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DIREITO DO DESPORTO
Veja-se no desporto uma manifestação de um fenómeno
cultural ou de entretenimento, evidencie-se a sua componente
de atividade física de recreação ou a sua vertente de
competição profissional ou amadora, o desporto é hoje, 
inquestionavelmente, uma indústria pujante, que envolve um
universo significativo de agentes, desde atletas a dirigentes 
desportivos, de clubes e agremiações amadoras a sociedades 
desportivas, mas passando também pelas ligas, associações 
e federações desportivas e por um vasto leque de outros 
atores e indústrias que gravitam em torno do fenómeno 
desportivo, de que são exemplo os promotores de eventos 
desportivos, os produtores de equipamentos desportivos,
os investidores, os patrocinadores, as agências de publicidade 
e os órgãos de comunicação social.

Todo este universo contribui para a conceção do desporto 
como um fenómeno de massas, bem espelhado na visibilidade 
e atenção mediática de que beneficia a nível global, e faz
do setor uma área entusiasmante e complexa, altamente
regulamentada, cujas especificidades reclamam um consumo 
intenso de serviços jurídicos, não apenas de serviços
especializados em matéria de atividades ou organizações 
desportivas, mas essencialmente de serviços caracterizados 
por uma elevada transversalidade, em áreas que entrecruzam 
matérias tão díspares como direito dos contratos, direito 
laboral, direito comercial, direito administrativo, direito fiscal, 
entre outras.

Atenta à evolução do fenómeno e aos recentes desenvolvimentos
do setor, a SÉRVULO  dispõe de um corpo de advogados
especializados em Direito do Desporto, com ampla experiência
no apoio aos diversos agentes desportivos, prestando, nessa 
medida, um aconselhamento jurídico multidisciplinar e
integrado, tanto no âmbito da assessoria quotidiana, como no 
contencioso junto de órgãos jurisdicionais federativos e judiciais.



O QUE FAZEMOS
AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DESPORTIVA
◼ Elaboração e negociação de contratos de representação e gestão de carreiras desportivas;
◼ Assessoria jurídica em transferências nacionais e internacionais;
◼ Assessoria em acordos de cooperação desportiva entre clubes, nacionais e estrangeiros, com vista 
ao intercâmbio de atletas e treinadores;
◼ Acompanhamento em processos de reclamação de compensações por mecanismos de solidariedade
e direitos de formação. 

DIREITO LABORAL DESPORTIVO
◼ Elaboração e negociação de contratos de trabalho desportivo e contratos de formação desportiva;
◼ Assistência jurídica na gestão de acidentes de trabalho no exercício da atividade desportiva;
◼ Representação em processos de cobrança de valores devidos a atletas e treinadores;
◼ Acompanhamento em processos disciplinares e de rescisão por justa causa do contrato de trabalho.

DIREITO FISCAL DESPORTIVO
◼ Assessoria fiscal de operações e transações nacionais e internacionais e acompanhamento da respetiva
implementação;
◼ Tributação de agentes, praticantes desportivos, clubes e sociedades desportivas;
◼ Regime de IVA aplicável às competições e eventos desportivos;
◼ Acompanhamento em processos de contencioso tributário.



DIREITO PÚBLICO DESPORTIVO
◼ Elaboração de estatutos e regulamentos;
◼ Assistência a federações e associações desportivas no âmbito
do reconhecimento do estatuto de utilidade pública desportiva,
do reconhecimento da natureza profissional das competições
e no exercício de poderes públicos; 
◼ Assessoria na celebração de contratos-programa de desen-
volvimento desportivo;
◼ Elaboração de pareceres e informações jurídicas perante 
entidades da administração pública desportiva central, da 
administração pública desportiva regional e da administração 
pública local;
◼ Licenciamento de instalações desportivas;
◼ Apoio jurídico na organização de eventos desportivos;
◼ Assessoria e apoio jurídico nos domínios da água, dos resíduos,
do uso dos solos, entre outros.

