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Resumo 

 
A profissão de agente desportivo tem ganho destaque ao longo dos últimos anos. 

Assim é, que o seu leque de funções é cada vez mais abrangente e a sua imagem associada 

a desportos com elevado poderio económico. 

A nível europeu é no futebol que atinge o seu expoente máximo pelo que a FIFA, 

em conjunto com as suas associações membro, se vem ocupando da regulação da 

atividade. Simultaneamente, em termos nacionais, também os Estados têm 

progressivamente enquadrado o agente desportivo na sua legislação. 

Recuperando o futebol, o “FIFA Players’ Agents Regulations”, de 2008, é o 

regulamento que durante os últimos anos vinha estabelecendo e orientando a atividade do 

agente de jogadores. No entanto, face a comportamentos e atitudes pouco congruentes 

com a transparência no futebol, bem como a crescentes situações de conflito entre as 

partes, a FIFA decidiu elaborar um novo conjunto de normas. 

O “FIFA Regulations on Working with Intermediaries” entrou em vigor a 1 de 

Abril de 2015 e trouxe consigo um conjunto de novidades que provocarão alterações 

radicais no modo de operar dos novos intermediários. 

Nesta ótica, surge o debate sobre se tais alterações constituem uma desregulação 

da atividade ou simplesmente o nascimento de um novo sistema de regulação. É crucial 

compreender a natureza da mudança bem como os impactos e consequências que dela 

advirão. 

 Será ela positiva e mais eficaz? 

 

Palavras-chave: agente desportivo, agente de jogadores, conflitos, FIFA, futebol, 

intermediários, mudança, normas, regulamento, transparência. 
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Abstract 

 
Over the last years, the profession of the sports agent has become more prominent. 

Therefore, their activity take on an increasing broad range of tasks and their image is 

mostly associated to sports with high economic potential. 

In Europe, football is their main field of action, thus FIFA jointly with its members 

associations had decided to regulate the activity. Simultaneously, many countries have 

been progressively incorporating the role of the sports agent into their legislation. 

The “FIFA Players’ Agents Regulations” 2008, is the last version of the regulation 

that over the last few years has determined and oriented the activity of players’ agents. 

However due to some attitudes and behaviour that are not consistent with transparency in 

football, as well as the growing number of conflicts between parties, FIFA has decided to 

produce a new set of rules. 

The “FIFA Regulations on Working with Intermediaries” is in force since April 1 

of 2015 and brought some innovations that will lead to extreme changes in the way that 

new intermediaries will operate. 

We may ask if these changes represent a deregulation of the activity or they are 

simply the beginning of a new regulation system. It is crucial to understand the nature to 

the proposed change and also the impact and consequences that will come from it. 

Will it be positive and more efficient? 

 

Keywords: sports agent, players’ agents, conflicts, FIFA, football, intermediaries, change, 

regulation, rules, transparency. 
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Introdução 
 

A profissão de agente desportivo1 apresenta-se atualmente como uma das mais 

fascinantes no panorama desportivo nacional e internacional. Trata-se de uma figura 

capaz de suscitar a curiosidade de quem acompanha com relativa atenção o fenómeno 

desportivo, altamente mediatizado e gerador de elevados fluxos financeiros, 

personificando o que muitos dirão ser a profissão ideal (Rodrigues, 2012).  

O presente estudo visa compreender a evolução da profissão de agente desportivo 

e a forma como esta se vem conectando com o desporto atual. A pesquisa centra-se 

maioritariamente no futebol profissional e na realidade dos agentes de jogadores2. 

Ao longo dos últimos 20 anos, a FIFA desenvolveu progressivamente um papel 

regulador sobre a atividade dos agentes de jogadores, desde uma total proibição de 

envolvimento no processo desportivo ao reconhecimento e consequente controlo da 

profissão. As normas fundamentais que resumem grande parte dessa intervenção estão 

presentes no “FIFA Players’ Agents Regulations”, atualizado em 2008. 

No fim da década passada a FIFA anunciou que o regulamento em questão havia 

falhado e que o controlo sobre a atividade não apresentara os resultados desejados.  

Mas quais as principais razões deste fracasso? De acordo com a FIFA, o facto de 

apenas 25 a 30% das transferências envolverem agentes licenciados terá sido uma das 

causas substanciais. Na verdade, de acordo com alguns resultados apresentados pelo 

TMS3 da FIFA referentes ao ano de 2012, de um total de 11 552 transferências 

internacionais, somente 19% (2199) envolveram a presença de pelo menos um agente 

licenciado, fosse em representação de clube ou de jogador. Mais uma vez se questiona o 

porquê destes acontecimentos e quais as medidas a tomar. 

Com a perspetiva de um futuro mais claro e transparente, o Comité Executivo da 

FIFA aprovou recentemente uma nova regulamentação da denominada atividade de 

intermediários na transação e contratação de futebolistas profissionais. Trata-se do “FIFA 

                                                             
1 Agente Desportivo (Sports Agent) é o termo utilizado por grande parte da bibliografia Internacional, para 
designar a atividade em questão. 
2 Termo utilizado pela FIFA, para designar o agente desportivo, direcionado, claro está, para a modalidade 
de Futebol. 
3 O FIFA TMS foi criado em 2007 com o objetivo de aumentar a integridade e transparência no mercado 
de transferências do futebol profissional. A empresa vem recolhendo informação sobre o mercado 
internacional de transferências desde Outubro de 2010. 
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Regulations on Working with Intermediaries” cuja entrada em vigor aconteceu no 

passado 1 de Abril de 2015.  

Os dois regulamentos acima mencionados balizam grande parte da pesquisa aqui 

evidenciada, pelo que serão pormenorizadamente analisados e questionados ao longo do 

estudo. É a partir destes que se define a pergunta inicial que irá nortear o estudo e à qual 

se pretende dar resposta no final: A entrada em vigor dos “intermediários” e o fim dos 

“agentes” representa a desregulação da atividade? Ou tratar-se-á da implementação de 

um novo modelo de regulação para quem a exerce? Em caso de desregulação, será esta 

vantajosa? Ou sendo um novo modelo, quais os potenciais conflitos na sua 

implementação? Para tal, e de forma a responder a todas as questões, importa conhecer 

de forma rigorosa ambos os regulamentos, compreendendo todo o envolvimento que 

levou a FIFA a esta tomada de decisão.  

De uma forma geral e não tão abrangente, abordar-se-á também, numa fase inicial, 

a importância e crescimento do agente desportivo no panorama europeu e o modo como 

este é regulado tanto a nível privado, através das federações desportivas, como mais 

especificamente, no tratamento normativo dado pelo direito português.  

O Capítulo 1 surge como introdução ao tema, contextualizando a atividade do 

agente desportivo em geral e mais especificamente a sua evolução no futebol europeu. 

Após um primeiro enquadramento e posterior caraterização da atividade, falar-se-á de um 

dos aspetos que distingue a profissão e de certa forma a associa ao futebol atual, ou seja, 

a forma como invariavelmente se conecta a modalidades de elevado potencial económico. 

No segundo capítulo o foco estará na regulação da atividade. Importa reconhecer 

quais os intervenientes nesse processo e a forma como se relacionam. Novamente, após 

uma abordagem universal, a relevância do estudo aponta para o modo como as FDI, em 

particular a FIFA, se estrutura e interage com as federações nacionais e Estados. Antes 

do término centrar-se-á toda a informação no tratamento dado pelo regime jurídico 

português à atividade de empresário desportivo4. 

O Capítulo 3 introduz a análise detalhada do principal texto normativo que nos 

últimos anos vinha determinando, à escala global, a atividade de agente de jogadores, o 

FIFA PAR 2008. Apesar de recentemente a FIFA ter optado por uma nova abordagem 

                                                             
4 No regime jurídico português optou-se pela designação de empresário desportivo: 
 RJCTPD - Artigo 2.º, alínea d); 
 LBAFD - Artigo 37.º; 
 RRPAD - Artigo 2.º, alínea d). 
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para o futuro da atividade, torna-se crucial, para o desenvolvimento do estudo, explorar e 

conhecer o anterior regulamento, dominando todos os processos e ações que moldam a 

atividade de um agente de jogadores. 

O Capítulo 4 apresenta-se como um capítulo de transição entre os dois 

regulamentos. Serão identificadas as acentuadas dificuldades de regulação da atividade, 

bem como as consequentes causas que originaram a mudança. Terminar-se-á com uma 

breve introdução do novo conceito de intermediário, o qual será minuciosamente 

explorado na etapa seguinte. 

Assim, serão conhecidas no Capítulo 5 todas as caraterísticas do novo FIFA RWI 

2015. À medida que se avançar na análise do novo regulamento existirá a constante 

preocupação de enquadrar os principais aspetos que limitarão a atividade do 

“intermediário”5, identificando igualmente as normas que divergem do FIFA PAR 2008. 

Analisados e estudados de forma detalhada os dois regulamentos, o Capítulo 6 

procura responder às questões principais do trabalho, justificando a denominação de 

“nova regulação” ao invés de desregulação. 

Mais do que os benefícios e vantagens do novo sistema, os quais só serão visíveis 

após a sua implementação, o capítulo introduz sim um conjunto de questões relacionadas 

com o novo regulamento que poderão levar a conflitos e comportamentos que diminuirão 

a esperada eficácia do regulamento e que por isso, em nada espelham os objetivos da 

FIFA. 

Para terminar e reconhecendo o desagrado de muitos agentes espalhados pelo 

mundo é abordada a situação da AFA, entidade que mais se tem manifestado ao longo de 

todo o processo de reformulação e do regulamento inglês de intermediários, o primeiro a 

ser criado e publicado por uma associação nacional. 

