues – FIFA Working Group – March 2020 (Cf. anexo 4, constante do 

CD-ROM a fls. 5523), p. 6 (tradução livre do original nos parágrafos 357 e 358). 
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igualmente aptas a assegurar a estabilidade e integridade das competições desportivas e 

evitar que as mesmas ficassem comprometidas. Acresce que tais medidas estavam desde 

logo a ser equacionadas, propostas, e amplamente divulgadas pela própria FIFA. 

1186. Assim, conforme ficou demonstrado supra (cf. parágrafos 360 e 361), as visadas – e, bem 

assim, o SJPF, por via da FIFPRO – já tinham conhecimento, pelo menos desde 26 de março, 

das soluções que estavam a ser propostas a nível internacional quanto à prorrogação da 

vigência dos contratos com os jogadores relativamente à época 2019/2020, bem como 

quanto às datas dos períodos de registo. Pelo que, ainda que aquelas medidas pudessem 

sofrer alterações, nomeadamente podendo a sua implementação a nível nacional variar 

consoante a legislação, regulamentação e medidas excecionais adotadas em cada país, e 

malgrado o clima de incerteza experienciado, à data de 07.04.2020, embora as 

competições ainda estivessem suspensas, as visadas estavam já cientes das soluções 

previsíveis para os vários cenários possíveis daí em diante. 

1187. Por outro lado, a nível nacional, como também ficou demonstrado supra (cf. parágrafo 

303), a LPFP e o Sindicato de Jogadores criaram, em março de 2020, uma Comissão de 

Acompanhamento1040. Em 07.04.2020, a LPFP publicou um Comunicado dando conta do 

estado das negociações com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF)1041. 

De acordo com este comunicado a LPFP e o SJFP tinham chegado a acordo quanto à 

inclusão no Contrato Coletivo de Trabalho, das seguintes alterações: 

5. “Prorrogação dos contratos de trabalho até término da época, considerando a sua 

duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; 

6. Prorrogação dos contratos de empréstimo e cedência até término da época, 

considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; 

 

1040 Cf. Comunicado n.º 9/2020, do SJP e Comunicado da LPFP de 21.03.2020 (Anexos 32 e 33 constantes do 

CD-ROM a fls. 1267). 

1041 Cf. Comunicado “Liga Portugal esclarece medidas tomadas em reuniões com Sindicato de Jogadores”, de 

7.04.2020, descarregado de https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-

portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/ (Cf. Anexo 11 constante do 

CD-ROM a fls. 1267). 

https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/
https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/liga-portugal-esclarece-medidas-tomadas-em-reunioes-com-sindicato-de-jogadores/
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7. Aceitar que parte do período de férias será definido por indicação dos clubes; 

8. Acordar que nenhuma destas medidas constitui justa causa de rescisão do contrato de 

trabalho desportivo. 

1188. Mais referiu a LPFP que “no que diz respeito às questões financeiras, o SJ manifestou 

desacordo com as seguintes propostas apresentadas pela Liga Portugal: 

1. Aceitar que os jogadores e os clubes celebrem acordos de redução salarial; 

2. Acordar que, na falta de convenção entre jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato 

determinam uma redução percentual do salário anual dos jogadores, repercutido nos 

meses de abril até ao término da época. 

Os clubes da Liga NOS e da LigaPro ficaram, a partir do momento em que não se viabilizou 

esta parte do acordo com o SJ, libertos para poderem lançar mão de todas as medidas 

especiais propostas pelo Governo, em concreto o Lay off ou outras medidas análogas 

previstas na Lei, bem como a liberdade para negociar livremente com os seus atletas. 

A Liga Portugal tem ainda a expetativa que, juntamente com o Sindicato de Jogadores 

Profissionais de Futebol, em clima de sinergia e mantendo o espírito de colaboração 

patenteado até ao momento, seja possível passar a instrumento escrito as medidas já 

acordadas de aditamento ao CCT, que entre si celebraram.”1042. 

1189. Na mesma data, o SJPF também publicou um comunicado1043, no qual se lê que:  

“O Sindicato nunca se mostrou disponível, na posse dos elementos que foram 

disponibilizados previamente à negociação, para cortes salariais indiscriminados, seja em 

que percentagem forem. 

A posição de princípio mantém-se: quem aufere rendimentos mais elevados pode sofrer 

um corte maior, quem aufere rendimentos mais reduzidos, deve ver o seu salário menos 

afetado, sendo de acolher o princípio de que os cortes feitos nesta fase de transição 

possam ser repostos/compensados em data a acordar pelas partes na relação laboral 

 

1042 Cf. Anexo 11 constante do CD-ROM a fls. 1267. 

1043 Cf. fls. 2999 a 2300 – Anexo 31 da PNI da LPFP. 
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desportiva, num momento de retoma financeira e com a possibilidade de adaptação, de 

acordo com a evolução da retoma das competições. Assim: 

- O Sindicato nunca se comprometeu em sugerir uma percentagem de corte, dependente 

da realidade e necessidades específicas de cada sociedade desportiva; 

- O Sindicato não aceita um corte indiscriminado e, sem possibilidade de devolução, 

reposição no futuro; 

- O Sindicato mostrou-se sempre disponível para mediar, se necessário, as conversações 

entre sociedades desportivas e respetivos plantéis; 

Portanto, o Sindicato não aceita e deixa claro que nunca legitimou as sociedades 

desportivas a negociar com os seus trabalhadores para proceder a cortes salariais 

indiscriminados, assim como reitera a condenação daquelas que recorram ao lay-off com 

suspensão do contrato de trabalho, muitas delas sem dar aos seus trabalhadores qualquer 

possibilidade de negociação. 

O Sindicato aproveita para destacar o comportamento exemplar dos atletas, cumprindo 

cabalmente com as suas obrigações laborais e, num momento de muita ansiedade, 

evitando o ruído desnecessário, estando disponíveis, se respeitados, para ser parte da 

solução neste momento de crise”. 

1190. Neste quadro, releva ainda referir que, não só foi propugnada pelo SJFP, como ficou 

também demonstrado nos autos que, pelo menos, as visadas Sporting, Famalicão, 

Marítimo e Vitória SC chegaram a acordo com cada um dos seus jogadores quanto às 

alterações contratuais necessárias à manutenção dos contratos. 

1191. Donde, por um lado, não só não ficou demonstrada a indisponibilidade de um número 

significativo de jogadores, como, pelo contrário, ficou demonstrada a disponibilidade da 

entidade que os representa (SJFP), bem como dos jogadores de algumas visadas (Sporting, 

Marítimo, Vitória SC e Famalicão) para negociar as alterações contratuais necessárias para 

fazer face ao período de suspensão das competições. Neste quadro e por contraposição, 

o acordo sub judice não nasce do diálogo entre jogadores e clubes para enfrentar o 

impacto da pandemia, nem se insere ou se enquadra nalguma negociação coletiva, 

representando antes uma forma de eliminar (apenas) a incerteza negocial das sociedades 

desportivas no seu conjunto, perante os jogadores, em detrimento destes. 
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1192. Pelo exposto, conclui-se que o acordo restritivo sub judice não foi inerente à prossecução 

dos objetivos alegadamente em causa, nem tão pouco proporcional, porquanto existiam 

outras formas de manter a estabilidade dos plantéis, como a negociação com os atletas. 

21.3.6. Da análise no âmbito do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência / n.º 3 

do artigo 101.º do TFUE 

21.3.6.1. Enquadramento jurídico 

1193. O n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência e o n.º 1 do artigo 101.º do TFUE proíbem os 

acordos entre empresas que tenham como objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear 

a concorrência. 

1194. Por outro lado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do 

artigo 101.º do TFUE, os acordos abrangidos pelo n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência 

e pelo n.º 1 do artigo 101.º do TFUE podem ser justificados, caso preencham determinadas 

condições, cumulativas, enunciadas infra. 

1195. O n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e o n.º 3 do artigo 101.º do TFUE assentam na 

ratio de que “[q]uando os efeitos pró-concorrenciais de um acordo excedem os seus 

efeitos anticoncorrenciais, o acordo é globalmente pró-concorrencial e compatível com os 

objetivos das regras comunitárias da concorrência”1044. 

1196. Dito isto, o ónus da prova no que respeita ao preenchimento das condições referidas infra, 

cuja verificação permite que o acordo seja justificado nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE, recai sobre as empresas, conforme 

estabelecido no n.º 2 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e no artigo 2.º do Regulamento 

(CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16.12.2002, relativo à execução das regras da concorrência 

estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE). 

1197. Primeira condição:  contribuam para melhorar a produção ou a distribuição de bens ou 

serviços ou para promover o desenvolvimento técnico ou económico 

 

1044 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, 

(2004/C 101/08) – parágrafo 33. 
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1198. Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE, 

os acordos entre empresas podem ser justificados caso contribuam para melhorar a 

produção ou a distribuição de bens ou serviços ou para promover o desenvolvimento 

técnico ou económico.  

1199. A Comissão refere, nas suas Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º (atual 

n.º 3 do artigo 101.º do TFUE), que “[e]m conformidade com a primeira condição enunciada 

no n.º 3 do artigo 81.º, o acordo restritivo deve contribuir para melhorar a produção ou a 

distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou económico.”1045. 

1200. A Comissão refere também, no mesmo documento, que todas as alegações daqueles 

ganhos de eficiência devem ser fundamentadas, de tal modo que seja verificável: 

(i) a natureza dos alegados ganhos de eficiência; 

(ii) a relação (causal) entre o acordo e os ganhos de eficiência; 

(iii) a probabilidade e magnitude de cada um dos alegados ganhos de eficiência; e 

(iv) como e quando se produzirá cada um dos alegados ganhos de eficiência1046. 

1201. Nos termos das Orientações da Comissão, o nexo causal entre o acordo e os alegados 

ganhos de eficiência deve ser direto uma vez que as “alegações com base em efeitos 

indiretos são, regra geral, demasiado incertas e demasiado difíceis de verificar para 

poderem ser tomadas em consideração” 1047. 

1202. A Comissão indica também que “[n]o caso de alegados ganhos de eficiência com reflexos 

a nível dos custos, as empresas que invocam a aplicação do n.º 3 do artigo 81.º devem, tão 

rigorosamente quanto for razoavelmente possível, calcular ou estimar o valor dos ganhos 

de eficiência e descrever pormenorizadamente a forma como calcularam o montante 

apresentado”, sendo que “[o]s dados apresentados devem ser verificáveis por forma a que 

 

1045 Ibid, parágrafo 48. 

1046 Ibid, parágrafo 51. 

1047 Ibid, parágrafo 54. 
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exista um grau suficiente de certeza de que os ganhos de eficiência se concretizaram ou 

se concretizarão” 1048. 

1203. Adicionalmente, as Orientações da Comissão estabelecem que “[e]m caso de alegados 

ganhos de eficiência que assumam a forma de produtos novos ou melhorados e de outros 

ganhos de eficiência não relacionados com os custos, as empresas que invocam a 

aplicação do n.º 3 do artigo 81.º devem descrever e explicar, pormenorizadamente, a 

natureza das melhorias e de que forma e por que motivo estas constituem um benefício 

económico objetivo” 1049. 

1204. As Orientações da Comissão descrevem diferentes categorias de eficiências, fazendo uma 

distinção entre: 

(i) Ganhos de eficiência em termos de custos, que assentam usualmente no 

desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de produção, integração de ativos, 

economias de escala, economias de gama ou racionalização de produção e de 

existências; 

(ii) Ganhos de eficiência de natureza qualitativa, que geram benefícios significativos sob 

a forma de produtos e serviços novos ou melhorados, destacando-se os progressos 

técnicos e tecnológicos ou a combinação de ativos complementares1050. 

Segunda condição: parte equitativa do benefício reservada para os consumidores 

1205. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 

101.º do TFUE, os acordos entre empresas podem ser justificados quando reservem aos 

utilizadores dos bens ou serviços uma parte equitativa do benefício resultante da 

concretização dos objetivos prosseguidos (melhoria da produção ou da distribuição de 

bens ou serviços ou promoção do desenvolvimento técnico ou económico). 

1206. Segundo as Orientações da Comissão relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º (atual n.º 

3 do artigo 101.º do TFUE), “[o] conceito de «consumidores» engloba todos os utilizadores 

 

1048 Ibid, parágrafo 56. 

1049 Ibid, parágrafo 57. 

1050 Ibid, parágrafos 59 a 72. 
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dos produtos cobertos pelo acordo, incluindo grossistas, retalhistas e consumidores finais. 

Por outras palavras, os consumidores, na aceção do n.º 3 do artigo 81.º, são os clientes das 

partes no acordo e os compradores subsequentes. Estes clientes podem ser “empresas 

(…), ou particulares (…)”1051. 

1207. Por outro lado, no que respeita ao conceito de “parte equitativa”, o mesmo “implica que a 

repercussão dos benefícios deve, no mínimo, compensar os consumidores pelo eventual 

impacto negativo, efetivo ou potencial, que a restrição da concorrência nos termos do n.º 

1 do artigo 81.º teve para esses consumidores. Em conformidade com o objetivo geral do 

artigo 81.º, que consiste em evitar a aplicação de acordos anticoncorrenciais, o efeito 

líquido de um acordo deve ser, no mínimo, neutro do ponto de vista daqueles 

consumidores que sejam direta ou indiretamente afetados pelo acordo. Se a situação dos 

consumidores piorar na sequência do acordo, a segunda condição do n.º 3 do artigo 81.º 

não é satisfeita. Os efeitos positivos de um acordo devem contrabalançar e compensar os 

seus efeitos negativos para os consumidores afetados em cada mercado relevante. Se tal 

for o caso, os consumidores não são prejudicados pelo acordo. Além disso, a sociedade 

em geral é beneficiada onde os ganhos de eficiência conduzem à utilização de menos 

recursos para produzir o bem consumido ou à produção de bens de maior valor e, 

portanto, a uma afetação mais eficiente dos recursos”1052. 

1208. Nos termos das Orientações da Comissão, para que os consumidores obtenham uma 

parte equitativa dos benefícios, “[n]ão é necessário que os consumidores recebam uma 

parte de todos os ganhos de eficiência”, bastando “que sejam repercutidos benefícios 

suficientes para compensar os efeitos negativos do acordo restritivo”1053.  

1209. Acresce que a Comissão considera que “[o] fator decisivo é o impacto global nos 

consumidores dos produtos no mercado relevante e não o impacto em membros 

individuais deste grupo de consumidores”1054. 

 

1051 Ibid, parágrafo 84. 

1052 Ibid, parágrafo 85. 

1053 Ibid, parágrafo 86. 

1054 Ibid, parágrafo 87. 
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1210. Este requisito incorpora ainda uma apreciação quanto à gravidade da restrição versus os 

ganhos de eficiência e respetiva repercussão nos consumidores, no sentido em que 

“quanto mais grave for a restrição da concorrência (…) maiores devem ser os ganhos de 

eficiência e a repercussão nos consumidores” 1055. 

1211. As Orientações da Comissão desenvolvem um quadro analítico para a avaliação da 

repercussão dos ganhos de eficiência nos consumidores, quer no caso dos ganhos de 

eficiência em termos de custos, quer quanto aos ganhos de eficiência de natureza 

qualitativa1056. 

1212. Relativamente aos ganhos de eficiência de natureza qualitativa, como produtos novos e 

melhorados, que tenham, para os clientes, valor suficiente para compensar os efeitos 

anticoncorrenciais do acordo, incluindo um eventual aumento do preço, é referido pela 

Comissão que a avaliação deste tipo de ganhos de eficiência requer necessariamente um 

julgamento de valor, cabendo às empresas que invocam a aplicação do n.º 3 do artigo 101.º 

do TFUE provar que daí advêm benefícios para os consumidores1057. 

1213. Neste contexto, a Comissão entende que “[e]nquanto o aumento do valor decorrente dos 

melhoramentos for superior a um eventual prejuízo causado por um aumento de preço 

resultante do acordo restritivo, os consumidores estão em melhor situação do que 

estariam sem o acordo, pelo que, em princípio, a condição relativa à repercussão nos 

consumidores do n.º 3 do artigo 81.º deve ser considerada satisfeita”1058. 

Terceira condição: indispensabilidade das restrições 

1214. Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 

101.º do TFUE, os acordos entre empresas podem ser justificados quando imponham às 

empresas restrições que sejam indispensáveis para atingir os objetivos prosseguidos 

(melhoria da produção ou da distribuição de bens ou serviços ou promoção do 

desenvolvimento técnico ou económico). 

 

1055 Ibid, parágrafo 90. 

1056 Ibid. parágrafo 93. 

1057 Ibid, parágrafos 102 e 103. 

1058 Ibid, parágrafo 104. 
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1215. Nas suas orientações, a Comissão considera que “[e]sta condição implica uma apreciação 

em função de dois critérios”: (i) “o acordo restritivo, enquanto tal, deve ser necessário para 

a obtenção dos ganhos de eficiência” e (ii) “as restrições individuais da concorrência 

decorrentes do acordo devem igualmente ser necessárias para a obtenção dos ganhos de 

eficiência” 1059. 

1216. Deste modo, pretende-se que “os ganhos de eficiência sejam específicos ao acordo em 

causa, ou seja, que não haja outros meios economicamente viáveis e menos restritivos de 

obter os ganhos de eficiência em questão”, sendo que “[n]esta avaliação, devem ser tidas 

em conta as condições de mercado e a realidade empresarial enfrentada pelas partes no 

acordo” 1060.  

1217. De acordo com as orientações da Comissão, “as partes devem apenas explicar e 

demonstrar as razões pelas quais eventuais alternativas aparentemente realistas e 

significativamente menos restritivas ao acordo seriam muito menos eficientes” 1061.  

Quarta condição: não eliminação da concorrência em parte substancial do mercado 

1218. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 

101.º do TFUE, os acordos entre empresas podem ser justificados quando não deem às 

empresas a possibilidade de eliminar a concorrência numa parte substancial do mercado 

dos bens ou serviços em causa. 

1219. De acordo com as Orientações da Comissão, esta condição confere “à rivalidade e ao 

processo concorrencial prioridade sobre os ganhos de eficiência potencialmente pró-

concorrenciais que poderão resultar de acordos restritivos” 1062. 

1220. A Comissão considera também que o preenchimento desta condição “depende do grau de 

concorrência prevalecente antes do acordo e do impacto do acordo restritivo na 

concorrência, ou seja, da redução da concorrência provocada pelo acordo”, tendo em 

conta que “[q]uanto mais enfraquecida estiver a concorrência no mercado em causa, 

 

1059 Ibid, parágrafo 73. 

1060 Ibid, parágrafo 75. 

1061 Ibid, parágrafo 75. 

1062 Ibid, parágrafo 105. 
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menor é a redução necessária para eliminar a concorrência” e “quanto maior for a redução 

da concorrência provocada pelo acordo, maior é a probabilidade de a concorrência 

relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa correr o risco de ser 

eliminada” 1063. 

1221. As orientações da Comissão referem que “[a] conduta das partes no mercado pode 

fornecer indicações acerca do impacto do acordo” uma vez que “[s]e, no seguimento da 

conclusão do acordo, as partes tiverem aplicado e mantido aumentos substanciais dos 

preços ou adotado outras condutas que indiciem a existência de um grau considerável de 

poder de mercado, tal constitui uma indicação de que as partes não estão sujeitas a uma 

pressão concorrencial efetiva e de que a concorrência foi eliminada relativamente a uma 

parte substancial dos produtos em causa” 1064.  

1222. Por último, importa, designadamente, proceder à avaliação do impacto do acordo na 

concorrência potencial, através da análise das barreiras que o mesmo coloca à entrada de 

novas empresas1065. 

21.3.6.2. Análise da AdC em sede de NI 

1223. A AdC referiu na NI que não se identificam justificações objetivas para este acordo nos 

termos do artigo 10 º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE. Em 

particular, uma hipotética poupança salarial associada ao acordo em causa não preenche 

os critérios cumulativos previstos no artigo 10 º da Lei da Concorrência e no n.º 3 do artigo 

101.º do TFUE, salientando-se em particular que: 

(i) Não é claro como é que a eventual poupança com o montante de despesa 

associado aos jogadores de futebol profissional levaria a uma redução no preço do 

bilhete pago pelo consumidor para assistir aos jogos de futebol. Por um lado, não 

é claro que este tipo de despesa constitua um custo variável na oferta de lugares 

no estádio ou campo de futebol – ora, não sendo um custo variável, é improvável 

que a sua redução levasse a uma redução no preço cobrado pelo acesso ao estádio 

 

1063 Ibid, parágrafo 107. 

1064 Ibid, parágrafo 111. 

1065 Ibid, parágrafo 114. 
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ou campo de futebol. Por outro lado, existem clubes cuja lotação nos estádios ou 

campos de futebol se encontra lotada aos preços de acesso atualmente praticados, 

pelo que, ainda mais para estes casos específicos, é improvável que existisse uma 

redução de preço. Finalmente, durante o período temporal relevante para efeitos 

do presente processo de contraordenação, os estádios e campos de futebol da 

Primeira e Segunda Ligas não tiveram assistência por causa da pandemia COVID-

19, pelo que, durante este período, os consumidores destes jogos não poderiam 

beneficiar de uma redução de preço no acesso aos estádios ou campos de futebol; 

(ii) Também não é claro que a eventual poupança levasse a uma redução no preço 

cobrado pela comercialização dos direitos televisivos associados aos jogos de 

futebol. Por um lado, e conforme notado acima, não se afigura que, atenta a 

natureza da poupança de custos em causa, esta resultasse numa redução no preço 

cobrado pela comercialização dos direitos televisivos e que, a haver, esta se 

refletisse numa redução no preço pago pela visualização televisiva dos jogos de 

futebol. Por outro lado, verifica-se que a longa duração dos contratos atualmente 

em vigor para os clubes da Primeira e Segunda Ligas, também tenderia a 

impossibilitar a produção de quaisquer efeitos a este nível.  

21.3.6.3. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1224. A LPFP refere que as condutas visadas pelo processo contribuíram e eram aptas a gerar 

eficiências significativas nos mercados a jusante na cadeia de valor, uma vez que se 

pretendia assegurar que os adeptos pudessem continuar a desfrutar dos jogos de futebol, 

ao vivo ou transmitidos aquando da retomas das competições, nomeadamente sem 

adulteração dos pressupostos existentes no momento da respetiva suspensão, ou seja, 

sem alteração do quadro dos jogadores que integravam as sociedades desportivas em 

competição1066 (fls. 2019). 

1225. A LPFP acrescenta que se pretendia garantir o equilíbrio de cada equipa de futebol e do 

ambiente competitivo entre as sociedades desportivas até ao termo das competições caso 

as mesmas viessem a ser retomadas, sendo que este equilíbrio apenas se atinge com a 

 

1066 Cf. fls. 2019 – parágrafo 818 da PNI da visada LPFP. 
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contratação de jogadores no decorrer dos períodos de inscrição regulamentares e a 

consequente estabilização dos plantéis ao longo da época (fls. 2019). 

1226. A LPFP faz referência ao acórdão Lehtonen1067, que abordou a possibilidade de contratação 

de jogadores para disputar um conjunto de jogos decisivos relativos à fase final do 

campeonato de basquetebol da primeira divisão belga, tendo o Tribunal de Justiça da UE 

considerado que “a fixação de prazos para as transferências de jogadores pode responder 

ao objetivo de garantir a regularidade das competições desportivas” e que as 

“transferências tardias podem ser suscetíveis de alterar sensivelmente o valor desportivo 

de uma ou de outra equipa durante o campeonato, pondo assim em causa a 

comparabilidade de resultados entre as diversas equipas envolvidas neste campeonato e, 

consequentemente, à boa realização do campeonato no seu conjunto” (fls. 2019). 

1227. A LPFP indica que caso algumas sociedades desportivas perdessem os seus jogadores 

antes de estarem terminadas as competições, não só a qualidade do espetáculo ficaria 

prejudicada, agravada pelo facto de não ser possível colmatar as perdas de jogadores 

devido às regras aplicáveis em matérias de inscrição e utilização de jogadores, como a 

própria sustentabilidade das sociedades desportivas afetadas poderia estar em causa (fls. 

2019). 

1228. A LPFP considera que existem eficiências para os próprios jogadores porque sem 

competição não haveria trabalho para os jogadores, pelo que a AdC teria de valorar os 

efeitos pró-concorrenciais e positivos das condutas no mercado laboral em causa (fls. 

2020). 

1229. Seguidamente, a LPFP faz referência a um conjunto de acórdãos do Tribunal de Justiça, 

opiniões dos Advogados-Gerais, bem como a orientações do Japan Fair Trade Commission, 

para sustentar a sua posição sobre a existência de eficiências que devem ser tomadas em 

consideração na avaliação jusconcorrencial (fls. 2020 a 2022). 

1230. A LPFP conclui assim que: 

 

1067 Acórdão do Tribunal de Justiça de 13/04/2000, Lehtonen e Castors Braine, processo C-176/96, 

ECLI:EU:C2000:201, parágrafos 53 a 55. 
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(i) As condutas visadas pelo processo são aptas a produzir efeitos pró-concorrenciais 

significativos nos mercados a jusante na cadeia de valor e no mercado de 

contratação de jogadores profissionais de futebol masculino; 

(ii) os efeitos pró-concorrenciais são específicos das condutas em causa; 

(iii) as condutas tinham claramente outro propósito plausível para além da restrição 

da concorrência, pelo que estas não podem ser qualificadas como restritivas por 

objeto, sendo necessária a análise dos seus efeitos para verificar se as mesmas são 

suscetíveis de impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência (fls. 

2022). 

1231. No entendimento da LPFP, as condutas em apreço cumprem os critérios elencados nos 

n.os 1 e 2 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e no n.º 3 do artigo 101.º do TFUE, uma vez 

que geraram efeitos pró-concorrenciais para os consumidores, jogadores e sociedades 

desportivas: 

(i) Os consumidores puderam desfrutar dos jogos em falta ao longo das 10 jornadas 

entretanto suspensas, mantendo igualmente a qualidade do produto consumido, 

isto é, do espetáculo desportivo; 

(ii) Os jogadores asseguraram a integridade da sua remuneração, além de terem 

beneficiado dos demais impactos associados ao facto de ser possível assegurar a 

sustentabilidade das sociedades desportivas; 

(iii) As sociedades desportivas conseguiram mitigar o impacto nas suas receitas e na 

sua sustentabilidade financeira (fls. 2024 e 2025). 

1232. Acresce que a LPFP considera que as condutas em causa não impuseram quaisquer 

restrições que não fossem indispensáveis à prossecução do respetivo objetivo, sendo, 

como tal, proporcionais face aos objetivos prosseguidos (fls. 2026). 

1233. Por sua vez, o SLB considera que o entendimento da AdC de que o propósito do acordo 

era gerar poupanças salariais está desfasado da realidade, indicando que durante o 
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período em questão não foram realizados jogos e, por conseguinte, não foram obtidas 

receitas de bilhética ou de direitos televisivos1068. 

1234. O SLB reitera que o acordo em discussão não era uma restrição da concorrência nem por 

objeto nem por efeito1069, referindo que, mesmo que assim não fosse, esses efeitos seriam 

compensados pelos efeitos pró-competitivos e pró-competição do acordo1070. 

1235. O SLB considera que os efeitos pró-concorrenciais nada teriam que ver com poupanças 

salariais, mas com as externalidades positivas que resultam da manutenção da 

estabilidade e verdade desportiva, salientado que a principal relação entre clubes não é de 

concorrência, mas de competição1071. 

1236. Segundo o SLB, o acordo, no contexto e com a informação disponível, revela-se adequado 

e necessário, sendo também apto a gerar eficiências económicas que “não são intangíveis 

nem impossíveis como são os danos e prejuízos que a AdC imputa às visadas no mercado 

relevante e nos mercados a jusante e caberá à AdC investigá-los a partir do momento em 

que considera a possibilidade de lhes imputar uma prática restritiva da concorrência por 

objeto”1072. 

21.3.6.4. Apreciação da AdC 

1237. Na secção 21.3.6.1, procedeu-se ao enquadramento jurídico da aplicação do n.º 1 do artigo 

10º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE, que assenta no 

preenchimento cumulativo de quatro condições. 

1238. Procede-se seguidamente à análise dos argumentos das visadas, tendo em vista verificar 

em que medida cumprem com as quatro condições cumulativas. 

 

1068 Cf. fls. 2673 – parágrafo 477 da PNI da visada SLB. 

1069 Cf. fls. 2673 – parágrafo 479 da PNI da visada SLB. 

1070 Cf. fls. 2673 – parágrafo 480 da PNI da visada SLB. 

1071 Cf. fls. 2673 – parágrafos 481 e 482 da PNI da visada SLB. 

1072 Cf. fls. 2673 – parágrafo 487 e 488 da PNI da visada SLB. 
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21.3.6.4.1. Primeira condição:  contribuam para melhorar a produção ou a distribuição de bens 

ou serviços ou para promover o desenvolvimento técnico ou económico 

1239. No que se refere aos ganhos de eficiência para os consumidores finais, é referido pela LPFP 

que, em resultado do acordo de não contratação de jogadores, se evitou uma debandada 

de jogadores que iria pôr em risco a integridade das competições futebolísticas da Primeira 

e Segunda Ligas após o seu reatamento.  

1240. Neste contexto, a LPFP considera que o acordo em causa foi essencial para manter a 

qualidade do produto consumido, isto é, do espetáculo desportivo, permitindo ao 

consumidor desfrutar das últimas 10 jornadas da edição 2019/2020 da Primeira Liga na 

sua plenitude, ou seja, sem qualquer adulteração no equilíbrio competitivo existente antes 

da interrupção dessa competição. 

1241. A este respeito, a LPFP faz referência às regras aplicáveis em matérias de inscrição e 

utilização de jogadores, que impediam as sociedades desportivas de poderem colmatar as 

perdas de jogadores após último dia de fevereiro, salientando que uma debandada de 

jogadores iria certamente afetar a capacidade competitiva, bem como a viabilidade 

financeira das sociedades desportivas afetadas. 

1242. Por sua vez, o SLB refere que o acordo em causa assegurou externalidades positivas que 

resultam da manutenção da estabilidade e verdade desportiva. 

1243. A este respeito, salienta-se a necessidade, nos termos das orientações da Comissão, de se 

estabelecer um nexo de causalidade suficientemente direto entre o acordo e os ganhos de 

eficiência, com algum grau de certeza e com a possibilidade de ser verificado1073. 

1244. Contudo, constata-se que a LPFP e o SLB apresentam um conjunto de argumentos teóricos, 

sem qualquer sustentação em termos de prova documental ou evidência empírica, 

notando-se que recai sobre as empresas o ónus de prova sobre o nexo de causalidade 

entre o acordo e os ganhos de eficiência1074. 

 

1073 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, 

(2004/C 101/08), parágrafo 54. 

1074 Ibid., parágrafo 41. 
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1245. Em primeiro lugar, importa relembrar que o acordo de não contratação em causa foi 

celebrado em 07.04.2020 e 08.04.2020, numa altura em que existia uma enorme incerteza 

relativamente ao eventual reatamento das competições.  

1246. A este respeito, refira-se que a Segunda Liga Portuguesa, bem como os escalões principais 

de alguns campeonatos europeus (e.g. Bélgica, Holanda), nunca chegaram a ser retomados 

por motivos relacionados com a tentativa de contenção da pandemia COVID-19. 

1247. Neste contexto, constata-se que algum hipotético ganho de eficiência, a existir e por mera 

hipótese académica, apenas poderia decorrer da realização das últimas 10 jornadas da 

edição 2019/2020 do campeonato da Primeira Liga, uma vez que a Segunda Liga nunca 

chegou a ser retomada, e apenas porque, em data posterior ao acordo em causa, foi 

acordado, junto com as entidades públicas competentes, proceder ao reatamento do 

campeonato nacional da Primeira Liga. 

1248. Em segundo lugar, salienta-se que as sociedades desportivas dotam as suas equipas de 

futebol com planteis alargados de forma a colmatarem ausências de jogadores por 

indisponibilidades de vários tipos, desde lesões, enfermidades, castigos disciplinares ou 

representação das seleções nacionais.  

1249. Importa salientar que este leque alargado de ausências se reveste de elevada incerteza, o 

que obriga as sociedades desportivas a adotarem uma abordagem conservadora em 

termos de risco refletida em planteis extensos e com várias opções para cada posição em 

campo. 

1250. Contudo, na eventualidade de coincidir um elevado número de jogadores indisponíveis, a 

competitividade das sociedades desportivas pode ser afetada, não sendo possível, 

excetuando durante os períodos das janelas de transferências regulamentares, contratar 

novos jogadores de forma a mitigar este impacto. 

1251. Por outras palavras, a incerteza e o risco de jogadores indisponíveis fazem parte do 

quotidiano das sociedades desportivas, e a existência de restrições em termos de 

transferências de jogadores é suscetível de, em qualquer momento, ter impacto na 

competitividade desportiva das sociedades desportivas e, por conseguinte, na integridade 

das competições desportivas. 
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1252. Em terceiro lugar, os ganhos de eficiência, a existirem, tiveram uma duração muito curta, 

vigorando apenas durante as últimas 10 jornadas da edição 2019/2020 da Primeira Liga, o 

que contrasta com os efeitos restritivos da concorrência que perduram ao longo de várias 

épocas desportivas.  

1253. De facto, apesar de o acordo em causa se circunscrever a um período temporal limitado, 

constata-se que os seus efeitos se prolongam ao longo do tempo, uma vez que o acordo 

inviabilizou a possibilidade de um jogador que rescindisse contrato poder celebrar um 

novo contrato de trabalho com outro clube nacional, com uma duração, nos termos 

regulamentares, até 5 anos1075.  

1254. Deste modo, o acordo em causa poderá ter impedido uma sociedade desportiva de 

aproveitar uma oportunidade única, e irrepetível, de contratar um jogador profissional 

sem ter de suportar qualquer encargo relativo a indemnização por transferência, por um 

período até 5 anos, que colmatasse uma lacuna na sua equipa de futebol, deste modo 

tornado a composição da equipa mais equilibrada e competitiva, e assim melhorando a 

qualidade do espetáculo desportivo, em benefício do consumidor final. 

1255. Por conseguinte, realizando uma análise comparativa entre o bem-estar dos consumidores 

com o acordo e sem o acordo em causa, constata-se que enquanto os alegados benefícios 

para os consumidores teriam uma duração de apenas 10 jornadas desportivas (ou seja, 

menos de 1/3 de uma época desportiva), já os danos causados aos consumidores pelo 

acordo em causa (cf. secção 21.3.4.4) são suscetíveis de se prolongar durante várias épocas 

desportivas. Em quarto lugar, salienta-se que ocorreram interrupções similares motivadas 

pela pandemia COVID-19 noutras competições futebolísticas a nível internacional, não 

existindo indícios de que as sociedades desportivas envolvidas nessas competições 

tenham implementado acordos de não contratação semelhantes ao que foi implementado 

em Portugal. 

1256. Deste modo, assumindo que o acordo em causa seria essencial para proteger a integridade 

das competições, não se compreende por que razão apenas foi implementado em 

Portugal. 

 

1075 Cf. n.º 7 do artigo 11.º do RECITJ. 
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1257. No que se refere aos ganhos de eficiência para os jogadores, a LPFP refere que o acordo 

em causa permitiu aos jogadores assegurarem a integridade da sua remuneração, 

assegurando também a sustentabilidade financeira dos seus empregadores, as sociedades 

desportivas. 

1258. No entanto, salienta-se que os alegados ganhos de eficiência para os jogadores assentam 

em argumentos teóricos, sem qualquer sustentação em termos de prova documental ou 

evidência empírica que comprovasse que, na ausência do acordo em causa, os jogadores 

deixariam de receber a sua remuneração. 

1259. Acresce que os jogadores, quando confrontados com problemas financeiros dos seus 

empregadores que impedem o pagamento das respetivas remunerações, podem optar 

por rescindir os seus contratos com justa causa e seguidamente celebrar um contrato de 

trabalho com um novo empregador. Note-se que esta possibilidade tem o valor acrescido 

de o jogador ficar desprendido de qualquer vínculo contratual, o que permite ao novo 

empregador contratar o jogador sem ter de suportar qualquer encargo relativo a 

indemnização por transferência. 

