Faculdade de Educação Física e Desporto

Faculdade de Direito
w w w . u l u s o f o n a . p t

Diretores
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Duração / Grau / ECTS
144 Horas / Pós-Graduação
(Formação Especializada) /
44 ECTS

Pós-graduação

Direito do Desporto

Pós-graduação
Direito do Desporto

Apresentação
Cada vez mais o direito tende a dividir-se em
especializações, possuindo a área do desporto, aspectos muito próprios e uma complexidade que só adequada preparação científica e aprofundamento particular permitem
compreender.
A maioria dos profissionais que trabalham,
tanto na área desportiva, como jurídica, não
desfrutam dos conhecimentos mínimos essenciais a um bom desempenho no âmbito
do direito relacionado com o desporto.
É aliás, uma área muito pouco explorada em
Portugal, mas com possibilidades de expansão
extraordinárias, situando-se entre aquelas
cujo mercado tem maiores probabilidades
de desenvolvimento.
No entanto, além do sector jurídico relacionado
com o desporto, esta pós-graduação fornece
conhecimentos nas mais variadas matérias
consideradas fundamentais para se conseguir compreender a globalidade do fenómeno
desportivo, como aliás é finalidade do Tratado
de Bolonha, estimulando o aprofundamento
de uma evolução e formação constantes, não
se limitando à aprendizagem específica do direito.
Pretende-se assim com este Curso suprir as
lacunas normalmente existentes, dotando os
interessados das habilitações latas indispensáveis a um correcto cumprimento de funções relacionadas com o ramo desportivo.
O mesmo funcionará em regime de Módulos,
com uma vertente muito prática, acompanhados por algumas conferências sobre assuntos considerados essenciais.
Objetivos/Competências
! Facultar conhecimentos especializados e
actuais nos domínios mais relevantes do
Direito Desportivo.
! Proporcionar o conhecimento indispensável
para o acompanhamento e aperfeiçoamento
futuros das matérias de Direito Desportivo,
onde se encontram já incluidos os novos diplomas legais, ministrados pelos próprios
autores que os legislaram.
! Permitir conhecer e compreender a integralidade dos temas essenciais relacionados
com a área jurídica desportiva, como por
exemplo a gestão de uma entidade ou a dopagem, pois só uma percepção ampla concede uma adequada instrução formativa.
Destinatários
! Licenciados em direito, ciências desportivas,
gestão, economia, administração ou áreas
cujas funções exijam conhecimentos relacionados com direito do desporto.
! Profissionais que exerçam ou que queiram
exercerem funções relacionadas com o desporto, nomeadamente gestores, empresários
e restantes agentes desportivos.
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Corpo Docente/Conferencistas
O Curso da Pós-Graduação em Direito do
Desporto dispõe de um Corpo Docente e conferencistas com relevante preparação científica,
constituído por Doutores, Mestres e Licenciados
possuidores de um excelente currículo científico, académico e profissional nas áreas leccionadas, designadamente:

Docentes
Mestre Miguel Furtado
Mestre Alexandre Miguel Mestre
Drº José Manuel Chabert
Professor Doutor Rui Teixeira Santos
Mestre Mário Guimarães
Professor Doutor Domingos de Sousa
Dr. Paulo Lourenço
Master Luís Cassiano
Drº Flávio Roques
Mestre José Luís Arnaut
Professor Doutor Luís Horta
Drº Fanha Vieira
Drº Pedro Afra
Professor Doutor João Leal Amado
Mestre Lúcio Correia
Mestre Gisela Nascimento
Conferencistas
A Pós Graduação é acompanhada por 7 Conferências com Conferencistas de destaque
na área apresentada, designadamente:
Professor Doutor José Manuel Meirim
Professor Doutor Maurício Ferrão
Professor Doutor Pedro Mil-Homens
Mestre Paulo Fischknecht
Dr. João Almeida
Dr. Tomaz Morais
Dr. Vasco Lynce
Avaliação
! Presenças obrigatórias de 75%.
! Trabalho Final sobre um dos temas de Direito

do Desporto com apresentação pública perante um júri.

Corrupção Desportiva.
Módulo - Espectáculo Desportivo (10h)
Organização e normas respectivas;
Direito à imagem, merchandising
e patrocínio desportivo;
Direito de Concorrência.
Direitos à Informação e Comunicação
Organização de Eventos Desportivos
Módulo - Disciplina Desportiva (8h)
Aspectos gerais e princípios da disciplina
desportiva;
Justiça e Contencioso desportivo.
Módulo - Noções Básicas de Planificação
e Gestão (12h)
Gestão privada desportiva;
Gestão pública desportiva.
Módulo - Mercado Laboral
no Desporto (22h)
Relação laboral dos funcionários nas
organizações desportivas;
Relação laboral dos atletas profissionais;
Segurança social desportiva;
Negociação colectiva desportiva;
Os Empresários desportivos;
Justiça Laboral Desportiva;
Recursos Humanos Desportivos.
Módulo - Prestação de Serviços
Desportivos (3h)
Desporto Aventura;
Formação;
Segurança.

Plano de Estudos
Unidade Curricular

Módulo - O Direito e a sua ligação ao
Desporto (6h)
Noções de direito do desporto;
Aparecimento do direito do desporto;
Necessidade do direito na área desportiva;
A Constituição e o Desporto.
Módulo - Direito Desportivo
Comunitário (10h)
Direito Comunitário e Desporto;
Olimpismo e Direito.
Módulo - Associativismo Desportivo (33h)
Regime Jurídico das Federações
Desportivas Nacionais e Internacionais;
Clubes e Sociedades Anónimas
Desportivas;
Mercado de Capitais no Desporto;
Administração Pública Desportiva.
Módulo - Fiscalidade no Desporto (10h)
Tributação no Desporto.
Módulo - Direito Civil e Penal
no Desporto (12h)
Responsabilidade Civil no Desporto;
Responsabilidade Penal no Desporto.
Módulo - Aspectos Sociais do Desporto
e Ética Desportiva (18h)
Aspectos sociais e políticos do desporto;
Violência associada ao Desporto;
Aspectos Gerais da Luta Antidopagem;
Dopagem e Gestão de Resultados;
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