Finalizando o estudo e após toda a reflexão serão apresentadas as devidas 

Conclusões. 

 

 

 

                                                             
5 Termo introduzido no novo FIFA RWI 2015 e que vem substituir o “agente de jogadores”. 
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Capítulo 1. O Agente Desportivo – Enquadramento e Caraterização da 

Atividade 

 
1.1 Contextualização e Evolução no Futebol Europeu 

O desenvolvimento dos agentes desportivos como profissionais reconhecidos não 

surgiu casualmente. Trata-se de uma resposta às constantes mudanças que se verificaram 

na profissionalização do desporto durante os séculos XVIII e XIX (Rossi e Tessari, 2014). 

Embora a temática em questão seja relativamente recente em relação à Europa e 

mais concretamente a Portugal, a figura de agente desportivo, bem como o 

reconhecimento da sua atividade, merece destaque desde início do século passado 

(Rodrigues, 2012). O agente desportivo teve origem nos EUA sendo que os primeiros 

registos de existência em grande escala aconteceram por volta de 1920 (Shropshire e 

Davis, 2013). 

Em termos europeus o fenómeno é mais contemporâneo, tendo assumido real 

importância nos anos 90. O grande aumento de número e complexidade nas transferências 

de jogadores entre equipas levou à mudança de mentalidade não só de desportistas mas 

também de dirigentes (Perritt, 2013). 

  Orientando a informação e produção textual para a realidade do futebol, e 

focando o estudo de Gouguet e Primault (2006), a decisiva transição dos agentes 

desportivos de uma aceitação a nível nacional para um reconhecimento institucional nos 

mercados internacionais pode ser fracionada em três períodos: 

O primeiro período durou até finais da década de 1950 e evidenciou a era do 

futebol amador, marcando a origem de um negociador, ao qual os clubes contratavam os 

seus serviços para aliciar, de forma ilegal, jogadores de outras equipas nacionais. 

 Coincidindo com o aparecimento do futebol profissional, nasce o segundo 

período, que se prolongou até meados dos anos 90. Deu-se o início das transferências 

internacionais estando esses indivíduos ao serviço de clubes na procura de jogadores em 

conflito com os clubes atuais. Por outro lado, as reformas adotadas por vários países no 

sistema de transferências expandiu o mercado internacional de jogadores, avolumando o 

número de transações e suscitando um maior recurso a tais figuras. 
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Por fim, o terceiro período coincide com o acórdão Bosman6 do TJCE em 1995. 

Como consequência os jogadores adquiriram liberdade de circulação na UE, podendo 

negociar livremente com novos clubes após o término do seu contrato. Tal fenómeno 

ativou ainda mais o mercado de transferências dos futebolistas e consequentemente dos 

agentes desportivos já que os jogadores, revelando inexperiência e limitado poder de 

negociação no processo contratual, recorreram a intermediários com o intuito de os 

representar e de gerir a sua carreira desportiva. 

O reconhecimento formal do agente desportivo ao nível do futebol surgiu em 1994 

quando a FIFA aprovou a atividade e sua necessidade de regulamentação.  

Desde então as autoridades públicas nacionais começaram também a considerar a 

importância da profissão. 

 

1.2 Caraterização da Atividade 

Com o decorrer do tempo a expansão e evolução dos agentes desportivos tem sido 

de tal ordem que, na atualidade, é partilhada a ideia de que o agente não será apenas um 

intermediário na celebração de contratos ou na negociação de transferências de atletas, 

mas na verdade, aquele que oferece ao seu cliente um serviço de aconselhamento 

financeiro, fiscal, e em tudo o que se relacione com a sua figura, desde a negociação de 

contratos de patrocínio até à cedência dos direitos de imagem (Rodrigues 2012). 

Autorizado pela Comissão Europeia, o estudo sobre os agentes desportivos na 

UE7, dirigido pela KEA em conjunto com o CDES e EOSE em 2009, reconhece o 

progresso da profissão caraterizando-a de uma forma mais completa e abrangente: 

“ Os agentes desportivos atuam principalmente e em primeiro lugar como 

intermediários entre desportistas e clubes/organizações desportivas que têm como 

objetivo contratar um atleta ou desportista. Eles juntam as partes interessadas com o 

intuito de concluir um acordo que torna a prática desportiva uma atividade remunerada.  

A procura de um emprego para um desportista surge então como a principal e 

determinante atividade de um agente desportivo. No entanto, estes podem encarregar-se 

de um leque mais amplo de serviços, incluindo a conclusão de diferentes tipos de contrato 

                                                             
6 Acórdão do TJCE, de 15 de Dezembro de 1995, Processo C-415/93. 
7 Study on Sports Agents in the European Union. A study commissioned by the European Commission, 
November 2009. 
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em nome do desportista, tais como direitos de imagem, patrocínio, publicidade e ainda a 

gestão de ativos do desportista.” 

Também Carvalho (2004) defende que a profissão não se limita a promover ou a 

facilitar a celebração de um determinado contrato entre o desportista e o clube, prestando 

conjuntamente outros serviços bastante variados tais como: assessoria legal, fiscal e 

financeira, celebração de contratos publicitários, de apólices de seguros, coordenação das 

viagens do jogador, a sua imagem pública e inclusive a preparação da sua carreira 

profissional para quando deixar o desporto. 

Conrad (2011) acrescenta que os agentes desportivos têm um conjunto de 

importantes funções a desempenhar, dependendo do tipo de atleta, do desporto em 

questão e da natureza da sua representação. Alguns agentes negoceiam somente contratos 

de jogadores enquanto outros se especializam em contratos publicitários ou até na gestão 

financeira do atleta. A juntar a toda a componente profissional, são ainda confidentes, 

conselheiros e amigos dos seus representados.  

 

Enquadrada na atividade dos agentes ligados ao futebol, a figura 1 apresenta 

alguns resultados do estudo8 elaborado por Poli e Rossi (2012) onde a partir de 

questionários realizados a agentes se distinguem os serviços mais comuns protagonizados 

por agentes a jogadores.  

 

Serviços Prestados % 
Negociação de contratos de jogadores 98% 

Negociação de contratos de marketing e patrocínio para jogadores 65% 
Aconselhamento legal e resolução de litígios 51% 

Planeamento de carreira e pós- carreira 48% 
Cuidados pessoais 46% 

Planeamento financeiro 38% 
Planeamento de marketing 31% 

 

Figura 1.Percentagem de agentes cumprindo uma tarefa específica, em função dos vários serviços (Poli & Rossi, 
2012). 

As definições acima explanadas revelam que as principais obrigações que os 

agentes devem aos seus representados são definidas não só pelo contrato, mas também 

                                                             
8 Football Agents in the Biggest Five European Football Markets. An Empirical Research Report, February 
2012. 
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pelas caraterísticas fiduciárias da relação onde um age autorizadamente em nome e 

visando o benefício do outro (Shropshire e Davis, 2013).  

Assume-se então que um agente desportivo competente seja praticamente 

omnipresente na carreira do seu representado, facultando-lhe o acesso a condições que 

potenciem e aperfeiçoem as suas capacidades, numa perspetiva de construção de uma 

carreira desportiva de sucesso. Se toda esta relação se desenvolver de forma harmoniosa, 

parece inquestionável a relevância da presença do agente. 

 Shropshire e Davis (2013) relembram ainda que “os representantes 

administrativos dos clubes desportivos se tornaram peritos na negociação de contratos, 

negociando, por vezes, dezenas de contratos por ano.  

O atleta pode apenas ter uma oportunidade para negociar um contrato durante toda 

a sua carreira profissional. Por outro lado, o agente desportivo pode já ter negociado 

muitos contratos desportivos surgindo muitas vezes como a forma de igualar a 

experiência do representante do clube. Mesmo que se trate de um agente com pouco 

know-how em termos de contratos desportivos, pode já ter um vasto número de 

negociações em diferentes setores de negócio. Raramente um jovem atleta possui tais 

capacidades”. 

Mantendo o foco no futebol, aparte dos serviços prestados a jogadores, a maioria 

dos agentes também assiste os clubes.  

O estudo de Poli e Rossi (2012) acercou-se igualmente destas funções. A figura 2 

identifica a percentagem de agentes que fornecem um tipo específico de serviço aos 

clubes.  

 

Serviços Prestados % 
Transferências de jogadores 71% 

Scouting de jogadores profissionais 65% 
Scouting de jogadores jovens 50% 

Organização de eventos 23% 
 

Figura 2. Percentagem de agentes de acordo com o tipo de serviço fornecido aos clubes (Poli & Rossi, 2012). 

 

Considerando os dados mais relevantes, cerca de 70% dos inquiridos declaram ter 

auxiliado na intermediação de transferências de jogadores. Em termos de scouting 

aproximadamente dois terços ajudaram na observação de jogadores profissionais 

enquanto metade participou na deteção de talento em jovens jogadores. 
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Esta dupla possibilidade de trabalhar com clubes e jogadores é sem dúvida a que 

melhor carateriza o agente, sendo reconhecida por normas públicas, através da legislação, 

e normas privadas como é o caso dos regulamentos das federações. 

Completando a temática, parece justo enaltecer que a profissão de agente 

desportivo se tornou parte integrante do sistema desportivo profissional. Ela detém um 

significante poder no mercado, havendo quem afirme que esse poder se começa a tornar 

exagerado (Smienk, 2009). Inequívoco é que atualmente se trata de um elemento 

incontornável no alcançar do sucesso desportivo por parte de atletas e 

clubes/organizações desportivas.  

Se no passado existia uma relação entre jogador-clube, hoje em dia o agente 

desportivo é o terceiro protagonista (Smienk, 2009). 