1260. Deste modo, da mera incapacidade de uma sociedade desportiva fazer face às suas 

obrigações em termos de pagamentos salariais, não se pode concluir que o bem-estar do 

trabalhador seria negativamente afetado. 

1261. Acresce que o período em que surgiu o acordo em causa ficou marcado por um conjunto 

de divergências entre os clubes da Primeira e Segunda Ligas e o Sindicato de Jogadores, o 

que levanta efetivas reservas sobre a efetiva capacidade de o acordo em causa poder 

melhorar o bem-estar dos jogadores. 

1262. A este respeito, faz-se referência ao comunicado emitido pela LPFP em 07.04.2020 

intitulado “Liga Portugal esclarece medidas tomadas em reuniões com Sindicato de 

Jogadores”, em que é referido que o Sindicato dos Jogadores “manifestou desacordo com 

as seguintes propostas apresentadas pela Liga Portugal: 1. Aceitar que os jogadores e os 

clubes celebrem acordos de redução salarial; 2. Acordar que, na falta de convenção entre 

jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato determinam uma redução percentual do salário 

anual dos jogadores, repercutido nos meses de abril até ao término da época.” (cf. 

parágrafo 554). 
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1263. Do mesmo modo, o direito de rescisão com justa causa promovida por iniciativa do 

jogador, previsto na legislação e a regulamentação aplicáveis, nomeadamente o artigo 23.º 

da Lei n.º 54/2017, de 14 de julho e o artigo 39.º do CCT, procura conferir um conjunto de 

direitos laborais de forma a proteger os interesses dos trabalhadores e equilibrar o poder 

negocial dos trabalhadores face aos empregadores. 

1264. O acordo em causa veio limitar a atratividade deste expediente legal, pondo em causa a 

possibilidade de ele poder ser exercido de forma livre e voluntária por parte dos jogadores 

que se sentissem negativamente afetados pelas medidas adotadas pelas sociedades 

desportivas. Não se compreende assim em que medida o bem-estar dos jogadores poderia 

ser beneficiado, atendendo ao contexto e objetivo do acordo em causa. 

1265. Finalmente, relativamente aos alegados ganhos de eficiência para as sociedades 

desportivas, a LPFP refere que o acordo em causa permitiu mitigar o impacto da pandemia 

COVID-19 nas suas receitas e assim assegurar a sua sustentabilidade financeira. 

1266. Salienta-se que recai sobre as empresas o ónus de prova sobre o nexo de causalidade 

entre o acordo e o ganho de eficiência, nomeadamente a aptidão do acordo em causa para 

assegurar a sustentabilidade financeira das sociedades desportivas. 

1267. Neste contexto, não foi fornecida qualquer prova documental ou evidência empírica 

relativamente a esta matéria, fazendo notar-se que resulta das diligências 

complementares de prova que algumas sociedades desportivas recorreram a um leque 

alargado de soluções financeiras para mitigarem o impacto da pandemia COVID-19, como 

o recurso a antecipação de receitas (factoring), redução de investimentos, renegociação de 

prazos de pagamentos com fornecedores e credores, adesão às moratórias bancárias e ao 

lay-off (cf. parágrafo 81). 

1268. Efetivamente, não se consegue assim vislumbrar o nexo de causalidade entre o acordo em 

causa e a viabilidade financeira das sociedades desportivas. Acresce que a pandemia 

COVID-19 ocorreu de forma transversal pelo mundo inteiro, não se verificando situações 

de falência financeira de clubes que disputam os principais campeonatos a nível 

internacional, salientando-se não existirem indícios de que as sociedades desportivas 

envolvidas nesses campeonatos tenham implementado acordos de não contratação 

semelhantes ao que foi implementado em Portugal. 
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1269. Face ao exposto, não se pode concluir pela existência de ganhos de eficiência resultantes 

do acordo em causa que beneficiam consumidores, jogadores e sociedades desportivas.  

21.3.6.4.2. Segunda condição: parte equitativa do benefício reservada para os consumidores 

1270. Sem prejuízo de não terem ficado demonstrados quaisquer ganhos de eficiência para 

consumidores, jogadores e sociedades desportivas, procede-se, ainda assim, à análise do 

grau de repercussão de eventuais benefícios para o bem-estar do consumidor. 

1271. Note-se que, conforme resulta da secção 21.3.4, o acordo em causa comporta uma 

restrição da concorrência por objeto, com uma elevada suscetibilidade de produzir efeitos 

negativos sobre o bem-estar do consumidor, pelo que os ganhos de eficiência e a 

repercussão nos consumidores teriam de ser substanciais e incontestáveis para fazer face 

à natureza muito grave da restrição da concorrência em causa. 

1272. Não obstante, constata-se não ter existido qualquer esforço da parte das visadas no 

sentido de quantificar os alegados ganhos de eficiência resultantes do acordo. Em 

particular, as visadas identificaram um conjunto de alegados ganhos de eficiência que 

poderiam beneficiar os jogadores e as sociedades desportivas, sem explicarem em que 

medida esses alegados benefícios seriam repercutidos no bem-estar dos consumidores 

finais. 

1273. Face ao exposto, não se pode concluir que parte equitativa dos hipotéticos ganhos de 

eficiência seria repercutida no bem-estar dos consumidores.  

21.3.6.4.3. Terceira condição: indispensabilidade das restrições 

1274. Sem prejuízo de não terem ficado demonstrados quaisquer ganhos de eficiência para 

consumidores, jogadores e sociedades desportivas, nem tão pouco do grau de 

repercussão de eventuais benefícios para o bem-estar do consumidor, procede-se, ainda 

assim, à análise da indispensabilidade das restrições na concorrência. 

1275. Esta análise pressupõe a realização de um teste de proporcionalidade em que se avalia em 

que medida os hipotéticos ganhos de eficiência poderiam ser alcançados pelas visadas 

através de outro tipo de acordo menos restritivo da concorrência. 

1276. Refira-se que, logo em março de 2020, o conselho da FIFA tinha proposto que, 

relativamente aos contratos cuja execução nos termos acordados inicialmente deixara de 
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ser possível por causa da pandemia COVID-19, clubes e empregados (treinadores e 

jogadores) fossem encorajados a trabalhar conjuntamente de forma a chegar a acordo 

quanto ao diferimento/redução de salários em montantes razoáveis pelo período de 

suspensão do trabalho (cf. parágrafo 1183). 

1277. Posteriormente, com vista a garantir o pagamento de salários a jogadores e treinadores, 

evitar a litigância, proteger a estabilidade contratual, e assegurar que os clubes não 

ficassem insolventes, a FIFA propôs, em 07.04.2020, que clubes e jogadores trabalhassem 

em conjunto para encontrar acordos coletivos adequados a nível de cada clube ou liga 

relativamente a condições de emprego nos períodos em que a competição fosse suspensa 

(cf. parágrafo 299 e 1182). 

1278. Do mesmo modo, faz-se referência ao artigo 3.º Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 24.04.2020, 

que estabelece: “A aprovação de alterações a qualquer regulamento de federações 

desportivas que visem dar resposta a constrangimentos causados pela emergência de 

saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 podem, excecionalmente, produzir 

efeitos durante as épocas desportivas em curso, considerando-se decorrentes de 

imposição legal, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 34.º do RJFD”. 

1279. Neste contexto, poderia ter sido equacionada, pelo menos a partir de 24.04.2020, um 

conjunto de alterações regulamentares extraordinárias, promovidas pela LPFP e 

respetivos associados, no sentido de permitirem a contratação de jogadores sem contrato 

ou o alargamento das situações que permitem a inscrição de jogadores em qualquer 

momento (i.e., além das situações previstas no regulamento que permitem inscrições de 

jogadores quando ocorre o falecimento de um jogador, lesão grave do guarda-redes ou 

lesão grave de um jogador ao serviço da Seleção Nacional1076). 

1280. Face ao exposto, na medida em que se vislumbram opções e meios alternativos ao dispor 

da LPFP e das sociedades desportivas para a prossecução dos seus objetivos porventura 

menos restritivos e prejudiciais à concorrência, não se pode concluir que as restrições na 

concorrência incluídas no acordo fossem indispensáveis para atingir os hipotéticos ganhos 

de eficiência.  

 

1076 Cf. fls. 1964 
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21.3.6.4.4. Quarta condição: não eliminação da concorrência em parte substancial do mercado 

1281. Finalmente, embora não tenham ficado demonstrados quaisquer ganhos de eficiência 

para consumidores, jogadores e sociedades desportivas, nem tão pouco o grau de 

repercussão de eventuais benefícios no bem-estar do consumidor e a indispensabilidade 

das restrições na concorrência, procede-se, de qualquer forma, à análise da quarta 

condição cumulativa, nomeadamente a impossibilidade de eliminar a concorrência em 

parte substancial do mercado. 

1282. Nas secções 16 e 17, identificaram-se um conjunto de especificidades do mercado nacional 

de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino, salientando-se que as 

visadas beneficiam de um poder significativo, uma vez que controlam, enquanto 

adquirentes de jogadores profissionais de futebol masculino, praticamente a totalidade do 

mercado nacional de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino.  

1283. Tendo em conta as especificidades do acordo em causa, o impacto direto da prática 

circunscreve-se à contratação de jogadores profissionais de futebol masculino que 

rescindem contrato e que, por conseguinte, ficam sem contrato em vigor (cf. parágrafos 

377 a 386), independentemente das suas características (cf. parágrafos 387 a 401), no 

território nacional (cf. parágrafos 402 a 414), no período compreendido entre o dia 

07.04.2020 e o dia 02.06.2020. 

1284. Face ao exposto, não se pode concluir que o acordo em causa não tenha eliminado a 

concorrência em parte substancial do mercado nacional de contratação de jogadores 

profissionais de futebol masculino, nomeadamente durante o período temporal relevante 

da prática. 

21.3.6.4.5. Conclusão 

1285. O acordo comporta uma restrição da concorrência por objeto, pelo que os ganhos de 

eficiência e a repercussão nos consumidores teriam de ser substanciais e incontestáveis 

para fazer face à natureza muito grave da restrição da concorrência em causa. 

1286. Contudo, as alegações quanto à existência de efeitos pró-concorrenciais apresentadas 

pelas visadas não só não põem em causa o objetivo anticoncorrencial do acordo, como 

também não aparentam ser suficientes para que se possa concluir pela existência de um 

balanço económico positivo, nos termos do n.º 1 do 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 
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do artigo 101.º do TFUE, desde logo porque não foi apresentada pela visadas qualquer 

prova de que o acordo conduz a ganhos de eficiência, que não elimina a concorrência 

numa parte substancial do mercado, e que as eventuais eficiências resultantes do acordo 

seriam indispensáveis e canalizadas para a melhoria do bem-estar dos consumidores. 

21.3.7. Restrição da concorrência no todo ou em parte do mercado nacional 

21.3.7.1. Análise da AdC em sede de NI 

1287. No presente processo, verifica-se que as empresas visadas concorrem entre si em todo o 

mercado português, tendo os seus comportamentos um claro âmbito de aplicação 

nacional, em termos territoriais. 

1288. Ora, sendo que a restrição se afere “no todo ou em parte do mercado nacional”, no que 

respeita ao n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, e tendo em conta o âmbito de atuação 

das empresas em causa, bem como o âmbito dos fornecimentos que repartiram entre si, 

considera-se, prima facie, que a infração afeta todo o território português e que a mesma, 

conforme resulta da secção seguinte, se traduz numa restrição sensível da concorrência. 

21.3.7.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1289. Para a visada Sporting “a recondução da infração imputada à Visada assenta, por um lado, 

numa visão distorcida do mercado relevante – a mesma que permite à AdC considerar os 

jogadores de futebol como simples inputs cujo grau de substituibilidade assentaria tão-

somente na posição que ocupam em campo – e, por outro, na total desconsideração dos 

objetivos e do contexto legal e económico da alegada restrição”; pelo que se limita a 

remeter para os argumentos expostos na sua PNI relativamente análise da AdC do 

mercado relevante e da qualificação da restrição como restrição pelo objeto, 

alegadamente erradas1077. 

21.3.7.3. Análise da AdC e conclusões 

1290. A AdC considera que, em linha com a posição expressa na NI (cf. secção 16) e constante da 

presente Decisão, o mercado relevante corresponde ao mercado de contratação de 

 

1077 Cf. fls. 2817 - parágrafos 354 a 356 da PNI da visada Sporting. 
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jogadores profissionais de futebol masculino a nível nacional, independentemente da 

modalidade de transferência. 

1291. Acresce que a AdC entende que a atividade dos jogadores de futebol representa o principal 

input e o maior motivo de interesse para os adeptos e consumidores das competições, 

pelo que o acordo em causa poderá ter impacto nos mercados a jusante na cadeia de valor, 

nomeadamente referentes às atividades de (i) visualização remota de jogos de futebol 

premium, (ii) visualização presencial de jogos de futebol premium, (iii) outros bem e 

serviços oferecidos pelos clubes (espaço publicitário, merchandising, exploração dos 

direitos de imagem dos jogadores, etc.) (cf. secção 18). 

1292. Relativamente ao argumento do Sporting de que não existe substituibilidade entre 

jogadores de diferentes posições no terreno de jogo, faz-se referência aos parágrafos 388 

a 393 e 487 a 491 que aludem à possibilidade de uma substituibilidade em cadeia entre as 

diferentes posições no terreno de jogo, salientando-se que o acordo de não contratação 

em análise incide sobre todos os jogadores da Primeira e Segunda Ligas, 

independentemente da posição no terreno de jogo. 

1293. Deste modo, o acordo em apreço é suscetível de produzir uma restrição sensível da 

concorrência no todo ou em parte do mercado nacional porque impediu as sociedades 

desportivas que disputaram a edição 2019/2020 dos campeonatos da Primeira e Segunda 

Ligas de contratarem jogadores profissionais de futebol masculino ativos no território 

nacional. 

1294. Além disso, o acordo é suscetível de produzir efeitos negativos no bem-estar dos 

consumidores nos mercados a jusante, nomeadamente nos mercados relativos (i) à 

visualização remota de jogos de futebol premium, (ii) à visualização presencial de jogos de 

futebol premium, e (iii) aos outros bem e serviços oferecidos pelos clubes (espaço 

publicitário, merchandising, exploração dos direitos de imagem dos jogadores, etc.), 

salientando-se que são mercados com um forte pendor nacional. 

1295.  Acresce que, contrariamente ao alegado pelo Sporting, a AdC teve em consideração o 

contexto legal e económico em que a infração se insere, referindo, por exemplo, que o 

mercado de contratação de jogadores profissionais teria uma dimensão nacional em face 
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dos riscos sanitários e das restrições à mobilidade que se verificaram durante o período 

da infração. 

1296. À luz do exposto, tendo em conta o âmbito de atuação das sociedades desportivas em 

causa, bem como o âmbito do acordo de não contratação, considera-se que a infração 

afeta todo o território de Portugal, dando-se como tal por preenchido, também no que 

respeita a este aspeto, o tipo objetivo do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

21.3.8. Caráter sensível da restrição da concorrência  

21.3.8.1. Análise da AdC em sede de NI 

1297. Para ser abrangido pela proibição do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do n.º 1 do 

artigo 101.º do TFUE, um acordo ou uma prática concertada entre empresas deve impedir, 

falsear ou restringir a concorrência “de forma sensível”. 

1298. Da proibição do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem como do n.º 1 do artigo 101.º do 

TFUE, consta uma preocupação fundamental, a de garantir, em nome do livre jogo 

concorrencial, o princípio da autonomia comercial dos operadores no mercado, enquanto 

elemento estruturante do processo concorrencial, salvaguardado pelas regras nacionais e 

europeias de defesa da concorrência. 

1299. Importa referir, desde logo, que o acordo não se encontra abrangido pelo âmbito de 

aplicação da Comunicação De Minimis1078. 

1300. O acordo em causa tem como objeto a obrigação mútua, entre clubes participantes da 

Primeira e Segunda Ligas de futebol profissional na época de 2019/2020, de não 

contratação de jogadores uns dos outros que tivessem rescindido unilateralmente os seus 

contratos com os restantes por motivos relacionados com a pandemia COVID-19. Trata-se 

assim, de um acordo que restringe a capacidade dos clubes de contratar jogadores que 

neste período tomem a iniciativa de cessar o seu contrato de trabalho com outro clube 

 

1078 Comunicação da Comissão — Projeto de comunicação relativa aos acordos de pequena importância que 

não restringem sensivelmente a concorrência nos termos do artigo 101.°, n. °1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (JO C 291 de 30.8.2014, p. 1-4). 
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abrangido, assim repartindo as fontes de abastecimento, com um objeto restritivo da 

concorrência, conforme demonstrado na secção 21.3.4. 

1301. Verifica-se que o impacto anticoncorrencial que a prática objeto do presente processo de 

contraordenação é concretamente apta a gerar no mercado relevante é significativa, 

atendendo a que os 31 clubes envolvidos no acordo constituem a totalidade dos clubes 

participantes na Primeira Liga e a quase totalidade dos clubes participantes na Segunda 

Liga, as quais representam as principais Ligas de futebol profissional em Portugal, detendo, 

como tal, a quase totalidade da quota de mercado na contratação de jogadores de futebol 

profissional para essas Ligas.  

1302. Conforme demonstrado nas secções 16.2, 21.3.4.3 e 21.3.4.4, o facto de deterem a quase 

totalidade da quota de mercado na contratação de jogadores para as duas Ligas é passível, 

por um lado, de reduzir o bem-estar dos jogadores e, por outro, de reduzir a qualidade dos 

jogos de futebol, e nessa medida, prejudicar os consumidores.  

1303. Em qualquer caso, sempre são proibidos os acordos entre empresas, independentemente 

dos efeitos que tenham ou não sido verificados, se os mesmos tiverem um objeto 

anticoncorrencial, já que os mesmos se presumem não negligenciáveis. 

1304. Tal como salientou o Tribunal de Justiça no Acórdão Expedia1079, “um acordo suscetível de 

afetar o comércio entre os Estados‑Membros e que tenha um objetivo anticoncorrencial 

constitui, pela sua natureza e independentemente de qualquer efeito concreto do mesmo, 

uma restrição sensível à concorrência”. É o que sucede no presente processo de 

contraordenação.  

 

1079 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de dezembro 2012, Expedia Inc. c. Autorité de la concurrence e 

o., processo n.º C-226/11, parágrafos 35 a 37; cujo entendimento foi acolhido pelo TCRS, cf. Sentença do 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, 1.º Juízo, de 25/05/2017, Firmo c. AdC, processo n.º 

36/17.2YUSTR, página 125. Cf., igualmente, Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.11.2008, Beef Industry 

Development and Barry Brothers (BIDS), processo n.º C-209/07, parágrafos 16 e 17; Acórdão do Tribunal de 

Justiça de 4.06.2009, T-Mobile Netherlands BV e o. c. Raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, processo n.º C-8/08, Colet. 2009, p. 4529, parágrafo 29. 
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1305. O mesmo entendimento tem sido também sufragado pela jurisprudência nacional, 

conforme resulta da Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 

25.05.2017 no caso Firmo c. AdC: 

“Quanto ao carácter sensível da suscetibilidade de afetação da concorrência, também 

exigido pelo artigo 101, n.º 1 do TFUE, resume-se ao seguinte enunciado: a proibição em 

causa não se aplica a um acordo de empresas que apenas afete o mercado de modo 

insignificante. Trata-se, tal como afirma Miguel Mendes Pereira, de uma prática decisória 

assente no brocardo de minimis non curat praetor e, por isso, conhecida por de minimis. 

De acordo com a jurisprudência comunitária, especificamente o acórdão Expedia do 

Tribunal de Justiça, proc. n.º C-226/11 “um acordo suscetível de afetar o comércio entre os 

Estados‑Membros e que tenha um objetivo anticoncorrencial constitui, pela sua natureza 

e independentemente de qualquer efeito concreto do mesmo, uma restrição sensível à 

concorrência. (§ 37)”1080.  

1306. Estando em causa nos presentes autos uma restrição da concorrência pelo objeto, nos 

termos que resultam da jurisprudência e da prática decisória nacional e europeia, esta 

deve considerar-se qualificável igualmente, segundo essa mesma jurisprudência e prática 

decisória, como uma restrição sensível.  

1307. Conclui-se assim que, no presente caso, se está perante uma restrição sensível da 

concorrência, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do 

artigo n.º 1 do 101.º do TFUE. 

21.3.8.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1308. Refere a visada SLB que a AdC não faz qualquer prova do carácter sensível da restrição nos 

parágrafos 460 a 470 da NI1081, desde logo, pela inexistência de restrição da concorrência 

 

1080 Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 25/05/2017, Firmo c. AdC, processo n.º 

36/17.2YUSTR – página 125. 

1081 Cf. fls. 2671 – parágrafo 461 da PNI da visada SLB. 
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por objeto1082 e erros e insuficiências na delimitação de mercados – entende esta visada 

tratar-se de um mercado supranacional, mesmo em contexto pandémico1083. 

1309. Neste sentido, mesmo que o acordo conseguisse afetar alguma contratação, apenas 

ocorreria de forma insignificante “e seria suscetível de beneficiar deste de minimis”, não 

restringindo sensivelmente a concorrência na aceção do artigo 101.º TFUE1084. 

1310. Para a visada Famalicão “a sensibilidade hipotética da restrição não pode ser aferida com 

base numa análise puramente quantitativa, exclusivamente com base nas quotas de 

mercado dos intervenientes, impõe-se, ao invés, uma apreciação casuística neste 

plano”1085. Nesta medida, entende esta visada que a conduta sub judice não é apta a 

restringir a concorrência de forma sensível, tendo em conta1086: 

i. A impossibilidade de caracterizar a conduta como infração por objeto; 

ii. O carácter muito limitado e incidental da conduta, que não chegou a ser 

implementada, por ser uma resposta epidémica (temporária), cuja 

irrelevância foi acentuada pelas medidas cautelares da AdC, aplicadas de 

forma quase imediata; 

iii. Ausência de qualquer efeito sobre o mercado e concorrência em geral; 

iv. O âmbito supranacional do mercado geográfico; 

v.   O contexto de crise ao qual se visou responder de forma necessária e 

proporcional. 

1311. As visadas Tondela e Feirense consideram que a AdC não ofereceu “qualquer prova para 

sustentar não só a existência de uma restrição da concorrência, mas mesmo de uma 

restrição que reputou como sendo sensível da concorrência”1087. 

 

1082 Cf. fls. 2671 – parágrafo 463 da PNI da visada SLB. 

1083 Cf. fls. 2671 – parágrafo 464 da PNI da visada SLB. 

1084 Cf. fls. 2672 – parágrafos 467 e 468 da PNI da visada SLB. 

1085 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57, ponto (ee) da PNI da visada Famalicão. 

1086 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57, ponto (ff) da PNI da visada Famalicão. 

1087 Cf. fls. 1873 - parágrafo 10 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 
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1312. Também para a LPFP a conduta sub judice é, no limite, insignificativa e não apta a impedir, 

restringir ou falsear a concorrência de forma sensível”1088. Segundo a LPFP, esta conclusão 

da AdC desconsidera por completo o contexto económico, jurídico e social em que a 

conduta foi adotada1089. 

 

21.3.8.3. Análise da AdC e conclusões 

1313. Nos termos do acórdão Expedia, “[h]á […] que considerar que um acordo suscetível de 

afetar o comércio entre os Estados‑Membros e que tenha um objetivo anticoncorrencial 

constitui, pela sua natureza e independentemente de qualquer efeito concreto do mesmo, 

uma restrição sensível à concorrência”.  

1314. Em aplicação desta jurisprudência, refere a Comissão Europeia na Comunicação de 

minimis que “[…] um acordo suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros e 

que tenha por objetivo impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno 

constitui, pela sua natureza e independentemente de quaisquer efeitos concretos que 

possa ter, uma restrição significativa da concorrência. A presente Comunicação não 

abrange, portanto, os acordos que têm como objetivo impedir, restringir ou falsear a 

concorrência no mercado interno”. 

1315. Conforme referido, o mesmo entendimento tem sido também sufragado pela 

jurisprudência nacional, como resulta da Sentença do TCRS de 25.05.2017 no caso Firmo 

c. AdC. 

1316. Conforme ficou demonstrado na secção 21.3.4 da presente Decisão, o acordo sub judice 

tem um objeto anticoncorrencial. Por outro lado, conforme ficou também demonstrado 

na secção 15.3.7 da NI (reproduzida na secção 21.3.9 da presente Decisão), este mesmo 

acordo é suscetível de afetar sensivelmente o comércio entre os Estados-Membros. 

 

1088 Cf. fls. 1912 e 1984 – parágrafo 19 e 519 da PNI da visada LPFP. 

1089 Cf. fls. 1984 – parágrafo 519 da PNI da visada LPFP. 
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1317. Deste modo, encontram-se preenchidos os dois pressupostos requeridos pela 

jurisprudência do acórdão Expedia para que um acordo consubstancie uma restrição 

sensível, e para que não seja abrangida pela Comunicação de minimis. 

1318. Ainda que se considerasse (por mera hipótese de raciocínio) que o acordo não é suscetível 

de afetar o comércio entre Estado-Membros, o facto de o mesmo ter um objeto 

anticoncorrencial sempre teria uma importância crucial para determinar se estamos 

perante uma restrição sensível à luz do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

1319. Com efeito, o acordo em causa nos presentes autos tinha como objeto manter os 

jogadores vinculados às sociedades desportivas num cenário em que estes pudessem ter 

justa causa para resolver o contrato, por “questões provocadas em consequência da 

pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, 

nomeadamente da extensão da época desportiva”. Pelo que, através do acordo, as 

sociedades desportivas visadas adotaram uma posição negocial, conjunta e coordenada, 

perante os seus principais fornecedores de força de trabalho inerente à sua atividade 

comercial – os jogadores. 

1320. O acordo é, assim, concretamente apto a reduzir a pressão concorrencial entre as 

sociedades desportivas visadas, sendo passível de alterar o resultado que seria obtido 

através do livre jogo concorrencial, substituindo-o por outro que é influenciado, ou mesmo 

determinado, pelo lado da procura, no mercado da contratação de jogadores profissionais. 

1321. Desde logo, a suscetibilidade de alterar o livre jogo concorrencial manifestar-se-ia, e, in 

casu manifestou-se, no processo de decisão dos jogadores abrangidos pelo âmbito do 

acordo, em rescindir ou não o seu contrato – processo esse que passou a estar 

constrangido pelo risco de, caso o fizessem, não encontrarem empregador junto de 

qualquer das sociedades desportivas visadas. Por conseguinte, a liberdade de escolha dos 

jogadores, as suas opções profissionais e decisões em torno das mesmas foram limitadas 

e constrangidas por força do acordo aqui em causa. 

1322. Para além do objeto anticoncorrencial do acordo, há outros fatores que corroboram o 

carácter sensível da restrição da concorrência sub judice, como a dimensão geográfica do 

mercado relevante, a posição no mercado das sociedades desportivas visadas, a estrutura 

concorrencial do mercado e a avaliação da restrição tendo em conta todos estes fatores. 
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1323. Quanto à dimensão geográfica dos mercados, conforme exposto na secção 16.4, verifica-

se que ao mercado de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino tem 

uma dimensão nacional, independentemente da modalidade de transferência. Tendo em 

conta as especificidades do acordo em causa, o impacto direto da prática circunscreve-se 

à contratação de jogadores profissionais de futebol masculino que rescindem contrato e 

que, por conseguinte, ficam sem contrato em vigor (cf. parágrafo 386), 

independentemente das suas características (cf. parágrafo 401), no território nacional, no 

período compreendido entre o dia 07.04.2020 e o dia 02.06.2020 (cf. parágrafo 419). 

1324. Quanto à posição das empresas no mercado relevante, conforme exposto na secção  17, 

verifica-se que as visadas que estiveram presentes nas reuniões de 07.04.2020 e 

08.04.2020 constituem a totalidade dos clubes que participaram na Primeira Liga e a quase 

totalidade dos clubes que participaram na Segunda Liga em Portugal na época 2019/2020, 

e participam enquanto compradores no mercado de contratação de jogadores 

profissionais de futebol masculino.  

1325. O poder de compra destas sociedades desportivas aparenta ser significativo, destacando-

se que o poder de compra dos clubes da Primeira e Segunda Ligas terá sido reforçado 

durante as fases iniciais da pandemia COVID-19 em resultado das restrições à mobilidade 

que limitaram a possibilidade de um jogador poder celebrar um contrato de trabalho com 

um clube estrangeiro (secção  17). Este poder, designadamente o poder negocial destas 

sociedades desportivas, foi ainda reforçado por força dos termos do acordo 

anticoncorrencial aqui em causa, por contraposição ao poder negocial dos jogadores, que 

enfraqueceu significativamente. Por outro lado, a contratação de jogadores sem contrato 

apresenta-se como a forma preferencial de contratação de jogadores por parte dos clubes, 

não existindo nesse caso a obrigação do pagamento de qualquer indemnização ao clube 

anterior do jogador. 

1326. De salientar também que a atividade dos jogadores de futebol representa o principal input 

e o maior motivo de interesse para os adeptos e consumidores das competições 

futebolísticas. 

1327. Atendendo a estes elementos, à luz do exposto, a Autoridade mantém a posição expressa 

na NI, concluindo-se que, no presente caso, se está perante uma restrição sensível da 
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concorrência, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e do 

artigo n.º 1 do 101.º do TFUE. 

 

21.3.9. Suscetibilidade de afetação do comércio entre Estados-Membros da 

União Europeia 

21.3.9.1. Análise da AdC em sede de NI 

1328. Para que se dê por preenchido o tipo objetivo do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, revela-se 

necessário que o acordo seja suscetível de afetar sensivelmente o comércio entre os 

Estados-Membros. 

1329. De facto, o n.º 1 do artigo 101.º deverá ser aplicado pela AdC sempre e quando a prática 

em causa se enquadre na correspondente disposição do ordenamento jurídico nacional, o 

n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, e seja suscetível de afetar sensivelmente o comércio 

entre Estados-membros. 

1330. O critério de afetação do comércio constitui um critério autónomo de direito da União 

Europeia, que deve ser apreciado numa base casuística. Trata-se de um critério de 

determinação da jurisdição, que define o âmbito de aplicação do direito da concorrência 

da União Europeia. O direito da concorrência da União Europeia não é aplicável a acordos 

e práticas que não sejam suscetíveis de afetar sensivelmente o comércio entre Estados-

membros. 

1331. O conceito de "comércio" não se limita às tradicionais trocas transfronteiriças de bens e 

serviços. Trata-se de um conceito mais amplo, que cobre toda a atividade económica 

transfronteiriça. Esta interpretação é coerente com o objetivo fundamental do Tratado de 

promover a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais. 

1332. De acordo com a jurisprudência consolidada, o conceito de "comércio" abrange igualmente 

situações em que os acordos ou práticas afetam a estrutura concorrencial do mercado. No 

caso de uma empresa ser eliminada ou correr o risco de ser eliminada, a estrutura 

concorrencial na União Europeia é afetada. 
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1333. O critério de afetação do comércio entre os Estados-Membros foi objeto de uma 

Comunicação da Comissão Europeia que estabeleceu as Orientações a seguir na sua 

interpretação1090. 

1334. Entende-se, em traços gerais, que esta interpretação deve assentar sobre três elementos 

fundamentais: (i) o conceito de comércio entre os Estados-membros, (ii) a noção de 

suscetibilidade de afetação e (iii) o conceito de caráter sensível. 

1335. No que respeita ao conceito de comércio entre os Estados-membros, em linha com a 

jurisprudência dos tribunais da União, a prática decisória e as Orientações da Comissão 

Europeia, é imperativo concluir que:  

• Trata-se de um conceito amplo que cobre toda a atividade económica 

transfronteiriça, não se limitando às tradicionais trocas transfronteiriças de bens e 

serviços1091;  

• Não é necessário que o acordo ou a prática afete o comércio entre um Estado-

membro e a totalidade de outro Estado-membro1092;  

• A aplicação do critério de afetação do comércio é independente da definição dos 

mercados geográficos relevantes, podendo o comércio entre os Estados-membros 

ser igualmente afetado em casos em que o mercado relevante é nacional ou local1093. 

1336. Quanto à noção de suscetibilidade de afetação do comércio entre Estados-membros, em 

linha com a jurisprudência da União Europeia, a prática decisória e as Orientações da 

Comissão Europeia, é imperativo concluir que:  

 

1090 Comunicação da Comissão - Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-

membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado (2004/C 101/07) – (Orientações da Comissão). 

1091 Idem, parágrafo 19. 

1092 Ibidem, parágrafo 21. 

1093 Ibidem, parágrafo 22. 
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• Esta noção implica que deve ser possível prever, com um grau de probabilidade 

suficiente, que o acordo ou a prática pode ter uma influência, direta ou indireta, 

efetiva ou potencial, na estrutura do comércio entre os Estados-membros1094;  

• Não é necessário que o acordo ou a prática tenha ou tenha tido efetivamente um 

efeito no comércio entre os Estados-membros, bastando que o acordo ou a prática 

seja «suscetível» de ter esse efeito1095;  

• Não há qualquer obrigação ou necessidade de calcular o volume efetivo de comércio 

entre os Estados-membros afetado pelo acordo ou prática1096;  

• Não é indispensável que tenha como consequência a redução do comércio, i.e. pode 

verificar-se também no caso de um acordo ou prática provocar um aumento do 

comércio1097;  

• Os fatores a considerar no juízo da previsibilidade da afetação incluem a natureza do 

acordo ou da prática, a natureza dos produtos/serviços objeto do acordo ou da 

prática (designadamente a sua adequação ao comércio transfronteiriço), a posição 

de mercado e a importância das empresas envolvidas1098. 

1337. Segundo jurisprudência da União Europeia, “as práticas restritivas que se estendem a todo 

o território de um Estado membro têm por efeito, pela sua própria natureza, consolidar 

uma compartimentação dos mercados a nível nacional, entravando assim a 

interpenetração económica pretendida pelo Tratado”1099.  

 

1094 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, nos processos apensos 240/82 e ou. Stichting 

Sigarettenindustrie (1985) ECR 3831 e Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, processos apensos T-25/95 

Cimenteries CBR [2000] ECR II-491.  
1095 Orientações da Comissão, parágrafo 26. 

1096 Idem, parágrafo 27. 

1097 Cf., entre outros, Acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-29/92 Vereniging van 

Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e ou. 
1098 Orientações da Comissão, parágrafo 28. 

1099 Vide, neste sentido, Acórdão Remia BV, de 11.07.1985 
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1338. Relativamente ao caráter sensível, em linha com a jurisprudência e Orientações da 

Comissão, é imperativo concluir que: 

• A avaliação do caráter sensível deve ter em conta as circunstâncias específicas do 

caso concreto, nomeadamente da natureza do acordo, da natureza dos produtos 

abrangidos e da posição de mercado das empresas em causa1100;  

• Em particular, não se inscrevem no âmbito de aplicação do artigo 101.º do TFUE os 

acordos que, devido à fraca posição das empresas envolvidas no mercado dos 

produtos em causa, afetam o mercado de forma não significativa1101; 

• Em princípio, não são suscetíveis de afetar sensivelmente o comércio entre os 

Estados-membros os acordos que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes 

condições: (i) a quota de mercado agregada das partes no mercado relevante afetado 

pelo acordo não ultrapassa 5 %, e (ii) no caso de acordos horizontais, o volume de 

negócios anual agregado na Comunidade das empresas em causa em relação aos 

produtos objeto do acordo não é superior a 40 milhões de euros1102. 

1339. A jurisprudência nacional proferida em processos contraordenacionais por infrações 

jusconcorrenciais tem adotado entendimento idêntico ao acima exposto quanto ao critério 

da suscetibilidade da afetação do comércio entre Estados-Membros. 