CONTENCIOSO E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
DESPORTIVOS
◼ Representação em litígios de natureza desportiva junto
de órgãos jurisdicionais federativos e judiciais, nacionais e 
estrangeiros;
◼ Representação em litígios de direito administrativo emergentes 
da atividade e organização desportivas;
◼ Acompanhamento de processos junto do Tribunal Arbitral do 
Desporto (TAD) e do Court of Arbitration for Sport de Lausanne (CAS).

DIREITO PENAL DO DESPORTO
Representação em processos penais relacionados com a 
criminalidade no fenómeno desportivo, designadamente em 
matérias de:
◼ Corrupção no fenómeno desportivo;
◼ Responsabilidade por comportamentos antidesportivos;
◼ Manipulação de resultados e apostas desportivas online;
◼ Dopagem;
◼ Violência associada ao desporto.

DIREITO COMERCIAL E FINANCEIRO 
DESPORTIVO
◼ Elaboração e negociação de contratos de cooperação 
empresarial, contratos de distribuição (agência, concessão 
comercial e franchising), contratos de joint venture, entre outros;
◼ Constituição e acompanhamento corrente de Sociedades 
Anónimas Desportivas (SAD) e Sociedades Desportivas
Unipessoais por Quotas (SDUQ);



◼ Assessoria no cumprimento das regras de fair play financeiro da UEFA;
◼ Assessoria a sociedades cotadas no cumprimento dos seus deveres informativos perante o mercado 
e no seu relacionamento com a CMVM;
◼ Acompanhamento em ofertas públicas e particulares de valores mobiliários (designadamente, OPAs 
e operações de aumento de capital), em admissões à negociação em mercado regulamentado 
(IPO) e em operações de saída de mercado;
◼ Assessoria na estruturação e registo de fundos e organismos de investimento coletivo;
◼ Preparação e negociação de contratos de financiamento e garantias associadas a clubes ou socie-
dades desportivas;
◼ Assessoria no âmbito da contratação de seguros desportivos;
◼ Acompanhamento em processos de revitalização e insolvência.

CONCORRÊNCIA E DIREITO EUROPEU
◼ Assessoria em matérias de direito da concorrência, junto da Autoridade da Concorrência ou da 
Comissão Europeia;
◼ Acordos de compra e venda, conjunta ou individual, de direitos televisivos e direito da concorrência;
◼ Avaliação e representação em casos de auxílios de Estado (isenções, financiamento público de 
infraestruturas, clubes ou atividades desportivas);
◼ Assessoria em casos de restrição das liberdades de circulação no desporto (dopagem, seleções, regras 
de acesso a competições);
◼ Third Party Ownership (TPO) e direito da concorrência;
◼ Acesso a competições federadas, exclusividade e concorrência.

PROPRIEDADE INTELECTUAL, MEDIA E ENTERTAINMENT
◼ Assessoria relacionada com a gestão de direitos de imagem de praticantes desportivos;
◼ Direitos de propriedade industrial, designadamente proteção de marcas e símbolos dos agentes 
desportivos;
◼ Assessoria em questões relacionadas com contratos de patrocínio publicitário desportivo e contratos
de naming rights;
◼ Elaboração e negociação de contratos de cedência de direitos de transmissão televisiva;
◼ Assessoria em matérias de privacidade e dados pessoais;
◼ Apostas online e novos fenómenos desportivos (eSports). 



SÉRVULO & ASSOCIADOS

Fundada no final dos anos noventa em torno da figura do Professor Sérvulo Correia, a SÉRVULO 
tem uma posição consolidada entre as principais firmas portuguesas e é reconhecida pela qualidade
dos seus serviços jurídicos em todas as áreas relevantes do Direito.

A sua equipa multidisciplinar e de elevada competência é motivada por um único propósito: transformar
o sólido conhecimento jurídico na conceção de soluções robustas e na criação de valor para os seus Clientes.

A SÉRVULO conta com a confiança de muitas das principais entidades privadas e públicas dos mais 
variados sectores de atividade, nacionais e estrangeiras, e pauta os seus serviços com base em 
quatro pilares fundamentais: independência, dedicação, exigência e proximidade aos seus Clientes.