 

1.3 Potencial Económico Crescente – O Expoente Máximo no Futebol 

A atividade de agente desportivo não é nova. O que é relativamente novo são os 

fluxos financeiros envolvendo largas quantias de dinheiro e a intensa competitividade que 

marca a profissão (Shropshire e Davis, 2013). 

O dinâmico desenvolvimento do mercado de agentes desportivos durante a última 

década é resultado do aumento da comercialização e profissionalização do desporto 

contemporâneo. A experiência de vários países9 prova que os agentes conduzem 

fundamentalmente as suas operações para os desportos mais populares, caraterizados por 

um elevado potencial económico e crescentes movimentações financeiras geradas pelas 

entidades que neles operam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Destaca-se a Polónia através de uma publicação do Ministro do Desporto e Turismo da Polónia, Adam 
Giersz, em resposta ao convite para a participação na EU Conference on Sports Agents. 9-10 November 
2011, Brussels. Consultado em: http://ec.europa.eu/sport 
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A figura 3 apresenta o número de países da UE onde os agentes desportivos atuam 

(por desporto). O futebol é sem dúvida o mais representado já que os respetivos agentes 

estão presentes nos 2710 países. 

 

 

Figura 3. Número de países da UE onde os agentes desportivos desenvolvem a sua atividade (por desporto) (KEA et 
al., 2009). 

O mesmo estudo11 exibe dados que comprovam a forma de atuar dos agentes. 

Invariavelmente, os agentes exercem e concentram as suas ações em desportos de elevado 

potencial económico, praticados por desportistas profissionais e que originam um largo 

volume de receitas. São exemplos o futebol, ténis, basquetebol, atletismo e os deportos 

motorizados. Não será também coincidência o facto de a maior parte desses desportos 

serem olímpicos, tornando-os ainda mais mediáticos e com maior visibilidade e 

capacidade de gerar rendimentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Referente à data do estudo. Atualmente são 28 os estados membro da EU. 
11 Study on Sports Agents in the European Union. A study commissioned by the European Commission, 
November 2009. 
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Estando representado em todos os países da UE, o futebol é consequentemente o 

desporto onde existe um maior número de agentes desportivos licenciados. São cerca de 

291312. A figura 4 representa a forma como se distribuem pelos diversos países.  

 

 
Figura 4. Número estimado de agentes desportivos no futebol, em cada Estado da UE (KEA et al., 2009) 

 

Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França são as nações com maior 

número de agentes licenciados no futebol. Dada a importância dos campeonatos nacionais 

destes cinco países, os “Big Five” agregam 75% do total de agentes desportivos de futebol 

na europa.  

Quando se examina o total de receitas de futebol na europa, na época 2007/2008, 

o valor chegou aos 14,6 mil milhões de euros13, onde as cinco maiores ligas representaram 

mais de metade do mercado – 7,7 mil milhões de euros. 

Tais números constituem uma das principais razões para o elevado número de 

agentes nestes países. As audiências televisivas e os orçamentos dos clubes, bem como 

os salários dos jogadores, o número de jogadores internacionais, as atividades comerciais 

relacionadas e a ocupação dos estádios são bastante mais elevados nestes países em 

comparação com o resto da Europa. 

 

                                                             
12 Número referente à data do estudo. 
13 Deloitte Annual Review of Football Finance, 18th edition, June 2009. 
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1.3.1 Transferências e Comissões 

De acordo com o FIFA TMS recentemente publicado, no ano de 2013 existiram 

11 938 transferências de jogadores profissionais (mais 3,7% do que em 2012 – 11 552), 

das quais 6694, ou seja 56%, envolveram somente clubes europeus. 

Introduzindo resultados mais amplos, entre o período de 2011-2013 foi 

registado.um total de 34 831 de transferências internacionais envolvendo 160 países. 

Das 11 938 transferências em 2013, 1773 envolveram pagamentos, mais 4,4% que 

em 2012 (1584), ou um total de 4859 relativo ao período de três anos. Este valor 

corresponde a 13,9% do total de transferências. Estas transferências geraram honorários 

de 3,7 mil milhões de dólares em 2013, aumentando em 40,1% os valores referentes a 

2012. 

Este aumento foi largamente impulsionado por um conjunto mínimo de clubes. 

De fato, os 25 clubes que mais gastaram entre 2011-2013, representaram 54,6% de todo 

o mercado de transferências. 

Relativamente à presença de agentes no mercado de transferências no futebol, em 

função dos dados providenciados por clubes e associações, a mesma permanece limitada. 

Durante o período de 2011-2013 apenas 6% do total de transferências internacionais 

foram conduzidas na presença de um agente ligado ao clube. Por outro lado, no mesmo 

período, 14% contaram com um agente em representação do jogador. 

Quanto a comissões, os resultados do FIFA TMS de 2014 somente abordam os 

agentes em representação de clubes. Como tal, no ano 2013 as comissões dos agentes 

atingiram os 215 milhões de dólares, representando um aumento de 31% (51 milhões) 

relativamente a 2012. 

Durante o período de 2011-2013, as comissões recebidas pelos agentes em 

representação de clubes atingiu um total de 505 milhões de dólares, o que equivale a 

12,7% do total de pagamentos nos quais estiveram envolvidos.  

Ainda que conhecido o elevado número de transferências e mencionados alguns 

valores relativos a comissões, continua a ser bastante difícil determinar com exatidão o 

poder económico dos agentes desportivos. Na indústria do futebol, surgem muitas vezes 

práticas ilegais no pagamento aos agentes. Tal deve-se ao facto dos mesmos serem 

remunerados em diferentes contextos tais como, negociação de transferências, contratos 

de trabalho e outro tipo de parcerias. Adicionalmente, a indesejada mas constante 

presença de agentes não licenciados ao serviço de jogadores e clubes desvirtua e altera os 
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valores apresentados, já que os mesmos não são registados. Prova disso é a “suposta” 

reduzida percentagem de agentes a participarem nas transferências. 

Face a tal volume de movimentações financeiras que afetam o mercado dos 

agentes induzindo à ocorrência de fenómenos negativos associados à atividade, é 

inquestionável a necessidade de existência de um coerente, transparente e efetivo sistema 

que regule a atividade dos agentes de jogadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do Agente de Jogadores ao Intermediário:  A Problemática da Regulação FIFA 
 
 

XVI Mestrado em Gestão do Desporto  13 
 

Capítulo 2. Bases Gerais na Regulação da Atividade - A FIFA, a FPF e 

o Regime Jurídico do Empresário Desportivo no Direito Português 

 
2.1 Regulação da Atividade dos Agentes Desportivos 

Em termos gerais, pode afirmar-se a atividade de agente desportivo não é 

regulada, em grande medida, por textos normativos que se apliquem e dirijam 

exclusivamente a si mesma. Apenas quatro FDI regulam a atividade. São elas a FIFA, a 

FIBA, o IRB e o IAAF. A grande maioria dos estados membro da UE recorre a legislação 

comum para enquadrar o agente desportivo.  

Atualmente, quando se debate a regulação específica da atividade emergem dois 

tipos de intervenientes. São eles os Estados e as federações desportivas nacionais e 

internacionais. 

As razões que conduziram tais instituições para a prossecução de um sistema de 

regulação são bastante variadas. Na vertente pública os Estados têm como principal 

objetivo a legalização da atividade e porventura a criação de uma deontologia para os 

agentes. Por outro lado, a nível privado, as federações procuram primordialmente 

organizar e controlar uma atividade profissional que tem impacto direto nos seus 

membros (clubes, atletas e no caso das FDI, as associações nacionais14) (KEA et. al, 

2009).  

Acrescendo, a regulação da atividade envolve um conjunto de medidas que visa o 

controlo de acesso à profissão, a remuneração dos agentes e a proteção de desportistas e 

clubes. É por isso considerada, como um efetivo meio de melhorar a transparência e a 

reputação do desporto.  

Reconhecido o anteriormente assinalado e destacando o futebol, os regulamentos 

estabelecidos pelas federações nacionais, em função das normas da FIFA, são 

amplamente destinados à proteção dos desportistas e clubes contra possíveis práticas 

inadequadas associadas a transações onde os agentes intervenham e desempenhem um 

papel fundamental.  

Volvendo aos principais intervenientes que se destacam no papel de regulação da 

atividade, como previamente afirmado, em termos nacionais, o Estado e as federações 

desportivas são as entidades com poder para emitir normas.  

                                                             
14 Equivalente a federações desportivas nacionais. 
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A figura 5 espelha a forma como tal direito se reflete e distribui nos diversos 

estados membro da UE. 

 

 
Figura 5. A legislação nacional Pública e as normas privadas que dirigem a atividade dos agentes desportivos nos 
países da UE (KEA et al., 2009). 

Em função dos dados acima expressos verifica-se que em termos de legislação 

pública específica para os agentes desportivos, poucos são os Estados que adotam tais 

medidas, preferindo englobar a atividade nas leis que governam as agências de emprego 

privadas15. Embora concordando, à partida, com essa posição em virtude do núcleo da 

atividade dos agentes desportivos corresponder à prestação de serviços de intermediação, 

o referido enquadramento revela-se aquém da amplitude da atividade que lhe 

reconhecemos. Os agentes, quando atuam em benefício de praticantes desportivos, 

prestam serviços mais amplos que a mera negociação de contratos de trabalho.  

Em contrapartida, é de salientar o facto de Portugal se encontrar no restrito grupo 

de países que, independentemente da quantidade ou qualidade, dispõe de previsão legal 

pública nesta matéria, tendo a profissão um forte impacto, nomeadamente no futebol, em 

todo o espaço comunitário. A base dessa regulação será abordada num dos seguintes 

subcapítulos alusivo ao regime jurídico da profissão no direito português. 