1340. Já em 2011 o Tribunal do Comércio de Lisboa se tinha pronunciado no seguinte sentido:  

“[C]omo resulta da própria comunicação [referindo-se à Comunicação da Comissão 

Europeia, também referenciada na presente Decisão] a conclusão de que estamos perante 

uma atividade que afecta de forma sensível o comércio entre os Estados-membros é 

casuística.  

Ou seja, importa analisar a atividade económica e o impacto da mesma, tendo [p. 62] como 

base critérios objetivos de direito ou de facto, a fim de concluirmos pela violação ou não 

do mencionado normativo. O próprio facto da existência de uma empresa com posição 

 

1100 Orientações da Comissão, parágrafo 45. 

1101 Ibidem, parágrafo 44. 

1102 Ibidem, parágrafo 52. 
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dominante em todo o território de um Estado-Membro poderá bastar, por si só, para 

dificultar a penetração no mercado e nessa medida estaria preenchida a previsão do artigo 

102.º do Tratado.  

Entendeu a Autoridade da Concorrência que a circunstância de a arguida deter uma 

posição dominante que abrange a totalidade de um Estado-Membro e desenvolver uma 

prática abusiva que tem por objeto ou como efeito a exclusão de concorrentes dificulta a 

penetração dos concorrentes de outros Estados-Membros no mercado nacional, o que se 

revela suscetível de afetar a estrutura do comércio intracomunitário. Considerando o 

quadro factual em causa nos presentes autos, entende o Tribunal que assiste razão à 

Autoridade da Concorrência. […] Resta então definir se essa decisão é suscetível de afetar 

o comércio entre os Estados-Membros. A decisão aqui em causa estende-se a todo o 

território nacional […].  

Ora, desde logo, importa concluir que, abrangendo todo o território de um Estado-

Membro, o Regulamento é suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros na 

aceção dos artigos 81.º do Tratado [atual artigo 101.º do TFUE], pois dificulta o acesso de 

outros prestadores ao mercado português de formação de técnicos oficiais de contas, 

restringindo o exercício da atividade nesta área […, p. 63]. Face a todo o exposto, entende 

o tribunal que a conduta da arguida é também violadora do artigo 81.º, n.º 1, al. a), do 

Tratado CE [p.64]”1103. 

1341. O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou na totalidade a acima mencionada sentença do 

Tribunal do Comércio de Lisboa (no seguimento de Acórdão do Tribunal de Justiça 

proferido em sede de apreciação de questão prejudicial suscitada nos mesmos autos1104), 

tendo afirmado o seguinte:  

a) “Deve ainda atentar-se em que, tal como decorre do afirmado quer pelo Tribunal do 

Comércio quer pelo TJUE, o mercado relevante em causa é todo o território nacional e 

o art. 101.º, 1, do TFUE abrange quer os efeitos atuais quer os potenciais da decisão 

em apreço, havendo, pois, que considerar não apenas a produção pretérita ou atual 

 

1103 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 29.04.2011, 1.º Juízo, processo n.º 938/10.7TYLSB. 

1104 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 28.02.2013, processo C-1/12. 
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do Regulamento de efeitos nefastos na concorrência no mercado interno, como 

também a possibilidade de esse risco se verificar no futuro (sendo necessário não 

olvidar que a [p. 76] contra-ordenação ao art.º 4.º, 1, da Lei 18/2003, de 11-6 exige 

apenas o mero perigo concreto e não o resultado).  

b) Acresce que, uma vez que se aplica ao conjunto do território do Estado-Membro em 

questão, um regulamento como o regulamento controvertido é suscetível de afetar o 

comércio entre os Estados-Membros, na aceção do art. 101.º do TFUE. Ora, as 

condições de acesso ao mercado de formação obrigatória dos TOC impostas pelo 

regulamento controvertido são susceptíveis de ter uma importância não despicienda 

na escolha das empresas estabelecidas em Estados-Membros diferentes da República 

Portuguesa de exercer ou não as suas atividades neste último Estado-Membro […, p. 

77]”1105.  

1342. Neste sentido, realça-se que a aplicação do direito da União Europeia não carece da 

produção efetiva de efeitos transfronteiriços pela prática em questão, mas antes da 

suscetibilidade da mesma para os produzir1106.  

1343. Nos presentes autos, salienta-se que o acordo de não contratação em apreço apresenta 

um objeto anticoncorrencial e estende-se a todo o território nacional, pelo que tem, pela 

sua natureza, “o efeito de reforçar a segmentação dos mercados numa base nacional, na 

medida em que dificulta a penetração económica pretendida pelo Tratado”1107. 

1344. Adicionalmente, o acordo em causa afigura-se suscetível de afetar o comércio e a livre 

circulação de trabalhadores entre Estados-Membros, uma vez que, ao impedir a 

mobilidade de jogadores entre clubes nacionais, deixará como única alternativa para os 

 

1105 Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 7.01.2014, 5.ª Secção, processo n.º 938/10.7 TYLSB.L1. 

1106 Ibidem, parágrafo 27. 

1107 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 

Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 

27.04.2004, C 101 – parágrafo 78. 
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jogadores que queiram continuar a exercer atividade profissional a celebração de um 

contrato com um clube estrangeiro1108.  

1345. Salienta-se, a este respeito, que o mercado de contratação de jogadores profissionais de 

futebol masculino tem uma importante e crescente componente internacional como 

comprovado pela crescente proporção de jogadores estrangeiros a jogar nas várias ligas 

europeias, o que coloca em evidência a elevada suscetibilidade de o acordo em causa ter 

impacto no comércio e na circulação de trabalhadores entre Estados-Membros. 

1346. Pelo que se conclui que se verifica, in casu, a condição de suscetibilidade de afetação do 

comércio entre os Estados-Membros, nos termos descritos nas Orientações da Comissão. 

21.3.9.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1347. A visada Sporting entende que a AdC não teve em conta o dever de convergência 

substantiva constante do artigo 3.º, n.º 2 do Regulamento n.º 1/2003, como deveria. De 

acordo com esta visada a AdC, na análise da prática à luz do artigo 101.º TFUE deveria ter 

tomado como referência a jurisprudência Meca-Medina e a prática decisória da Comissão 

“da qual deveria ter resultado a distinção entre os aspetos económicos e não económicos 

do setor em causa […] e a ponderação à luz de uma rule of reason sobre a aplicabilidade 

do artigo 101.º, n.º 1 TFUE”. Ao não o ter o ter feito, tratou a factualidade sub judice como 

qualquer outra atividade económica, sujeitando-a ao crivo da “grelha analítica standard 

daquela norma. 

1348. Assim, para a visada Sporting, tendo a AdC violado o n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento n.º 

1/2003, tal deverá conduzir ao arquivamento dos autos” sob pena de nulidade da decisão 

final a proferir em sede de instrução”1109. 

1349. Quanto à suscetibilidade da afetação do comércio entre Estados-Membros, em primeiro 

lugar, o SLB defende que a AdC optou por uma abordagem teórica e superficial, 

 

1108 O jogador poderia eventualmente celebrar um contrato com um clube de um escalão inferior à Segunda 

Liga, mas considera-se que essa despromoção não seria do interesse desportivo e económico do jogador, 

não constituindo por isso uma alternativa viável. 

1109 Cf. fls. 2818 - parágrafo 360 da PNI da visada Sporting. 
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descurando as características do caso concreto e a análise casuística que o critério de 

afetação do comércio implica1110. 

1350. Em segundo lugar, o SLB sublinha que o acordo em causa não é enquadrável como uma 

restrição da concorrência por objeto1111. 

1351. Em terceiro lugar, o SLB não compreende como é que a AdC considera que foi afetada a 

penetração económica pretendida pelo Tratado no caso concreto, e, ao mesmo tempo, 

considera que o acordo promove a celebração de contratos com clubes estrangeiros1112. 

1352. Em quarto lugar, o SLB considera que a AdC foi incoerente, por um lado, ao referir no 

parágrafo 488 da NI que valoriza a importante e crescente componente internacional do 

mercado e, por outro, nos parágrafos 222 a 226, onde procura demonstrar que o mercado 

é nacional, voltando, nos parágrafos 431 a 447, a procurar uma imobilidade territorial dos 

jogadores1113. 

1353. A visada SLB conclui, assim, que a AdC não demonstrou qualquer tipo de afetação do 

comércio entre Estados-Membros e apresentou argumentos incoerentes com a sua 

própria construção1114. 

1354. A visada LPFP sustenta que o artigo 101.º, n.º 1 do TFUE é inaplicável, afirmando que a AdC 

tece um conjunto de incongruências quanto à questão da afetação do comércio entre 

Estados-Membros1115; nomeadamente, considerando, por um lado, que as restrições da 

pandemia terão contribuído para limitar a mobilidade de jogadores e a celebração de 

contratos com clubes estrangeiros, e por outro, que o impacto das condutas visadas se 

circunscreve ao território nacional1116. 

 

1110 Cf. fls. 2672 – parágrafo 470 da PNI da visada SLB. 

1111 Cf. fls. 2672 – parágrafo 471 da PNI da visada SLB. 

1112 Cf. fls. 2672 – parágrafos 472 e 473 da PNI da visada SLB. 

1113 Cf. fls. 2672 – parágrafo 474 da PNI da visada SLB. 

1114 Cf. fls. 2672 – parágrafo 475 da PNI da visada SLB. 

1115 Cf. fls. 2925 e 2926 – parágrafo 877 a 879 da PNI da visada LPFP. 

1116 Cf. fls. 2926 – parágrafo 880 a 883 da PNI da visada LPFP. 
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1355. Para a LPFP, tendo em conta que na NI a AdC considerou “que as condutas em causa são 

passíveis «de impedir, falsear e restringir a concorrência entre os clubes de futebol da 

Primeira e Segunda Ligas», bem como a «causar danos para os jogadores de futebol 

profissional em Portugal»” (realce no original)1117; não se entende como é que o acordo em 

causa é suscetível de afetar o comércio entre Estados-Membros “uma vez que, ao impedir 

a mobilidade de jogadores entre clubes nacionais, deixará como única alternativa para os 

jogadores que queiram continuar a exercer atividade profissional a celebração de um 

contrato com um clube estrangeiro (cf. o § 487 da Nota de Ilicitude)”1118. 

1356. Assim, a visada afirma que a AdC, por um lado, sustenta a tese da afetação de comércio 

entre Estados-Membros, mas por outro desvaloriza a mesma dimensão internacional ao 

analisar o mercado geográfico relevante e o alegado impacto das condutas visadas1119. 

Sendo que, para a LPFP, as condutas visadas “apenas se aplicavam a um conjunto muito 

restrito e delimitado de contratações”, não tendo o potencial ou a aptidão para afetar o 

fluxo transfronteiriço de jogadores – e, como tal, “não eram minimamente suscetíveis de 

afetar o comércio entre Estados-Membros”1120. 

1357. Conclui a visada LPFP, que a conduta sub judice não tinha o propósito de segmentar 

mercados numa base nacional, e que, por tudo isto, o artigo 101.º do TFUE não é aplicável 

no presente caso1121. 

1358. Também a visada Famalicão entende que o requisito da afetação do comércio entre 

Estados-Membros não estaria preenchido, o que impossibilitaria a aplicabilidade do artigo 

101.º do TFUE1122. Para esta visada, “o âmbito do alegado acordo limita-se efetivamente aos 

clubes nacionais e à contratação de jogadores provenientes dos ditos clubes nacionais, ou 

 

1117 Cf. fls. 2926 – parágrafo 884 da PNI da visada LPFP 

1118 Cf. fls. 2926 – parágrafo 885 da PNI da visada LPFP. 

1119 Cf. fls. 2927 – parágrafo 891 da PNI da visada LPFP. 

1120 Cf. fls. 2927 – parágrafo 892 a 896 da PNI da visada LPFP. 

1121 Cf. fls. 2927 e 2928 – parágrafo 897 a 903 da PNI da visada LPFP. 

1122 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57, ponto (gg) da PNI da visada Famalicão. 
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seja, de forma alguma limita à circulação de jogadores provenientes de outras ligas ou de 

jogadores ativos em clubes nacionais para outras ligas”1123. 

1359. Sendo que, argumenta a mesma visada, no caso de acordos que abrangem apenas o 

território de um Estado-Membro, a avaliação da suscetibilidade da afetação do comércio 

entre Estados-Membros deve ser aprofundada, de acordo com as Orientações da 

Comissão sobre o conceito de afetação do comércio entre Estados-Membros1124. 

1360. Para esta visada “ a conduta investigada não tem qualquer tipo de impacto no comércio 

intracomunitário, na medida em que […] a dinâmica das transferências entre os clubes da 

LPFP e clubes das demais ligas europeias (e internacionais) permaneceu inalterada no 

escopo da conduta analisada”1125. 

1361. Conclui a visada Famalicão que “não ficaram provados os necessários dados objetivos que 

permitam concluir que a prática considerada é suscetível de afetar, de forma sensível, o 

comércio entre Estados-Membros”1126. 

21.3.9.3. Análise da AdC e conclusões 

1362. Relativamente ao argumento do Sporting, aludindo a uma violação do n.º 2 do artigo 3.º do 

Regulamento n.º 1/2003, cumpre referir que extravasa o âmbito da análise da 

suscetibilidade do acordo em causa afetar o comércio entre Estados-membros da EU, 

tendo essa questão sido objeto de análise noutra secção da presente Decisão (cf. parágrafo 

697). 

1363. Relativamente aos argumentos das visadas SLB e LPFP, no que se refere à suscetibilidade 

de afetação do comércio entre Estados-Membros, salienta-se que a aplicação do critério 

de afetação do comércio é independente da definição dos mercados geográficos 

relevantes.  

 

1123 Cf. fls. 1890 – parágrafo 57, ponto (hh) da PNI da visada Famalicão. 

1124 Cf. fls. 1891 – parágrafo 57, ponto (ii) da PNI da visada Famalicão. 

1125 Cf. fls. 1891 – parágrafo 57, ponto (kk) da PNI da visada Famalicão. 

1126 Cf. fls. 1891 – parágrafo 57, ponto (ll) da PNI da visada Famalicão. 
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1364. Note-se que, no âmbito da delimitação do mercado geográfico relevante, analisa-se em 

que medida é plausível que um clube, perante um aumento pequeno, significativo e não 

transitório no montante de despesa associada à contratação de um jogador que esteja a 

competir no território nacional, substitua as contratações em Portugal por contratações 

noutro território geográfico. Por conseguinte, analisa-se se o grau de substituibilidade 

entre diferentes territórios geográficos é suficientemente elevado para considerar que 

fazem parte do mesmo mercado. 

1365. Em contraste, o critério da afetação do comércio entre Estados-membros procura aferir 

em que medida uma determinada prática pode ter a suscetibilidade de afetar, positiva ou 

negativamente, o comércio entre Estados-membros, sendo, por isso, um critério cujo 

cumprimento se revela menos exigente, como se comprova pelo facto de, como referido 

no parágrafo 1335, práticas que ocorrem em mercados nacionais ou mesmo locais 

poderem afetar o comércio entre Estados-Membros. 

1366. Note-se que persiste uma forte dimensão nacional na contratação de futebolistas 

profissionais, salientando-se que a fase inicial da pandemia COVID-19 foi caracterizada 

pela existência de um conjunto de restrições à mobilidade que reforçaram esta dimensão 

nacional (cf. parágrafos 406 a 411). 

1367. Não obstante, a possibilidade de mobilidade transfronteiriça de jogadores dentro do EEE, 

embora muito limitada, continuou a existir, mesmo durante a fase inicial da pandemia. 

Veja-se, a esse respeito, o facto de terem ocorrido algumas transferências internacionais 

nos meses de março e abril de 2020 (cf. parágrafo 510).  

1368. Deste modo, o acordo em causa afigura-se suscetível de afetar o comércio entre Estados-

Membros, uma vez que, ao impedir a mobilidade de jogadores entre clubes nacionais, 

deixou como única alternativa, para os jogadores que rescindissem os respetivos 

contratos, a celebração de um contrato com um clube estrangeiro. Assim, o acordo é 

suscetível de ter provocado um incremento, ainda que limitado pelas circunstâncias 

relacionadas com a pandemia, do fluxo transfronteiriço de jogadores de Portugal para 

outros Estados-membros da UE.  

1369. Não obstante este fluxo reduzido de transferências internacionais de jogadores comprovar 

a possibilidade de mobilidade transfronteiriça de jogadores dentro do EEE, esta 
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constatação não altera o entendimento da AdC relativamente à dimensão marcadamente 

nacional do mercado de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino, 

sobretudo na fase inicial da pandemia.  

1370. Finalmente, o acordo em causa estende-se a todo o território nacional, pelo que tem, pela 

sua natureza, o efeito de reforçar a segmentação dos mercados numa base nacional, na 

medida em que dificulta a penetração económica pretendida pelo Tratado, demonstrando-

se, assim, a suscetibilidade de o acordo afetar o comércio entre Estados-membros (cf. 

parágrafo 1343). 

1371. Conclui-se, assim, que o acordo em causa é suscetível de afetar o comércio e a livre 

circulação de trabalhadores entre Estados-Membros, uma vez que, ao impedir a 

mobilidade de jogadores entre clubes nacionais, deixará como única alternativa, para os 

jogadores que queiram continuar a exercer atividade profissional, a celebração de um 

contrato com um clube estrangeiro. 

21.4. Da alegada atipicidade da conduta à luz da teoria da infração contraordenacional 

21.4.1. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1372. Para a LPFP, “caso a AdC tivesse procedido à devida densificação normativa e à 

concretização casuística da aptidão lesiva da conduta das Visadas, facilmente teria 

percebido que o que está em causa nos presentes autos são comportamentos 

contraordenacionalmente inócuos,” (com realce no original)1127, pelas seguintes razões:  

(1) porque, independentemente de tudo o mais, e mesmo que se quisesse persistir na tese 

da ilicitude da AdC (no que não se concede), os factos em causa seriam meros atos 

preparatórios, não puníveis; 

(2) porque, ainda que se conseguissem detetar já atos de execução da infração (no que 

não se concede também), esses atos seriam sempre reveladores de uma tentativa 

manifestamente impossível, e, por conseguinte, nunca punível; 

 

1127 Cf. fls. 2029 – parágrafo 913 da PNI da visada LPFP. 
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(3) em qualquer caso, porque o objetivo das visadas, o contexto da ocorrência dos factos 

e o estado do mercado à data das condutas em apreço permitem observar a sua inaptidão 

típica; 

(4) porque, adicionalmente, e ainda que existisse uma aptidão lesiva, a mesma é 

necessariamente inofensiva e, como tal, também atípica”1128. 

21.4.2. Análise e conclusões da AdC 

1373. Conforme ficou demonstrado na secção 21.3, a conduta levada a cabo pelas visadas nos 

presentes autos preenche todos os elementos do tipo objetivo previsto nos artigos 9.º da 

Lei da Concorrência e 101.º do TFUE. Assim, e pelos motivos expostos naquela secção, para 

a qual se remete, improcedem também os argumentos da visada LPFP quanto à 

atipicidade da conduta.   

21.5. Tipo subjetivo 

21.5.1. Análise da AdC em sede de NI 

1374.  Para que a infração que resulta da restrição por objeto identificada nos presentes autos 

possa ser imputada às visadas é necessário demonstrar que, para além do preenchimento 

dos elementos objetivos, estão também preenchidos os elementos subjetivos do tipo de 

infração tipificada no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

1375. Com efeito, o n.º 1 do artigo 8.º do RGIMOS, aplicável ex vi n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

19/2012, determina que “só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos 

especialmente previstos na lei, com negligência”, sendo neste âmbito a negligência punível, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 19/2012.  

1376. No caso das contraordenações por violação às regras da concorrência, a jurisprudência 

nacional é clara ao referir que “as condutas não são axiologicamente neutras, pelo que a 

 

1128 Cf. fls. 2029 – parágrafo 914 da PNI da visada LPFP. 
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simples ignorância da proibição não pode afastar o dolo e deve ser apreciada em sede de 

consciência da ilicitude”1129. 

1377. A factualidade identificada e vertida no parágrafo 543 demonstra que as visadas agiram 

de forma livre, consciente e voluntária na prática da infração que lhes é imputada. 

1378. Considerando os factos supra descritos e o conjunto de elementos de prova precisos e 

concordantes que se encontram juntos aos autos, as visadas Belenenses, Boavista, 

Desportivo das Aves, Tondela, Famalicão, Paços de Ferreira, FCP, Gil Vicente, Marítimo, 

Moreirense, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, Sporting de Braga, SLB, Sporting, Vitória 

FC, Vitória SC, Académica de Coimbra, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, 

Feirense, Mafra, Estoril Praia, Penafiel, Leixões, Covilhã, Oliveirense, Varzim, 

Vilafranquense e LPFP cometeram tal infração a título de dolo, tendo representado e 

querido o acordo entre empresas que lograram obter, conforme resulta dos respetivos 

comunicados da LPFP, sendo que, tendo conhecimento da legislação aplicável, e/ou não 

devendo ignorá-la, não se abstiveram de adotar esse comportamento, que, como supra 

referido, preenche todos os elementos de um tipo legal de contraordenação.  

1379. Assim, como de seguida se demonstrará, as visadas agiram com dolo, já que um acordo 

entre empresas tendente à limitação recíproca da contratação de trabalhadores de outras 

empresas, só pode existir no contexto de uma atuação dolosa, não podendo resultar de 

uma falta de cuidado ou desatenção das empresas visadas, sendo, de todo o modo, a 

negligência punível, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da LdC. 

21.5.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1380. As visadas LPFP, Sporting e Tondela argumentam nas respetivas pronúncias o não 

preenchimento do tipo subjetivo no caso em apreço. 

 

1129 Cf. sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.01.2006, 3.º Juízo, processo n.º 1302/05.5TYLSB, p. 

28 (Ordem dos Médicos Veterinários). O Tribunal acrescenta: “Ora, precisamente, estamos ante uma 

contraordenação em que se não pode clamar por qualquer neutralidade axiológica. Protege-se a 

concorrência e o livre funcionamento do mercado, que se reflete em todos os seus intervenientes, 

consumidores incluídos, sendo aliás a proteção da concorrência instrumental ao bem comum”. 
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1381. Segundo a visada Sporting, a posição da Autoridade, para além de não se mostrar 

convergente com o entendimento que vem sendo comunicado pelas instâncias europeias, 

“conduz a um alargamento inadmissível da categoria de restrição pelo objeto”1130. Nesta 

esteira, entende a visada que “não é lícito à AdC concluir que, pela circunstância de a Visada 

ter atuado de forma livre, consciente e voluntária, a mesma terá incorrido na prática dolosa 

de uma infração anticoncorrencial (que não existe)”1131. 

1382. A LPFP, por sua vez, sublinha que a NI está “condenada a soçobrar por manifesta ausência 

de dolo” (realce e sublinhado no original)1132. 

1383. Refere que a AdC não elucida a concreta modalidade dolosa em causa, bem como assume 

que a LPFP (e demais visadas) agiu com conhecimento de que estava a celebrar um acordo 

restritivo nos termos que lhe são imputados e que, acrescido a esse conhecimento, existia 

uma vontade congruente das visadas relativamente à prática que se analisa1133.  

1384. A visada LPFP refere que no regime contraordenacional (artigo 8.º, n.º 2 do RGCO) o erro 

sobre as proibições exclui sempre o dolo, diferindo do regime penal (artigo 16.º, n.os 1 e 2 

do CP). Acrescenta que, no regime contraordenacional, o dolo exige que o agente 

represente os elementos de facto ou de direito de um tipo, e, de igual modo, que conheça 

a existência da proibição contraordenacional que ofende1134.  

1385. Para a visada LPFP, “[a] insustentabilidade da imputação dolosa inscrita na Nota de Ilicitude 

decorre (…) de pelo menos quatro autónomas razões: 

(1) A ausência de factos, na Nota de Ilicitude, passíveis de preencher os patamares 

cognitivos e volitivos pressupostos pelo dolo: 

(2) A existência – na própria Nota de Ilicitude e fora dela – de factos 

estruturalmente incompatíveis com a imputação dolosa; 

 

1130 Cf. fls. 2819 – parágrafos 362 e 363 da PNI da visada Sporting. 

1131 Cf. fls. 2819 – parágrafo 364 da PNI da visada Sporting. 

1132 Cf. fls. 2035 – parágrafo 983 da PNI da visada LPFP. 

1133 Cf. fls. 2035 – parágrafo 984 e 986 da PNI da visada LPFP. 

1134 Cf. fls. 2035 e 2936 – parágrafo 987 a 991 da PNI da visada LPFP. 
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(3) A manifesta falta de consciência de ilicitude da Liga (e demais visadas), que é 

também, lógica e legalmente, impeditiva da afirmação de qualquer modalidade 

de dolo; 

(4) A omissão de preenchimento do elemento subjetivo especial – o designado 

“dolo específico” – que adicionalmente compõe a fisionomia típica da infração 

agora em causa”1135. 

1386. Reitera que o comportamento visado é subjetivamente atípico, detalhando os pontos 

apresentados supra nos termos que se seguem1136: 

1387. Em primeiro lugar, considera que a LPFP não atuou “sabendo e querendo” integrar o 

acordo restritivo da concorrência, e que a NI não singulariza factos passíveis de 

demonstrar esse conhecimento e vontade antijurídica1137.  

1388. Para esta visada, a AdC imputa um dolo indiferenciado às trinta e duas visadas “com base 

na mesma fórmula meramente retórica (…) como se fossem similares as suas perceções e 

circunstâncias” o que, entende, ser suficiente para mostrar a improcedência da imputação 

subjetiva, por incumprimento do artigo 50.º do RGCO conjugado com o artigo 283.º, n.º 3 

do CPP, aplicável ex vi do artigo 41.º, n.º 1, do RGCO, por sua vez aplicável de acordo com 

o disposto no artigo 13.º, n.º 1, da LdC1138. 

1389. Mais alega que a AdC não demonstrou que a LPFP (e demais visadas) sabia e quis 

livremente incumprir as regras da concorrência, por não ter apresentado um único 

substrato factual que milite nesse sentido, “como se o dolo pudesse ser extraído da 

simples circunstância objetiva de se ter decidido a não contratação de jogadores (…)”1139; 

tanto mais num contexto que a LPFP estaria alegadamente a lesar intervenientes que são 

indispensáveis às competições que organiza1140. 

 

1135 Cf. fls. 2036 – parágrafo 993 da PNI da visada LPFP. 

1136 Cf. fls. 2036 – parágrafo 994 da PNI da visada LPFP. 

1137 Cf. fls. 2036 – parágrafo 995 da PNI da visada LPFP. 

1138 Cf. fls. 2036 – parágrafo 996 e 998 da PNI da visada LPFP. 

1139 Cf. fls. 2036 – parágrafo 999 e 1000 da PNI da visada LPFP. 

1140 Cf. fls. 2036 e 2037 – parágrafo 1001 e 1002 da PNI da visada LPFP. 
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1390. Entende a LPFP que tal entendimento é inadmissível, referindo que tal resultaria em que 

o dolo perdesse em absoluto a sua autonomia, “convertendo-se em puro e simples 

decalque do comportamento objetivo que instancia o tipo infracional em causa, passível, 

por isso, de ser demonstrado por via de uma repetição da materialidade objetiva” (realce 

no original)1141. 

1391. Mais acrescenta que do facto objetivo (não contratação de jogadores) apenas se pode 

retirar o (suposto) facto típico objetivo, não sendo alcançável por esse facto que a LPFP (e 

demais visadas) sabia e quis celebrar esse acordo para lesar ilicitamente a concorrência1142. 

1392. Sublinha que a conclusão de que existe dolo não pode fundamentar-se apenas no facto de 

as visadas terem celebrado um acordo, porquanto “o dolo exige também, naquele seu 

primeiro patamar, uma apreensão do facto tal como este é juridicamente valorado” (realce 

e sublinhado no original)1143. 

1393. Sintetiza, aduzindo doutrina e jurisprudência relevante, de acordo com a qual “só atua com 

dolo anticoncorrencial, quem, para além de representar o comportamento que pratica do 

ponto de vista naturalístico, apreende o significado anti normativo (…) que está associado 

ao comportamento anticoncorrencial, mesmo se apenas em termos de uma simples 

«valoração paralela na esfera do leigo»” (realce no original)1144, aqui aludindo aos 

comportamentos mencionados no artigo 9.º, n.º 1 da Lei da Concorrência – impedir, falsear 

ou restringir de forma sensível a concorrência1145. 

1394. Adicionalmente, argumenta a LPFP que inexistem factos passíveis de preencher as 

imputações dolosas, e que os factos que existem contrariam qualquer vontade de violar o 

direito da concorrência1146, conforme se pode extrair da secção 13 da NI (cf. parágrafo 493), 

 

1141 Cf. fls. 2037 – parágrafo 1003 da PNI da visada LPFP. 

1142 Cf. fls. 2037 – parágrafo 1004 da PNI da visada LPFP. 

1143 Cf. fls. 2037 – parágrafo 1005 e 1006 da PNI da visada LPFP. 

1144 Cf. fls. 2037 e 2038 – parágrafo 1009 a 1015 da PNI da visada LPFP. 

1145 Cf. fls. 2037 – parágrafo 1008 da PNI da visada LPFP. 

1146 Cf. fls. 2038 – parágrafo 1016 da PNI da visada LPFP. 
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onde, segundo entende, a AdC involuntariamente imputa, em sede subjetiva, factos 

incompatíveis com o dolo1147. 

1395. Para esta visada, daquela secção, extraem-se apenas duas imputações factuais com 

incidência na representação e vontade das visadas1148: 

i. Que as sociedades desportivas da LigaPro emitiram o comunicado de 

08.04.2020 como forma de enfrentar “este momento de dificuldade e com 

voz única” (cf. parágrafo 268 da NI)1149; 

ii. Que a LPFP esclareceu as motivações das visadas à luz de uma “situação de 

debilidade existencial”, para evitar “a hipótese de alguns atletas 

considerarem utilizar abusivamente esta situação de debilidade em 

benefício próprio” numa ótica de busca de “ soluções concertadas que 

conduzam a um tratamento equitativo e não discriminatório de todo um 

segmento de trabalhadores especializados: os jogados profissionais”, com 

vista à “ manutenção das condições competitivas da competição ainda em 

curso, sem preferir as Sociedades Desportivas com maior capacidade 

económica àquelas que não a têm” (§269 da NI)1150. 

1396. Conclui que estes são os únicos segmentos da matéria de facto da NI que incidem sobre a 

representação e vontade das visadas – o que significa, na sua ótica, que quanto à 

motivação das visadas, a AdC “não encontrou um único facto corroborador do dolo que 

aponta na Secção 15.4” (realce no original)1151. 

1397. Ademais, salienta que a AdC desconsiderou factos em sede de imputação subjetiva, que 

tornam clara a ausência de dolo, quando observados à luz de postulados lógicos e das 

regras da experiência – nomeadamente, por entender que, quem pratica um ilícito, 

 

1147 Cf. fls. 2038 – parágrafo 1017 da PNI da visada LPFP.  

1148 Cf. fls. 2038 – parágrafo 1018 da PNI da visada LPFP. 

1149 Cf. fls. 2038 – parágrafo 1019 da PNI da visada LPFP. 

1150 Cf. fls. 2038 e 2039 – parágrafo 1020 da PNI da visada LPFP. 

1151 Cf. fls. 2039 – parágrafo 1021 e 1022 da PNI da visada LPFP. 
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sabendo-o, não o anuncia publicamente como sucedeu com os Comunicados de 

07.04.2020 e de 08.04.20201152. 

1398. Faz notar que comportamentos dolosos de índole económica são indissociáveis de uma 

dimensão de encobrimento e de dissimulação, e que no caso em análise tal não sucedeu, 

tendo havido total transparência e proatividade na divulgação do acordo, “como é 

característico de quem atua (ou julga atuar) licitamente”, mas também de quem age com 

a convicção das “mais-valias para a tutela das competições desportivas”1153. 

1399. A este facto, acrescenta que milita também no sentido da inexistência de dolo o contexto 

da prática dos factos, ou seja, o contexto da pandemia COVID-19 (e as suas repercussões 

nas competições), que a visada considera ter sido desconsiderado pela AdC em sede de 

imputação subjetiva1154, e que “dá uma explicação, lógica, racional e socialmente 

compreensível, para o comportamento das visadas”. Sublinha que aquilo que animou a 

sua representação e vontade não foi um desejo de violar o direito da concorrência, mas 

sim um “impulso solidário” (realce no original) para assegurar a estabilidade e integridade 

das competições, bem como acudir as sociedades desportivas economicamente 

instáveis1155. 

1400. Quanto à intenção subjacente às condutas visadas, alega a LPFP estar em causa a “tutela 

de bens jurídicos desportivos amplamente reconhecidos no nosso ordenamento jurídico, 

incluindo no âmbito sancionatório, como o fair play, a integridade e o equilíbrio das 

competições desportivas” (realce no original)1156. 

1401. Nesta linha, a visada nota que o seu comportamento se enquadrou nos termos dos seus 

Estatutos (artigo 7.º) e que havia urgência para agir, ainda que com soluções temporárias, 

 

1152 Cf. fls. 2039 – parágrafo 1023 a 1027 da PNI da visada LPFP. 

1153 Cf. fls. 2039 e 2040 – parágrafo 1032 a 1034 da PNI da visada LPFP. 

1154 Cf. fls. 2040 – parágrafo 1035 da PNI da visada LPFP. 

1155 Cf. fls. 2040 – parágrafo 1036 a 1038 da PNI da visada LPFP. 

1156 Cf. fls. 2040 – parágrafo 1038 da PNI da visada LPFP. 
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para atender ao perigo da desintegração dos clubes e consequente falência da 

competitividade1157.  

1402. Considera, assim, que a AdC ficciona a existência de dolo, perante o que foi, à data, uma 

perceção lícita e juridicamente valiosa das visadas, que não teriam, no seu entender, razão 

para querer repartir fontes de abastecimento e causar danos no mercado em que 

atuam1158.  

1403. Por outro lado, a LPFP argumenta que em momento algum (a par com as demais visadas) 

poderia ter sequer representado que o comportamento objetivo agora em crise 

correspondia a uma atuação ilegal, uma vez que se encontravam numa situação de falta 

de consciência da ilicitude1159, porquanto as visadas “nunca representaram juridicamente 

que a sua decisão corporizava uma repartição ilícita das fontes de abastecimento à luz dos 

artigos 9.°, n.° 1, alínea c), da LdC, e do artigo 101.°, n.° 1, alínea c), do TFUE” 1160. 

1404. Com efeito, declara que para que se pudesse atribuir uma conduta dolosa às visadas, seria 

preciso demonstrar que estas sabiam e queriam impedir, falsear ou restringir de forma 

sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional1161 – o que rebate, 

afirmando que as visadas nunca atingiram o significado jurídico concorrencial daquela 

conduta por duas razões1162: 

i. Por estar em causa uma norma contraordenacional em branco, que 

dificulta o acesso ao conteúdo da proibição; 

ii. Por a norma indicada na NI ser produto de uma interpretação 

controvertida e sem precedente, o que dificulta o conhecimento da 

suposta ilegalidade. 

 

1157 Cf. fls. 2040 – parágrafo 1039 a 1041 da PNI da visada LPFP. 

1158 Cf. fls. 2040 e 2041 – parágrafo 1042 a 1047 da PNI da visada LPFP. 

1159 Cf. fls. 2041 – parágrafo 1048 da PNI da visada LPFP. 

1160 Cf. fls. 2041 – parágrafo 1050 da PNI da visada LPFP. 

1161 Cf. fls. 2041 – parágrafo 1052 da PNI da visada LPFP. 

1162 Cf. fls. 2041e 2042 – parágrafo 1054 da PNI da visada LPFP. 
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1405. Entende a visada que a compreensão da norma contraordenacional em branco carece de 

uma operação interpretativa prévia, que potencia divergências sobre o seu teor, podendo 

conduzir a “diferentes representações razoáveis sobre aquilo que é exigido ao agente”1163. 

1406. Sustenta a sua tese através de doutrina, alegando que para que existisse condenação por 

dolo seria necessário demonstrar que as visadas haviam compreendido que o seu 

comportamento constituía uma proibição legal – facto já rebatido pela visada1164. 