                                                             
15 São empresas que abrangem qualquer pessoa singular ou coletiva, que preste serviços que visam a 
aproximação entre ofertas e procura de emprego. 
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Como também se torna percetível através da figura 5, aludindo às federações 

desportivas nacionais, escassas são as que produziram regulamentação sobre a atividade 

dos agentes desportivos por sua própria iniciativa, ou seja, sem terem sido obrigadas pelas 

normas emanadas pela sua federação internacional.  

Na vertente internacional, como referido, somente a FIFA, FIBA, IRB e IAAF 

optaram por executar e aplicar textos normativos específicos para os seus agentes. 

As normas emitidas pelas FDI dispõem de um alcance universal já que têm o 

propósito de serem transpostas para os regulamentos das suas associações membro, de 

modo a serem aplicadas a todos os intervenientes no desporto em questão.  

Os textos normativos emitidos pelas FDI são igualmente os que melhor refletem 

as especificidades inerentes a cada desporto, algo que não se verifica nas leis públicas 

que, sendo mais gerais, têm aplicação na grande maioria dos desportos. Como exemplo, 

certas normas que regulam a atividade dos agentes desportivos nos desportos coletivos 

não são apropriadas aos desportos individuais. O futebol retrata esta afirmação já que 

devido ao seu potencial económico, exige-se uma atenção especial, em contraste com 

outros desportos menos desenvolvidos.  

Finalizando, ressalvar que a implementação de normas que regulem as atividades 

dos agentes desportivos é uma tarefa bastante árdua pelo facto de se tratar de uma 

atividade com uma natureza internacional onde se conjuga uma grande diversidade de 

culturas desportivas e legislações nacionais em que a multiplicidade de normas se pode 

ou não aplicar.  

Acrescendo a esta realidade, a atividade envolve-se num contexto global onde a 

possibilidade de emprego pode surgir em qualquer parte do mundo, dificultando ou 

mesmo impossibilitando a monitorização e aplicação de sanções. 

De acordo com o estudo da KEA et. al. (2009), qualquer intervenção que se 

destine à regulação da atividade dever-se-á basear nos seguintes princípios: 

 Complementaridade entre as normas das federações desportivas e as 

políticas públicas; 

 Transparência de fluxos financeiros no desporto profissional; 

 Simplicidade nas medidas a adotar; 

 Adaptabilidade às especificidades de cada desporto; 

 Confiança nos agentes e nos intervenientes no movimento desportivo. 
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2.2 FIFA - Integração do Conceito de Agente de jogadores 

A abordagem deste estudo, no que respeita a FDI, será centrada na FIFA e na 

normativa por esta emanada, mais concretamente, em matéria referente ao agente de 

jogadores. 

 O conceito de agente de jogadores manifesta-se na crescente importância dada ao 

agente desportivo que, face à sua evolução, levou a FIFA a reconhecer a atividade e 

necessidade de orientação. 

No entanto, de forma a perceber a essência e as matérias a respeito da profissão, 

é necessária uma sucinta introdução de conceitos elementares subjacentes ao 

funcionamento da FIFA. 

A FIFA é a entidade internacional que governa o futebol, futsal e o futebol de 

praia. É uma associação privada, de direito suíço, cujos membros são as associações 

nacionais admitidas em congresso da FIFA. 

O principal texto regulador do sistema legal da FIFA é o “ FIFA Statutes”16 no 

qual, para além dos objetivos, estão expressas um vasto número de complexas provisões. 

A raiz da profissão do agente de jogadores é definida no art. 4.º do regulamento 

que governa a aplicação dos estatutos da FIFA17 o qual explicita que “ os jogadores podem 

usar os serviços de agentes na negociação de transferências”.  

Introduzido o conceito de agente de jogadores, segue-se a apresentação dos dois 

regulamentos que normalizam e sustentam a atividade do agente. 

O FIFA RSTP 2014, não sendo especificamente direcionado para os agentes de 

jogadores, estipula regras que orientam o dia-a-dia da atividade do agente. 

Existem no entanto, duas provisões que se dirigem diretamente aos agentes. O 

Capítulo III, “Registo de Jogadores”, alerta no seu n.º 5 do art. 17.º para a imposição de 

medidas sancionatórias em resposta a atos que provoquem a rescisão de contrato entre 

um jogador profissional e um clube, facilitando a transferência do jogador. Ainda o n.º 1 

do Art. 18.º declara a obrigação que, sempre que um agente se veja envolvido na 

negociação de um contrato, a sua identificação deverá obrigatoriamente constar nesse 

contrato. 

                                                             
16 Consultado em: 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/66/54/21/fifastatutes2012e.pdf 
17 Consultado em:  
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/06/57/65/anhangcen.pdf 
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Aparte do regulamento anterior, o “FIFA Player’s Agents Regulations”, 

reformulado em 2008, contem o principal conjunto de normas específicas que, numa fase 

anterior à recente reforma, vinha dirigindo a profissão de agente de jogadores. O 

regulamento estende-se por um complexo composto de regras que se destinam a vários 

assuntos relacionados com a atividade dos agentes, tais como admissão, sistema de 

licenciamento, deveres e direitos do agente, sanções etc. (Perritt, 2013). 

O FIFA PAR 2008 será pormenorizadamente analisado no Capítulo 3. Para já, 

mencionar apenas que na sua estrutura se encontra dividido em dez capítulos, a saber: I) 

Disposições Introdutórias); II) Admissibilidade à atividade dos Agentes de Jogadores III) 

Aquisição e Perda de Licença dos Agentes de Jogadores; IV) Direitos e Obrigações dos 

Agentes de Jogadores; V) Direitos e Obrigações de Jogadores; VI) Direitos e Obrigações 

de Clubes; VII) Conflitos relacionados com a Atividade; VIII) Sanções; IX) Interpretação 

e Omissão; X) Normas transitórias e Aplicação (Manteigas, 2010). 

 

2.3 O Alcance legislativo da FIFA – Relação com as Federações Desportivas 

Nacionais e as Leis Estatais.  

A FIFA é uma associação privada, de direito suíço, em nada se distinguindo, 

quanto à sua natureza jurídica, de tantas outras que prosseguem fins não lucrativos. Tal 

configuração jurídica significa que as suas normas regulamentares são privadas, pelo que 

nesses termos, num primeiro momento, não têm a capacidade de se impor aos diferentes 

direitos estatais, com os quais acaba inevitavelmente por contactar, dada a sua projeção 

no seio das suas associadas, as federações desportivas nacionais (Meirim, 2010). Exemplo 

de tal projeção é reconhecido no n.º 2, art. 40.º do FIFA PAR 2008 que refere que cada 

associação nacional de futebol deve integrar as normas do referido regulamento no seu 

sistema legal no período de 2 anos, sendo que o capítulo III, correspondente ao sistema 

de licenciamento, tem obrigação de ser implementado com efeitos imediatos, a partir da 

entrada em vigor do regulamento. 

Apesar disso, em contacto com a legislação pública, um regulamento FIFA, ou de 

qualquer outra FDI, se irradia a sua normatividade para o agir das suas associadas, não 

tem, por si só, aptidão para ser aplicado como norma interna de um dado Estado, a não 

ser que este o rececione, expressa ou tacitamente (Meirim,2010). Assim, as normas 

regulamentares das FDI não são, em princípio, de aplicação direta no ordenamento 

jurídico estatal, necessitando da intermediação ou de um ato de transposição. 
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Ao contrário das FDI, as federações nacionais, enquanto portadoras de um 

estatuto de utilidade pública desportiva, exercem poderes regulamentares de natureza 

pública. Novamente frisando o FIFA PAR 2008, descreve o n.º 5, art. 1.º, que cada 

federação membro será responsável pela elaboração de um regulamento próprio relativo 

à atividade dos agentes de jogadores, com base no regulamento original. O regulamento 

nacional terá que ser aprovado pela Comissão do Estatuto dos Jogadores da FIFA. É 

especificado ainda, que são possíveis desvios as tais regulamentos, caso as leis aplicadas 

no território nacional da associação em questão não se ajustem ou concordem com as 

normas internacionais. 

Constata-se que cada federação pode adotar, por inteiro, o regulamento 

internacional, bem como editar, dotando o regulamento das especificidades que entenda 

concretizar. Uma vez devidamente incorporado na normativa regulamentar da federação 

desportiva nacional, o regulamento FIFA, primeiramente privado, converte-se em 

regulamentação pública (Meirim, 2010). 

Olhando para o caso específico da FPF, os comunicados da sua direção limitam-

se a incorporar e publicitar o regulamento18. Numa primeira fase, aquando da entrada em 

vigor do FIFA PAR em 2001, a FPF emitiu um comunicado19, publicitando e traduzindo 

o regulamento para português. Mais recentemente, o FIFA PAR 2008 foi 

presumivelmente integrado pela FPF, mas somente o disposto relativo ao sistema de 

licenciamento foi traduzido para português, tal como é expresso no art. 40.º, n.º 2. 

 O preâmbulo da norma “O Licenciamento de Agentes de Jogadores”20, define que 

“O licenciamento de Agentes de Jogadores e a respetiva atividade estão regulados pelo 

regulamento aprovado pelo Comité Executivo da FIFA na sua sessão de 29 de Outubro 

de 2007, o qual está em vigor desde 01 de Janeiro de 2008, o FIFA Player’s Agents 

Regulations 2008, e poderá ser consultado em www.fpf.pt ( versão em inglês)”. 

                                                             
18 Face a esta realidade, pergunta-se qual o verdadeiro regulamento da FPF em relação a esta matéria e 
conjuntamente se o pretenso terá sido aprovado pela já referida Comissão do Estatuto dos Jogadores da 
FIFA (Meirim,2010). Mencionando novamente o n.º 5, art.1.º, FIFA PAR 2008, interroga-se igualmente 
em que medida a atitude da FPF de transposição na íntegra do regulamento internacional tem em conta as 
especificidades da legislação portuguesa para matérias semelhantes. 
Como se constatará no subcapítulo seguinte, as formas de incorporação e mera tradução do FIFA PAR 2008 
não estão em conformidade com algumas especificidades e dispostos da legislação nacional, levando a que 
possíveis conflitos surjam na atividade do agente que se depara com a coexistência de legislação pública e 
normas privadas bastante distintas para matérias semelhantes. 
19 FPF – Comunicado oficial n.º 349, de 27/04/2001. 
20 Consultado em: 
http://portal2013.fpf.pt/Portals/0/Documentos/Institucional/EstReg/Agentes/Informacao_exame_marco_2
014.pdf  
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2.4 O Regime Jurídico do Empresário desportivo no Direito Português 

2.4.1 Ordenamento Jurídico Nacional 

A profissão de empresário desportivo vem recebendo ao longo da sua evolução a 

atenção da legislação portuguesa. 

Portugal, não tendo no seu ordenamento jurídico um diploma próprio dedicado ao 

empresário desportivo, possui na sua legislação normas que o integram e reconhecem. 

Como tal, a LBD, entretanto revogada, e a LBAFD, atualmente em vigor, incluem 

o empresário desportivo no elenco dos recursos humanos do desporto, junto a praticantes, 

dirigentes e técnicos21.  

  Concomitantemente, o RJCTPD, que estabelece o regime jurídico do contrato de 

trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, dedica todo um 

capítulo ao empresário desportivo22.  

Aparte dos diplomas acima mencionados, o RRPAD, que estabelece um novo 

regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a 

lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva, inclui 

algumas disposições legais que completam o estatuto jurídico dos empresários 

desportivos na legislação nacional. 

Em suma, três diplomas atualmente em vigor atestam o reconhecimento crescente 

da legislação portuguesa no que toca ao empresário desportivo acompanhando o aumento 

da sua importância e relevo social no âmbito do fenómeno desportivo. 

Ainda que não exerça uma regulamentação exaustiva, o legislador português 

manifesta preocupação em incutir no sistema desportivo nacional um maior 

profissionalismo, tentando assegurar e definir o caráter técnico e ético da profissão.  

 

2.4.2 Definição de Empresário desportivo 

A LBAFD define os empresários desportivos como “as pessoas singulares ou 

coletivas que, estando devidamente credenciadas, exerçam a atividade de representação 

ou intermediação, ocasional ou permanente, mediante remuneração, na celebração de 

contratos de formação desportiva, de trabalho desportivo ou relativos a diretos de 

imagem”23.  

                                                             
21 Artigo 37.º. 
22 Capítulo IV. 
23 LBAFD – Artigo 37.º n.º 1. 
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Também o RJCTPD apresenta uma definição idêntica, embora menos abrangente, 

designando-o como “a pessoa singular ou coletiva que, estando devidamente credenciada, 

exerça a atividade de representação ou intermediação, ocasional ou permanente, mediante 

remuneração, na celebração de contratos desportivos”24. 

A partir das definições acima explanadas extraem-se os elementos essenciais que 

balizam a forma do contrato de agenciamento desportivo, os quais serão discutidos nas 

etapas seguintes. A lei emprega o termo “contratos de mandato”25, no entanto, admite-se 

que este não será o termo mais adequado para o tipo de contrato firmado entre o 

empresário e o atleta26. 

Face ao estudado em termos de literatura relevante relativa à complexidade e 

abrangência da atividade do agente desportivo e ao alargado leque de funções que este 

desempenha, acredita-se, à semelhança de Rodrigues (2012), que a definição oferecida 

pelo legislador nacional, quer na sua LBAFD, quer no RJCTPD, não acompanha a 

realidade e preponderância que atualmente o empresário desportivo representa no 

panorama desportivo nacional e internacional. 

Também Carvalho (2004) justifica que a definição dada pela nossa lei é 

demasiado restritiva, não refletindo a amplitude da missão de um empresário desportivo.  

Perante tais limitações, justifica-se uma noção ampla que permita reconhecer um 

conjunto de elementos caraterizadores da figura, tais como a capacidade e condições de 

exercício da profissão, domínio de exercício da atividade, caráter oneroso da profissão e 

intervenção contratual específica (Reis,2011). 

 

Em diferente contexto, o RRPAD, diploma que prevê uma agravação das penas 

previstas para os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e tráfico de influências, 

quando tenham sido praticados por empresários desportivos ou quando forem praticados 

em relação a empresário desportivos27, define o empresário como sendo o que “exerce a 

atividade de representação, intermediação ou assistência, ocasionais ou permanentes, na 

negociação ou celebração de contratos desportivos”28.  

                                                             
24 RJCTPD - Artigo 2.º, alínea d). 
25 RJCTPD - Artigo 23.º, n.º 4. 
26 Reis, A. (2011). Empresário Versus Agente Desportivo: Enquadramento da atividade e do regime 
jurídico. p. 44-48. 
 
27 RRPAD - Artigo 12.º. 
28 RRPAD - Artigo 2.º, alínea d). 
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Esta definição é distinta da prevista na LBAFD, nomeadamente na exigência de 

credenciação. Para efeitos criminais os agentes que, embora não credenciados, exerçam 

a atividade, são considerados como tal para efeitos de agravamento das penas fixadas para 

os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e tráfico de influências. Esta será uma 

opção legislativa sensata, já que os empresários não poderiam fazer-se valer da sua falta 

de credenciação para beneficiarem de um estatuto legal mais brando em relação aos 

empresários credenciados (Barbosa, 2009). 

 

2.4.3 Credenciação, Condições e Âmbito de Exercício da Atividade 

Como requisitos de admissibilidade à profissão, estabelece o RJCTPD no seu art. 

22.º que só poderão exercer esta atividade as pessoas singulares ou coletivas devidamente 

credenciadas pelas autoridades nacionais ou internacionais com competência para tal.  

Tendo em conta a singularidade do sujeito e fazendo referência às autoridades 

internacionais poderia dar-se a emergência de potenciais conflitos, pelo menos, no que ao 

futebol diz respeito. O FIFA PAR 2008 dispõe expressamente no seu capítulo 

“Definições” que um agente de jogadores é sempre uma pessoa singular. Entra-se 

portanto, num sentido divergente ao do RJCTPD. Todavia, importa referir que, o art. 3.º 

desse regulamento permitia aos agentes “organizar e exercer a sua atividade como uma 

empresa”, desde que os trabalhadores e colaboradores se dediquem a tarefas 

administrativas. 

Quanto à obrigação de credenciação por parte das autoridades nacionais ou 

internacionais existe novo desacordo. O FIFA PAR, no seu art. 4.º, de epígrafe “Exempt 

Individuals”, consentia a indivíduos não credenciados a representação e negociação de 

transferências e contratos de trabalho de jogadores.  

Um desses indivíduos poderia ser um advogado que, legalmente autorizado e em 

concordância com as leis nacionais, exerça a atividade de empresário desportivo. Em 

Portugal não existe tal concordância perante a impossibilidade de vinculação a dois 

códigos deontológicos. De acordo com Reis (2011), consagra-se a incompatibilidade do 

exercício da atividade de mediador (em geral) com o exercício da advocacia. A atividade 

de advogado é, em razão do princípio geral das incompatibilidades, inconciliável com 

qualquer atividade na qual a garantia da independência seja afetada, o que se verifica na 

atividade de empresário desportivo, na qual atua como (inter) mediador interessado por 

agir em benefício das partes. 
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Estabelecendo apenas um pequeno paralelismo com a legislação francesa em 

relação a matéria de credenciação, esta contem normas que se afiguram bastante severas 

e porventura eficazes no seu alcance preventivo relativamente a indivíduos que, não 

estando devidamente credenciados, operem e atuem como empresários desportivos. 

Avultam-se mesmo a existência de sanções penais: aplicação de penas de prisão até um 

ano e de multa pecuniária, sanção que também se aplicará na hipótese de violação das 

regras sobre incompatibilidades (Carvalho, 2004). 

Regressando ao RJCTPD, mais concretamente a matérias destinadas a 

credenciação e exercício da atividade, prevê o n.º 1 e n.º 2 do art. 23.º que os empresários 

desportivos que pretendam exercer a atividade efetuem registo na federação desportiva 

da respetiva modalidade e, em caso de existirem competições de caráter profissional na 

federação em causa, na respetiva liga. Como refere o n.º 4, do art. 23.º, este registo é 

condição essencial para a validade dos contratos celebrados com empresários desportivos. 

Não sendo cumprida essa formalidade, o contrato é considerado, por força da lei, como 

inexistente. (Barbosa, 2009). 

Adicionalmente e na tentativa de limitar potenciais conflitos de interesse, o 

RJCTPD assegura no seu art. 22.º, n.º 2 que o empresário desportivo na sua atividade de 

representação “só pode agir em nome e por conta de uma das partes da relação contratual 

(Carvalho, 2005).  

Com propósito semelhante, inibe, no seu art. 25.º, algumas entidades desportivas 

de exercer a atividade, designadamente, as sociedades desportivas, os clubes, os 

dirigentes desportivos, os titulares de cargos em órgãos das sociedades desportivas e 

ainda treinadores, praticantes, árbitros, médicos e massagistas.  