1407. Acrescenta que o acesso (ou conhecimento) a esta pretensa proibição é adicionalmente 

dificultado por não existir, à data dos factos, uma guideline da AdC para validar ou infirmar 

a interpretação da lei no quadro daquele tipo de acordos1165. 

1408. A este ponto aduz que se desconhecia igualmente a leitura da AdC relativamente à 

flexibilidade jusconcorrencial, em contexto de pandemia, face a acordos excecionais para 

combater a excecionalidade das circunstâncias1166. 

1409. Remata ainda que inexistia à data qualquer precedente decisório semelhante ao agora 

visado, estando esta disposição contraordenacional a ser aplicada pela primeira vez com 

este alcance1167. 

1410. Por estas razões, reforça que as visadas agiram com um propósito solidário com vista à 

tutela das competições, não conhecendo a proibição formal (prevista numa norma 

contraordenacional em branco), logo não representando a ilicitude e, consequentemente, 

atuando sem dolo1168. 

1411. Reitera este entendimento, chamando à colação doutrina que sustenta, no entender da 

visada, o supracitado. Pelo exposto, conclui “pela ausência de consciência de ilicitude, o 

 

1163 Cf. fls. 2042 – parágrafo 1055 a 1058 da PNI da visada LPFP. 

1164 Cf. fls. 2042 – parágrafo 1059 a 1061 da PNI da visada LPFP. 

1165 Cf. fls. 2042 – parágrafo 1062 e 1063 da PNI da visada LPFP. 

1166 Cf. fls. 2043 – parágrafo 1064 da PNI da visada LPFP. 

1167 Cf. fls. 2043 – parágrafo 1066 da PNI da visada LPFP. 

1168 Cf. fls. 2043 – parágrafo 1067 da PNI da visada LPFP. 
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que, no limite, permite dar por verificado um erro sobre a proibição excludente da 

imputação dolosa, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, do RGCO”1169. 

1412. Por último, realça que o tipo contraordenacional em causa incorpora um elemento 

subjetivo especial, “exigindo ainda um suplementar dolo específico, coincidente com a real 

intenção das partes no quadro do comportamento típico da contraordenação prevista na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da LdC”1170. 

1413. Esclarece tratar-se de “um elemento subjetivo adicional e autónomo que tem como 

propósito limitar a incidência típica da contraordenação – excluindo, assim, da sua 

abrangência os comportamentos objetivos praticados sem uma real intenção de lesão à 

concorrência” (realce no original)1171. 

1414. Relata que a conduta objetiva tipificada na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º só assume 

relevância quando os agentes visem atingir o resultado plasmado naquela disposição legal 

“e esse objeto restritivo da concorrência de um dado acordo seja simultaneamente o 

objetivo e o móbil particular da sua atuação”1172. 

1415. Entende, na esteira de doutrina que cita, que existe na construção típica da 

contraordenação um duplo dolo: dolo típico e dolo específico, este último perfilhando uma 

realidade subjetiva, autónoma do primeiro, mas que com ele concorre e a ele se 

adiciona1173. 

1416. Para além dos restantes elementos típicos objetivos e subjetivos, entende que a infração 

de que a LPFP e demais visadas vêm acusadas exige também a demonstração (que 

considera não ser feita) daquele elemento subjetivo especial, “ou seja, que atuaram com o 

propósito de celebrar o acordo e, ademais, que o fizeram com vista e tendo por finalidade 

 

1169 Cf. fls. 2043 – parágrafo 1069 a 1071 da PNI da visada LPFP. 

1170 Cf. fls. 2043 – parágrafo 1072 da PNI da visada LPFP. 

1171 Cf. fls. 2044 – parágrafo 1073 da PNI da visada LPFP. 

1172 Cf. fls. 2044 – parágrafo 1074 e 1075 da PNI da visada LPFP. 

1173 Cf. fls. 2044 – parágrafo 1076 e 1077 da PNI da visada LPFP. 
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específica impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em 

parte do mercado nacional” (realce e sublinhado no original)1174. 

1417. Em qualquer caso, considera que a decisão seguiu exclusivamente finalidades desportivas 

e solidárias, pelo que conclui que soçobra a possibilidade de imputação subjetiva dolosa 

da infração1175. 

1418. Entendendo a visada que a imputação dolosa foi afastada, adianta, também, que a 

eventual imputação negligente seria juridicamente inviável pela incompatibilidade do tipo 

contraordenacional em causa com a imputação negligente – trazendo neste ensejo 

doutrina que considera sustentar a sua tese1176.  

1419. Fortalece este argumento referindo que: “a intenção específica (de impedir, falsear ou 

restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional) 

exigida por esta infração mostra-se estruturalmente incompatível com um 

comportamento negligente — o qual, por definição, nada tem de intencional” (realce no 

original)1177. 

1420. A este entendimento adiciona doutrina e jurisprudência que reputa como relevantes para 

fundamentar o que alega, concluindo que não seria legítimo, face à inexistência de dolo, 

cogitar-se em “jeito de alternativa e solução residual e subsidiária, uma imputação a título 

negligente”1178. 

1421. Ainda que apenas remotamente, a visada Tondela aborda a questão do tipo subjetivo 

aquando da alegação de que “[o] objetivo prosseguido pela Tondela SAD na referida 

reunião não teve, em momento algum, por objeto, ou por efeito, restringir a concorrência 

 

1174 Cf. fls. 2044 – parágrafo 1078 e 1079 da PNI da visada LPFP. 

1175 Cf. fls. 2044 – parágrafo 1080 e 1081 da PNI da visada LPFP. 

1176 Cf. fls. 2044 e 2045 – parágrafo 1082 a 1085 da PNI da visada LPFP. 

1177 Cf. fls. 2045 – parágrafo 1086 da PNI da visada LPFP. 

1178 Cf. fls. 2045 – parágrafo 1087 a 1090 da PNI da visada LPFP. 
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fosse em que mercado fosse”1179. Refere, nesta linha, que tão-só era pretendido 

salvaguardar a estabilidade das competições desportivas1180. 

1422. Num tom diferente do exposto supra, mas passível de ser igualmente inserido no plano da 

aferição do tipo subjetivo, as visadas Feirense1181, Moreirense1182 e Cova da Piedade1183 

contestam que a conduta em apreço lhes seja imputada, argumentando que não 

participaram nas reuniões subjacentes aos comunicados de 07.04.2020 e de 08.04.2020. 

 

21.5.3. Análise da AdC e conclusões 

1423. Apreciadas as Pronúncias apresentadas pelas visadas, a Autoridade mantém o 

entendimento exposto na Nota de Ilicitude quanto ao tipo subjetivo da infração em apreço, 

pelos motivos que se expõem de seguida. 

1424. Conforme já afirmado pelo Tribunal de Justiça que “no caso de um acordo cujo próprio 

objectivo é restringir a concorrência, a participação de uma empresa nesse acordo só pode 

ser intencional, independentemente das considerações de ordem estrutural em 

presença”1184. 

1425. Por outro lado, “[p]ara que se possa considerar que uma infração às regras de concorrência 

da União foi cometida dolosamente e não por negligência, não é necessário que a empresa 

em causa tenha tido consciência de infringir as regras de concorrência, bastando que não 

pudesse ignorar que a sua conduta tinha por objetivo infringir a concorrência no mercado 

comum. Daí decorre que o conhecimento, pelos responsáveis de uma empresa, do 

conteúdo exato dessas regras, que pode ser adquirido na sequência de um programa de 

formação e de adaptação, não é um pressuposto necessário da verificação de uma infração 

 

1179 Cf. fls. 1874 – parágrafo 13 da PNI das visada Tondela e Feirense. 

1180 Cf. fls. 1874 – parágrafo 14 da PNI das visada Tondela e Feirense. 

1181 Cf. fls. 1873 - parágrafos 11 e 12 da PNI das visadas Tondela e Feirense. 

1182 Cf. fls. 3319 - parágrafos 5 e 7 da PNI da visada Moreirense. 

1183 Cf. fls. 2684 e 2685 - parágrafos 12 e 19 da PNI da visada Cova da Piedade. 

1184 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 08.07.2004, processo T-50/00, Dalmine SpA c. Comissão das 

Comunidades Europeias, parágrafo 333. 
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às referidas regras. Pelo contrário, que, apesar da falta de conhecimento, é possível dar 

por provada uma infração às referidas regras cometida não só por negligência mas 

também dolosamente”1185. 

1426. Com efeito, também a nível do direito contraordenacional nacional, o tipo subjetivo incide 

justamente sobre o facto descrito no tipo objetivo, pelo que o dolo (da imputação subjetiva) 

é o dolo do facto típico. A este respeito, a jurisprudência refere-se ao “(…) princípio de 

congruência entre o tipo objectivo e o tipo subjectivo de ilícito doloso”1186, o que implica 

que o que se tenha de provar em sede contraordenacional seja, somente, o dolo-do-tipo. 

1427. O raciocínio indutivo e as regras da experiência desempenham, portanto, um indelével 

papel na apreciação de todos os elementos que concorrem para o ilícito e fazem parte 

dele. 

1428. Neste sentido, o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal de Justiça:  

“Dado que o dolo pertence à vida interior e afectiva de cada um e, é portanto, de natureza 

subjectiva, insusceptível de directa apreensão, só é possível captar a sua existência através 

de factos materiais comuns, de que o mesmo possa concluir-se, entre os quais surge, com 

a maior representação, o preenchimento dos elementos materiais integrantes da 

infracção. Pode, de facto, comprovar-se a verificação do dolo por meio de presunções 

materiais ligadas ao princípio da normalidade ou da regra geral de experiência.” (…) “Este 

juízo apresenta-se-nos conformado com a regra da livre apreciação da prova (artigo 127 

do Código de Processo): pois funcionando como meios lógicos de convicção que ’cedem 

perante a simples dúvida sobre a sua exactidão no caso concreto’ (Cavaleiro de Ferreira), 

as presunções simples ou naturais não ofendem, em nosso entender, o princípio da 

presunção de inocência: colocado no plano axiológico (de qualificação ou valoração 

jurídica), este princípio transcende a definição dos meios de obtenção da prova. (…) Ora 

considerando-se admissíveis todas as provas não proibidas por lei, desde que validamente 

obtidas (cfr. artigos 125 e 126 do Código de Processo Penal, 32 n. 6 e 34 n. 4 da Constituição 

 

1185 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 14.05.2014, processo T-406/09, Donau Chemie AG c. Comissão Europeia, 

parágrafo 171. 
1186 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Processo 863/05-1, de 14/06/2005 (disponível em www.dgsi.pt). 

http://www.dgsi.pt/
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da República), poderá o Tribunal, por dedução lógica de factos concludentes, firmar 

livremente a sua convicção relativa a factos conclusivos. Esta posição encontra apoio no 

chamamento das regras da experiência para o apreço da prova – artigo 127 do referido 

Código. De resto, bem pode afirmar-se que só muito excepcionalmente a prova directa nos 

traria o conhecimento dos factos de natureza psíquica, em que o dolo se plasma 

representação mental do evento típico, intenção de o realizar, figuração subjectiva desse 

evento como consequência necessária ou possível de determinada conduta, conformação 

do agente com a sua realização”1187. 

1429. De salientar que também o Tribunal Constitucional já legitimou este juízo de aferição do 

dolo, esclarecendo que o recurso a juízos de inferência não se confunde com a presunção 

do dolo, uma vez que se trata “do estabelecimento da base fatual em que o dolo assenta 

através da consideração de elementos de prova indiciária ou circunstancial, obtida através 

dos chamados juízos de inferência”1188. 

1430. No presente caso, encontram-se verificados tanto o elemento objetivo (analisado nas 

secções precedentes), como o elemento subjetivo do ilícito típico (em análise nesta secção). 

Em especial, os factos expostos na Nota de Ilicitude e constantes igualmente da presente 

Decisão demonstram que a conduta das visadas foi praticada com dolo, na medida em que 

estas atuaram com conhecimento da factualidade típica (elemento cognitivo ou intelectual 

do dolo) e vontade de realização do tipo contraordenacional (elemento volitivo do dolo). 

1431. Efetivamente, em 07.04.2020 e em 08.04.2020, a quase totalidade dos clubes participantes 

da Primeira e Segunda Ligas reuniram-se, e dessas reuniões resultou um acordo cujos 

termos, teor e objetivo foram explicitamente acordados e adotados - a não contratação de 

jogadores profissionais de futebol que tivessem rescindido unilateralmente o seu contrato 

de trabalho, “evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 

ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da 

extensão da época desportiva”. 

 

1187 Cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça proferido no âmbito do processo n.º 43320, em 01.04.2003; 

destaque e sublinhados da AdC. 
1188 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 643/2009. 
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1432. Ou seja, as visadas especificamente pretenderam celebrar um acordo de não-contratação 

de atletas naqueles termos e observadas aquelas condições. Pretenderam, também, 

ajustar e gizar as suas estratégias individuais e o seu comportamento de mercado 

atendendo ao teor do acordo, tendo aderindo ao mesmo e dele não se distanciado. 

1433. Ora, atendendo precisamente ao teor e objetivos do acordo, e estando as visadas cientes 

que o desiderato do mesmo assentava num pacto tendo em vista a não contratação de 

jogadores que pretendessem rescindir o seu contrato invocando determinados 

fundamentos relacionados com a crise pandémica, não desconheciam que um acordo 

desta natureza (i) limita a sua própria autonomia e estratégia no mercado, (ii) constrange 

a liberdade dos jogadores e (iii) subverte aquele que seria o funcionamento do mercado 

naquele contexto, reduzindo, senão mesmo anulando, a tensão e pressão concorrencial 

anteriormente (e normalmente) existente entre os clubes, mitigando o risco e 

substituindo-o por uma certeza e antecipação por parte das visadas quanto àquele que 

seria o seu padrão de comportamento no futuro. Não obstante, prosseguiram com os seus 

termos. 

1434. Sobre o apuramento do dolo e da culpa nos processos contraordenacionais, foi já decidido 

que “[a] prova das intenções que presidem aos actos e do conhecimento dos mesmos e da 

consciência da ilicitude, tratando-se de processos íntimos apenas podem ser averiguados, 

de um modo geral, a partir dos próprios comportamentos dos agentes, analisados de 

acordo com regras da experiência comum e da normalidade e razoável lógica dos 

procedimentos humanos e, não sendo afastado o nexo de normalidade e de razoabilidade 

existente entre a prática de um acto e a consciência e vontade da realização do mesmo, 

não há que afastar o dolo e a consciência da ilicitude que resultam dessa natural 

correspondência”1189. 

1435. Neste contexto, é de refutar o entendimento plasmado nas Pronúncias das visadas LPFP, 

SLB e Sporting1190, segundo o qual não se poderá concluir pelo preenchimento do elemento 

 

1189 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10.07.2012. 

1190 Cf. fls. 2037 - parágrafos 1006 e 1009 da PNI da visada LPFP, fls. 2676 - parágrafos 526 a 528 da PNI da 

visada SLB e fls. 2822 - parágrafo 377 da PNI da visada Sporting. 
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cognitivo ou intelectual do dolo, atendendo ao desconhecimento, por parte das mesmas, 

da possibilidade de as condutas visadas caberem na proibição prevista no artigo 9.º n.º 1 

da LdC. 

1436. Em especial sobre o argumento de os intervenientes nas reuniões não serem juristas1191, 

nunca se poderia admitir que tal pudesse escusar as sociedades desportivas de responder 

às consequências legais de um comportamento violador das regras concorrenciais.  

1437. Mesmo que pudesse colher o argumento de que algumas das visadas tenham estruturas 

mais modestas do que outras – o que implica a ausência de um departamento jurídico –, 

nunca se poderia, de qualquer modo, admitir tal circunstância como escusa ou justificação 

para uma prática desinformada e, no caso, violadora das regras da concorrência. 

1438. Reitere-se, as visadas não podiam deixar de conhecer as obrigações que lhes incumbem à 

luz do direito da concorrência, segundo as quais qualquer operador económico deve 

determinar de maneira autónoma a política que pretende seguir no mercado. A este 

respeito, sublinhe-se que, através do acordo, as sociedades desportivas visadas adotaram 

uma posição negocial, conjunta e coordenada, perante os seus principais fornecedores de 

força de trabalho inerente à sua atividade comercial – os jogadores. Assim, 

independentemente de terem maior ou menor conhecimento do direito da concorrência, 

as visadas estavam cientes de que, através do acordo estavam a substituir o normal jogo 

concorrencial entre si, substituindo-o por outro que é influenciado, ou mesmo 

determinado pela coordenação do seu comportamento no âmbito do mercado da 

contratação de jogadores profissionais.  

1439. Aliás, a rivalidade e tensão concorrencial entre os clubes na contratação de jogadores são 

características da dinâmica competitiva e do jogo concorrencial. Deste modo, as visadas 

sabiam que um acordo que tem em vista distorcer essa mesma dinâmica, levando a que o 

jogo concorrencial evoluísse de uma forma manifestamente contrária àquela que seria a 

evolução normal, restringe a sua autonomia, nivela essa tensão e introduz um elemento 

de certeza e de transparência artificiais contrários aos expetáveis num mercado 

caracterizado pela pressão concorrencial entre os clubes. Ora, este acordo eliminou essa 

 

1191 Cf. fls. 2675 - parágrafo 512 da PNI da visada SLB. 
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pressão – as visadas sabiam que nenhuma delas iria contratar jogadores que tivessem 

rescindindo unilateralmente o seu contrato por força da pandemia COVID-19 e decisões 

conexas com a mesma.  

1440. De resto, o argumento da visada SLB de que não concorda com o entendimento da AdC de 

que a prática sub judice constitua uma restrição por objeto também não releva para este 

efeito. Em todo o caso, reitere-se, as condutas listadas no artigo 101. °, n.º 1, TFUE não 

formam uma lista exaustiva de colusões proibidas, não se excluindo que outros tipos de 

acordos sejam qualificados como restrições por objetivo, desde que revelem aquele grau 

de nocividade. 

1441. Nas palavras do TJUE:  

“não é, de modo nenhum, exigido que o mesmo tipo de acordos já tenha sido condenado 

pela Comissão para que estes possam ser considerados restritivos da concorrência por 

objetivo […] Para efeito da qualificação de «restrição por objetivo» de um dado acordo, 

apenas importam as características próprias deste […], do qual deve ser deduzida a 

eventual nocividade particular para a concorrência, se necessário em resultado de uma 

análise pormenorizada desse acordo, dos seus objetivos e do contexto económico e 

jurídico em que se insere.”1192. 

1442. Sendo que, já desde o acórdão Bosman1193 que a própria Comissão, bem como o 

Advogado-Geral do processo no TJ, se referiam aos acordos entre sociedades desportivas 

que restringem a concorrência entre si pela contratação de jogadores como uma forma de 

repartição de fontes de abastecimento: 

“Em meu entender, é também claro que a regulamentação agora analisada constitui uma 

restrição da concorrência para efeitos do artigo 85. °, n.º 1. As cláusulas de nacionalidade 

restringem a possibilidade de cada clube fazer concorrência a outros clubes através da 

contratação de jogadores. Isto constitui uma restrição da concorrência entre estes clubes. 

 

1192 Cf. Acórdão do TJUE de 25/03/2021, H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd contra Comissão Europeia, processo 

C-591/16 P, pars. 130 e 131. 

1193 Cf. Conclusões do Advogados-Geral Carl Otto Lenz, apresentadas em 20.09.1995 no processo C-415/93, 

parágrafo 262. 
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A Comissão sustentou, com razão, que estas cláusulas levam a uma «repartição das... 

fontes de abastecimento», para efeitos do artigo 85. °, n.º 1, alínea c). O mesmo é válido 

quanto à regulamentação das transferências. Como a Comissão referiu, esta 

regulamentação institui, em vez do sistema normal da oferta e da procura, um mecanismo 

unitário que mantém uma dada situação de concorrência e retira aos clubes a 

possibilidade de utilizarem as hipóteses de contratação de jogadores que, numa situação 

de concorrência normal, lhes seriam oferecidas.”. 

1443. Será de afastar, ademais, a tese ficcionada pelas visadas LPFP e Sporting1194, segundo a 

qual o artigo 9.º n.º 1 da LdC implica não apenas os elementos cognitivo e volitivo para o 

preenchimento do dolo, como ainda importa a verificação de um elemento subjetivo 

especial (o dolo específico). 

1444. Esclarece-se, para este efeito – pese embora a evidência do que a disposição legal aqui 

pretende –, que, quando o preceito determina a proibição de acordos “que tenham por 

objeto ou efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência”, reporta o 

legislador às características que a prática tem de revestir para ser considerada proibida à 

luz do direito da concorrência, como integrantes dos “elementos do tipo 

contraordenacional”. 

1445. Portanto, não apela esta disposição legal a uma qualquer intenção especial, qualificável 

como elemento subjetivo especial, pelo que improcederá o argumento de que o dolo do 

tipo não se encontra preenchido, por ausência de verificação do dolo específico. 

1446. O entendimento exposto supra é, ainda, corroborado pela jurisprudência do Tribunal da 

Relação de Lisboa, onde se decidiu que “[o] facto de a lei não exigir um dolo específico 

afasta a necessidade de prova do conhecimento e vontade expressa de as recorrentes 

pretenderem o resultado de restrição da concorrência, bastando o conhecimento e 

vontade dos factos contrários [à] lei e a consciência de o serem, independentemente da 

 

1194 Cf. fls. 2043 e 2044 - parágrafos 1072 e 1074 da PNI da visada LPFP e fls. 2823 - parágrafo 384 da PNI da 

visada Sporting. 
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definição clara de lesão da concorrência como objectivo final e directo, bastando a 

previsibilidade e possibilidade de ele decorrer do contrato celebrado”1195. 

1447. Ainda, a comunicação pública do teor das reuniões celebradas entre as sociedades 

desportivas e a LPFP não pode ser interpretada como demonstração da ausência de dolo, 

contrariamente ao sugerido nas pronúncias das visadas LPFP e SLB1196. 

1448. Não pode colher o argumento de que a mera publicação do comunicado possa sustentar 

a ausência de dolo do comportamento das visadas, sob pena de todos os agentes se 

bastarem da publicidade das suas condutas lesantes do direito da concorrência para se 

escudarem da instauração de um processo contraordenacional.  

1449. Afasta-se, também, o argumento apresentado pelas visadas LPFP e Tondela1197 de que o 

propósito do acordo em que participaram não era restringir a concorrência, mas antes 

salvaguardar a integridade das competições. 

1450. Reitere-se que, precisamente na mesma data em que a LPFP comunicou que não 

conseguiu obter o acordo do SJPF quanto a questões financeiras, nomeadamente de 

redução salarial, as sociedades desportivas visadas acordaram entre si abster-se de 

contratar jogadores umas das outras que cessassem unilateralmente o seu contrato de 

trabalho por motivos relacionados com a pandemia COVID-19.  

1451. Com efeito, conforme ficou demonstrado supra (cf. parágrafos 941 a 945), o objeto do 

acordo em causa nos presentes autos foi o de manter os jogadores vinculados às 

sociedades desportivas, limitando o seu incentivo em resolver os seus contratos por 

“questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer 

decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época 

desportiva”. Neste quadro, mesmo admitindo que a manutenção da estabilidade dos 

plantéis e a integridade das competições pudessem ser garantidas por via do acordo, a 

 

1195 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido a 10.07.2012, p. 35. 

1196 Cf. fls. 2039 - parágrafos 1025 e 1026 da PNI da visada LPFP e fls. 2676 - parágrafo 518 da PNI da visada 

SLB. 

1197 Cf. fls. 2040 - parágrafo 1036 e 1037 da PNI da visada LPFP e fls. 1874 - parágrafos 13 e 14 da PNI das 

visadas Tondela e Feirense. 
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verdade é que não foram o seu objeto, podendo somente serem vislumbradas como 

eventuais consequências de tal conduta.  

1452. De resto, considerando que o próprio fim do acordo consiste numa restrição à 

concorrência – acordar a não contratação de determinados trabalhadores –, também a 

alegação de que o propósito das visadas era o de salvaguardar a integridade das 

competições sempre seria de rejeitar, por se tratar de uma conduta desproporcional face 

a tal alegado objetivo (cf. secções 21.3.5 e 21.3.6). 

1453. Importará, de igual modo, esclarecer que o argumento apresentado pela visada LPFP 

quanto à questão de o artigo 9.º, n.º 1, da LdC consubstanciar uma norma em branco1198 

não serve para afastar uma imputação dolosa às visadas no presente processo; porquanto 

as regras da concorrência se encontram dispostas num diploma só: a Lei da Concorrência, 

contendo, nomeadamente, o artigo 9.º da Lei da Concorrência os elementos necessários  

de comportamento para se poder concluir que as visadas conhecem a proibição. 

1454. Refuta-se, em suma, o entendimento presente nas pronúncias das visadas, segundo o qual 

as circunstâncias argumentadas supra são passíveis de excluir o dolo da sua conduta. 

1455. Ademais, importa reiterar que ficou demonstrado nos autos (cf. secção 21.3.3) a 

participação das visadas nas reuniões de 07.04.2020 e 08.04.200, sendo que nenhuma se 

afastou publicamente do conteúdo dos respetivos comunicados publicados pela LPFP1199. 

Realce-se, que “basta que se demonstre que a empresa em causa participou em reuniões 

onde foram concluídos acordos de natureza anticoncorrencial, sem a eles se ter oposto de 

forma manifesta, para provar suficientemente a participação da referida empresa no 

cartel.”1200.   

1456. De resto, quanto ao argumento das visadas Moreirense e Cova da Piedade, de que não 

participaram nas reuniões de 07.04.2022 e 08.04.2022, respetivamente, porquanto as 

 

1198 Cf. fls. 2043 - parágrafo 1069 da PNI da visada LPFP. 

1199 Acórdão do Tribunal de Justiça de 26.01.2017, Duravit AG e o. contra Comissão Europeia, processo C-

609/13 P, parágrafo 136. 

1200 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.01.2016, Toshiba Corporation C. Comissão, processo C-373/14 P, 

parágrafo 61. 
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pessoas singulares que estiveram presentes nas mesmas, não as representam, reitera-se 

que a conduta em causa daquelas pessoas singulares é imputável às respetivas visadas, 

tendo em conta que, a configuração da infração, a verificação de um nexo causal entre a 

sua atuação – por intermédio dos seus funcionários – e a violação das regras da 

concorrência, configuram critérios suficientes para fundar a responsabilidade 

contraordenacional, sem que seja imprescindível designar quem fez o quê para que a 

prática seja percebida como obra da pessoa coletiva (cf. parágrafo 604 e secções 21.3.3.1.1 

e 21.3.3.3). 

1457. Impõe-se uma última nota acerca das contestações apresentadas pelas visadas, desta vez 

sobre a inviabilidade de uma imputação a título de negligência. Argumentam as visadas 

LPFP e Sporting1201 que não houve uma atuação dolosa e que não será compatível com a 

natureza da conduta sub judice uma prática negligente.  

1458. Reitera-se, quanto a isto, o ensinamento doutrinal e jurisprudencial sobre como é aferido 

o dolo em processos contraordenacionais, de onde se extrai a verificação do dolo no caso 

em apreço e o esclarecimento de que sempre seria possível uma imputação a título de 

negligência, não apenas em razão de o artigo 9.º, n.º 1 da LdC não exigir uma intenção 

específica, como também por o artigo 68.º, n.º 3 da LdC prever a punibilidade da 

negligência.  

21.6. Ilicitude 

21.6.1. Análise da AdC em sede de NI 

1459. As condutas das empresas visadas preenchem todos os elementos típicos de um acordo 

entre empresas, enquanto prática proibida, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

19/2012, bem como nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, pelo que são ilícitas, não 

se verificando quaisquer causas de exclusão da ilicitude, também ditas causas de 

justificação do facto. 

 

1201 Cf. fls. 2044 e 2045 - parágrafos 1082 e 1086 da PNI da visada LPFP e fls. 2824 - parágrafos 385 e 386 da 

PNI da visada Sporting. 



 

411 

 

21.6.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1460. As visadas LPFP, Sporting e SLB argumentam nas respetivas pronúncias o afastamento da 

ilicitude do comportamento em apreço no presente processo. 

1461. A visada Sporting alega que a atuação das visadas não foi devidamente enquadrada pela 

Autoridade,  nomeadamente pelo facto de esta ter ignorados os critérios previstos no 

Acórdão Meca-Medina, segundo os quais a apreciação da conduta deve compreender “a 

ponderação do caráter eventualmente restritivo do comportamento (i) à luz do contexto e, 

sobretudo dos objetivos prosseguidos e do caráter (ii) intrínseco e (iii) proporcional (face 

aos objetivos prosseguidos) das alegas restrições”1202. 

1462. Justifica os comunicados emitidos nos dias 07.04.2020 e 08.04.2020 com base na 

necessidade de reagir à incerteza dos efeitos que o contexto pandémico poderia produzir 

nas sociedades desportivas visadas, alegando que “tiveram por objetivo salvaguardar a 

integridade e estabilidade das competições desportivas”1203, valores que, ademais, a visada 

apresenta como “juridicamente valiosos para o fenómeno desportivo”1204.Recordando que 

“o direito sancionatório acolhe atuações dos agentes que visem minimizar o risco já em 

curso para bens jurídicos sob a forma da exclusão da ilicitude”1205, argumenta a visada que 

atuou “ao abrigo do direito de necessidade, visando salvaguardar interesses juridicamente 

valiosos de um perigo atual adotando para o efeito meios adequados e proporcionais, 

encontrando-se por essa razão excluída a ilicitude da atuação da Visada”1206. 

1463. A visada LPFP, por seu turno, alega que o contexto do caso se apresenta como uma 

situação paradigmática do direito de necessidade, que exclui a ilicitude de qualquer 

conduta observada como típica1207. 

 

1202 Cf. fls. 2819 – parágrafo 366 da PNI da visada Sporting. 

1203 Cf. fls. 2820 – parágrafo 368 da PNI da visada Sporting. 

1204 Cf. fls. 2820 – parágrafo 369 da PNI da visada Sporting. 

1205 Cf. fls. 2820 – parágrafo 370 da PNI da visada Sporting. 

1206 Cf. fls. 2820 – parágrafo 373 da PNI da visada Sporting. 

1207 Cf. fls. 2046 – parágrafo 1094 da PNI da visada LPFP. 
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1464. Reitera a necessidade das visadas em agir face a uma “inesperada e grave crise”, à ausência 

de intervenção pública e à incerteza, pretendendo salvar a viabilidade futura da 

competição e das sociedades desportivas, através de uma decisão temporária com valores 

juridicamente valiosos1208. 

1465. Neste contexto, considera que a sua atuação merece acolhimento sob a forma de exclusão 

de ilicitude (invocando a aplicação do artigo 34.º do Código Penal, “CP”), julgando que outro 

entendimento subscreveria “uma visão do Direito que impõe aos sujeitos jurídicos que 

sofram danos evitáveis, (…) mesmo quando disponham de um meio adequado e 

proporcional para se proteger”1209. 

1466. Traçando correspondência com o artigo 34.º do CP, indica não existirem dúvidas quanto à 

existência de um perigo (à data, um perigo atual) que ameaçava interesses juridicamente 

protegidos das visadas e de terceiros, com previsões de impactos financeiros que faziam 

prever um “estado de calamidade desportiva” (sublinhado no original)1210. 

1467. Reporta que se tornava nítida a possibilidade de haver jogadores a recusar participar nas 

competições numa eventual retoma das mesmas, o que fazia emergir o problema do 

desvirtuamento competitivo, traduzido na lesão da integridade e verdade desportiva (que 

se faria sentir mais intensamente nas sociedades desportivas financeiramente menos 

robustas)1211. 

1468. Sublinha que, para além de atual, aquele era um perigo transversal a outros protagonistas 

do setor (além das visadas): os jogadores e consumidores1212. Quanto aos jogadores, além 

da paralisação da sua atividade, enfrentavam um sério risco de desemprego em caso de 

colapso financeiro das sociedades desportivas1213. Quanto aos consumidores, conta que 

 

1208 Cf. fls. 2046 – parágrafo 1095 a 1100 da PNI da visada LPFP. 

1209 Cf. fls. 2046 – parágrafo 1101 e 1103 da PNI da visada LPFP. 

1210 Cf. fls. 2047 – parágrafo 1104 a 1112 da PNI da visada LPFP. 

1211 Cf. fls. 2048 – parágrafo 1115 a 1122 da PNI da visada LPFP. 

1212 Cf. fls. 2048 – parágrafo 1124 da PNI da visada LPFP. 

1213 Cf. fls. 2048 – parágrafo 1125 a 1128 da PNI da visada LPFP. 
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seriam prejudicados pela perda da integridade da competição, com jogos de qualidade 

inferior, equipas mais fracas ou que se viam forçadas a desistir das competições1214. 

1469. Assim, entende que a conduta das visadas se materializa na prática de um facto adequado 

e proporcional para enfrentar os perigos referidos, adequação que entende alcançar-se do 

carácter temporário e do teor dos comportamentos em apreço, bem como da sua 

limitação temática – e, assim, “objetivamente lícito à luz da figura do direito da 

necessidade”1215. 

1470. Ainda em sede de análise do caso à luz do artigo 34.º do CP, refere que os perigos em causa 

não foram “logicamente” causados voluntariamente pelas visadas e que, a existir um 

sacrifício de interesses dos jogadores ou consumidores (o que não concede), seria sempre 

manifestamente inferior aos interesses que se pretendiam salvaguardar1216. 

1471. Defendendo que os interesses dos jogadores e consumidores são dependentes do 

interesse que as visadas quiseram proteger – o que, referem, é patente no direito laboral 

desportivo que firma que transferências e contratos de trabalho dos jogadores não devem 

perder de vista os princípios competitivos1217. 

1472.  Assenta este entendimento na ideia de que sem clubes e sem competição não há mercado 

de jogadores de futebol ou jogos de futebol. Ou seja, os princípios que permitem a 

competição desportiva e o fair play prevalecerão “sempre sobre a colocação em perigo de 

direitos subordinados a essa competição” – entendimento que é corroborado, faz notar, 

no Acórdão Meca-Medina e por uma apreciação recente levada a cabo pelo 

Bundeskartellamt1218. 

1473. Pelas razões apresentadas supra, conclui a visada ser imperativo “dar por instanciada uma 

situação de direito de necessidade, atento o perigo atual que impendia sobre as visadas e 

sobre terceiros, a adequação dos meios empregues para minimizar os riscos associados a 

 

1214 Cf. fls. 2049 – parágrafo 1129 da PNI da visada LPFP. 

1215 Cf. fls. 2049 – parágrafo 1130 a 1139 da PNI da visada LPFP. 

1216 Cf. fls. 2050 – parágrafo 1140 e 1141 da PNI da visada LPFP. 

1217 Cf. fls. 2050 – parágrafo 1142 e 1143 da PNI da visada LPFP. 

1218 Cf. fls. 2050 – parágrafo 1144 e 1147 da PNI da visada LPFP. 
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esse perigo, o animus salvandi que motivou o comportamento em causa e a sensível 

superioridade dos interesses assim protegidos” (realce no original)1219. 

1474. Finaliza dizendo “que impõe, nesta senda, a exclusão da ilicitude da sua conduta, com a 

consequente absolvição in totum das visadas”1220. 

1475. Já a visada SLB considera que os elementos subjetivos do caso não poderão ter-se por 

provados, não podendo a mesma ser responsabilizada1221. 

1476. Desde logo, não aceita sem mais o pressuposto de que as condutas que preenchem tipos 

objetivos de ilícitos contraordenacionais de direito da concorrência não seriam 

axiologicamente neutras e que, em razão disso, a ignorância da proibição não poderia 

afastar o dolo e deve ser apreciada em sede de consciência da ilicitude1222. 

1477. Aponta que não se poderia equacionar o preenchimento do tipo subjetivo por não existir 

conhecimento não só das consequências imputadas pela AdC à conduta, como da sua 

ilicitude1223. 

1478. Refere que, por remissão do artigo 14.º da LdC, é aplicável o artigo 8.º do RGCO e o erro 

sobre a proibição, como excludente da punição a título de dolo1224. 

1479. Mais refuta que a natureza dos ilícitos jusconcorrenciais não seja axiologicamente neutra, 

sustentando a sua tese com jurisprudência do TRL1225. 

1480. Em todo o caso, adiciona à argumentação o exemplo do campo sancionatório criminal, 

indicando que até aí a ignorância da proibição tem relevo quando necessária para a 

compreensão da ilicitude da conduta1226. 

 

1219 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1148 da PNI da visada LPFP. 

1220 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1149 da PNI da visada LPFP. 

1221 Cf. fls. 2674 – parágrafo 490 da PNI da visada SLB. 

1222 Cf. fls. 2674 – parágrafo 490 e 491 da PNI da visada SLB. 

1223 Cf. fls. 2674 – parágrafo 492 da PNI da visada SLB. 

1224 Cf. fls. 2674 – parágrafo 493 da PNI da visada SLB. 

1225 Cf. fls. 2674 – parágrafo 495 da PNI da visada SLB. 

1226 Cf. fls. 2674 – parágrafo 496 da PNI da visada SLB. 
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1481. Assim, porque nem todos os acordos entre empresas são restritivos da concorrência, 

indica que o conhecimento dos requisitos necessários é essencial para se poder concluir 

pela existência de dolo1227. 

1482. No entanto, afirma “que a AdC se limita a apresentar a própria definição do tipo doloso 

como atinentes ao seu preenchimento”, não apresentando factos que permitam 

preencher a “fórmula de definição do conceito de dolo”1228. 

1483. Prossegue esta tese, invocando que na NI “não se localiza um único facto que indicie uma 

atuação livre, voluntária e intencional, orientada para a prática de uma infração, que 

resulte individualizado e seja imputável ao SLB” (realce e sublinhado no original)1229. 

1484. De igual modo, considera não existirem indícios na NI que demonstrem a alegada 

consciência do SLB relativamente aos efeitos da sua conduta, nem quanto à natureza da 

infração como uma infração por objeto1230. 

1485. Elucidou de seguida, o porquê de considerar que o seu comportamento não poderá ser 

doloso, explicitando que a existência de dolo depende de se demonstrar que: 

i. “O SLB representou que os factos que praticou (a) configuravam um acordo entre 

empresas; (b) que esse acordo teria por objeto restringir a concorrência; (c) ou seria 

suscetível de ter esse efeito; (d) que a restrição da concorrência em causa seria 

sensível; 

ii. Que o SLB sabia que tais factos violavam a lei; e 

iii. Que o SLB teria querido, ainda assim, praticar esses factos” 1231. 

1486. Retorque, quanto ao ponto da perceção ou conhecimento das regras do funcionamento 

do mercado concorrencial, que quem participou na reunião onde foi estabelecido o acordo 

foi o Presidente do SLB e outros presidentes e representantes de clubes, de quem não é 

 

1227 Cf. fls. 2674 – parágrafo 497 da PNI da visada SLB. 

1228 Cf. fls. 2674 e 2675 – parágrafos 501 a 503 da PNI da visada SLB. 

1229 Cf. fls. 2675 – parágrafo 505 da PNI da visada SLB. 

1230 Cf. fls. 2675 – parágrafo 506 da PNI da visada SLB. 

1231 Cf. fls. 2675 – parágrafos 507 e 508 da PNI da visada SLB. 
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exigido o conhecimento cabal das regras legais e regulatórias, “muito menos de 

entendimentos inovadores”1232. 

1487. Acrescenta a este argumento que o contexto informal em que decorreu a reunião, a 

comunicação transparente e sem pudor do acordo, evidenciam a falta de qualquer 

consciência da ilicitude1233. 

1488. Esclarece que, ainda que o SLB quisesse entrar num acordo com o objeto descrito na NI, 

sempre seria de excluir o dolo, “demonstrando-se que o SLB nunca representou que tal 

acordo pudesse constituir uma restrição por objeto à concorrência e que a restringiria de 

forma sensível”1234. 

1489. Faz notar que a falta de experiência sólida e fiável concorrem para que o SLB não pudesse 

considerar que a mera existência de um acordo seria suficiente para o preenchimento do 

pressuposto de uma restrição por objeto, mesmo que tivesse procurado aconselhamento 

jurídico prévio1235. 

1490. De todo o modo, por não representar que o seu comportamento integraria os diversos 

elementos normativos do tipo previsto no artigo 9.º, n.º 1 da LdC, alega que mesmo que o 

enquadramento jurídico defendido pela AdC fosse o correto, preenchendo-se o tipo 

objetivo, continuaria a faltar o tipo subjetivo, por se concluir que o SLB se encontrava em 

erro sobre a proibição, nos termos do artigo 8.º, n.º 2 do RGCO1236. 

1491. E assim, entende que não pode a AdC afirmar que o SLB conhecia e queria a realização do 

tipo, uma vez que se encontrava em erro sobre os elementos do tipo1237. 

1492. Remete ainda para o comportamento do SLB, que não evidencia, no seu entender, 

qualquer propósito, geral ou particular, de impedir, falsear ou restringir a concorrência1238. 

 

1232 Cf. fls. 2675 – parágrafos 509 a 513 da PNI da visada SLB. 

1233 Cf. fls. 2675 e 2576 – parágrafos 514 a 519 da PNI da visada SLB. 

1234 Cf. fls. 2676 – parágrafo 520 da PNI da visada SLB. 

1235 Cf. fls. 2676 – parágrafo 522 e 523 da PNI da visada SLB. 

1236 Cf. fls. 2676 – parágrafos 524 a 527 da PNI da visada SLB. 

1237 Cf. fls. 2676 – parágrafo 528 da PNI da visada SLB. 

1238 Cf. fls. 2676 – parágrafo 529 da PNI da visada SLB. 
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1493. Mais refere que, uma vez que o seu Presidente não compareceu naquela reunião com 

qualquer intuito de discutir aquele acordo, não lhe era exigível que tivesse previamente 

procurado aconselhamento jurídico, pelo que nem mesmo a título de negligência poderia 

a AdC imputar-lhe o ilícito de que vem acusada1239. 

21.6.3. Análise da AdC e conclusões 

1494. Dos factos expostos ao longo de toda a Nota de Ilicitude e igualmente constantes da 

presente Decisão, impõe-se a conclusão do preenchimento dos elementos objetivo e 

subjetivo do tipo de ilícito ora em análise, porquanto fica demonstrado tanto a adoção da 

conduta anticoncorrencial, como a sua prática dolosa. 

1495. Contrariamente ao sugerido nas pronúncias das visadas LPFP e Sporting1240, a figura do 

direito de necessidade não merece acolhimento no caso em apreço, atendendo à omissão 

dos requisitos exigidos pelo legislador no artigo 34.º do CP.  

1496. Desde logo, não ficou demonstrada a existência de um perigo atual. Com efeito, conforme 

exposto supra (cf. parágrafos 1060, 1179 e 1191), as visadas não lograram demonstrar em 

que medida é que o risco de que os jogadores tomassem a iniciativa de cessar os seus 

contratos de forma abusiva constituía um perigo atual e não uma hipótese meramente 

hipotética.  

1497. Por outro lado, não se pode admitir como verificado o pressuposto de “[h]aver sensível 

superioridade do interesse a salvaguardar relativamente ao interesse sacrificado”, pois 

que não se pode aceder ao entendimento segundo o qual a estabilidade financeira das 

sociedades desportivas visadas (ou, alegadamente, a integridade das competições) se 

revela superior ao bem jurídico da concorrência, concretamente ao livre jogo concorrencial 

no âmbito da contratação de jogadores de futebol profissional. 

1498. Acresce que também não se pode admitir como verificado o pressuposto de “[s]er razoável 

impor ao lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao valor do 

 

1239 Cf. fls. 2676 – parágrafo 535 e 536 da PNI da visada SLB. 

1240 fls. 2046 a 2050 - parágrafos 1101, 1104, 1109, 1125, 1129, 1130 e 1142 da PNI da visada LPFP e fls. 2821 

- parágrafo 373 da PNI da visada Sporting. 
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interesse ameaçado”, atendendo a que o acordo em causa não constituiu uma medida 

proporcional face aos objetivos prosseguidos, conforme demonstrado nas secções 21.3.5 

e 21.3.6. 

1499. O instituto do direito de necessidade não é, então, aplicável no presente contexto, 

atendendo a que não cumpre os requisitos previstos no art. 34.º CP para este efeito, não 

se entendendo o juízo levado a cabo pelas visadas ao concluir pela superioridade do 

interesse das sociedades desportivas sobre o livre jogo concorrencial, sem mais, nem a 

adequação da medida, pois que resulta evidente a sua onerosidade. 

1500. Assim se reitera, então, o entendimento de que foi praticado um facto típico e ilícito e de 

que não existe qualquer causa de justificação desse facto ou de exclusão da ilicitude do 

comportamento das visadas. 

21.7. Culpa 

21.7.1. Análise da AdC em sede de NI 

1501. Nos termos do artigo 8.º do RGIMOS aplicável ex vi artigo 13.º da Lei n.º 19/2012, age com 

culpa quem atua com consciência da ilicitude do facto ou quando o erro sobre a ilicitude 

lhe for censurável. 

1502. As visadas não podiam deixar de conhecer as obrigações que lhes incumbem à luz do 

direito da concorrência, segundo as quais qualquer operador económico deve determinar 

de maneira autónoma a política que pretende seguir no mercado. 

1503. Efetivamente, não é concebível que empresas e associações de empresas como as que são 

visadas nos presentes autos (cf. secção 14), sujeitas a um conjunto bastante vasto de 

regras legais e regulatórias relativas à sua atuação, não tenham perceção ou conhecimento 

dos seus deveres para com as regras gerais e basilares de funcionamento de um mercado 

concorrencial. 

1504. De facto, os acordos que têm por objeto o acordo entre empresas concorrentes quanto a 

variáveis da sua estratégia comercial, como a repartição das suas fontes de abastecimento 

entre agentes no mercado, nomeadamente a força laboral dos seus trabalhadores, devem 

ser reconhecidos por todos os agentes económicos como restrições da concorrência 

ilegais. 
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1505. Deste modo, não se pode aceitar que uma prática como a descrita supra possa resultar de 

uma falta de cuidado ou desatenção das visadas ou de uma consequência inadvertida da 

sua atuação no mercado. 

1506. Com efeito, qualquer operador de mercado tem a obrigação de conhecer as regras que 

regulam a sua atividade, designadamente as regras jusconcorrenciais. 

1507. Nestes termos, verifica-se que as visadas agiram de forma livre, consciente e voluntária na 

prática da infração, sabendo, ou não podendo desconhecer, que as condutas que lhes são 

imputadas eram proibidas por lei, tendo, ainda assim, querido realizar todos os atos 

necessários à sua verificação. 

1508. Do exposto resulta que as visadas agiram deliberadamente, com dolo e de forma ilícita e 

culposa, já que, conhecendo ou não podendo desconhecer as normas legais aplicáveis, 

não se abstiveram de praticar, de forma deliberada, os atos acima descritos, levando a 

cabo condutas que preenchem todos os elementos (objetivos e subjetivos) do tipo legal de 

contraordenação de previsto e punido no n.º 1 do artigo 9.º da Lei 19/2012, bem como no 

n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

1509. No entanto, ainda que as visadas não tivessem representado e manifestado a vontade 

expressa de praticar os atos que praticaram, e nos termos em que os praticaram – hipótese 

que por mero exercício argumentativo se invoca, sem conceder –, terão, pelo menos, 

podido prever a realização das infrações como uma consequência necessária, ou como 

uma consequência possível, das suas condutas, conformando-se com esta realização.  

1510. Refira-se finalmente que, nos termos do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 19/2012, a negligência 

é, também, punível. 

21.7.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1511. As visadas LPFP, Sporting, Casa Pia e SLB argumentam nas respetivas pronúncias que as 

condutas visadas não foram praticadas com culpa. 
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1512. A visada Sporting entende que a imputação da alegada infração a título de dolo não tem 

sustentação no plano subjetivo, porquanto não ficou demonstrado o elemento volitivo e 

cognitivo individual de cada visada nem a existência de dolo específico1241.  

1513. Entende ainda esta visada que os factos sub judice são incompatíveis com uma imputação 

a título de dolo, quer porque demonstram a intenção das visadas de salvaguardar a 

integridade e estabilidade da competição, quer porque a divulgação dos comunicados é 

incompatível com a existência de dolo1242. Acresce que, o teor dos comunicados se 

mostrava compatível com o quadro regulatório da FIFA. 

1514. Por outro lado, “as visadas nunca atingiram o significado jurídico-concorrencial da conduta 

que lhes é alegadamente imputada”, tendo em conta que, alega a visada Sporting, (i) o caso 

construído pela AdC é contrário à interpretação e aplicação do direito da concorrência que 

tem sido levada a cabo pelo TJUE e Comissão Europeia; e que (ii) tal interpretação é 

inovatória ao considerar proibidos acordos de no-poach no sector do desporto. A este 

respeito, relevam a ausência de precedentes relevantes, bem como a publicação pela AdC 

de um relatório sobre este tipo de práticas1243. 

1515. Mais entende esta visada que se trata de uma conduta punida por uma norma 

contraordenacional em branco, o que dificulta o acesso ao conteúdo da proibição1244. 

1516. Por fim, admitindo sem conceder a existência de culpa (mas não de dolo) não caberia a 

punição a título de negligência, por tal não ser compatível com o preenchimento dos 

elementos da contraordenação correspondente à infração do artigo 9.º, n.º 1 al. c) do RJC 

em razão desta norma incluir entre os seus elementos a exigência de uma intenção 

específica e, como tal, incompatível com a mera negligência. 

1517. Entendeu, por sua vez, a LPFP que a sua conduta se enquadrava nas causas de exclusão 

da ilicitude, no entanto, relata que, caso se discorde deste entendimento, sempre haveria 

 

1241 Cf. fls. 2822 a 2823 – parágrafos 376 e 384 da PNI da visada Sporting. 

1242 Cf. fls. 2822 – parágrafo 378 da PNI da visada Sporting. 

1243 Cf. fls. 2823 – parágrafos 380 a 382 da PNI da visada Sporting. 

1244 Cf. fls. 2823 – parágrafo 383 da PNI da visada Sporting. 
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subsidiariamente que se subsumir o comportamento das visadas à figura do estado de 

necessidade desculpante (artigo 35.º CP)1245. 

1518. Face ao contexto de risco existencial das sociedades desportivas e a inação governativa, 

considera que era “inexigível que as visadas se abstivessem de agir como agiram para a 

tutela dos bens jurídicos desportivos” (realce no original) – consequentemente, o que 

implica a exclusão da culpa e absolvição das visadas1246. 

1519. No limite, considera que o “animus salvandi que guiou o comportamento das visadas, 

estribado na convicção da justificação da sua conduta perante a excecionalidade da 

situação, (…) terá que levar à afirmação de um erro sobre um estado de coisas que, a 

existir, excluiria a ilicitude e/ou a culpa” (realce no original)1247. 

1520.  Erro que relata ser resolvido por via da exclusão do dolo, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, 

in fine, do RGCO1248. 

1521. Não obstante a remissão integral para a Pronúncia da visada LPFP, a visada Casa Pia não 

deixa de sublinhar a tese segundo a qual agiu sem culpa, em razão de ter atuado sem 

consciência da ilicitude do facto, sem que esse erro lhe possa ser censurável1249. 

1522. Acautelando a possibilidade deste entendimento não ser colhido, avança a argumentação 

de que, a considerar-se uma atuação culposa, sempre o seria a título negligente, e nunca 

a título doloso. Em especial, a modalidade a considerar seria necessariamente a 

negligência leve1250. 

1523. Já a visada SLB retorque o entendimento da Autoridade, segundo o qual as visadas 

praticaram a conduta em apreço com culpa, porquanto não se abstiveram de a praticar de 

 

1245 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1149 e 1150 da PNI da visada LPFP. 

1246 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1151 e 1152 da PNI da visada LPFP. 

1247 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1153 da PNI da visada LPFP. 

1248 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1154 da PNI da visada LPFP. 

1249 Cf. fls. 2609 – parágrafos 55 a 57 da PNI da visada Casa Pia. 

1250 Cf. fls. 2609 – parágrafos 60 e 62 da PNI da visada Casa Pia. 
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forma deliberada, levando a cabo comportamentos que preenchem todos os elementos 

do tipo legal previsto no artigo 9.º, n.º 1 da Lei da Concorrência. 

1524. Não deixando de reconhecer que “o SLB tem consciência das regras de funcionamento de 

um mercado concorrencial”1251 e que “[o] SLB também tem consciência de que os acordos 

no-poach podem constituir restrições à concorrência”1252, argumenta a visada que “não 

tinha consciência é que os factos dos autos pudessem assumir a qualificação jurídica 

pretendida pela AdC”1253. 

1525. Finaliza alegando não haver pretendido violar as disposições legais, nem considerado a 

sua conduta idónea para o efeito, rebatendo, assim, o entendimento de que a visada SLB 

“haja atuado com conhecimento, consciência e vontade de realização do tipo objetivo de 

ilícito contraordenacional em causa”1254.  

1526. E, por assim entender, conclui que “o entendimento da AdC quanto ao elemento subjetivo 

não poderá ser aceite, violando frontalmente o princípio nulla poena sine culpa, 

consagrado nos artigos 1.º e 2.º do RGCO” (realce no original)1255. 

21.7.3. Análise da AdC e conclusões 

1527. As visadas, conhecendo a ilicitude da sua conduta, não se abstiveram de a praticar, 

querendo o respetivo resultado e assim mostrando indiferença perante as potenciais 

consequências legais, nomeadamente em termos de responsabilidade 

contraordenacional.  

1528. Conforme ficou demonstrado na secção 21.3.3, cada uma das sociedades desportivas 

visadas participantes da Primeira e Segunda Ligas na época desportiva de 2019/2020 

esteve presente na videoconferência de 07.04.2020 e 08.04.2020, respetivamente. 

Nenhuma das visadas fez prova nos autos de se ter distanciado, na reunião ou 

posteriormente, dos comunicados emitidos pela LPFP naquelas datas e a propósito do 

 

1251 Cf. fls. 2677 – parágrafo 538 da PNI da visada SLB. 

1252 Cf. fls. 2677 – parágrafo 539 da PNI da visada SLB. 

1253 Cf. fls. 2677 – parágrafo 540 da PNI da visada SLB. 

1254 Cf. fls. 2677 – parágrafo 541 da PNI da visada SLB. 

1255 Cf. fls. 2677 – parágrafo 542 da PNI da visada SLB. 
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acordo sub judice, pelo que se conclui que não só cada uma das visadas acordou, aceitou 

e aderiu aos termos do acordado no âmbito das referidas reuniões, como não protestou 

esses mesmos termos. 

1529. No que diz respeito à LPFP, verifica-se que esta visada, participou no acordo objeto do 

presente processo, e fê-lo autonomamente (cf. secção 19), exercendo um papel 

fundamental na adoção do acordo em causa. Com efeito, resulta do teor dos comunicados 

já citados que as sociedades desportivas visadas celebraram e, posteriormente, aderiram, 

ao acordo, após terem reunido com o Presidente da LPFP.  

1530. Assim, a LPFP, não só esteve presente nas reuniões havidas entre os clubes da Liga NOS e 

da LigaPro nas quais se discutiu a questão do vínculo laboral dos jogadores (e respetiva 

desvinculação) e onde, bem assim, os participantes chegaram ao acordo descrito supra (cf. 

parágrafos 551 a 555), como tinha total e pleno conhecimento dos temas tratados nas 

mesmas, bem como das motivações que levaram à celebração do acordo (cf. parágrafo 

559)1256:  

“[…] as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal identificaram a necessidade de 

procurarem soluções concertadas que conduzam a um tratamento equitativo e não 

discriminatório de todo um segmento de trabalhadores especializados: os jogadores 

profissionais. […] As Partes procuravam somente, num momento de particular 

complexidade, dar uma resposta de união em torno dos interesses do futebol profissional, 

designadamente através da manutenção das condições competitivas da competição ainda 

em curso, sem preferir as Sociedades Desportivas com maior capacidade económica 

àquelas que não a têm” (realce da AdC).  

1531. No que diz respeito à reunião de 07.04.2020 em particular, a LPFP manteve a respetiva lista 

de presenças (cf. fls. 57). 

1532. Acresce que, foi a LPFP quem comunicou publicamente a existência daquele acordo, 

conforme resulta dos comunicados citados supra (cf. secção 19). Recorde-se que, de 

acordo com a LPFP “as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não podem deixar de 

 

1256 Cf. Resposta da LPFP à Fundamentação de Intenção de Adoção de Medidas Cautelares (fls. 20 e 21). 
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configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar abusivamente esta situação 

de debilidade em benefício próprio” (realce da AdC, cf. parágrafo 559). 

1533. A comunicação pública daquele acordo tinha assim o objetivo de dissuadir os jogadores a 

fazerem cessar os seus contratos de trabalho, garantindo a plena eficácia do acordo. A 

LPFP contribuiu, desta maneira, ativa e deliberadamente, para a negociação, celebração e 

execução do acordo restritivo da concorrência ora em causa no presente processo.  

1534. Daqui resulta que o comportamento adotado pela LPFP se insere diretamente na 

negociação entre as sociedades desportivas visadas, sendo certo que o verdadeiro objetivo 

da articulação realizada pela LPFP, neste caso em concreto, era a realização, com pleno 

conhecimento de causa, dos comportamentos anticoncorrenciais em questão, a saber, a 

realização de uma solução conjunta (“solução concertada” nas palavras da LPFP1257) que 

visava garantir que as sociedades desportivas visadas não concorreriam entre si pela 

contratação de jogadores que cessassem o seu contrato de trabalho, dissuadindo, assim, 

os jogadores de rescindirem unilateralmente os seus contratos por motivos relacionados 

com a pandemia COVID-19.  

1535. De resto, contrariamente ao que as visadas pretendem sugerir nas suas pronúncias à Nota 

de Ilicitude, o que a Autoridade traz com o processo sub judice é a novidade da condenação 

desta prática em Portugal, não o pioneirismo da sua interpretação como comportamento 

anticoncorrencial.  

1536. A classificação doutrinal dos comportamentos ora em análise como no-poach agreement 

constitui apenas uma designação própria para um comportamento que necessariamente 

haveria de ser interpretado como restritivo da concorrência, independentemente da 

previsibilidade da sua classificação ou do preenchimento de uma ou outra alínea do artigo 

9.º n.º 1 da LdC, pois que o cerne da infração aqui em causa  reside na proibição de acordos 

entre empresas que tenham por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de 

forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional. 

1537. Não é tão-pouco compaginável com a razoabilidade o argumento de que era desconhecido 

pelas visadas a possibilidade de um acordo de não-contratação de jogadores ser 

 

1257 Cf. parágrafo 562. 
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perspetivado como uma prática proibida pelo direito da concorrência; não sendo, como 

ficou demonstrado supra, o contexto pandémico e económico capaz de pôr em causa esta 

conclusão (cf. secções 15 e 21.3).  

1538. O acordo sub judice, ao contrário do alegado por estas, abrangia a não contratação de 

jogadores num contexto em que a mesma era possível – isto é, em que havia mercado, 

não obstante todas as condicionantes específicas, resultantes da regulamentação em vigor 

e, bem assim, da pandemia COVID-19. Assim, a conduta em causa sempre seria 

concretamente apta a restringir a dinâmica de um mercado em funcionamento na ótica 

concorrencial, pelo que implica a conclusão de que consubstancia uma infração à 

concorrência, porquanto elimina ou atenua o grau de incerteza estratégica sobre o 

funcionamento do mercado. 

1539. O argumento do desconhecimento da lei nunca poderia deixar ser considerado com 

perplexidade, pois que as visadas sempre teriam de conhecer as obrigações que lhes 

incumbem à luz do direito da concorrência, obrigações estas pelas quais qualquer 

operador económico tem de pautar a sua atuação no mercado no qual se insere a sua 

atividade económica.  

1540. No caso em concreto, releva ainda o facto de o acordo em causa ter sido celebrado num 

contexto em que todas as medidas que estavam a ser equacionadas e propostas a nível 

internacional pelos stakeholders do setor do futebol profissional diziam respeito a 

soluções conjuntas e negociadas entre sociedades desportivas e jogadores. 

1541. Neste sentido, não podem as visadas argumentar o afastamento da culpa por via da falta 

de consciência da ilicitude.  

1542. Tal como não é passível de ser admitida a alegação apresentada pela LPFP1258 de que as 

visadas atuaram ao abrigo da figura do estado de necessidade desculpante, cuja 

verificação exclui a culpa, nos termos do artigo. 35.º do CP.  

1543. Em particular, a figura invocada não opera por não estar em causa qualquer um dos bens 

jurídicos que a referida norma penal visa proteger – vida, integridade, honra e liberdade. 

 

1258 Cf. fls. 2051 - parágrafo 1151 da PNI da visada LPFP. 
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O instituto do estado de necessidade desculpante salvaguarda bens jurídicos elementares 

e individuais, pelo que a possibilidade de as condutas visadas merecerem esta exculpação 

não tem cabimento na arquitetura legal da norma. 

1544. Reitera-se, em conclusão, que as visadas atuaram com culpa, por revelarem na sua 

conduta uma atitude de contrariedade ou indiferença perante a responsabilidade social 

que sobre elas impende, enquanto agentes económicos, profissionais nos respetivos 

mercados.  

21.8. Execução temporal da infração 

21.8.1. Análise da AdC em sede de NI 

1545. Considerando os factos supra descritos (cf. secção 19), resulta da prova constante dos 

autos que o acordo vigorou do dia 07.04.2020 ao dia 02.06.2020, data em que a LPFP deu 

cumprimento às medidas cautelares ordenadas pela AdC. 

1546. Concretamente, as visadas Belenenses, Boavista, Desportivo das Aves, Tondela, Famalicão, 

Paços de Ferreira, FCP, Gil Vicente, Marítimo, Moreirense, Portimonense, Rio Ave, Santa 

Clara, Sporting de Braga, SLB, Sporting, Vitória FC, Vitória SC e, bem assim, a LPFP, 

alcançaram um entendimento restritivo da concorrência e participaram na definição dos 

termos do acordo e na sua adoção no dia 07.04.2020.  

1547. Já as visadas Académica de Coimbra, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, 

Feirense, Mafra, Estoril Praia, Penafiel, Leixões, Covilhã, Oliveirense, Varzim e 

Vilafranquense, acordaram integrar e aderiram aos termos do acordo definido e adotado 

no dia 07.04.2020, no dia 08.04.2020. 

1548. Conforme resulta dos elementos de prova que constam dos autos, as bases do acordo 

restritivas da concorrência ficaram definidas no dia 07.04.2020, data a partir da qual se 

mantiveram em vigor e às quais vieram, no dia seguinte, a aderir as visadas citadas no 

parágrafo anterior, tendo perdurado até ao dia 02.06.2020, data do cumprimento por 

parte da LPFP e, por seu intermédio, pelas respetivas associadas, das medidas cautelares 

ordenadas pela AdC, que determinavam, nomeadamente, a suspensão da prática em 

causa por um prazo de 90 dias.   
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1549. Devido às medidas cautelares decretadas pela AdC e a que a LPFP, e, por seu intermédio, 

as respetivas associadas, deram cumprimento, verifica-se que o acordo, que tinha como 

termo o fim da época desportiva de 2019/2020, que ocorreu a 02.08.2020, não retomou a 

sua vigência após esta data. 

1550. Donde, a prática das empresas visadas consubstanciou uma infração única de natureza 

permanente (ou duradoura) 1259. 

21.8.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1551. As visadas LPFP (cf. parágrafo 583), Sporting1260 e SLB1261, embora não contestem que a 

conduta sub judice perdurou desde 07.04.2020 a 02.06.2020, contestam a conclusão da 

AdC em sede de NI de que o acordo tinha como termo a época desportiva de 2019/2020. 

21.8.3. Análise da AdC e conclusões 

1552. Conforme referido da NI (cf. parágrafos 262 e 350 da NI), de acordo com a visada Boavista 

“à semelhança de outras Sociedades e SDUQ’s, enquanto a época futebolística 2019/2020 

não estivesse definida e concluída (foi-o no dia 1 de Agosto último) não avançaria para a 

contratação de qualquer jogador profissional de futebol que militasse numa equipa 

portuguesa, salvo acordo entre as Sociedades”1262.  

1553. No entanto, tendo em conta os elementos trazidos aos autos em sede de pronúncias à NI 

pelas visadas LPFP (cf. parágrafo 583), Sporting (cf. parágrafo 584) e SLB1263, conclui-se que 

não ficou demonstrado que o acordo sub judice tivesse como termo o final da época 

desportiva 2019/2020. 

 

1259 Neste sentido, cf., entre outros, o Acórdão do Tribunal Geral (Quinta Secção) de 15.12.2016, Infineon 

Technologies AG contra Comissão Europeia, processo T-758/14; Acórdão do Tribunal Geral (Quarta Secção) 

de 6.03.2012, UPM-Kymmene Oyj contra Comissão Europeia, processo T‑53/06, parágrafo 53 e Acórdão do 

Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 17.12.1991, Enichem Anic SpA contra Comissão das 

Comunidades Europeias, processo T-6/89, parágrafo 204. 

1260 Cf. fls. 2825 – parágrafo 389 da PNI da visada Sporting. 

1261 Cf. fls. 2658 – parágrafo 326 da PNI da visada SLB. 

1262 Cf. fls. 563. 

1263 Cf. fls. 2658 – parágrafo 326 da PNI da visada SLB. 
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1554. Com efeito, da leitura do teor dos comunicados resulta ser defensável que a referência à 

extensão da época desportiva se devesse entender como uma das decisões excecionais 

decorrentes da pandemia COVID-19, mas não necessariamente a única, a par, ainda, de 

outras “questões provocadas em consequência da pandemia” como um dos motivos que 

poderia levar os jogadores a tomar a iniciativa de rescindir unilateralmente o seu contrato.  

1555. Em todo o caso, a conduta em causa nos presentes autos foi efetivamente suspensa em 

02.06.2020, data do cumprimento das medidas cautelares por parte da LPFP e, por seu 

intermédio, pelas respetivas associadas; não tendo a AdC tido conhecimento de que a 

prática tenha sido retomada por qualquer das visadas.  

1556. Como tal, mantém-se a conclusão de que o acordo vigorou entre 07.04.2020 e 02.06.2020; 

consubstanciando uma infração única de natureza permanente (ou duradoura)1264. 

22. Determinação das sanções 

22.1. Prevenção geral e prevenção especial 

22.1.1. Análise da AdC em sede de NI 

1557. A aplicação de coimas em processo contraordenacional visa a salvaguarda dos bens 

jurídicos protegidos pelas normas que proíbem, in casu, a adoção pelas empresas de 

determinados comportamentos anticoncorrenciais no mercado. 

1558. A confiança da comunidade e, particularmente, a confiança dos agentes económicos na 

promoção do equilíbrio e na transparência das relações entre agentes económicos tem de 

ser tutelada e firmemente protegida. 

1559. Deve, pois, atender-se às exigências da prevenção, geral e especial, que visam, por um 

lado, tutelar a confiança dos agentes económicos na promoção do equilíbrio e da 

transparência das relações entre agentes económicos e, por outro, dissuadir os agentes 

 

1264 Neste sentido, cf., entre outros, o Acórdão do Tribunal Geral (Quinta Secção) de 15.12.2016, Infineon 

Technologies AG contra Comissão Europeia, processo T-758/14; Acórdão do Tribunal Geral (Quarta Secção) 

de 6.03.2012, UPM-Kymmene Oyj contra Comissão Europeia, processo T‑53/06, parágrafo 53 e Acórdão do 

Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 17.12.1991, Enichem Anic SpA contra Comissão das 

Comunidades Europeias, processo T-6/89, parágrafo 204. 
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económicos que manifestam uma elevada insensibilidade aos bens jurídicos tutelados, 

restabelecendo a confiança dos agentes económicos e dos consumidores no ordenamento 

jusconcorrencial. 

1560. Em sede contraordenacional, a prevenção geral assume um lugar primordial na finalidade 

da coima.  

1561. A prevenção geral é entendida como um instrumento de política sancionatória destinado 

a atuar sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de 

ilícitos, atuando em duas vertentes: através da manutenção ou reforço da confiança da 

comunidade na validade e na força de vigência das suas normas de tutela de bens jurídicos 

(prevenção geral positiva ou de integração), e através da intimidação causada à 

generalidade dos agentes, devido ao prejuízo que a sanção causa ao infrator e que os leva 

a não cometerem factos puníveis (prevenção geral negativa ou de intimidação). 

1562. Por sua vez, a prevenção especial assenta na ideia de que a coima é um instrumento de 

atuação preventiva sobre o infrator, com o fim de evitar que, no futuro, este cometa novos 

ilícitos.  

1563. A prevenção especial atua, quer ao nível da intimidação individual do agente para que este 

não repita o facto praticado (prevenção especial negativa), quer através da criação de 

condições para que este aja em harmonia com as regras jurídicas (prevenção especial 

positiva). 

1564. Deve ainda atender-se ao desvalor da ação e ao resultado da mesma, bem como à 

intensidade da realização típica, sendo que, entre essas circunstâncias, se considera no 

que toca à ilicitude, o grau de violação ou o perigo de violação do interesse ofendido, o 

número de interesses ofendidos e suas consequências, a eficácia dos meios utilizados; no 

que toca à culpa, o grau de violação dos deveres impostos ao agente, o grau de intensidade 

da vontade, os sentimentos manifestados no cometimento do ilícito, os fins ou motivos 

determinantes, a conduta anterior e posterior. 

1565. Elementos esses que permitirão concretizar, dentro da medida abstrata da coima, o 

quantum a aplicar no caso concreto. 
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22.1.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1566. A visada Sporting entende que a aplicação de uma decisão condenatória nos presentes 

autos seria excessiva e desproporcional, referindo que estão reunidos os requisitos para 

que seja ponderada a determinação de arquivamento mediante a imposição de condições 

nos termos do artigo 28.º da Lei da Concorrência1265. 

1567. Para a visada Famalicão, “aplicação de sanção sob a forma de coima até 10% do volume de 

negócios realizado no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória, […] 

não encontra justificação suficiente e é atentatória aos princípios fundamentais da 

necessidade da pena e da proporcionalidade e proibição do excesso, conforme previstos 

no artigo 18.º, n.º 2 da CRP”1266.  

1568. Mais entende esta visada que “[a]inda que estivessem em causa eventuais efeitos 

dissuasores da coima, a moldura da coima encontra-se também ela limitada pelo princípio 

da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso (conforme previsto no artigo 18, 

n.º 2 da CRP), sobretudo neste caso, em que a aplicação de uma sanção pecuniária seria 

manifestamente desproporcional, tendo em conta que a AdC já preencheu o seu papel 

neste sentido, advertindo os intervenientes através do mecanismo de medidas cautelares, 

que foram imediatamente cumpridas, e lesando a reputação das Visadas através da 

extensa divulgação dos factos (que se diga em prejuízo do princípio da presunção de 

inocência) e das medidas cautelares aplicadas em comunicados no seu website e na 

imprensa.”1267.  

1569. As visadas Marítimo e Vitória SC requerem o arquivamento do processo, bem como, caso 

seja determinada uma decisão condenatória, que a sanção a aplicar consista numa 

admoestação, nos termos do artigo 29.º, n.º 4 da Lei da Concorrência e do artigo 51.º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro1268. 

 

1265 Cf. fls. 2826 e 2842 - parágrafo 393 e parágrafo 56 das conclusões da PNI da visada Sporting. 

1266 Cf. fls. 1904 – parágrafo 57 (ww) da PNI da visada Famalicão. 

1267 Cf. fls. 1904v – parágrafo 57 (yy) da PNI da visada Famalicão; fls. 4403 a 4407 e fls. 4581 a 4602. 

1268 Cf. fls. 1865 a 1865v - parágrafos 248.º a 252.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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1570. A visada LPFP refere que na sua pronúncia firmou a inexistência ou existência muito 

reduzida de graus de ilicitude e de culpa da LPFP e demais visadas, pelo que, considera 

que tal milita a favor que as exigências preventivas sejam concordantes com essa 

inexistência ou existência diminuta de ilicitude e culpa1269.  