Após revistas as questões legais que proporcionam a credenciação do empresário 

desportivo é importante abordar o âmbito de exercício da sua atividade e 

consequentemente o núcleo da sua ação. 

Identificada pela lei, através das definições expressas na LBAFD e RJCTPD, a 

noção de empresário desportivo consagra o exercício de intermediação e de 

representação. 

Enquanto intermediário, o empresário desenvolve uma atividade de mediação. 

Como mediador compromete-se a estabelecer uma relação entre praticantes desportivos 

e clubes ou sociedades desportivas, atuando em benefício de uma única dessas partes, 

com o objetivo de celebração de contratos de formação, de trabalho, ou de direitos de 
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imagem. Para tal, desenvolve contatos com os potenciais interessados, envolve-se nas 

negociações, analisa os termos do novo vínculo e promove a aproximação das posições 

negociais, tentando alcançar um acordo entre ambas (Barbosa, 2009). 

Enquanto representante desportivo, considera-se o empresário, como “o sujeito 

que, com a celebração do contrato de mandato, com representação, se compromete a 

celebrar os contratos específicos da sua intervenção (Reis,2011). 

 

2.4.5 Caráter Oneroso da Profissão 

As definições oferecidas pela LBAFD e RJCTPD relativas ao empresário 

desportivo reconhecem amplamente a onerosidade da profissão. Reforçando tal 

importância, o RJCTPD expressa ao longo do seu art. 24.º os fatores a considerar na 

“Remuneração da atividade de empresário”. 

O n.º 1, por decorrência do art. 22.º, n.º 2, dispõe que os empresários “só podem 

ser remunerados pela parte que representam”. Esta será sem dúvida a solução mais 

acertada, tratando-se de um princípio que visa prevenir a possibilidade de existência de 

conflitos de interesse. Contudo, na prática, este princípio tem sido contrariado. É 

frequente o empresário desportivo defender os interesses dos praticantes em negociações, 

e depois, em presumível violação da lei, receber a remuneração pela contraparte com 

quem negociaram. No entanto, a própria FIFA, no âmbito do futebol, admitia no n.º 4 do 

art. 19.º, FIFA PAR 2008, a possibilidade do jogador autorizar por escrito que o clube o 

substitua no pagamento ao agente29. 

 Deste modo, quanto ao sujeito responsável pela remuneração, não existia 

congruência entre a normativa pública e privada pelo que se vislumbravam duas 

hipóteses: manter-se a regra imperativa onde as pessoas que exerçam a atividade de 

empresário desportivo são remuneradas pela parte que representam ou, implementando 

as normas da FDI consequentemente integrada pela federação desportiva nacional, 

consagra-se uma ação segundo a qual se exceciona que seja a contraparte, pela qual o 

empresário desportivo não interveio no contrato, a cumprir, total ou parcialmente, esse 

dever remuneratório (Reis, 2011). 

                                                             
29 Repare-se que sempre que se fala em Leis é utilizado o termo “empresário desportivo”. Num sentido 
divergente, ao abordar-se a realidade do Futebol e da FIFA emprega-se o conceito “agente de jogadores”. 
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O n.º 2 do mesmo artigo determina que “Salvo acordo em contrário, que deverá 

constar de cláusula escrita no contrato inicial, o montante máximo recebido pelo 

empresário é fixado em 5% do montante global do contrato”. 

Depreende-se que uma vez que a lei apenas fixa um limite máximo supletivo para 

a remuneração do empresário, as partes gozam de ampla liberdade na determinação da 

retribuição. O contrato pode então prever as mais variadas regras para a determinação 

dessa retribuição, admitindo vários cenários. Pode até não prever quaisquer critérios de 

retribuição ou, simplesmente, fixar um limite máximo diferente do legalmente 

estabelecido. 

 

2.4.6 O Agenciamento e a Representação de Menores 

Do n.º 2, art. 37.º da LBAFD decorre uma limitação à atividade do empresário 

desportivo na qual “ não pode agir em nome e por conta de praticantes desportivos 

menores de idade”. Trata-se de uma norma que restringe a possibilidade de um praticante 

desportivo menor de idade recorrer aos serviços de um empresário desportivo 

credenciado com o intuito de este o representar ou intermediar na celebração de contratos 

de formação desportiva, contratos de trabalho desportivo ou relativos a direitos de 

imagem (Barbosa, 2009). 

À semelhança da visão anterior, tal limitação causa alguma estranheza, já que é a 

própria lei que expressamente prevê que a atividade do empresário abrange a 

representação ou intermediação de contratos de formação desportiva. Ora de acordo com 

o n.º 1 do art. 31.º do RJCTPD, para serem contratados como formandos, os jovens devem 

ter uma idade compreendida entre os 14 e 18 anos. 

Não seria então tão anormal que os praticantes desportivos menores, desde que 

legalmente representados, pudessem servir-se dos serviços do empresário desportivo para 

auxiliar na negociação do respetivo contrato. Com as normas em vigor, o empresário 

apenas poderá intervir no interesse de atletas que já tenham completado os 18 anos ou no 

interesse de clubes ou sociedades desportivas.  

Volvendo à representação legal, a legislação portuguesa procura assegurar de 

forma especial a proteção do praticante menor. Enquanto nos contratos de trabalho em 

geral não se impõe idade mínima na sua celebração, o RJCTPD, estabelece no seu art. 4.º, 

n.º 1 que “só podem celebrar contratos de trabalhos desportivo os menores que hajam 

completado 16 anos de idade”. Para além disso, o mesmo artigo, no seu n.º 2, exige 
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sempre a intervenção expressa do representante legal do menor na celebração do contrato 

de trabalho desportivo ou contrato de formação30. 

Tais preocupações parecem bastante acertadas e cruciais pelo que a possibilidade 

de intervenção do empresário desportivo na intermediação ou celebração de um contrato 

de formação desportiva, seria um aspeto a rever. Fazendo nova referência à legislação 

francesa, esta não proíbe que os menores sejam representados por empresários 

desportivos mas estabelece que estes, caso os representem, não terão direito a qualquer 

compensação, mesmo na presença de uma cláusula que o preveja (Carvalho, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 RJCTPD – art. 32.º, n.º 2. 
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Capítulo 3. O Agente de Jogadores – FIFA Player’s Agents 

Regulations 2008 

 
3.1 Definições Gerais e Alcance do Regulamento 

De acordo com a designação apresentada nas “Definições” do FIFA PAR 2008, 

“Player’s Agent is a natural person who, for a fee, introduces players to clubs with a view 

to negotiating or renegotiating an employment contract or introduces two clubs to one 

another with a view to concluding a transfer agreement, in compliance with the 

provisions set forth in these regulations”. 

Significa então que o agente de jogadores é uma pessoa singular que, mediante 

remuneração, representa jogadores ou clubes na negociação de transferências ou 

contratos de trabalho. As principais funções do agente centram-se em duas grandes ações: 

introduzir jogadores a clubes com vista a negociação ou renegociação de contratos ou 

introduzir clubes com o propósito de concluir uma transferência. Deste modo, é explícito 

que o agente apenas poderá intervir em representação de jogadores e clubes, excluindo-

se do seu âmbito a representação de treinadores. 

Porém, embora o agente tenha que ser uma pessoa singular, ele encontra-se 

habilitado a exercer a sua atividade por via de uma sociedade comercial. Para tanto, a 

condição imposta é de que o agente de jogadores seja o único habilitado e legitimado a 

agir na qualidade que lhe foi reconhecida, implicando que todos os outros empregados e 

associados se encontrem limitados a tarefas meramente administrativas31 (Manteigas, 

2010). 

Outra das definições expressas no FIFA PAR 2008 é a de licença.  

“Licence: an official certificate issued by the relevant association enabling a 

natural person to act as a players’ agent”.  

Trata-se portanto de um certificado oficial emitido pela respetiva associação, 

autorizando uma pessoa singular a atuar, de forma legal, como agente de jogadores. Sendo 

um requisito obrigatório, em termos de admissão, está delimitado que “Players’ agents’ 

activity may only be carried out by natural persons who are licensed by the relevant 

association to carry out such activity”32. 

                                                             
31 FIFA PAR 2008 – Artigo 3.º, n.º 2. 
32 FIFA PAR 2008 – Artigo 3.º, n.º 1 
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Apesar desta imposição, existe um outro grupo de pessoas com a possibilidade de 

representar um jogador nas negociações dos seus contratos de trabalho com os clubes. 

Como indica o art. 2.º, n.º 2, “subject to articles 4.1 and 4.2, players and clubs are 

forbidden from using the services of a unlicensed players’ agent”. É exatamente o art. 4.º 

que nos introduz o grupo dos “Exempt Individuals”.  

Ora o referido grupo é constituído por pais, irmãos e esposas dos jogadores que 

poderão assistir e aconselhar os atletas nas negociações de contratos de trabalho33. Por 

outro lado, estão obviamente impedidos de intervir ou participar em negociações de 

acordo de transferências entre dois clubes. O controlo da atividade destes elementos não 

está sob jurisdição da FIFA, mas sim, pelas leis em vigor do território nacional de 

domicílio (Manteigas, 2010)34. 

Outro caso bastante interessante que se encaixa neste grupo é o advogado, 

elemento cada vez mais assíduo e preponderante neste tipo de negociações. Assim, “A 

legally authorised practising lawyer in compliance with the rules in force in his country 

of domicile may represent a player or a club in the negotiation of a transfer or 

employment contract”35. 

Recuando um pouco na passagem pelo regulamento, o art. 1.º apresenta nos seus 

cinco números o âmbito e alcance pretendidos. 