1571. Desde logo, refere que o putativo acordo “não chegou a produzir qualquer efeito”, estando 

em putativo vigor durante um “curtíssimo período”, “não se tendo produzido dano algum”, 

e ainda, “a que se soma (…) a vincada colaboração prestada à AdC” (realces no original)1270. 

1572. Contrariando ainda a colaboração contraditória a que se alude nos parágrafos 557 e 

seguintes da NI, reitera que as divergências geradas advêm da ausência de formalismo 

típico de uma reunião – não deixando de notar que, conforme já alegou, aquela 

colaboração excedeu aquilo que estava legalmente obrigada a prestar1271. 

1573. A estes factos acrescenta o contexto excecional de crise desportiva e o facto de estar em 

causa uma imputação sem precedentes1272. 

1574. Pelo exposto, consideram as visadas LPFP e Moreirense que seria excessivo e 

desproporcional uma decisão condenatória, entendendo que estão reunidos os requisitos 

para que seja ponderado o arquivamento mediante imposição de condições – dando como 

exemplo “a imposição de proibição de celebração futura de acordos similares e a 

obrigatoriedade de inclusão nos regulamentos ou manuais de governação interna da Liga 

e das demais visadas de uma proibição expressa deste tipo de acordos, acompanhada das 

correspondentes ações internas de pedagogia e sensibilização para o tema”1273. 

1575. Para a visada LPFP, caso se revele imprescindível uma decisão condenatória – sem 

conceder –, atendendo às circunstâncias factuais e ao contexto jurídico, à reduzida 

gravidade da infração e condutas, justificar-se-ia, na sua ótica, “a aplicação vertente da 

 

1269 Cf. fls. 2051 – parágrafo 1155 da PNI da visada LPFP. 

1270 Cf. fls. 2051 e 2052 – parágrafo 1157 e 1160 da PNI da visada LPFP. 

1271 Cf. fls. 2052 – parágrafo 1161 a 1167 da PNI da visada LPFP. 

1272 Cf. fls. 2052 – parágrafo 1168 e 1169 da PNI da visada LPFP. 

1273 Cf. fls. 2052 e 2053 – parágrafo 1170 e 1172 da PNI da visada LPFP e fls. 3323v - parágrafos 54 a 56 da PNI 

da visada Moreirense 
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pena de admoestação”, destarte “satisfazendo-se (…) as diminutas exigências de prevenção 

geral e especial que poderão ser vislumbradas no presente caso”1274. No mesmo sentido 

se pronunciaram expressamente as visadas Moreirense1275, Académica1276 e Casa Pia1277, 

Académico de Viseu, Belenenses, Boavista, Sporting de Braga, Covilhã, Estoril Praia, Gil 

Vicente, Leixões, Mafra, Oliveirense, Paços de Ferreira, Penafiel, Portimonense, Rio Ave, 

Santa Clara, Varzim e Vilafranquense. 

22.1.3. Análise da AdC e conclusões 

1576. Relativamente ao argumento das visadas Sporting, LPFP e Moreirense, de que estão 

reunidos os requisitos para que seja ponderada a determinação de arquivamento 

mediante a imposição de condições nos termos do artigo 28.º da Lei da Concorrência, 

importa salientar que, no âmbito de um processo de contraordenação por práticas 

restritivas da concorrência, a Autoridade pode aceitar compromissos voluntários 

propostos pelas empresas visadas, que sejam suscetíveis de eliminar os efeitos 

anticoncorrenciais das práticas em causa. 

1577. Neste contexto, a Lei da Concorrência oferece às visadas a possibilidade de apresentarem 

compromissos , e, nesses casos, a “Autoridade efetuará uma ponderação, face a cada caso 

concreto, entre o interesse em dissuadir comportamentos anticoncorrenciais – 

designadamente através da declaração da existência de uma infração, da imposição de 

coimas e/ou da imposição de medidas de conduta ou de caráter estrutural que sejam 

indispensáveis à cessação da prática restritiva ou dos seus efeitos – por um lado, e o 

interesse em melhorar o funcionamento de um mercado através da eliminação de um 

problema concorrencial para o futuro, por outro”1278. 

1578. No caso concreto, verifica-se que a conduta sub judice ocorreu num setor em que existe 

uma necessária cooperação entre empresas concorrentes nos mercados a jusante, por um 

 

1274 Cf. fls. 2053 – parágrafo 1175 a 1182 da PNI da visada LPFP. 

1275 Cf. fls. 3324 - parágrafos 58 a 65 da PNI da visada Moreirense 

1276 Cf. fls. 2602 - parágrafo 2 da PNI da visada Académica. 

1277 Cf. fls. 2609 - parágrafos 63 a 66 da PNI da visada Casa Pia. 

1278 Cf. Linhas de Orientação da AdC sobre Instrução de Processos, §126. 



 

433 

 

lado, existindo também limitações particulares no mercado a montante da contratação de 

jogadores profissionais de futebol, por outro lado. Não obstante, esta conduta não disse 

respeito a uma qualquer forma de cooperação lícita à luz do direito da concorrência, por 

um lado, sendo que, por outro lado, constituiu um acordo horizontal, celebrado entre a 

quase totalidade das empresas do país que concorrem entre si pela contratação de 

jogadores profissionais de futebol, que iniciou a sua vigência em 07.04.2020 e cessou a 

02.06.2020, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas pela AdC. Neste 

quadro, e conforme ficou demonstrado na secção 21.3.4, trata-se de uma restrição da 

concorrência muito grave, com um objeto anticoncorrencial. 

1579. Por estes motivos, a AdC entende que a gravidade da prática sub judice impõe, do ponto 

de vista dos critérios de prevenção geral e especial expostos supra, a adoção de uma 

decisão que declare a existência de uma prática restritiva da concorrência e aplique as 

sanções correspondentes. 

1580. Relativamente ao argumento das visadas LPFP e Famalicão, de que o acordo não chegou a 

produzir qualquer efeito, importa realçar que o mesmo constituiu uma restrição da 

concorrência por objeto (cf. secção 21.3.4), pelo que a AdC nunca estaria obrigada a 

demonstrar a produção de quaisquer efeitos. Em todo o caso, remete-se para a secção 

21.3.4 que descreve a elevada suscetibilidade do acordo para produzir efeitos negativos 

sobre a concorrência, prejudicando consumidores e jogadores. 

1581. Acresce que a curta duração do acordo, referida pela LPFP, também não constituiria 

fundamento para afastar a imposição de uma decisão condenatória e correspondente 

sanção, sendo a duração um dos elementos tidos em consideração na determinação da 

sanção a aplicar. 

1582. Quanto ao requerido pelas visadas LPFP, Marítimo, Vitória SC, Casa Pia, Moreirense, 

Académica, Académico de Viseu, Belenenses, Boavista, Sporting de Braga, Covilhã, Estoril 

Praia, Gil Vicente, Leixões, Mafra, Oliveirense, Paços de Ferreira, Penafiel, Portimonense, 

Rio Ave, Santa Clara, Varzim e Vilafranquense, de que o circunstancialismo em que 

decorreu a prática sancionada justifica a aplicação de uma admoestação (cf. parágrafo 

1575), importa ter em conta o seguinte.  
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1583. Em primeiro lugar, dispõe expressamente a alínea a), do n.º 1 do artigo 68.º da Lei da 

Concorrência, que a violação do disposto no artigo 9.º é punível com coima. Assim, a 

aplicação de uma admoestação, que pode acompanhar uma decisão final condenatória 

referida no n.º 4 do artigo 29.º da Lei da Concorrência, tem natureza excecional. 

1584. Como tal, em caso de decisão final condenatória, a AdC só poderá afastar-se da regra, para 

aplicar aquela exceção, caso esteja perante uma reduzida gravidade da infração e da culpa 

das visadas. 

1585. A este respeito, entende o TRL1279 que: 

“Argumentar-se-á que, fazendo o artigo 51.°, n.° 1, do RGC-O depender a aplicação da 

admoestação da "reduzida gravidade da infracção e da culpa do agente", exclui a 

necessidade de satisfação das exigências de prevenção, mas não é assim. Qualquer 

punição, mesmo que de pena de substituição se trate, tem de realizar finalidades 

preventivas, designadamente de prevenção geral. 

Em todo o caso, sempre será de excluir a aplicação da admoestação, que se ajusta, apenas, 

às contra-ordenações qualificadas como leves”. 

1586. Ora, a conduta sub judice diz respeito a um acordo horizontal entre a quase totalidade das 

empresas concorrentes no mercado nacional da contratação de jogadores de futebol 

profissional, constituindo uma restrição da concorrência pelo objeto (cf. secção 21.3.4). 

Assim, a gravidade da conduta sub judice resulta, desde logo, da própria tipologia e da 

natureza da infração, a qual tem um grau intrínseco de nocividade para a concorrência. 

1587. Também não se verifica que as visadas tenham atuado sem culpa, ou com um grau 

diminuto de culpa. As visadas tinham, e têm, pleno conhecimento do funcionamento do 

mercado em causa e dos seus contornos, sabendo, ou mesmo conseguindo antecipar, que 

um acordo desta natureza e com estas características era suscetível de (i) subverter a 

dinâmica de mercado, na medida em que previu a não contratação de jogadores num 

contexto em que a mesma era possível, distorcendo aquela que deveria ser a evolução 

normal do processo competitivo, e (ii) limitar a sua autonomia e a liberdade dos jogadores. 

 

1279 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 08.11.2012, no processo 1293/10.0TFLSB.L1-5. 
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1588. Por outro lado, conforme já se referiu, nesta sede, a prevenção geral assume um lugar 

primordial na finalidade da coima, pelo que a aplicação de uma mera admoestação nos 

presentes autos não satisfaria as exigências de prevenção geral que resultam da Lei da 

Concorrência, nem teria o efeito útil equivalente ao da sanção, no que respeita ao 

cumprimento dessas mesmas exigências de prevenção.  

  

22.2. Medida legal e determinação da coima 

22.2.1. Critérios de determinação da medida concreta da coima 

22.2.1.1. Análise da AdC em sede de NI 

1589. A violação do disposto no artigo 9.º da Lei 19/2012, bem como a violação do disposto no 

n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, constitui contraordenação punível com coima, nos termos da 

alínea a) e alínea b), n.º 1, do artigo 68.º da Lei n.º 19/2012.  

1590. No que respeita às sociedades desportivas visadas, a medida legal desta coima tem como 

limite máximo 10% do volume de negócios realizado no exercício imediatamente anterior 

à decisão final condenatória, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da referida Lei.  

1591. No caso das associações de empresas, a medida legal desta coima tem como limite 

máximo 10% do volume de negócios agregado das suas associadas realizado no exercício 

imediatamente anterior à decisão final condenatória, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da 

Lei da Concorrência.  

1592. Na determinação das coimas aplicáveis às sociedades desportivas visadas, a Autoridade 

utilizará a metodologia adotada nas suas linhas de orientação (LdO) sobre a aplicação de 

coimas no âmbito do n.º 8 do artigo 69.ºda Lei n.º 19/2012, de acordo com os critérios 

definidos no n.º 1 do mesmo artigo1280. 

1593. De acordo com as LdO, em regra, a AdC toma por base o volume de negócios relacionado 

com a infração. No entanto, quando os elementos e informações disponíveis não 

 

1280 Cf. Linhas de Orientação da AdC sobre a Metodologia a Utilizar na Aplicação de Coimas, no âmbito do 

artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012. 
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permitam, nomeadamente, determinar o volume de negócios relacionado com a infração, 

a AdC recorre ao volume de negócios total das visadas pelo processo. 

1594. Neste quadro, verifica-se que a prática objeto dos presentes autos ocorreu no mercado 

nacional de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino, no qual as 

sociedades desportivas visadas atuam do lado da procura, enquanto empresas 

adquirentes. Acresce que o mercado em causa se reveste de características próprias, 

típicas de um mercado de trabalho, que o distingue dos tradicionais mercados de 

produto/serviço, pelo que ao mercado afetado em causa não é possível atribuir um volume 

de negócios. Finalmente, a maioria das visadas da Primeira e Segunda Ligas revelou-se 

incapaz de fornecer dados desagregados sobre alguns indicadores do mercado afetado, 

tendo fornecido os seus Relatórios e Contas, que apresentam, na maioria dos casos, dados 

agregados para todos os colaboradores do clube (incluindo, por exemplo, dirigentes, 

pessoal administrativo, equipas técnicas, jogadores de escalões jovens e de outras 

modalidades, etc.). 

1595. Por estas razões, afigura-se impossível determinar com suficiente grau de precisão o 

volume de negócios no mercado afetado pela prática, pelo que a AdC recorrerá ao volume 

de negócios total das sociedades desportivas visadas como montante de base da eventual 

coima a aplicar. 

1596. Já quanto à coima aplicável à LPFP importa ter em conta os seguintes elementos. 

1597. De acordo com o ponto 27 das LdO, “[s]endo visadas associações de empresas, […] no caso 

do volume de negócios total do visado, a Autoridade da Concorrência considera uma 

percentagem entre 0% e 10% dos volumes de negócios totais agregados das empresas 

associadas nos termos do antecedente número 21 das presentes Linhas de Orientação”. 

1598. No entanto, “a Autoridade da Concorrência adot[ou] as […] Linhas de 

Orientação sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas, sem prejuízo de 

uma análise necessariamente casuística” (realce da AdC). 

1599. Ora, a AdC entende que, no caso concreto dos presentes autos, ter em conta o volume de 

negócios agregado das associadas da LPFP para o cálculo do montante da coima a aplicar 

à LPFP acarretaria o risco de se vir a considerar duplamente o volume de negócios das 
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sociedades desportivas visadas nos presentes autos, nomeadamente no cálculo da coima 

a aplicar às sociedades desportivas e no cálculo da coima a aplicar à LPFP.  

1600. Entende, assim, a AdC que não se afigura adequado ter em conta o volume de negócios 

agregado das associadas da LPFP para o cálculo do montante da coima a aplicar a esta 

visada.  

1601. Neste quadro, releva referir que a LPFP tem volume de negócios próprio (cf. parágrafos 

129 e 130).  

1602. Como tal, a AdC afastar-se-á das LdO quanto ao volume de negócios a considerar para 

efeitos do cálculo da coima a aplicar à LPFP e considerará o volume de negócios da própria 

LPFP para este efeito, tendo também em conta que se afigura a solução mais favorável a 

esta visada, aplicando as restantes disposições das LdO. 

22.2.1.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1603. A visada SLB considera não existir fundamento para que a AdC se abstenha de calcular o 

volume de negócios relacionado com a infração e se distancie das LdO1281. Por outro lado, 

“a metodologia que a AdC sugere conduz, necessariamente, à consideração de um volume 

de negócios para a determinação do montante de base de uma potencial coima 

desfavorável ao Benfica, o que não pode deixar de contender, pelo menos, com o princípio 

da culpa”1282. 

1604. A visada SLB refere não entender o impedimento resultante de as visadas atuarem do lado 

da procura, sublinhando que nunca tal foi obstáculo ao cálculo do volume de negócios 

relacionado com a infração1283, referindo que cabe à AdC demonstrar o motivo pelo qual 

considerou impossível determinar o volume de negócios relacionado com a infração1284.  

 

1281 Cf. fls. 2678 – parágrafo 552 da PNI da visada SLB. 

1282 Cf. fls. 2678 – parágrafo 552 da PNI da visada SLB. 

1283 Cf. fls. 2678 – parágrafo 553 da PNI da visada SLB. 

1284 Cf. fls. 2678 – parágrafo 557 da PNI da visada SLB. 
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1605. De qualquer forma, esta visada entende que, fruto da novidade da conduta, qualquer 

hipotética coima será sempre desproporcionada1285, mais entendendo que, caso a AdC 

decida aplicar coimas que se revelem um fator de perturbação sério à saúde financeira dos 

clubes, será a própria a responsável por colocar em perigo a competitividade e 

empobrecer a competição1286. 

1606. Finalmente a visada SLB considera que algumas das considerações feitas pela AdC 

padecem de “franca falta de fundamentação e indiciam um grau de desproporcionalidade 

que já foi, aliás, objeto de censura por parte dos tribunais europeus”1287. 

22.2.1.3. Análise da AdC e conclusões 

1607. Na Nota de Ilicitude, a Autoridade explanou em detalhe as razões pelas quais não se 

perspetivava possível calcular o volume de negócios relacionado com a infração. Desde 

logo, em face das respostas das visadas aos elementos solicitados pela AdC, não foi 

possível determinar o volume de negócios relacionado com a infração.  

1608. Deste modo, e dado que os elementos e informações disponibilizados pelas visadas não 

permitiram determinar o volume de negócios relacionado com a infração, estão 

inequivocamente demonstrados os fundamentos para a utilização do volume de negócios 

total das sociedades desportivas visadas como montante base da eventual coima a aplicar. 

1609. Acresce que as LdO preveem esta situação, referindo que “[q]uando não for possível ou 

adequado considerar o volume de negócios relacionado com a infração, o montante de 

base da coima corresponde a uma percentagem do volume de negócios total do visado 

pelo processo, determinada em função da gravidade e duração da infração. 

(…) 

Caso os elementos e informações disponíveis não sejam fiáveis ou não permitam 

determinar o volume de negócios relacionado com a infração, a Autoridade da 

 

1285 Cf. fls. 2678 – parágrafos 558 e 559 da PNI da visada SLB. 

1286 Cf. fls. 2679 – parágrafo 576 da PNI da visada Benfica. 

1287 Cf. fls. 2680 – parágrafo 577 da PNI da visada Benfica. 
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Concorrência recorre, partindo dos elementos de que dispuser, ao volume de negócios 

total do visado pelo processo para determinar o montante de base da coima. 

(…) 

Quando a metodologia tem por base o volume de negócios total do visado pelo processo, 

a Autoridade da Concorrência considera que a percentagem a ter em conta para este efeito 

é fixada entre 0% e 10%, em função da gravidade e duração da infração” 1288. 

1610. Face ao exposto, reitera-se que, em face da impossibilidade de determinar o volume de 

negócios no mercado afetado pela prática, a AdC recorrerá ao volume de negócios total 

das sociedades desportivas visadas como montante de base da coima a aplicar. 

1611. A medida legal desta coima tem como limite máximo 10% do volume de negócios realizado 

no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

1612. Tendo em conta os volumes de negócios totais das sociedades desportivas visadas 

constantes dos autos à data da adoção da presente Decisão, relativos ao período entre 

1.07.2020 e 30.06.20211289, os valores a considerar para efeitos da aplicação do disposto 

no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012 são os a seguir indicados: 

(i) Volume de negócios do Belenenses: € 5.273.312,57 (cf. parágrafo 133); 

(ii) Volume de negócios do Boavista: € 3.673.152,33 (cf. parágrafo 135); 

(iii) Volume de negócios do Desportivo das Aves: € 0 (cf. parágrafo 137 a 138); 

(iv) Volume de negócios do Tondela: € 4.928.789,00 (cf. parágrafo 140); 

(v) Volume de negócios do Famalicão: € 5.665.859,76 (cf. parágrafo 142); 

(vi) Volume de negócios do Paços de Ferreira: € 5.442.914,71 (cf. parágrafo 144); 

 

1288 Cf. Linhas de Orientação da AdC sobre a Metodologia a Utilizar na Aplicação de Coimas, no âmbito do 

artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012, parágrafos 18, 21 e 25. 

1289 De acordo com o indicado pelas visadas em resposta aos pedidos de elementos da AdC, o volume de 

negócios é determinado por época desportiva, representando assim estes valores o volume de negócios 

relativo à época de 2020/2021. 
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(vii) Volume de negócios do FCP: € 151.882.719,00 (cf. parágrafo 146); 

(viii) Volume de negócios do Gil Vicente: € 5.061.746,81 (cf. parágrafo 148); 

(ix) Volume de negócios do Marítimo: € 8.826.529,11 (cf. parágrafo 150); 

(x) Volume de negócios do Moreirense: € 4.789.087,55 (cf. parágrafo 152); 

(xi) Volume de negócios do Portimonense: € 4.482.079,8 (cf. parágrafo 154); 

(xii) Volume de negócios do Rio Ave: € 5.426.535,33 (cf. parágrafo 156); 

(xiii) Volume de negócios do Santa Clara: € 6.363.550,44 (cf. parágrafo 158); 

(xiv) Volume de negócios do Sporting de Braga: € 12.938.005 (cf. parágrafo 160); 

(xv) Volume de negócios do SLB: € 94.031.000 (cf. parágrafo 162); 

(xvi) Volume de negócios do Sporting: € 56.577.000,00 (cf. parágrafo 164); 

(xvii) Volume de negócios do Vitória FC: € 33.266,66 (cf. parágrafo 166); 

(xviii) Volume de negócios do Vitória SC: € 10.334.411,47 (cf. parágrafo 168); 

(xix) Volume de negócios do Académica de Coimbra: € 757.276,00 (cf. parágrafo 170); 

(xx) Volume de negócios do Académico de Viseu: € € 564.067,39 (cf. parágrafo 172); 

(xxi) Volume de negócios do Casa Pia: € 807.065,00 (cf. parágrafo 174); 

(xxii) Volume de negócios do Cova da Piedade: € 1.205.175,29 (cf. parágrafo 176); 

(xxiii) Volume de negócios do Feirense: € 603.702,20 (cf. parágrafo 178); 

(xxiv) Volume de negócios do Mafra: € 871.154,90 (cf. parágrafo 180); 

(xxv) Volume de negócios do Estoril Praia: € 1.336.353,00 (cf. parágrafo 182); 

(xxvi) Volume de negócios do Penafiel: € 685.633,43 (cf. parágrafo 184); 

(xxvii) Volume de negócios do Leixões: € 647.472,19 (cf. parágrafo 186); 

(xxviii) Volume de negócios do Covilhã: € 991.762,02 (cf. parágrafo 188); 

(xxix) Volume de negócios do Oliveirense: € 428.012,79 (cf. parágrafo 190); 

(xxx) Volume de negócios do Varzim: € 1.578.976,58 (cf. parágrafo 192); 

(xxxi) Volume de negócios do Vilafranquense: € 734.785,08 (cf. parágrafo 194). 
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1613. Tendo em conta os volumes de negócios totais1290 das sociedades desportivas visadas 

constantes dos autos à data da adoção da presente Decisão, relativos ao período entre 

01.07.2019 e 30.06.20201291, os valores a considerar para efeitos da aplicação do disposto 

no parágrafo 21 das LdO, nomeadamente no que se refere à determinação do montante 

de base da coima, são os a seguir indicados: 

(i) Volume de negócios do Belenenses: € 4.555.006,06 (cf. parágrafo 133); 

(ii) Volume de negócios do Boavista: € 3.337.946,89 (cf. parágrafo 135); 

(iii) Volume de negócios do Desportivo das Aves: € 0 (cf. parágrafo 137 a 138); 

(iv) Volume de negócios do Tondela: € 4.701.174,00 (cf. parágrafo 140); 

(v) Volume de negócios do Famalicão: € 6.466.218,68 (cf. parágrafo 142); 

(vi) Volume de negócios do Paços de Ferreira: € 4.637.816,57 (cf. parágrafo 144); 

(vii) Volume de negócios do FCP: € 86.810.718,00 (cf. parágrafo 146); 

(viii) Volume de negócios do Gil Vicente: € 5.531.448,15 (cf. parágrafo 148); 

(ix) Volume de negócios do Marítimo: € 6.692.022,00 (cf. parágrafo 150); 

(x) Volume de negócios do Moreirense: € 5.129.534,87 (cf. parágrafo 152); 

(xi) Volume de negócios do Portimonense: € 3.743.763,89 (cf. parágrafo 154); 

(xii) Volume de negócios do Rio Ave: € 5.505.943,31 (cf. parágrafo 156); 

(xiii) Volume de negócios do Santa Clara: € 4.466.749,79 (cf. parágrafo 158); 

(xiv) Volume de negócios do Sporting de Braga: € 11.438.376,00 (cf. parágrafo 160); 

 

1290 O volume de negócios total inclui todas as receitas de natureza operacional. Em termos contabilísticos, o 

volume de negócios total pode ser obtido a partir do Relatório e Contas, nomeadamente da Demonstração 

dos Resultados por Naturezas, por referência à rubrica “Vendas e Serviços Prestados”, que corresponde à 

soma da Conta 71 (Vendas) com a Conta 72 (Prestações de Serviços). 

1291 De acordo com o indicado pelas visadas em resposta aos pedidos de elementos da AdC, o volume de 

negócios é determinado por época desportiva, representando assim estes valores o volume de negócios 

relativo à época de 2020/2021. 
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(xv) Volume de negócios do SLB: € 139.954.000,00 (cf. parágrafo 162); 

(xvi) Volume de negócios do Sporting: € 56.021.000,00 (cf. parágrafo 164); 

(xvii) Volume de negócios do Vitória FC: € 3.926.623,04 (cf. parágrafo 166); 

(xviii) Volume de negócios do Vitória SC: € 17.014.050,80 (cf. parágrafo 168); 

(xix) Volume de negócios do Académica de Coimbra: € 815.446,13 (cf. parágrafo 170)1292; 

(xx) Volume de negócios do Académico de Viseu: € 825.527,52 (cf. parágrafo 172); 

(xxi) Volume de negócios do Casa Pia: € 292.777,00 (cf. parágrafo 174); 

(xxii) Volume de negócios do Cova da Piedade: € 1.085.285,64 (cf. parágrafo 176); 

(xxiii) Volume de negócios do Feirense: € 771.494,28 (cf. parágrafo 178); 

(xxiv) Volume de negócios do Mafra: € 702.864,05 (cf. parágrafo 180); 

(xxv) Volume de negócios do Estoril Praia: € 926.423,00 (cf. parágrafo 182); 

(xxvi) Volume de negócios do Penafiel: € 522.688,54 (cf. parágrafo 184); 

(xxvii) Volume de negócios do Leixões: € 671.714,45 (cf. parágrafo 186); 

 

1292 Por ofício datado de 23.04.2022 (ref.ª S-AdC/2022/1691), a AdC informou a visada “de que, caso venha a 

ser adotada uma decisão final de condenação relativamente à visada, a AdC considerará os rendimentos 

resultantes de ’publicidade’ e de ’direitos televisivos’ como integrados no volume de negócios a considerar 

para efeitos da aplicação do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias 

úteis para que, querendo, se pronuncie sobre a matéria em causa”, mais tendo indicado no referido ofício a 

respetiva fundamentação. Para esta visada, a AdC teve acesso atempado a toda a informação necessária ao 

cálculo do seu volume de negócios, pelo que entende que tal alteração de entendimento da AdC quanto à  

consideração do volume de negócios relevante para fins de cálculo de coima se deverá configurar como uma 

alteração substancial dos factos, nos termos do n.º 6 do artigo 25.º da Lei da concorrência e do artigo 359.º 

do CPP, pelo que, no limite, se exigiria a emissão de nova NI dirigida à visada. Não obstante o sentido da 

pronúncia da visada Académica, verifica-se que a mesma teve ocasião, atempada, de se pronunciar quanto 

ao entendimento da AdC sobre este tema em específico, pelo que não existiu qualquer alteração substancial 

de factos, não havendo lugar à emissão de NI dirigida a esta visada. 
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(xxviii) Volume de negócios do Covilhã: € 899.483,50 (cf. parágrafo 188)1293; 

(xxix) Volume de negócios do Oliveirense: € 545.679,85 (cf. parágrafo 190); 

(xxx) Volume de negócios do Varzim: € 903.854,12 (cf. parágrafo 192); 

(xxxi) Volume de negócios do Vilafranquense: € 503.189,51 (cf. parágrafo 194). 

1614. Tendo em conta o volume de negócios total da LPFP constante dos autos à data da adoção 

da presente Decisão, relativos ao período entre 1.07.2020 e 30.06.2021, o valor a 

considerar para efeitos da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012 

é o seguinte: € 4.466.594,08 (cf. parágrafo 130). 

1615. Tendo em conta o volume de negócios total da LPFP constante dos autos à data da adoção 

da presente Decisão, relativos ao período entre 01.07.2019 e 30.06.2020, o valor a 

considerar para efeitos da aplicação do disposto no parágrafo 21 das LdO, nomeadamente 

no que se refere à determinação do montante de base da coima, é o seguinte: € 

4.754.827,05 (cf. parágrafo 130). 

22.2.2. Gravidade da Infração 

22.2.2.1. Análise da AdC em sede de NI 

1616. As infrações objeto do presente processo de contraordenação traduzem-se num acordo 

entre os clubes de futebol profissional da Primeira e Segunda Ligas, com a participação da 

LPFP, pelo qual estes se obrigaram a não contratar jogadores que tivessem cessado 

unilateralmente os seus contratos com outro clube invocando motivos relacionados com 

a pandemia COVID-19. 

1617. O acordo distorce as escolhas dos agentes e altera o normal funcionamento no mercado 

de contratação de jogadores de futebol profissional. Em especial, o acordo impedia que os 

 

1293 Por ofício datado de 04.04.2022 (ref.ª S-AdC/2022/1790), a AdC informou a visada “de que, caso venha a 

ser adotada uma decisão final de condenação relativamente à visada, a AdC considerará os rendimentos 

resultantes de ‘receita de apostas desportivas’ como integrados no volume de negócios a considerar para 

efeitos da aplicação do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis 

para que, querendo, se pronuncie sobre a matéria em causa”, mais tendo indicado no referido ofício a 

respetiva fundamentação. A visada Covilhã não se pronunciou. 
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atletas profissionais que cessassem os seus contratos por motivos relacionados com a 

pandemia COVID-19 encontrassem novo empregador entre os clubes da Primeira e 

Segunda Ligas, reduzindo inevitavelmente o seu poder negocial quanto à sua remuneração 

e outros termos da prestação do seu trabalho. 

1618. Por seu turno, a referida distorção no normal funcionamento do mercado é passível, pelo 

seu objeto e natureza, de impedir, falsear e restringir a concorrência entre os clubes de 

futebol profissional da Primeira e Segunda Ligas. Um tal acordo é, nesta medida, 

concretamente apto a causar danos para os jogadores de futebol profissional em Portugal, 

bem como para os consumidores dos bens e serviços oferecidos pelos clubes envolvidos 

no acordo, em particular os jogos de futebol.  

1619. Nessas circunstâncias, é forçoso concluir-se pela gravidade das infrações cometidas pelas 

visadas, uma vez que as mesmas visavam, de forma coordenada, manter os jogadores nos 

clubes com os quais têm contrato, em substituição da incerteza normal quanto à conduta 

de empresas concorrentes no mercado, tratando-se de uma restrição horizontal, traduzida 

na coordenação de condutas no mercado e na partilha de fontes de abastecimento que 

podem afetar de forma grave o bom funcionamento do mercado. 

1620. De facto, o acordo horizontal de não contratação de trabalhadores constitui uma prática 

restritiva da concorrência grave, pondo em causa o bom funcionamento do mercado, 

prejudicando os consumidores e originando efeitos nocivos sobre a eficiência económica, 

como referido nos parágrafos 432 a 457 da NI.  

1621. No presente processo contraordenacional, a infração cometida pelas visadas é suscetível 

de provocar danos, uma vez que as mesmas visaram a abstenção, de forma coordenada, 

da compra de direitos económicos de jogadores, com prejuízo para a concorrência, para 

os jogadores e, bem assim, para os consumidores, obtendo uma redução da concorrência 

e o falseamento das condições laborais no mercado, e que não teriam ocorrido caso as 

condições concorrenciais não tivessem sido falseadas pelos clubes participantes.  

1622. A infração cometida pelas visadas é, pois, qualificada como uma infração grave. 
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22.2.2.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1623. A visada SLB remete para os argumentos que teceu a propósito da caracterização da 

infração como uma restrição por objeto1294, uma vez que considera que o putativo acordo 

visava salvaguardar a competição e a estabilidade da mesma1295. 

1624. Esta visada afirma também que a AdC tem “perfeita noção da incerteza quanto à gravidade 

e do grau de nocividade, em abstrato, deste tipo de conduta”, o que é revelado, no 

entender da visada, pela consulta pública do seu relatório sobre acordos de não-

contratação e de fixação de salários, duas semanas após a adoção da NI1296.´ 

1625. Para a visada LPFP, “qualquer conduta que, eventualmente, pudesse ser ainda imputada 

seria sempre de reduzidíssima gravidade”1297.  

1626. Alega a visada Sporting que a AdC, deverá ter em conta “a circunstância de a suposta 

participação da Visada em tal alegada ‘infração’ se ter resumido à presença na reunião da 

LPFP da qual resultou o comunicado do dia 7 de abril de 2020 (sem que a Visada estivesse 

envolvida em, ou tivesse dado a sua anuência a, qualquer medida de implementação do 

referido acordo comunicado nem aduzido a NI qualquer elemento nesse sentido a respeito 

da Visada)”1298. 

1627. As visadas Marítimo e Vitória SC rejeitam em absoluto que o alegado acordo “distorce as 

escolhas dos agentes e altera o normal funcionamento do mercado de contratação de 

jogadores de futebol profissional”. No entanto, admitindo a hipótese de condenação, 

alegam que a AdC deverá ter em conta “a reduzida gravidade da infração (ilicitude), a 

diminuta culpa do agente e a impossibilidade fáctica de os arguidos voltarem a cometer o 

mesmo comportamento que foi entendido de anticoncorrencial”1299. 

 

1294 Cf. fls. 2678 – parágrafo 560 da PNI da visada SLB. 

1295 Cf. fls. 2678 – parágrafo 561 da PNI da visada SLB. 

1296 Cf. fls. 2679 – parágrafo 563 da PNI da visada SLB. 

1297 Cf. fls. 2953 – parágrafo 1175 da PNI da visada LPFP. 

1298 Cf. fls. 2841 e 2842 – parágrafo 53, (iii) (das “CONCLUSÕES”) da PNI da visada Sporting. 

1299 Cf. fls. 1865 – parágrafo 247.º da PNI das visadas Marítimo e Vitória SC. 
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22.2.2.3. Análise da AdC e conclusões 

1628. Conforme ficou demonstrado na presente Decisão, o acordo sub judice constitui uma 

restrição da concorrência pelo objeto (secção 21.3.4). Com efeito, através do acordo, as 

sociedades desportivas visadas adotaram uma posição negocial, conjunta e coordenada 

perante os seus principais fornecedores de força de trabalho inerente à sua atividade 

comercial – os jogadores.  

1629. Como tal, qualquer jogador que ponderasse rescindir unilateralmente o seu contrato de 

trabalho “evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou 

de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão 

da época desportiva”, teria sempre de se confrontar com aquela posição tomada pela 

quase totalidade dos clubes participantes nas competições organizadas pela LPFP na 

época de 2019/2020. 

1630. Assim, quanto ao respetivo âmbito, o acordo abrangia a não contratação de jogadores que 

tomassem a iniciativa de resolver os seus contratos por “questões provocadas em 

consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes 

da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva”. 

1631. O acordo é, assim, concretamente apto a reduzir a pressão concorrencial entre as 

sociedades desportivas visadas, sendo passível de alterar o resultado que seria obtido 

através do livre jogo concorrencial, substituindo-o por outro que é influenciado, ou mesmo 

determinado pela coordenação de comportamento no sentido de restringir a procura no 

mercado da contratação de jogadores profissionais. Desde logo, a suscetibilidade de 

alterar o livre jogo concorrencial manifestar-se-ia no processo de decisão dos jogadores 

abrangidos pelo âmbito do acordo, em rescindir o seu contrato ou não, decisão essa que 

passou a estar constrangida pelo risco de, caso o fizessem, não encontrarem empregador 

junto de qualquer das sociedades desportivas visadas. Num cenário em que este acordo 

não existisse, o processo de decisão dos jogadores não seria condicionado pelo âmbito do 

acordo de não-contratação celebrado pela quase totalidade dos clubes participantes da 

Primeira e Segunda Ligas na época desportiva de 2019/2020. 

1632. Acresce que as alegações quanto à existência de efeitos pró-concorrenciais apresentadas 

pelas visadas não só não põem em causa o objetivo anticoncorrencial do acordo, como 
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também não são suficientes para que se possa concluir pela existência de um balanço 

económico positivo, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do 

artigo 101.º do TFUE (secção 21.3.6). 

22.2.3. Natureza e dimensão dos mercados afetados pela infração 

22.2.3.1. Análise da AdC em sede de NI 

1633. Conforme referido supra, o comportamento das visadas tem impacto no mercado nacional 

de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino.  

1634. De acordo com o referido na secção 16.1.3, verifica-se que as transferências de jogadores 

entre clubes da Primeira e Segunda Ligas são muito comuns, salientando-se que a maioria 

dos jogadores que compõem essas equipas foram contratados por equipas nacionais. 

22.2.3.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1635. A visada SLB refere que apenas foram produzidas na NI “duas singelas afirmações sem 

qualquer tipo de substrato quanto à natureza e dimensão dos mercados”, referindo que a 

segunda afirmação não corresponde à realidade tal como descrita, nem é referente ao 

mercado temporal em causa1300. 

22.2.3.3. Análise da AdC e conclusões 

1636. A Autoridade indicou na NI, tendo por referência os critérios no n.º 1 do artigo 69.º da Lei 

da Concorrência, as circunstâncias que poderiam vir a ser consideradas na determinação 

concreta de uma coima, caso tal sanção viesse a ser aplicada mediante decisão final 

condenatória. 

1637. Seria expectável que a visada SLB, e restantes sociedades desportivas, se pronunciassem 

sobre a posição da Autoridade, expondo a sua visão e exercendo o contraditório 

relativamente às circunstâncias que poderiam vir a ser consideradas na determinação 

concreta de uma coima. 

1638. No entanto, a visada SLB, nesta sede, não se pronuncia sobre o referido pela Autoridade 

na NI quanto aos fatores tidos como relevantes para a apreciação da natureza e dimensão 

 

1300 Cf. fls. 2679 – parágrafo 564 da PNI da visada SLB. 
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do mercado afetado pela infração, enquanto critério para a determinação da medida 

concreta da coima apenas remetendo para considerações já efetuadas em momento 

anterior ao da sua PNI. 

1639. Salienta-se que persiste uma forte dimensão nacional na contratação de futebolistas 

profissionais, destacando-se, entre outros, o facto de a maioria dos jogadores da Primeira 

e Segunda Ligas se transferirem para clubes nacionais (cf. secção 16.1.3). A dimensão 

nacional do mercado afetado resulta da existência de custos de mudança e de adaptação 

para os jogadores, de custos de pesquisa e de prospeção por parte dos clubes 

compradores, de assimetrias de informação que afetam sobretudo clubes estrangeiros e 

que introduzem desconfiança na transação de jogadores profissionais, bem como na 

existência de restrições regulamentares que limitam a mobilidade transfronteiriça de 

jogadores (cf. secção 16.1.3 e 16.4). 

1640. Finalmente, reitera-se o entendimento de que a pandemia introduziu restrições 

significativas à mobilidade de pessoas entre fronteiras terrestres, acentuando a dimensão 

nacional do mercado de contratação de futebolistas profissionais, facto aliás corroborado 

pelas estatísticas relativas à contratação de jogadores em abril e maio de 2020 e 2021 (cf. 

secção 16.1.3 e 16.4) 

1641. Salienta-se, assim, que a AdC teve em consideração as especificidades do período temporal 

em causa na delimitação do mercado, reforçando a sua posição de que o mercado de 

contratação de jogadores profissionais teria uma dimensão nacional em face dos riscos 

sanitários e das restrições à mobilidade que se verificaram durante esse período. 

1642. Acresce que, como resulta da secção 17, as visadas que estiveram presentes nas reuniões 

de 07.04.2020 e 08.04.2020 constituem a totalidade dos clubes que participaram na 

Primeira Liga e a quase totalidade dos clubes que participaram na Segunda Liga em 

Portugal na época 2019/20, e participam enquanto compradores no mercado de 

contratação de jogadores profissionais de futebol masculino. 

1643. De salientar ainda que, tendo em conta que a atividade dos jogadores de futebol 

representa o principal input e o maior motivo de interesse para os adeptos e consumidores 

das competições, o acordo restritivo da concorrência em causa nos presentes autos terá 

impactado um conjunto de mercados a jusante, nomeadamente os mercados relacionados 



 

449 

 

com (i) a visualização remota de jogos de futebol premium, (ii) a visualização presencial de 

jogos de futebol premium, e (iii) outros bens e serviços oferecidos pelos clubes (espaço 

publicitário, merchandising, exploração dos direitos de imagem dos jogadores, etc.) (cf. 

secção 18).  

22.2.4. Duração da infração 

22.2.4.1. Análise da AdC em sede de NI 

1644. A infração cometida pelas visadas teve a duração de um mês e vinte e seis dias, ou seja, 

desde 7.04.2020, data da celebração do acordo, e tinha como termo o fim da época 

desportiva de 2019/2020, que ocorreu a 02.08.2020, tendo-se mantido, de forma 

permanente e ininterrupta, nesses precisos termos até dia 02.06.2020, data do 

cumprimento por parte da LPFP e, por seu intermédio, pelas respetivas associadas, das 

medidas cautelares determinadas pela AdC que determinavam, nomeadamente, a 

suspensão da prática em causa por um prazo de 90 dias. Uma vez que o acordo tinha como 

termo o fim da época desportiva de 2019/2020, que ocorreu a 02.08.2020, verifica-se que 

não retomou a sua vigência após esta data. 

22.2.4.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1645. A visada SLB alega que, tendo em conta que a infração durou apenas 1 mês e 26 dias, 

“arredondar para 6 meses um período inferior a 2 meses seria ficcionar uma duração três 

vezes superior ao da alegada infração para efeitos de cálculo da coima, o que constituiria 

uma evidente violação ao princípio da proporcionalidade sobre a qual os tribunais 

europeus já se pronunciaram”1301. 

22.2.4.3. Análise da AdC e conclusões 

1646. Tendo em conta os elementos trazidos aos autos em sede de pronúncias à NI pelas visadas 

LPFP (cf. parágrafo 583), Sporting (cf. parágrafo 584) e SLB1302, conclui-se que não ficou 

demonstrado que o acordo sub judice tivesse como termo o final da época desportiva 

2019/2020. 

 

1301 Cf. fls. 2679 – parágrafos 566 a 569 da PNI da visada SLB. 

1302 Cf. fls. 2658 – parágrafo 326 da PNI da visada SLB. 
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1647. Com efeito, da leitura do teor dos comunicados resulta ser defensável que a referência à 

extensão da época desportiva se devesse entender como uma das decisões excecionais 

decorrentes da pandemia COVID-19, mas não necessariamente a única, a par, ainda, de 

outras “questões provocadas em consequência da pandemia” como um dos motivos que 

poderia levar os jogadores tomar a iniciativa de rescindir unilateralmente os seus 

contratos.  

1648. Em todo o caso, a conduta em causa nos presentes autos foi efetivamente suspensa em 

02.06.2020, data do cumprimento das medidas cautelares por parte da LPFP e, por seu 

intermédio, pelas respetivas associadas; não tendo a AdC conhecimento de que a prática 

tenha sido retomada por qualquer uma das visadas após essa data. Como tal, mantém-se 

a conclusão de que o acordo vigorou entre 07.04.2020 e 02.06.2020. 

1649. Quanto ao argumento da visada SLB em particular, refira-se que, no caso dos presentes 

autos (cf. secção 22.2.1), a duração da infração será tida em conta na determinação do 

montante de base da coima, nos termos do ponto 25 das LdO. 

22.2.5. Grau de participação na infração 

22.2.5.1. Análise da AdC em sede de NI 

1650. As sociedades desportivas1303 visadas executaram os factos que consubstanciam a infração 

em causa no presente processo, pelo que as mesmas devem ser punidas como autoras da 

infração em referência. 

1651. A LPFP, na medida em que, através do seu próprio comportamento, contribuiu para os 

objetivos comuns prosseguidos pelas sociedades desportivas visadas, tinha pleno 

conhecimento das motivações e termos da negociação do acordo, esteve presente nas 

videoconferências no âmbito das quais as visadas negociaram, celebraram e aderiram ao 

acordo, respetivamente, e tendo, ademais, publicado os comunicados de imprensa dando 

nota do que ficara decidido pelos participantes naquelas videoconferências, deve também 

ser punida como autora da infração. 

 

1303 Com exceção das visadas Nacional, Chaves e Farense. 
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1652. Neste quadro, a determinação da medida concreta da coima que possa vir a ser aplicada 

às visadas numa eventual decisão condenatória não deixará de refletir o grau de 

participação individual de cada uma na infração em que estiveram envolvidas. 

22.2.5.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1653. De acordo com a visada Sporting, a sua suposta participação resumiu-se “à presença na 

reunião da LPFP da qual resultou o comunicado do dia 7 de abril de 2020 (sem que a Visada 

estivesse envolvida em, ou tivesse dado a sua anuência a, qualquer medida de 

implementação do referido comunicado)”1304. 

1654. Quanto ao grau de participação na infração, diz ao visada SLB que “os escassos factos 

carreados pela AdC para o processo são insuscetíveis de caracterizar a concreta 

participação do SLB na alegada infração, nem lhe permitem retirar qualquer conclusão 

quanto a este parâmetro”1305. 

22.2.5.3. Análise da AdC e conclusões 

1655. Conforme ficou demonstrado na secção 21.3.3, a par da LPFP, cada uma das sociedades 

desportivas visadas participantes da Primeira e Segunda Ligas na época desportiva de 

2019/2020 esteve presente na videoconferência de 07.04.2020 e 08.04.2020, 

respetivamente. Nenhuma das visadas fez prova nos autos de se ter distanciado, na 

reunião ou posteriormente, dos comunicados emitidos pela LPFP naquelas datas e a 

propósito do acordo sub judice, pelo que se conclui que não só cada uma das visadas 

acordou, aceitou e aderiu aos termos do acordado no âmbito das referidas reuniões, como 

não protestou esses mesmos termos. 

1656. Com efeito, dos factos apurados resulta que as sociedades desportivas visadas no 

presente processo e supra identificadas participaram no acordo restritivo da concorrência 

mediante a sua presença na videoconferência de dia 07.04.2020, no caso das visadas 

pertencentes à Liga NOS, na qual foi concluído o acordo de não contratação, e na 

videoconferência de dia 08.04.2020, no caso das visadas pertencentes à LigaPro, na qual 

 

1304 Cf. fls. 2825 – parágrafo 391 da PNI da visada Sporting. 

1305 Cf. fls. 2679 – parágrafo 570 da PNI da visada Benfica. 
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estas últimas acordaram aderir ao acordo estabelecido no dia anterior, conforme refere o 

comunicado de dia 8 de abril: “Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na 

véspera, pelos Presidentes de clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os 

responsáveis da LigaPro” (realce da AdC).  

1657. Acresce que a LPFP comunicou, publicamente, o acordo a que chegaram as sociedades 

desportivas após as referidas reuniões. Desta maneira, as sociedades desportivas visadas 

subscreveram de forma explícita ou tácita uma iniciativa ilícita como é o acordo entre 

concorrentes de não contratação de trabalhadores entre si.  

1658. A este respeito, cumpre referir que a eventual circunstância de nem todas as sociedades 

visadas implementarem o acordo e/ou monitorizarem o seu cumprimento por parte das 

suas concorrentes, não é, segundo a jurisprudência europeia, suscetível de afastar a sua 

responsabilidade pela participação no acordo restritivo da concorrência, “a menos que se 

tenha distanciado publicamente do seu conteúdo”1306. 

1659. Para efeitos de aplicação n.º 1 do artigo 101.º TFUE e, consequentemente, do n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012, a jurisprudência exige apenas que um acordo tenha por objeto 

restringir, impedir ou falsear a concorrência, independentemente dos seus efeitos 

concretos. Por conseguinte, no caso de surgir um acordo numa reunião de empresas 

concorrentes, há infração ao disposto nesse artigo “quando essas reuniões têm esse 

objeto e se destinam, assim, a organizar artificialmente o funcionamento do mercado. 

Nesse caso, a responsabilidade de uma determinada empresa na infração fica validamente 

provada quando ela participou nessas reuniões tendo conhecimento do seu objeto, ainda 

que não tenha, a seguir, posto em prática uma ou outra medida acordada nessas 

reuniões”1307.  

 

1306 Acórdão do Tribunal de Justiça de 07.01.2004, Aalborg Portland e o. c. Comissão das Comunidades 

Europeias, processos apensos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, 

parágrafo 84.  

1307 Acórdão do Tribunal de Justiça de 15.10.2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão, processos 

apensos C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P a C-252/99P e C-254/99P, Colect., p.I-8375, 

parágrafos 508-510. 
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1660. Quanto ao grau de participação da LPFP, importa referir que, de acordo com o Tribunal de 

Justiça “quando se trata de acordos e de práticas concertadas com um objetivo 

anticoncorrencial [a autoridade de concorrência] deve demonstrar, para poder concluir 

pela participação de uma empresa na infração e pela sua responsabilidade na totalidade 

dos diversos elementos que a mesma comporta, que a referida empresa tencionou, 

através do seu próprio comportamento, contribuir para os objetivos comuns prosseguidos 

pelo conjunto dos participantes e que tinha conhecimento dos comportamentos materiais 

equacionados ou aplicados por outras empresas na prossecução dos mesmos objetivos, 

ou que os podia, razoavelmente, prever e que estava disposta a assumir o risco daí 

decorrente”1308. 

1661. Neste quadro, resulta dos factos descritos supra, que a LPFP participou no acordo objeto 

do presente processo, e fê-lo autonomamente (cf. secção 19 e 21.3.3), exercendo um papel 

fundamental na adoção do acordo em causa. 

1662. Com efeito, resulta do teor dos comunicados já citados que as sociedades desportivas 

participantes da Primeira Liga 2019/2020 acordaram, após terem reunido com o 

Presidente da LPFP, que nenhuma iria contratar um jogador das restantes que tivesse 

tomado a iniciativa de cessar o seu contrato de trabalho por motivos relacionados com a 

pandemia COVID-19.  

1663. O mesmo sucedeu relativamente às sociedades desportivas participantes da Segunda Liga 

2019/2020, as quais, também após terem reunido com o Presidente da LPFP, decidiram 

aderir àquele acordo.  

1664. Assim, a LPFP, não só esteve presente nas reuniões havidas entre os clubes da Liga NOS e 

da LigaPro nas quais se discutiu a questão do vínculo laboral dos jogadores (e respetiva 

desvinculação) e onde, bem assim, os participantes chegaram ao acordo descrito supra (cf. 

parágrafos 551 a 555), como tinha total e pleno conhecimento dos temas tratados nas 

 

1308 Cf. Acórdão do Tribunal Geral de 10.11.2017, Icap plc e o. contra Comissão Europeia, processo T-180/15, 

parágrafo 100. 
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mesmas, bem como das motivações que levaram à celebração do acordo (cf. parágrafo 

559)1309:  

“[…] as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal identificaram a necessidade de 

procurarem soluções concertadas que conduzam a um tratamento equitativo e não 

discriminatório de todo um segmento de trabalhadores especializados: os jogadores 

profissionais. […] As Partes procuravam somente, num momento de particular 

complexidade, dar uma resposta de união em torno dos interesses do futebol profissional, 

designadamente através da manutenção das condições competitivas da competição ainda 

em curso, sem preferir as Sociedades Desportivas com maior capacidade económica 

àquelas que não a têm” (realce da AdC).  

1665. No que diz respeito à reunião de 07.04.2020 em particular, a LPFP manteve a respetiva lista 

de presenças (cf. fls. 57). 

1666. Acresce que foi a LPFP quem comunicou publicamente a existência daquele acordo, 

conforme resulta dos comunicados citados supra (cf. secção 19). Recorde-se que, de 

acordo com a LPFP, “as Sociedades Desportivas e a Liga Portugal, não podem deixar de 

configurar a hipótese de alguns atletas considerarem utilizar abusivamente esta situação 

de debilidade em benefício próprio” (realce da AdC, cf. parágrafo 559). A comunicação 

pública daquele acordo tinha, assim, o objetivo de dissuadir os jogadores a fazerem cessar 

os seus contratos de trabalho, garantindo a plena eficácia do acordo.  

1667. A LPFP contribuiu, desta forma, ativa e deliberadamente, para a negociação, celebração e 

execução do acordo restritivo da concorrência ora em causa no presente processo.  

1668. Daqui resulta que o comportamento adotado pela LPFP se insere diretamente na 

negociação entre as sociedades desportivas visadas, sendo certo que o verdadeiro objetivo 

da articulação realizada pela LPFP, neste caso concreto, era a realização, com pleno 

conhecimento de causa, dos comportamentos anticoncorrenciais em questão, a saber, a 

realização de uma solução conjunta (“solução concertada” nas palavras da LPFP1310) que 

visava garantir que as sociedades desportivas visadas não concorreriam entre si pela 

 

1309 Cf. Resposta da LPFP à Fundamentação de Intenção de Adoção de Medidas Cautelares (fls. 20 e 21). 

1310 Cf. parágrafo 562. 
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contratação de jogadores que cessassem o seu contrato de trabalho, dissuadindo, assim, 

os jogadores de rescindirem unilateralmente os seus contratos por motivos relacionados 

com a pandemia COVID-19.  

22.2.6. Vantagens de que beneficiaram as infratoras 

22.2.6.1.1. Análise da AdC em sede de NI 

1669. Em consequência do acordo os clubes com os quais cada jogador afetado pelo âmbito do 

acordo tem contrato beneficiaram de um aumento na sua capacidade negocial, 

nomeadamente podendo ter levado a que o jogador aceitasse condições remuneratórias 

e não remuneratórias inferiores às que aceitaria na ausência do acordo. 

22.2.6.1.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1670. Quanto às vantagens de que beneficiaram as infratoras, entende a visada SLB ser um 

“intangível fictício” o seu aumento de capacidade negocial junto de jogadores. Diz não ter 

retirado qualquer vantagem da alegada infração e que apenas visava a salvaguarda da 

competição1311. 

1671. A visada Sporting refere que não retirou qualquer benefício da alegada infração1312. 

22.2.6.1.3. Análise da AdC e conclusões 

1672. A AdC mantém as conclusões a este respeito referidas na NI e refletidas supra na presente 

secção, porquanto as visadas não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova que 

as pusesse em causa. 

1673. Desde logo, e pese embora não seja possível identificar, com exatidão, as vantagens de 

que as visadas hajam beneficiado por força do acordo anticoncorrencial, a Autoridade não 

poderá, relativamente a este critério que concorre para a determinação da medida da 

coima, deixar de considerar os seguintes aspetos que sustentam a conclusão da existência 

efetiva de vantagens não negligenciáveis para as visadas. 

 

1311 Cf. fls. 2679 – parágrafos 571 e 572 da PNI da visada SLB. 

1312 Cf. fls. 2841 – parágrafo 53, (ii) (das “CONCLUSÕES”) da PNI da visada Sporting. 
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1674. O acordo em causa, ao suprimir o poder negocial da parte dos jogadores que pretendiam 

rescindir unilateralmente o seu contrato, aumentou a capacidade negocial das visadas, 

não sendo de excluir que os jogadores que mantiveram os seus contratos tenham aceite 

alterações aos termos dos seus contratos, nomeadamente às condições remuneratórias, 

menos favoráveis do que aquelas que teriam aceite na ausência do acordo. 

1675. Por outro lado, por força da artificial estabilidade que o acordo introduziu para as visadas, 

nivelando a pressão concorrencial que, na ausência do acordo, seria suscetível de ocorrer 

no mercado, as visadas imprimiram uma transparência ao mercado e aos seus próprios 

comportamentos que foi prejudicial ao processo competitivo. 

1676. Ainda, as visadas concertaram o seu comportamento no mercado em benefício próprio e 

em detrimento dos interesses dos jogadores e dos consumidores. 

1677. Não obstante, a Autoridade não terá em consideração vantagens económicas específicas 

na determinação da medida concreta da coima, na medida em que tais vantagens não 

foram identificadas. 

 

22.2.7. Comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na 

reparação dos prejuízos causados à concorrência 

22.2.7.1. Análise da AdC em sede de NI 

1678. A prática proibida cessou a sua vigência no dia 02.06.2020, por força das medidas 

cautelares determinadas pela AdC (fls. 44), não tendo retomado a sua vigência (cf. 

parágrafo 1644). 

1679. Não existem nos autos indícios de qualquer comportamento que as visadas tenham 

adotado tendentes à reparação dos prejuízos causados à concorrência.  

22.2.7.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1680. Nesta sede, reiterou a visada SLB que não está em causa uma prática proibida e que não 

foram causados quaisquer prejuízos à concorrência1313. 

 

1313 Cf. fls. 2679 – parágrafo 573 da PNI da visada SLB. 
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22.2.7.3. Análise da AdC e conclusões 

1681. Conforme ficou demonstrado nas secções precedentes da presente Decisão, a prática sub 

judice é proibida pelo artigo 9.º da Lei da Concorrência e artigo 101.º do TFUE, sendo que 

se mantém a ausência nos autos de indícios de qualquer comportamento que as visadas 

tenham adotado tendentes à reparação dos prejuízos causados à concorrência.  

 

22.2.8. Situação económica das infratoras 

22.2.8.1. Análise da AdC em sede de NI 

1682. Caso uma decisão condenatória venha a ser proferida, a Autoridade terá em consideração, 

no momento da determinação concreta da coima, a situação económica de cada uma das 

empresas visadas.  

22.2.8.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1683. Nas suas PNI as visadas Académico de Viseu1314, Belenenses1315, Boavista1316, Sporting de 

Braga1317, Covilhã1318, Estoril Praia1319, Gil Vicente1320, Leixões1321, Mafra1322, Oliveirense1323, 

 

1314 Cf. fls. 2462 a 2470. 

1315 Cf. fls. 2452 a 2461. 

1316 Cf. fls. 2443 a 2451. 

1317 Cf. fls. 2498 a 2507. 

1318 Cf. fls. 2569 a 2576. 

1319 Cf. fls. 2434 a 2442. 

1320 Cf. fls. 2560 a 2568. 

1321 Cf. fls. 2579 a 2600. 

1322 Cf. fls. 2551 a 2559. 

1323 Cf. fls. 2543 a 2550. 
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Paços de Ferreira1324, Penafiel1325, Portimonense1326, Rio Ave1327, Santa Clara1328, Varzim1329 e 

Vilafranquense1330, além de darem por reproduzido, na íntegra e sem qualquer reserva, o 

conteúdo de facto e de direito apresentado pela LPFP na sua PNI, exceto quando houvesse 

indicação expressa em contrário1331; vieram acrescentar fundamentos para a 

redução/dispensa de coima por incapacidade de pagamento1332. 

1684. Para estas visadas a aplicação de uma coima que não se limite ao mínimo legal afetaria 

gravemente a sua viabilidade económica1333. 

1685. As visadas Académico de Viseu, Estoril, Gil Vicente, Oliveirense e Penafiel apresentam 

resultados líquidos negativos nas épocas desportivas de 2018/2019, 2019/2020 e, pelo 

menos, no 1º semestre de 2020/20211334. 

1686. As visadas Belenenses, Boavista, Paços de Ferreira, Portimonense, Varzim e Vilafranquense 

apenas apresentam resultados líquidos negativos nas épocas desportivas de 2019/2020 e, 

pelo menos, no 1º semestre de 2020/2021335. 

 

1324 Cf. fls. 2525 a 2534 

1325 Cf. fls. 2535 a 2542. 

1326 Cf. fls. 2516 a 2524. 

1327 Cf. fls. 2508 a 2515. 

1328 Cf. fls. 2489 a 2497. 

1329 Cf. fls. 2480 a 2488. 

1330 Cf. fls. 2471 a 2479. 

1331 Cf. parágrafo 1 da PNI de todas as supracitadas visadas – fls. 2434, 2443, 2452, 2462, 2471, 2480, 2489, 

2498, 2508, 2516, 2525, 2535, 2543, 2551, 2560, 2569 e 2759. 

1332 Cf. parágrafo 3 da PNI de todas as supracitadas visadas – fls. 2434, 2443, 2452, 2462, 2471, 2480, 2489, 

2498, 2508, 2516, 2525, 2535, 2543, 2551, 2560, 2569 e 2759. 

1333 Cf. parágrafo 14 da PNI de todas as supracitadas visadas – fls. 2435, 2444, 2453, 2463, 2472, 2481, 2490, 

2499, 2509, 2517 e 2526. 

1334 Cf. fls. 2464, 2436, 2562, 2545 e 2537 – parágrafo 20 da PNI de cada uma destas visadas. 

1335 Cf. fls. 2454, 2445, 2527, 2518, 2482 e 2473 – parágrafo 20 da PNI de cada uma destas visadas. 
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1687. As visadas Sporting de Braga, Covilhã e Leixões apresentam resultados líquidos positivos 

nas épocas desportivas de 2018/2019, 2019/2020 e resultados líquidos negativos durante, 

pelo menos, o 1º semestre de 2020/20211336. 

1688. A visada Mafra apresenta resultados líquidos negativos somente durante a época de 

2019/20201337. 

1689. A visada Santa Clara apresenta um capital próprio negativo nas épocas desportivas de 

2018/2019 e 2019/20201338. 

1690. Quanto aos dados relativos ao seu balanço:  

i. As visadas Viseu, Belenenses, Boavista, Covilhã, Estoril Praia, Gil Vicente, Paços de 

Ferreira apresentam um passivo corrente superior ao ativo corrente nas épocas 

desportivas de 2018/2019, 2019/2020 e, pelo menos, no 1º semestre de 

2020/20211339; 

ii. As visadas Sporting de Braga e Leixões apresentam um passivo corrente superior 

ao ativo corrente nas épocas desportivas de 2018/2019 e 1º semestre de 

2020/20211340; 

iii. A visada Portimonense apresenta um passivo corrente superior ao ativo corrente 

nas épocas de 2019/2020 e, pelo menos, no 1º semestre de 2020/20211341. 

1691. Relativamente à sua solvabilidade, verifica-se que nas três épocas desportivas de 

2018/2019, 2019/2020 e, pelo menos, no primeiro semestre de 2020/2021, as visadas 

Académico de Viseu, Belenenses, Boavista, Estoril Praia, Gil Vicente, Leixões, 

 

1336 Cf. fls. 2500, 2571 e 2761 – parágrafo 20 da PNI de cada uma destas visadas. 

1337 Cf. parágrafo 20 da PNI da visada Mafra – fls. 2553. 

1338 Cf. fls. 2491- parágrafo 19 e 20 da PNI da visada Santa Clara. 

1339 Cf. fls. 2464, 2454, 2445, 2436, 2562, 2527 e 2553 – parágrafo 22 de cada uma destas visadas. 

1340 Cf. fls. 2500 e 2761 – parágrafo 22 da PNI das visadas–. 

1341 Cf. fls. 2518 – parágrafo 22 da PNI da visada Portimonense. 
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Portimonense, Santa Clara, Oliveirense, Paços de Ferreira, Varzim, Vilafranquense e 

Mafra1342 apresentam um capital próprio inferior ao seu passivo total1343.  

1692. Aquelas dezassete visadas referem que a pandemia veio agravar a sua situação económica, 

com a suspensão das competições profissionais e cancelamento da LigaPro, o que levou a 

uma “queda abruta e imediata das receitas das sociedades desportivas, não acompanhada 

por uma redução de custos” (realce no original)1344.  

 

1342 Cf. parágrafo 25 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2464), parágrafo 25 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2454), parágrafo 25 da PNI da visada Boavista (fls. 2445), parágrafo 25 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 

2436), parágrafo 25 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2562), parágrafo 25 da PNI da visada Leixões (fls. 2761) 

e parágrafo 25 da PNI da visada Portimonense (fls. 2518), parágrafo 22 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2491), 

parágrafo 24 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2545), parágrafo 24 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 

2527), parágrafo 24 da PNI da visada Varzim (fls. 2482), parágrafo 24 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 

2473), e, parágrafo 26 da PNI da visada Mafra (fls. 2553). 

1343 Cf. parágrafos 26 a 30 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2465), parágrafos 26 a 30 da PNI da visada 

Belenenses (fls. 2453), parágrafos 26 a 30 da PNI da visada Boavista (fls. 2446), parágrafos 26 a 30 da PNI da 

visada Estoril Praia (fls. 2437), parágrafos 26 a 30 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2563), parágrafos 26 a 30 

da PNI da visada Leixões (fls. 2582), parágrafos 26 a 30 da PNI da visada Portimonense (fls. 2519), parágrafos 

27 a 31 da PNI da visada Mafra (fls. 2554), parágrafos 25 a 29 da PNI das visadas Oliveirense (fls. 2546), Paços 

de Ferreira (fls. 2528), Varzim (fls. 2483) e Vilafranquense (fls. 2474), e, parágrafos 23 a 25 da PNI da visada 

Santa Clara (fls. 2492). 

1344 Cf. parágrafos 15 a 25 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2509 a 2511), parágrafos 23 a 32 da PNI da visada 

Penafiel (fls. 2527 e 2528), parágrafos 25 a 34 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2500 e 2501), parágrafos 

25 a 34 da PNI da visada Covilhã (fls. 2571 e 2572), parágrafos 30 a 39 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 

2528 e 2529), parágrafos 30 a 39 da PNI da visada Varzim (fls. 2483 e 2484), parágrafos 30 a 39 da PNI da 

visada Vilafranquense (fls. 2474 e 2475), parágrafos 31 a 40 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2465 e 

2466), parágrafos 31 a 40 da PNI da visada Belenenses (fls. 2455 e 2456), parágrafos 31 a 40 da PNI da visada 

Boavista (fls. 2446 e 2447), parágrafos 31 a 40 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2437 e 2438), parágrafos 31 

a 40 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2563 e 2564), parágrafos 32 a 41 da PNI da visada Mafra (fls. 2554 e 

2555), parágrafos 33 a 42 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2546 e 2547), e, parágrafos 34 a 43 da PNI da 

visada Leixões (fls. 2582 e 2583). 
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1693. Sendo que, algumas visadas reportam que um dos principais custos que têm que enfrentar 

respeita aos custos com o pessoal (sobretudo os jogadores) e aos fornecimentos e serviços 

externos (onde acresceram custos de cumprimento com o protocolo sanitário)1345. 

1694. Neste contexto, algumas das visadas adensaram a esta informação tabelas e gráficos 

relativos aos valores das suas despesas salariais desde a época 2018/2019 até ao 1º 

semestre da época 2020/20211346, bem como dados relativos às suas dívidas/obrigações1347 

e empréstimos obtidos1348.  

 

1345 Cf. parágrafo 49 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2467), parágrafo 49 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2457), parágrafo 49 da PNI da visada Boavista (fls. 2448), parágrafo 43 da PNI da visada Sporting de Braga 

(fls. 2502), parágrafo 41 da PNI da visada Covilhã (fls. 2573), parágrafo 47 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 

2439), parágrafo 48 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2565), parágrafo 50 da PNI da visada Leixões (fls. 2584), 

parágrafo 48 da PNI da visada Mafra (fls. 2556), parágrafo 48 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2548), parágrafo 

49 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2530), parágrafo 40 da PNI da visada Penafiel (fls. 2539), parágrafo 

48 da PNI da visada Portimonense (fls. 2521), parágrafo 34 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2511), parágrafo 46 

da PNI da visada Varzim (fls. 2484), parágrafo 45 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2476). 

1346 Cf. parágrafo 51 da PNI da visada Belenenses (fls. 2457), parágrafo 50 da PNI da visada Boavista (fls. 2448), 

parágrafo 45 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2502), parágrafo 49 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 

2565), parágrafo 51 da PNI da visada Leixões (fls. 2584), parágrafo 50 da PNI da visada Mafra (fls. 2556), 

parágrafo 52 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2532), parágrafo 42 da PNI da visada Penafiel (fls. 2539), 

parágrafo 49 da PNI da visada Portimonense (fls. 2521), parágrafos 36 e 37 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2511), 

parágrafo 47 da PNI da visada Varzim (fls. 2485), parágrafo 46 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2475). 

1347 Cf. parágrafo 51 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2467), parágrafo 52 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2457), parágrafo 51 da PNI da visada Boavista (fls. 2448), parágrafo 46 da PNI da visada Sporting de Braga 

(fls. 2503), parágrafo 48 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2439), parágrafo 50 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 

2565), parágrafo 49 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2548), parágrafo 53 da PNI da visada Paços de Ferreira 

(fls. 2530), parágrafo 50 da PNI da visada Portimonense (fls. 2521), parágrafo 38 da PNI da visada Rio Ave (fls. 

2512) e parágrafo 47 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2493). 

1348 

 Cf. parágrafo 53 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2467), parágrafo 54 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2458), parágrafo 47 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2503), parágrafo 52 da PNI da visada Gil 

Vicente (fls. 2565), parágrafo 55 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2531), parágrafo 51 da PNI da visada 
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1695. Pelo exposto, as visadas concluem que a pandemia COVID-19 impactou financeiramente e 

estruturalmente o futebol profissional em geral, e a sua situação em particular, impacto 

que apontam poder durar até, pelo menos, 2024 – facto que consideram não poder ser 

desconsiderado pela AdC para efeitos de determinação de coima aplicável1349.    

1696. Mais entendem estas visadas ser impraticável o eventual pagamento de qualquer coima, 

mas em especial uma que possa ascender a 10% do seu volume de negócios ou que se 

afaste do mínimo legal. Fundamentam esta impraticabilidade pela falta de meios 

financeiros para tanto, referindo que tal as colocaria numa posição vulnerável que poria 

em causa a sua sustentabilidade no imediato e a médio prazo1350. 

 

Portimonense (fls. 2521), parágrafo 49 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2494) e parágrafo 47 da PNI da visada 

Vilafranquense (fls. 2476).  

1349 Cf. parágrafos 55 a 57 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2467 e 2468), parágrafos 56 a 58 da PNI 

da visada Belenenses (fls. 2458), parágrafos 53 a 55 da PNI da visada Boavista (fls. 2448 e 2449), parágrafos 

48 a 50 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2503), parágrafos 43 a 45 da PNI da visada Covilhã (fls. 2573), 

parágrafos 50 a 52 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2439), parágrafos 54 a 56 da PNI da visada Gil Vicente 

(fls. 2566), parágrafos 52 a 54 da PNI da visada Leixões (fls. 2584 e 2585), parágrafos  51 a 53 da PNI da visada 

Mafra (fls. 2556), parágrafos 51 a 53 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2548), parágrafos 56 a 58 da PNI da 

visada Paços de Ferreira (fls. 2531), parágrafos 43 a 45 da PNI da visada Penafiel (fls. 2540), parágrafos  53 a 

55 da PNI da visada Portimonense (fls. 2522), parágrafos 40 a 42 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2512), 

parágrafos 52 a 54 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2494), parágrafos 48 a 50 da PNI da visada Varzim (fls. 

2485) e parágrafos 48 a 50 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2476). 

1350 Cf. parágrafo 58 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2468), parágrafo 59 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2458), parágrafo 56 da PNI da visada Boavista (fls. 2449), parágrafo 51 da PNI da visada Sporting de Braga 

(fls. 2504), parágrafo 46 da PNI da visada Covilhã (fls. 2573), parágrafo 53 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 

2439), parágrafo 57 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2566), parágrafo 55 da PNI da visada Leixões (fls. 2585), 

parágrafo 54 da PNI da visada Mafra (fls. 2557), parágrafo 54 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2548), parágrafo 

59 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2531), parágrafo 46 da PNI da visada Penafiel (fls. 2540), parágrafo 

56 da PNI da visada Portimonense (fls. 2522), parágrafo 43 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2512), parágrafo 55 

da PNI da visada Santa Clara (fls. 2494), parágrafo 51 da PNI da visada Varzim (fls. 2485), parágrafo 51 da PNI 

da visada Vilafranquense (fls. 2476). 
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1697. Notam que este cenário poderia resultar numa ausência de capitais próprios e inerente 

falência técnica. Tal resultaria na incapacidade para pagar salários e, consequentemente, 

na potencial penhora de bens1351. 