O FIFA PAR 2008 regulamenta a atividade dos agentes de jogadores que, 

potenciando as atividades acima referidas, concluem transações dentro de uma associação 

ou, entre associações membro da FIFA36. A aplicação de tais regulamentos limita-se 

estritamente à atividade dos agentes de jogadores e por isso, o FIFA PAR 2008 não 

abrange quaisquer serviços providenciados por agentes a outras partes. Essa atividade é 

regulada pelas leis aplicadas no território da associação.37 

Por fim, recapitula-se a matéria referente à obrigação de todas as associações 

nacionais implementarem e cumprirem o regulamento através da produção de um 

regulamento próprio que, incorporando os princípios estipulados no FIFA PAR 2008, 

preveja alterações sempre que as provisões não concordarem com a legislação aplicável 

no território da associação em questão. Espera-se que cada associação submeta, no 

                                                             
33 FIFA PAR 2008 – Artigo 4.º, n.º 1 
34 FIFA PAR 2008 – Artigo 4.º, n.º 3 
35 FIFA PAR 2008 – Artigo 4.º, n.º 2 
36 FIFA PAR 2008 – Artigo 1.º, n. º 1. 
37 FIFA PAR 2008 – Artigo 1.º, n.º 2 e 3 
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período de dois anos, o seu regulamento para o “FIFA Player’s Statutes Committee” a 

fim de este ser aprovado38. 

Reforçando e relacionando de certa forma com a elaboração de um regulamento 

próprio específico de cada associação, ajustado e se possível em concordância com as leis 

públicas, o FIFA PAR 2008 estabelece no seu art. 2.º, n.º 2, que “In authorising the 

activity of players’ agents, these regulations do not release a players’ agent from his 

obligation to comply with the laws applicable in the territory of the association”. 

 

3.2 Sistema de Licenciamento 

Nos dias de hoje não raramente ouvimos nos meios de comunicação a designação 

de “Agentes FIFA”. Ora o emprego deste termo está completamente errado. Até ao ano 

de 2001, os agentes de jogadores eram denominados desta forma pois pertencia à FIFA, 

a emissão da licença que os habilitava a exercer a sua atividade. No entanto, a partir de 

2001, a FIFA veio adotar novas regras, passando a emissão da licença a fazer parte das 

competências das federações nacionais39 (Manteigas,2010). 

Para além das situações mais comuns, existem casos raros, para os quais o n.º 1, 

art. 5.º, FIFA PAR 2008 presta total atenção: quando um agente tem dupla ou até mesmo 

múltipla nacionalidade recai sobre a federação do último e mais recente país de 

naturalização a competência para emitir o título. Situação diferente acontece quando um 

agente de jogadores reside, continuamente durante dois ou mais anos, num país do qual 

não é nacional. Nestes casos, cabe à federação nacional do país onde o agente tem 

residido, a emissão da licença. Esta condição pode ser alterada já que existe a 

possibilidade do agente enviar um pedido de emissão de licença para a federação nacional 

do seu estado-membro de origem40.  

Para que o candidato a agente de jogadores possa realmente concluir o processo 

de emissão de licença que o legitimará a exercer a atividade existem vários passos e 

condições obrigatórias a ultrapassar. 

 

 

 

                                                             
38 FIFA PAR 2008 – Artigo 1.º, n.º 5. 
39 FIFA PAR 2008 – Artigo 5.º, n.º 1. 
40 FIFA PAR 2008 – Artigo 5.º, n.º 2. 
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Candidatura 

“The association is responsible for ascertaining that an application satisfies the 

relevant prerequisites. If any prerequisite is not met, the application shall be rejected. In 

such cases, the applicant may submit all the relevant documents to the FIFA Players’ 

Status Committee and request a reassessment of whether his application fulfils the 

relevant prerequisites. If the prerequisites are deemed to have been satisfied, FIFA shall 

instruct the relevant association to continue with the licensing procedure. If the applicant 

is not eligible to be issued with a licence, he may subsequently reapply for a licence at 

such time as he is able to fulfil the prerequisites for applying”41. 

Como estipulado pelo acima transcrito, cada associação é responsável por 

assegurar que cada candidatura satisfaz um conjunto de pré-requisitos essenciais. O art. 

6.º do regulamento dispõe os pré-requisitos em questão42. De todos os elementos 

evidenciados pelo artigo ressalva-se o facto de se considerar apto um candidato que goze 

de uma impecável reputação, sem quaisquer tipo de crimes violentos ou financeiros a ele 

associado.  

Limitando os conflitos de interesse e potenciando a transparência no desporto, 

estabelece-se também que um candidato não pode, sob quaisquer circunstâncias, 

desempenhar funções na FIFA, nas confederações, associações nacionais, clubes ou 

mesmo em outra organização com ligações a tais entidades. 

Outra das medidas que apesar de não descrita, se acredita ser essencial, é a 

obrigação do candidato apresentar um currículo munido de certificados que indiquem a 

sua formação académica e experiência profissional.  

 

 

                                                             
41 FIFA PAR 2008 – Artigo 7.º. 
42 FIFA PAR 2008 – Artigo 6.º. Prerequisites for application. 
 1. The applicant is required to submit a written application for a players’ agent licence to the relevant 
association. The applicant must be a natural person with an impeccable reputation. An applicant is deemed 
to have an impeccable reputation if no criminal sentence for a financial or violent crime has ever been 
passed against him. 
2. An applicant may not, under any circumstances, hold a position as an official, employee, etc. at FIFA, a 
confederation, an association, a league, a club or any organisation connected with such organisations and 
entities. 
3. Such prerequisites for applying for a licence must be satisfied at all times throughout the players’ agents’ 
entire career (cf. article 15). 
4. By the act of applying, an applicant agrees to abide by the statutes, regulations, directives and decisions 
of the competent bodies of FIFA as well as of the relevant confederations and associations. 
 



Do Agente de Jogadores ao Intermediário:  A Problemática da Regulação FIFA 
 
 

XVI Mestrado em Gestão do Desporto  30 
 

Exame 

O FIFA PAR 2008 apresenta ao longo das suas 15 disposições do art. 8.º um 

conjunto de regras pelas quais se rege a preparação e execução do processo de 

examinação dos candidatos. 

Importa desde logo enfatizar a obrigação de cada associação organizar o exame, 

convidando todos os candidatos aptos, à realização de uma prova escrita. 

 As associações devem fazê-lo duas vezes por ano (Março e Setembro), e nas 

mesmas datas em todo o mundo. Tais datas são estabelecidas em Janeiro e Junho, pela 

própria FIFA. Para Ezabella (2009), não existem dúvidas de que um exame escrito e 

uniforme em todo o mundo apresenta garantias satisfatórias de organização, objetividade 

e transparência. 

A prova é de escolha múltipla, com duração entre 60 e 90 minutos, composta por 

20 perguntas, das quais 15 são elaboradas pela FIFA e abordam a regulamentação 

internacional e 5 pela associação nacional sobre as normas internas. São exigidos 

conhecimentos relacionados com a regulamentação do futebol, nomeadamente em termos 

de transferências, bem como saberes razoáveis de direito civil. 

 

Registo e Emissão da licença 

Após aprovação no exame escrito, o candidato deve garantir e preencher as 

seguintes condições: 

a) Conclusão de um contrato de seguro de responsabilidade civil celebrado 

com uma companhia de seguros, preferencialmente do seu país, devendo 

enviar a respetiva apólice para a federação nacional. O principal objetivo 

será garantir a cobertura de quaisquer riscos subjacentes à sua atividade. 

b) Na impossibilidade de consecução do referido na alínea anterior, pode o 

candidato apresentar uma garantia bancária num banco suíço no valor de 

100.000 francos suíços. Todo este processo está sujeito a limitações, as 

quais se encontram descritas no anexo 2 do FIFA PAR 2008. 

c) Assinatura do código deontológico e consequente compromisso pelo 

respeito dos princípios nele descritos43. 

                                                             
43 FIFA PAR 2008 – Anexo 1. 
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d) Concluído com êxito o processo, o agente de jogadores obterá uma licença 

válida por 5 anos, findos os quais terá que enviar um pedido escrito com o 

intuito de realizar novamente um exame, sendo que em caso de 

reprovação, a sua licença será suspensa44. Este é uma norma que difere do 

regulamento anterior, onde a licença perdurava por prazo indeterminado. 

A intenção da FIFA com essa nova regra é garantir que os agentes se 

mantenham atualizados face às mudanças nas normas nacionais e 

internacionais relacionadas com a sua atividade, primando pela melhor 

qualidade dos serviços prestados. Assim, a obrigatoriedade de reavaliação 

a cada 5 anos faz com que haja uma constante reciclagem de 

conhecimentos e atualização periódica dos membros aptos e que ainda 

exerçam com frequência a atividade (Ezabella, 2009). 

 

Sempre que um agente de jogadores deixe de preencher os pré-requisitos de 

aquisição, a associação nacional deve retirar-lhe a licença até que a situação esteja 

ultrapassada. Com este pressuposto, cada associação deve monitorizar regularmente o 

cumprimento desses pré-requisitos45. 

 A perda de licença pode ser o resultado do incumprimento dos pré-requisitos 

impostos pelos artigos 6.º, 9.º e 10º. do FIFA PAR 2008, por opção do agente ou por 

sanção46. 

 

3.3 Contrato de Representação 

Ultrapassada a fase de licenciamento e estando já habilitado a atuar como agente 

de jogadores, destaca-se agora, um ponto fundamental no exercício da atividade: o 

contrato de representação47. 

De acordo com o regulamento, “A players’ agent shall be permitted to represent 

a player or a club only by concluding the relevant written representation contract with 

that player or club”48.  