1698. Mencionam, também, um conjunto de regras que os clubes profissionais devem seguir, 

pelas quais se verifica a sustentabilidade financeira das sociedades desportivas, com vista 

a assegurar a sustentabilidade das competições – e assim, indicam, a sua integridade1352. 

1699. A visada Oliveirense, em especial, sublinha que não se qualificou para as competições 

profissionais na época 2021/2022, o que terá um impacto acrescido nas suas receitas1353. 

1700. Em sentido idêntico, a visada Rio Ave relata que a descida de divisão para a Segunda Liga 

irá também impactar significativamente a sua receita1354. 

 

1351 Cf. parágrafo 61 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2468), parágrafo 62 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2458), parágrafo 59 da PNI da visada Boavista ((fls. 2449), parágrafo 54 da PNI da visada Sporting de Braga 

(fls. 2504), parágrafo 49 da PNI da visada Covilhã (fls. 2574), parágrafo 56 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 

2440), parágrafo 60 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2566), parágrafo 58 da PNI da visada Leixões (fls. 2585), 

parágrafo 57 da PNI da visada Mafra (fls. 2557), parágrafo 57 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2549), parágrafo 

62 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2531), parágrafo 49 da PNI da visada Penafiel (fls. 2540), parágrafo 

59 da PNI da visada Portimonense (fls. 2522), parágrafo 46 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2513), parágrafo 58 

da PNI da visada Santa Clara (fls. 2494), parágrafo 54 da PNI da visada Varzim (fls. 2485), parágrafo 54 da PNI 

da visada Vilafranquense (fls. 2476). 

1352 Cf. parágrafos 62 a 65 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2468), parágrafos 63 a 66 da PNI da visada 

Belenenses (fls. 2458 e 2459), parágrafos 60 a 63 da PNI da visada Boavista (fls. 2449), parágrafos 55 a 60 da 

PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2504), parágrafos 50 a 53 da PNI da visada Covilhã (fls. 2574), parágrafos 

57 a 60 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2440), parágrafos 61 a 64 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2566), 

parágrafos 59 a 62 da PNI da visada Leixões (fls. 2585), parágrafos 58 a 61 da PNI da visada Mafra (fls. 2557), 

parágrafos 63 a 66 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2531 e 2532), parágrafos 50 a 53 da PNI da visada 

Penafiel (fls. 2540), parágrafos 60 a 63 da PNI da visada Portimonense (fls. 2522), parágrafos 48 a 52 da PNI 

da visada Rio Ave (fls. 2513), parágrafos 59 a 64 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2495), parágrafos 55 a 58 da 

PNI da visada Varzim (fls. 2485 e 2486) e parágrafos 55 a 58 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2476 e 2477). 

1353 Cf. parágrafo 58 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2549). 

1354 Cf. parágrafo 47 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2513). 
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1701. Assim, referem que caso não cumpram com as suas obrigações financeiras, não poderão 

participar nas competições profissionais, o que resultará num impacto financeiro 

extremamente acentuado nas suas contas (impossibilidade de cumprir com obrigações, 

perda de patrocínios, receita de direitos televisivos e perda de jogadores), que, por seu 

turno, resultaria, como reportam, numa situação de insolvência – destarte, concluem que 

a aplicação de uma coima, poria irremediavelmente em perigo a viabilidade económica das 

visadas1355. 

1702. Por fim, alegam que “quanto maior for o número de sociedades desportivas assim 

arredadas das competições profissionais, maior é o risco da sustentabilidade e 

sobrevivência das mesmas, ficando irremediavelmente afetada a respetiva 

integridade”1356.  

1703. Como tal, entendem estas visadas que em caso de decisão de condenação (o que não 

concedem, requerendo o arquivamento ou mera admoestação), deve a AdC conceder uma 

 

1355 Cf. parágrafos 66 a 72 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2468 e 2469), parágrafos 63 a 66 da PNI 

da visada Belenenses (fls. 2458 e 2459), parágrafos 60 a 63 da PNI da visada Boavista (fls. 2449), parágrafos 

55 a 60 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2504), parágrafos 50 a 53 da PNI da visada Covilhã (fls. 2574), 

parágrafos 57 a 60 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2440), parágrafos 61 a 64 da PNI da visada Gil Vicente 

(fls. 2566), parágrafos 59 a 62 da PNI da visada Leixões (fls. 2585), parágrafos 58 a 61  da PNI da visada Mafra 

(fls. 2557), parágrafos 63 a 66 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2531 e 2532), parágrafos 50 a 53 da PNI 

da visada Penafiel (fls. 2540), parágrafos 60 a 63 da PNI da visada Portimonense (fls. 2522), parágrafos 48 a 

52 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2513), parágrafos 59 a 64 da PNI da visada Santa Clara (fls. 249), parágrafos 

55 a 58 da PNI da visada Varzim (fls. 2485 e 2486), parágrafos 55 a 58 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 

2476 e 2477). 

1356 Cf. parágrafo 74 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2469), parágrafo 76 da PNI da visada Belenenses 

(fls. 2460), parágrafo 73 da PNI da visada Boavista (fls. 2450), parágrafo 70 da PNI da visada Sporting de Braga 

(fls. 2506), parágrafo 62 da PNI da visada Covilhã (fls. 2575), parágrafo 70 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 

2441), parágrafo 74 da PNI da visada Gil Vicente (fls. 2567), parágrafo 71 da PNI da visada Leixões (fls. 2586), 

parágrafo 70 da PNI da visada Mafra (fls. 2558), parágrafo 76 da PNI da visada Paços de Ferreira (fls. 2533), 

parágrafo 62 da PNI da visada Penafiel (fls. 2541), parágrafo 72 da PNI da visada Portimonense (fls. 2523), 

parágrafo 62 da PNI da visada Rio Ave (fls. 2514), parágrafo 74 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2496), 

parágrafo 67 da PNI da visada Varzim (fls. 2487) e parágrafo 67 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2478). 
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dispensa ou, no limite, redução substancial de coima para um valor próximo do mínimo 

legal, por incapacidade de pagamento1357.  

1704. Por seu turno, a visada Famalicão sublinha que a sua participação na Primeira Liga na 

época 2019/20 resultava de uma recém promoção, o que a colocava numa posição de 

particular fragilidade na época dos factos1358. 

1705. Frisando que as suas fontes de receita “estão intrinsecamente ligadas ao interesse que o 

clube gera junto dos consumidores”1359 e que a participação numa competição como a 

Primeira Liga tem irrefutável impacto do ponto de vista financeiro, a visada argui que “a 

permanência nesta competição constitui um objetivo estratégico fundamental”, cuja 

concretização depende de investimento na equipa, o que por sua vez depende da 

preservação das fontes de receita1360. 

1706. Em resposta a um pedido de elementos, a visada Famalicão refere ainda que, 

provisionalmente, a 31.12.2021 registava um resultado líquido negativo, estando a realizar 

uma “época modesta (…) não muito longe dos lugares de despromoção”, com impacto em 

receitas, tais como, de patrocínios ou merchandising. Sublinha ainda o impacto da 

ausência de receitas de prémios de classificação. Como tal, alega que se encontra “numa 

situação financeira deficitária, agravada pela pandemia, que gerou uma retração sem 

 

1357 Cf. parágrafos 75 a 79 da PNI da visada Académico de Viseu (fls. 2469 e 2470), parágrafos 77 a 81 da PNI 

da visada Belenenses (fls. 2460), parágrafos 74 a 78 da PNI da visada Boavista (fls. 2450 e 2451), parágrafos 

71 a 75 da PNI da visada Sporting de Braga (fls. 2506), parágrafos 63 a 67 da PNI da visada Covilhã (fls. 2575), 

parágrafos 71 a 75 da PNI da visada Estoril Praia (fls. 2441), parágrafos 75 a 79 da PNI da visada Gil Vicente 

(fls. 2568), parágrafos 72 a 76 da PNI da visada Leixões (fls. 2586 e 2587), parágrafos 71 a 75 da PNI da visada 

Mafra (fls. 2558 e 2559), parágrafos 59 a 63 da PNI da visada Oliveirense (fls. 2549), parágrafos 77 a 81 da PNI 

da visada Paços de Ferreira (fls. 2533), parágrafos 63 a 67 da PNI da visada Penafiel (fls. 2541 e 2542), 

parágrafos 73 a 77 da PNI da visada Portimonense (fls. 2524), parágrafos 63 a 67 da PNI da visada Rio Ave (fls. 

2514 a 2515), parágrafos 75 a 79 da PNI da visada Santa Clara (fls. 2496 e 2497), parágrafos 68 a 72 da PNI da 

visada Varzim (fls. 2487), parágrafos 68 a 72 da PNI da visada Vilafranquense (fls. 2478).  

1358 Cf. fls. 1883 – parágrafo 14 PNI da visada Famalicão. 

1359 Cf. fls. 1884 – parágrafo 17 da PNI da visada Famalicão. 

1360 Cf. fls. 1884 – parágrafos 19 e 22 da PNI da visada Famalicão. 
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precedentes no setor do futebol profissional, debatendo-se ainda com perspetivas muito 

limitadas, do ponto de vista das receitas, em virtude de uma performance desportiva 

menos conseguida na época em curso.”1361. 

1707. A visada Académica alega que atravessa uma grave crise financeira, a qual deverá ser tida 

em conta pela AdC, porquanto, nomeadamente: (i) desde a época desportiva de 2018/2019 

que tem apresentado resultados líquidos negativos, (ii) se encontra em falência técnica 

desde o ano da sua constituição; (iii) o seu passivo na época desportiva de 2020/2021 foi 

superior a dez milhões de euros; e (iv) foi entretanto despromovida da Segunda Liga, o 

que, segundo esta visada, “resultará em nova redução muitíssimo significativa das suas 

receitas” 1362. 

1708. A visada Sporting referiu na sua PNI que a AdC deveria ter em conta “o fortíssimo impacto 

financeiro da pandemia na Visada (com prejuízos acumulados até ao final da época 

desportiva de 2020/21 que se estimam presentemente em 20 milhões)”1363. 

1709. De forma generalizada, as visadas descrevem um impacto negativa na sua situação 

económica por força da pandemia COVID-19, como descrito nos parágrafos 972 a 996. 

22.2.8.3. Análise da AdC e conclusões 

1710. A pandemia COVID-19 impactou negativamente nas fontes de receitas operacionais das 

sociedades desportivas, sobretudo ao nível das receitas de bilhética e de merchandising, 

tendo tido também um impacto indireto, mais difícil de quantificar, relacionado com a 

valorização e venda dos direitos desportivos de jogadores (cf. parágrafo 81). Note-se, 

contudo, que a pandemia COVID-19 não teve impacto financeiro, pelo menos para os 

clubes da Primeira Liga, na principal rubrica de receitas operacionais: as receitas de 

transmissão televisiva. 

1711.  Acresce que resultou das diligências complementares de prova que algumas sociedades 

desportivas recorreram a um leque alargado de soluções financeiras para mitigarem o 

 

1361 Cf. fls. 4583. 

1362 Cf. fls. 4188v – página 2 da PNI da visada Académica e fls. 5514 – parágrafos 20 a 28 da PNI da visada 

Académica ao ofício da AdC com a ref.ª interna S-AdC/2022/1691. 

1363 Cf. fls. 2842 – parágrafo 53, (v) da PNI da visada Sporting. 
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impacto da pandemia COVID-19, como o recurso a antecipação de receitas (factoring), 

redução de investimentos, renegociação de prazos de pagamentos com fornecedores e 

credores, adesão às moratórias bancárias e ao lay-off (cf. parágrafo 81). 

1712. Por outro lado, em 16.03.2020 a LPFP elaborou um documento intitulado “Plano de 

Suporte Económico – Coronavírus / COVID-19”, no qual se lê que “[p]ara apoiar este período 

de crise e diminuir os impactos, a Liga Portugal decidiu implementar um conjunto de 

medidas excecionais e de aplicação imediata”.  

1713. Aquelas medidas incluíam uma linha de apoio à tesouraria disponibilizada pela LPFP, até 

20.000 euros, por Sociedade Desportiva, para fazer face a dificuldades de tesouraria 

imediata, para um conjunto de despesas elegíveis1364. Assim, à data dos comunicados as 

sociedades desportivas já tinham conhecimento da possibilidade de beneficiarem destas 

medidas com vista a mitigar o impacto financeiro da pandemia COVID-19, com especial 

relevo, dado os montantes em causa, para as sociedades desportivas com menor 

capacidade financeira (cf. parágrafos 1047 a 1050). 

1714. Considerando as informações relativas à época desportiva 2020/2021 disponibilizadas 

pelas visadas, constata-se que, para a maioria das visadas, as receitas operacionais 

aumentaram em relação à época desportiva 2019/20201365, em resultado, por exemplo, da 

reabertura dos estádios que possibilitou o aumento das receitas de bilhética. 

1715. Finalmente, salienta-se que os valores a considerar para efeitos da aplicação do disposto 

no n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, nomeadamente no que se refere à determinação 

do montante de base da coima nos termos das LdO1366, dizem respeito ao volume de 

negócios relativo à época desportiva 2019/2020. Deste modo, o impacto financeiro da 

 

1364 Cf. “Plano de Suporte Económico – Coronavírus / COVID-19”, de 16.03.2020, atualizado a 14.04.2020 (Cf. 

anexo 13, constante do CD-ROM a fls. 5523). 

1365 Verificou-se um aumento no volume de negócios para as sociedades desportivas Belenenses, Boavista, 

Tondela, Paços de Ferreira, FCP, Marítimo, Portimonense, Santa Clara, Braga, Sporting, Casa Pia, Cova da 

Piedade, Mafra, Estoril, Penafiel, Covilhã, Varzim e Vilafranquense (cf. parágrafos 1612 e Erro! A origem da r

eferência não foi encontrada.). 

1366 Cf. Linhas de Orientação da AdC sobre a Metodologia a Utilizar na Aplicação de Coimas, no âmbito do 

artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012, parágrafos 17 a 28. 
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pandemia, com especial incidência na época desportiva 2019/2020, foi devidamente 

ponderado pela AdC na determinação da sanção a aplicar. 

1716. No caso da visada Desportivo das Aves, em especial, a AdC terá em conta que esta 

sociedade foi declarada insolvente por sentença de 07.01.2021, transitada em julgado em 

28.01.2021. 

22.2.9. Antecedentes contraordenacionais jusconcorrenciais das infratoras 

1717. Não são conhecidas condenações prévias, que tenham transitado em julgado, das visadas 

no domínio da aplicação da Lei n.º 19/2012. 

22.2.10. Colaboração prestada à AdC até ao termo do procedimento 

22.2.10.1. Análise da AdC em sede de NI 

1718. A LPFP respondeu no prazo fixado a todos os pedidos de elementos da Autoridade.  

1719. No entanto, a LPFP prestou à AdC informações contraditórias nos termos que se passam 

a descrever. 

1720. De acordo com o afirmado pela LPFP na sua Pronúncia (cf. parágrafo 7), os comunicados 

supra referidos de 07.04.2020 e 08.04.2020 resultaram de reuniões ocorridas no dia 7 e no 

dia 8 de abril, do Presidente da LPFP com os Presidentes dos clubes da Liga NOS e da 

LigaPro, respetivamente1367 (cf. parágrafos 10 a 15 da Pronúncia). 

1721. Por outro lado, e em resposta ao pedido de elementos da AdC de 03.06.20201368, veio a 

LPFP afirmar que “[…] embora a comunicação a que aqui se responde faça referência a 

duas reuniões, em 07 e 08 de abril respetivamente, apenas a primeira teve efetivamente 

lugar. Pelo que, no que respeita à reunião de 08.04.2020 – que não existiu não nos será 

possível fornecer qualquer tipo de informação”1369. Afirmou ainda a LPFP que “o tema dos 

 

1367 Cf. fls. 19 a 22, ref.ª E-AdC/2020/2521. 

1368 Cf. fls. 49 a 54, ref.ª S-AdC/2020/1827. 

1369 Cf. fls. 55 a 62, ref.ª E-AdC/2020/3128, parágrafo 5 da resposta. 
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comunicados em causa foi apenas discutido na reunião de Presidentes que teve lugar no 

dia 07.04.2020”1370. 

1722. Posteriormente, e nomeadamente em face da contradição das respostas da LPFP quanto 

à factualidade ocorrida no dia 08.04.2020, impôs-se enviar à LPFP novo pedido de 

elementos, o que a AdC fez no dia 29.06.20201371. 

1723. Na resposta àquele pedido de elementos, veio a LPFP afirmar que: “a comunicação que foi 

publicada no sítio da Liga Portugal em 08 de abril decorreu de um encontro de 

videoconferência […]”; com efeito, “no dia 08 de abril […] os clubes da LigaPro juntaram-se 

e foram discutindo vários temas entre eles tendo manifestado preocupação idêntica à 

afirmada no dia anterior pelos clubes da Liga NOS. Assim, sem qualquer formalismo, sem 

qualquer intenção de uma deliberação expressa com vista a coartar a liberdade do 

mercado […] também eles entenderam ser oportuno fazer uma comunicação nos mesmos 

termos”1372. 

1724. A Autoridade terá em consideração a natureza contraditória das informações prestadas, 

no momento da determinação concreta da coima caso venha a ser proferida decisão final 

condenatória. 

22.2.10.2. Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

1725. A visada Sporting entende ser de relevante para a conclusão da instrução referir a 

colaboração por si prestada à AdC1373. 

1726. A LPFP realça a colaboração prestada à AdC “por todas as visadas, em particular pela Liga, 

na explicação e densificação do putativo mercado relevante e até na revelação […] do 

contexto e da materialidade do comportamento em causa)”1374. Mais referindo que “não se 

logra entender, nem se pode aceitar, a imputação da pretensa colaboração contraditória 

 

1370 Idem, parágrafo 7.a). 

1371 Cf. fls. 72 a 76, ref.ª S-AdC/2020/2134. 

1372 Cf. fls. 77 a 81, ref.ª E-AdC/2020/3612, página 3.  

1373 Cf. fls. 2825 – parágrafo 391 da PNI da visada Sporting. 

1374 Cf. fls. 2952 - parágrafo 1160 da PNI da visada LPFP. 
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a que se alude nos §§ 557 e seguintes da Nota de Ilicitude, no que concerne aos 

esclarecimentos prestados pela Liga sobre o contexto do comunicado de 8 de abril.”1375. 

22.2.10.3. Análise da AdC e conclusões 

1727. Para efeitos da determinação da medida concreta da coima, a Autoridade considera que 

as visadas destinatárias da presente Decisão atuaram, ao longo do inquérito e da instrução 

do processo, em conformidade com as normas aplicáveis, cumprindo com o dever legal de 

colaboração com a Autoridade que sobre elas incide, incluindo a LPFP; não sendo tidos em 

conta, para este efeito, os elementos referidos na NI e refletidos nos parágrafos 1718 a 

1724 da presente Decisão, face aos elementos trazidos aos autos em sede de instrução do 

processo. 

22.2.11. Conclusão  

1728. Tendo em conta os critérios analisados na presente secção, bem como os demais 

elementos constantes dos autos, mormente referentes às circunstâncias da prática 

imputada e ao grau de participação dos respetivos agentes, a par da duração da infração 

relativamente a cada uma das visadas, a AdC determina a medida concreta da coima 

tomando em consideração, designadamente, a natureza concreta e gravidade da prática 

sancionada e as circunstâncias da sua implementação, a situação económica das visadas 

e, bem assim, a dimensão do setor económico em causa.  

1729. De acordo com as LdO, em regra, a AdC toma por base o volume de negócios relacionado 

com a infração. No entanto, tendo em conta que os elementos e informações disponíveis 

nos autos não permitem determinar o volume de negócios relacionado com a infração, a 

AdC recorrerá ao volume de negócios total das visadas pelo processo, como montante de 

base da coima a aplicar, nos termos do ponto 21 da Linhas das LdO. 

1730. No caso concreto, tendo em conta a gravidade e a duração da infração, a AdC considera 

suficientemente dissuasora a aplicação de uma coima às visadas cujo montante de base 

se situa em 3,5% do respetivo volume de negócios total, nos termos do parágrafo 25 das 

 

1375 Cf. fls. 2952 - parágrafo 1161 a 1165 da PNI da visada LPFP. 
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LdO. Na fixação desta percentagem a AdC atendeu à curta duração do acordo, bem como 

ao facto de o mesmo ter sido publicitado pelas visadas. 

1731. Na determinação da medida da coima, a AdC pode ter em consideração, numa apreciação 

de conjunto, circunstâncias que impliquem um aumento ou uma redução do montante de 

base da coima a aplicada às visadas, mormente as referidas nos parágrafos 32 e 33 das 

LdO. No presente caso não foram aplicados no cálculo da coima quaisquer fatores 

agravantes, tendo sido ponderada em sentido favorável às visadas, através da aplicação 

de uma redução de 15% sobre o montante base das coimas, a circunstância de ser a 

primeira vez que a AdC aplicou uma sanção relativamente a um acordo de não contratação 

de trabalhadores no setor do desporto.  

1732. No caso da visada Vitória FC, tendo em conta que do cálculo da respetiva coima nos termos 

referidos supra resultaria um montante que excederia 10% do volume de negócios desta 

visada realizado no exercício imediatamente anterior à presente Decisão, foi o mesmo 

reduzido por forma a corresponder ao montante equivalente a 10% daquele volume de 

negócios, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

   

22.3. Sanções acessórias aplicáveis 

1733. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, “caso a gravidade da 

infração e a culpa do infrator o justifiquem, a Autoridade da Concorrência pode determinar 

a aplicação, em simultâneo com a coima, a Publicação em Diário da República e num dos 

maiores jornais de circulação nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico 

relevante, a expensas do infrator, de extrato da decisão de condenação, ou, pelo menos, 

da parte decisória da decisão de condenação proferida no âmbito de um processo 

instaurado ao abrigo da presente lei, após o trânsito em julgado”. 

1734. Atendendo à matéria de facto provada e à qualificação jurídica operada na presente 

Decisão, à gravidade da infração cometida pelas visadas e a respetiva culpa com que 

incorreram na prática, avaliadas à luz das exigências de prevenção geral e especial a 

ponderar para estes efeitos, justifica-se a aplicação da sanção acessória referida no 

parágrafo anterior, bem como de outras medidas de conduta, nos termos do n.º 4 do artigo 

29.º da Lei n.º 19/2012. 
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1735. No que respeita à gravidade da infração, conforme referido na secção 21.3 supra, as 

visadas concluíram um acordo horizontal de não contratação de trabalhadores, o qual 

constitui uma prática restritiva da concorrência grave, pondo em causa o bom 

funcionamento do mercado, prejudicando os consumidores e originando efeitos nocivos 

sobre a eficiência económica. 

1736. Quanto à culpa das Visadas, na sequência do referido na secção 21.7 supra, resulta dos 

elementos de prova juntos aos autos que as mesmas agiram, para efeitos da conclusão do 

acordo ilícito objeto do presente processo, de forma livre, consciente e voluntária na 

prática da infração, com dolo e de forma ilícita e culposa, uma vez que, sabendo, ou 

devendo saber, da ilicitude do seu comportamento, ainda assim praticaram a 

contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência e no n.º 1 do artigo 

101.º do TFUE. 
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CONCLUSÃO 

1737. O comportamento identificado supra constitui um acordo de repartição de fontes de 

abastecimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência e da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE – suscetível de criar condições de atuação no 

mercado que não correspondem às suas normais condições de funcionamento e de 

provocar prejuízos graves e irreparáveis, ou de difícil reparação, na economia, no setor 

afetado, nos seus profissionais e nos consumidores. 

1738. As visadas restringiram assim a concorrência no mercado nacional de contratação de 

jogadores de futebol profissional masculino em que as sociedades desportivas visadas se 

encontram ativas, tendo praticado, cada uma, uma infração ao disposto no n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012 e ao disposto no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

1739. As visadas Belenenses, Boavista, Desportivo das Aves, Tondela, Famalicão, Paços de 

Ferreira, FCP, Gil Vicente, Marítimo, Moreirense, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, 

Sporting de Braga, SLB, Sporting, Vitória FC, Vitória SC e a LPFP, participaram no acordo a 

partir do dia 07.04.2020 e até dia 02.06.2020.  

1740. Já as visadas Académica de Coimbra, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, 

Feirense, Mafra, Estoril Praia, Penafiel, Leixões, Covilhã, Oliveirense, Varzim e 

Vilafranquense, participaram no acordo a partir do dia 08.04.2020 e até dia 02.06.2020. 

1741. O referido acordo preenche todos os elementos do tipo legal de contraordenação. As 

visadas agiram dolosamente, ou seja, de forma direta, livre, consciente e voluntária, tendo 

a intenção específica de limitar, de forma sensível, a concorrência entre os operadores 

participantes.  

1742. A contraordenação é punível mesmo no caso de conduta negligente (n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 19/2012).  

1743. Sendo considerada uma infração grave ao artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, é punível nos 

termos que resultam da conjugação das disposições constantes do n.º 1 do artigo 68.º e 

do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, com coima que não poderá exceder 10% do 

volume de negócios das visadas no exercício imediatamente anterior à decisão final 

condenatória proferida pela Autoridade. 
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1744. Acessoriamente, a Autoridade pode também promover a publicação, a expensas das 

visadas, da decisão proferida no âmbito dos presentes autos, no Diário da República e num 

jornal nacional de expansão nacional, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 71.º da Lei n.º 19/2012. 

1745. Sem prejuízo da nulidade dos acordos e práticas concertadas por efeito do disposto no n.º 

2 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e no n.º 2 do artigo 101.º do TFUE, tendo em conta as 

caraterísticas da infração cometida, as visadas devem abster-se do tipo de 

comportamentos objeto da presente Decisão, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 

19/2012.  

 

DECISÃO  

Tudo visto e ponderado, o conselho de administração da AdC decide:  

Artigo Primeiro 

Declarar que as visadas OS BELENENSES – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD, BOAVISTA FUTEBOL 

CLUBE, FUTEBOL SAD CLUBES DESPORTIVO DAS AVES – FUTEBOL, SAD – SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, CD TONDELA 

– FUTEBOL SAD, FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO – FUTEBOL SAD, FUTEBOL CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA, SDUQ, 

LDA., FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD, GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE – FUTEBOL, SDUQ, LDA., MARÍTIMO 

DA MADEIRA, FUTEBOL, SAD, MOREIRENSE FUTEBOL CLUBE – FUTEBOL, SAD, PORTIMONENSE FUTEBOL, SAD, RIO 

AVE FUTEBOL CLUBE – FUTEBOL SDUQ, LDA., SANTA CLARA AÇORES – FUTEBOL, SAD; SPORTING CLUBE DE BRAGA, 

FUTEBOL, SAD, SPORT LISBOA E BENFICA, FUTEBOL, SAD, SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD, VITÓRIA 

FUTEBOL CLUBE, SAD, VITÓRIA SPORT CLUBE – FUTEBOL, SAD, ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA - ORGANISMO 

AUTÓNOMO DE FUTEBOL, SDUQ, LDA., ACADÉMICO DE VISEU FUTEBOL CLUBE – FUTEBOL, SAD, CASA PIA ATLÉTICO 

CLUBE – FUTEBOL SDUQ, LDA., CLUBE DESPORTIVO DA COVA DA PIEDADE – FUTEBOL SAD, CLUBE DESPORTIVO 

FEIRENSE – FUTEBOL, SAD, CLUBE DESPORTIVO DE MAFRA – FUTEBOL, SDUQ, LDA., ESTORIL PRAIA – FUTEBOL, 

SAD, FUTEBOL CLUBE DE PENAFIEL, SAD, LEIXÕES SPORT CLUBE, FUTEBOL, SAD, SPORTING CLUBE DA COVILHÃ – 

FUTEBOL, SDUQ, LDA., UNIÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE – FUTEBOL, SAD, VARZIM SPORTING CLUB - FUTEBOL, 

SDUQ, LDA., UNIÃO DESPORTIVA VILAFRANQUENSE, FUTEBOL SAD, ao terem celebrado, e a E LIGA 

PORTUGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL, ao atuar como facilitadora de, um acordo de não contratação 

de jogadores profissionais de futebol que tivessem rescindido unilateralmente o seu contrato de 

trabalho, “evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de 
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quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época 

desportiva”, praticaram, cada uma, uma infração ao disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012 e na alínea c) do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

 

Artigo Segundo  

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Os Belenenses – 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, uma coima de € 135.000 (cento e trinta e cinco mil euros). 

Artigo Terceiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Boavista Futebol 

Clube, Futebol SAD, uma coima de € 99.000 (noventa e nove mil euros). 

Artigo Quarto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, não há lugar à aplicação de coima à 

visada Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD – Sociedade em Liquidação . 

Artigo Quinto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada CD Tondela – Futebol 

SAD, uma coima de € 139.000 (cento e trinta e nove mil euros). 

Artigo Sexto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Futebol Clube de 

Famalicão – Futebol SAD, uma coima de € 192.000 (cento e noventa e dois mil euros). 

Artigo Sétimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Futebol Clube de 

Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., uma coima de € 137.000 (cento e trinta e sete mil euros). 
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Artigo Oitavo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Futebol Clube do 

Porto, Futebol, SAD, uma coima de € 2.582.000 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil 

euros). 

Artigo Nono 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Gil Vicente Futebol 

Clube – Futebol, SDUQ, Lda., uma coima de € 164.000 (cento e sessenta e quatro mil euros). 

Artigo Décimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Marítimo da Madeira, 

Futebol, SAD, uma coima de € 199.000 (cento e noventa e nove mil euros). 

Artigo Décimo Primeiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Moreirense Futebol 

Clube – Futebol, SAD, uma coima de € 152.000 (cento e cinquenta e dois mil euros). 

Artigo Décimo Segundo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Portimonense Futebol, 

SAD, uma coima de € 111.000 (cento e onze mil euros). 

Artigo Décimo Terceiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Rio Ave Futebol Clube 

– Futebol SDUQ, Lda., uma coima de € 163.000 (cento e sessenta e três mil euros). 

Artigo Décimo quarto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Santa Clara Açores – 

Futebol, SAD, uma coima de € 132.000 (cento e trinta e dois mil euros). 
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Artigo Décimo Quinto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Sporting Clube de 

Braga, Futebol, SAD, uma coima de € 340.000 (trezentos e quarenta mil euros). 

Artigo Décimo Sexto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Sport Lisboa e Benfica, 

Futebol, SAD, uma coima de € 4.163.000 (quatro milhões, cento e sessenta e três mil euros). 

Artigo Décimo Sétimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Sporting Clube de 

Portugal – Futebol, SAD, uma coima de € 1.666.000 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil 

euros). 

Artigo Décimo Oitavo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Vitória Futebol Clube, 

SAD, uma coima de € 3.326 (três mil, trezentos e vinte e seis euros). 

Artigo Décimo Nono 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Vitória Sport Clube – 

Futebol, SAD, uma coima de € 506.000 (quinhentos e seis mil euros). 

Artigo Vigésimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Associação Académica 

de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., uma coima de € 24.000 (vinte e quatro 

mil euros). 

Artigo Vigésimo Primeiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Académico de Viseu 

Futebol Clube – Futebol, SAD, uma coima de € 24.000 (vinte e quatro mil euros). 
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Artigo Vigésimo Segundo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Casa Pia Atlético Clube 

– Futebol SDUQ, Lda., uma coima de € 8.000 (oito mil euros). 

Artigo Vigésimo Terceiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Clube Desportivo da 

Cova da Piedade – Futebol SAD, uma coima de € 32.000 (trinta e dois mil euros). 

Artigo Vigésimo Quarto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Clube Desportivo 

Feirense – Futebol, SAD, uma coima de € 22.000 (vinte e dois mil euros). 

Artigo Vigésimo Quinto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Clube Desportivo de 

Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., uma coima de € 20.000 (vinte mil euros). 

Artigo Vigésimo Sexto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Estoril Praia – Futebol, 

SAD, uma coima de € 27.000 (vinte e sete mil euros). 

Artigo Vigésimo Sétimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Futebol Clube de 

Penafiel, SAD, uma coima de € 15.000 (quinze mil euros). 

Artigo Vigésimo Oitavo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Leixões Sport Clube, 

Futebol, SAD, uma coima de € 19.000 (dezanove mil euros). 
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Artigo Vigésimo Nono 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Sporting Clube da 

Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., uma coima de € 26.000 (vinte e seis mil euros). 

Artigo Trigésimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada União Desportiva 

Oliveirense – Futebol, SAD, uma coima de € 16.000 (dezasseis mil euros). 

Artigo Trigésimo Primeiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Varzim Sporting Club 

- Futebol, SDUQ, Lda., uma coima de € 26.000 (vinte e seis mil euros). 

Artigo Trigésimo Segundo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada União Desportiva 

Vilafranquense, Futebol SAD, uma coima de € 14.000 (catorze mil euros). 

Artigo Trigésimo Terceiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à visada Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional, uma coima de € 141.000 (cento e quarenta e um mil euros). 

Artigo Trigésimo Quarto 

A título de sanção acessória, por a gravidade das práticas o justificar, e ao abrigo do artigo 71.º da 

Lei n.º 19/2012, ordena-se, ainda, às visadas indicadas no Artigo Primeiro que façam publicar, no 

prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, um extrato da mesma, a 

delimitar pela Autoridade, nos termos e conforme cópia que lhes será comunicada, na II Série do 

Diário da República e em jornal nacional de expansão nacional. 
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Artigo Trigésimo Quarto 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 92.º e na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 94.º do 

RGCO, é fixado em € 2000 (dois mil euros), o montante das custas a suportar por cada uma das 

visadas no presente processo. 

Artigo Trigésimo Quinto 

Advertir as visadas Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube, 

Futebol SAD, Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD – Sociedade em Liquidação, CD Tondela – 

Futebol SAD, Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, 

Lda., Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., 

Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, Portimonense 

Futebol, SAD, Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda., Santa Clara Açores – Futebol, SAD, 

Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD, Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, Sporting Clube de 

Portugal – Futebol, SAD, Vitória Futebol Clube, SAD, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Associação 

Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., Académico de Viseu 

Futebol Clube – Futebol, SAD, Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda., Clube Desportivo da 

Cova da Piedade – Futebol SAD, Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Clube Desportivo de 

Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., Estoril Praia – Futebol, SAD, Futebol Clube de Penafiel, SAD, Leixões 

Sport Clube, Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva 

Oliveirense – Futebol, SAD, Varzim Sporting Club - Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva 

Vilafranquense, Futebol SAD, e Liga Portuguesa de Futebol Profissional, nos termos do disposto 

no artigo 58.º do RGCO, de que:  

a) a presente Decisão é recorrível judicialmente no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos 

do disposto nos artigos 87.º da Lei n.º 19/2012 e 59.º do RGCO; 

b) em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência de julgamento 

ou, caso os visados pelo processo, o Ministério Público ou a Autoridade não se oponham, 

mediante simples despacho; 

c) nos termos do n.º 1 do artigo 88.º da Lei n.º 19/2012, o Tribunal conhece com plena jurisdição 

dos recursos interpostos nos termos da alínea a) supra, podendo, nessa medida, reduzir ou 

aumentar as coimas; 
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d) a coima aplicada a cada um dos visados pelo processo deverá ser paga, nos termos do n.º 5 

do artigo 84.º da Lei n.º 19/2012 no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes ao termo do 

prazo para a interposição de recurso judicial; ou no prazo de 10 (dez) dias úteis 

subsequentes à decisão de indeferimento da atribuição do efeito suspensivo e de prestação 

de caução por parte do Tribunal competente; 

e) em caso de impossibilidade de pagamento tempestivo, deverá o facto ser comunicado por 

escrito à Autoridade. 

 

 

 

Lisboa, 28 de abril de 2022 

 

O conselho de administração da AdC, 

 

X
Margarida Matos Rosa
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Maria João Melícias

Vogal

          

X
Miguel Moura e Silva

Vogal

 

 

 