                                                             
44 FIFA PAR 2008 – Artigo 17.º. 
45 FIFA PAR 2008 – Artigos 15.º e 16.º. 
46 FIFA PAR 2008 – Artigo 14.ª. 
47 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º. 
48 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º, n.º 1. 
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O contrato de representação constitui então um acordo por escrito celebrado e 

assinado pelo agente de jogadores e o seu representado, seja este jogador ou clube. O 

mesmo é válido por um período máximo de dois anos, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período, mediante novo acordo assinado e nunca através da prorrogação tácita49. 

No caso de o contrato envolver um jogador menor, os representantes legais do atleta 

devem também assinar o respetivo em conformidade com a legislação em vigor do país 

de origem do atleta50.  

Esta norma do FIFA PAR 2008 não teria aplicação direta em Portugal já que é 

bem explícito na LBAFD que o empresário desportivo não está autorizado a representar 

atletas menores de idade, mesmo que devidamente suportado pelo seu representante legal. 

 

Relativamente ao caráter formal deste tipo de contrato, anote-se que o mesmo 

deve mencionar os nomes das partes signatárias, duração e remuneração acordada, assim 

como os termos de pagamento dessa retribuição ao agente de jogadores. Indispensável 

será também a data de celebração do contrato e as assinaturas de todas as partes 

intervenientes. O documento terá de ser emitido em quadruplicado, já que os originais se 

destinam ao jogador/clube, ao agente de jogadores e às federações desportivas nacionais 

onde o agente e o jogador se encontram respetivamente registados51.  

 

Findando a análise a este ponto, cabe à FIFA fornecer o modelo do contrato de 

representação de agentes de jogadores às associações nacionais. A minuta do contrato 

está presente no Anexo 3 do FIFA PAR 2008 e deverá servir de base pela qual os agentes 

se deverão seguir, podendo no entanto, introduzir cláusulas adicionais, desde que 

respeitadas as leis referentes ao território da associação52.  

Corroborando a afirmação de Manteigas (2010), esta minuta parece 

manifestamente insuficiente. Se é verdade que faz sentido para os agentes de jogadores 

terem um ponto de partida na elaboração do contrato, esta não deverá ser uma versão 

final, já que oferece uma visível escassez de informações, bem como uma limitada 

estrutura. 

 

                                                             
49 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º, n.º 3 
50 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º, n.º 2. 
51 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º, n.º 6 
52 FIFA PAR 2008 – Artigo 21.º. 
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3.4 Remuneração  

O contrato de representação deverá explicitar quem será o responsável por pagar 

ao agente e de que maneira será efetuado o pagamento. Regra geral, o agente somente 

poderá receber diretamente do seu cliente, porém, em determinadas transações, o atleta 

tem a possibilidade de consentir, por escrito, que seja o clube para o qual se transfere a 

pagar diretamente ao agente53 (Ezabella, 2009). 

Permanecendo dentro do contexto da remuneração, impõe-se refletir sobre o valor 

e as condições da forma de pagamento. 

A remuneração que o agente recebe em caso de representação de um jogador deve 

ser calculada através do valor bruto anual que o jogador deva receber contratualmente, 

inclusive prémios de assinatura negociados pelo agente. Para tal, não se incluem outro 

tipo de benefícios, sejam carro, aluguer de casa, prémios por pontos, ou qualquer outro 

tipo de bonificação54. 

No caso de ser contratado por um clube, um agente deverá ser remunerado através 

de um ato único com um montante fixo previamente acordado55. 

Quanto à forma, agente e jogador devem antecipadamente decidir o método de 

pagamento. Este pode acontecer através de uma percentagem fixa acordada entre o agente 

e o jogador na qual resulta um ato único de pagamento no início do contrato de trabalho 

ou através de anuidades que terão lugar no final de cada ano contratual56.  

Se agente e jogador não chegarem a acordo e não existindo qualquer referência 

estabelecida no contrato firmado entre ambos, o agente terá direito a receber 3% do valor 

bruto anual do atleta57. Como precedentemente identificado, no regime jurídico 

português, os valores estipulados, quanto a percentagem de remuneração diferem dos 

apresentados no FIFA PAR 2008.  

 Importa igualmente mencionar que enquanto o contrato de trabalho celebrado 

entre o clube e o atleta, em que o agente tenha auxiliado, se mantiver válido e em vigor, 

o agente continua a ter direito à remuneração mesmo que o seu contrato de representação 

celebrado com o jogador expire ou não seja renovado58 (Manteigas, 2010). 

                                                             
53 FIFA PAR 2008 – Artigo 19.º, n.º 4. 
54 FIFA PAR 2008 – Artigo 20.º, n.º 1. 
55 FIFA PAR 2008 – Artigo 20.º, n.º 5 
56 FIFA PAR 2008 – Artigo 20.º, n.º 2. 
57 FIFA PAR 2008 – Artigo 20.º, n.º 4. 
58 FIFA PAR 2008 – Artigo 20.º, n.º 3 
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Neste seguimento, o agente jamais receberá uma dupla comissão prestada em 

simultâneo por clube e jogador, impondo-se a representação de uma só parte contratual. 

Nesta matéria e focando não só conflitos de interesses a respeito da remuneração, mas 

sim de todo o processo de representação, a FIFA determina de forma explícita no seu art. 

19.º, n.º 8, FIFA PAR 2008, que “A players’ agent may only represent the interests of one 

party per transaction. In particular, a players’ agent is forbidden from having a 

representation contract, a cooperation agreement or shared interests with one of the 

other parties or with one of the other parties’ players’ agents involved in the players’ 

transfer or in the completion of the employment contract”. 

 

3.5 Normas de Abordagem aos Jogadores  

A partir do momento que se torna legalmente habilitado ao exercício da função, o 

agente de jogadores deve respeitar e concordar com os estatutos, regulamentos, diretivas 

e decisões dos órgãos competentes da FIFA, das confederações e associações e ainda das 

leis aplicáveis ao território da associação59.   

Consequentemente, deve assegurar que toda e qualquer transação concluída 

através do seu envolvimento cumpra com as provisões dos acima mencionados estatutos, 

regulamentos e diretivas das entidades referidas60. 

 

No que concerne ao contato e abordagem aos jogadores, existem alguns direitos 

mas também obrigações que vinculam a atividade do agente. Assim, o FIFA PAR 2008 

determina no seu art. 22.º, n.º 1: 

“Licensed players’ agents have the right to: 

a) Contact every player who is not, or is no longer, under an exclusive 

representation contract with another players’ agent; 

b) Represent the interests of any player or club that requests him to negotiate or 

renegotiate contracts on his/its behalf; 

c) Take care of the interests of any player who requests him to do so; 

d) Take care of the interests of any club which requests him to do so”.  

 

                                                             
59 FIFA PAR 2008 – Artigo 23.º, n.º 1 
60 FIFA PAR 2008 – Artigo 23.º, n.º 2 
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O agente de jogadores está igualmente proibido de abordar qualquer jogador que 

esteja sob contrato com um clube, com o intuito de o persuadir a terminar esse contrato 

prematuramente, violando as obrigações estipuladas61. O que por vezes sucede é que face 

ao não cumprimento de obrigações por parte do clube, tal como falta de pagamento, o 

agente aconselha o atleta a desrespeitar algum dispositivo contratual, conduzindo a uma 

potencial rescisão de contrato e transferência para outra equipa. 

Enquadrado em matéria de transferências podem surgir alguns conflitos de 

interesse, já que um agente de jogadores quando representa um clube recebe a sua 

remuneração em face do montante da transferência. Nesta conformidade, não será 

financeiramente proveitoso para o agente, que o atleta cumpra o contrato até ao fim, pois 

se tal suceder, o jogador será “livre”, podendo ser contratado a “custo zero” e levando a 

uma inexistência de comissão para o agente (Carvalho, 2004). 

Face a todos os direitos e obrigações do agente de jogadores, previsto no 

regulamento, cumpre observar que o agente não pode assegurar ao seu cliente o êxito 

numa negociação. Ele tem sim o dever de colocar todos os seus conhecimentos, aptidões 

e estrutura aos fins desejados pelo atleta, sejam eles de natureza económica ou técnica 

(Ezabella, 2009). 

 

3.6 Obrigações de Atletas e Clubes  

À semelhança dos agentes, também os jogadores devem respeitar os regulamentos 

da FIFA. Com o objetivo de negociar ou renegociar um contrato de trabalho, um jogador 

pode apenas contratar os serviços de um agente licenciado62. 

Com a exceção dos “Exempt Individuals”, um jogador é obrigado, uma vez que 

não negoceie diretamente com os clubes, a exclusivamente trabalhar com agentes de 

jogadores devidamente credenciados63. 

De forma idêntica, os clubes estão autorizados a contratar os serviços de um 

agente de jogadores licenciado com o intuito de os representar nas negociações 

relacionadas com a transferência de jogadores ou contratos de trabalho64. 

                                                             
61 FIFA PAR 2008 – Artigo 22.º, n.º 2 
62 FIFA PAR 2008 – Artigo 25.º, n.º 1. 
63 FIFA PAR 2008 – Artigo 25.º, n.º 2. 
64 FIFA PAR 2008 – Artigo 27.º, n.º 1. 
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Também os clubes, caso não negoceiem diretamente com os jogadores, são 

obrigados a somente trabalhar com agentes licenciados, existindo novamente uma 

exceção, evidenciada no art. 4.º, n.º 2, do FIFA PAR 2008. 

 

3.7 Sanções 

As sanções podem ser impostas a qualquer agente de jogadores, jogador, clube ou 

associação que viole não só o FIFA PAR 2008, mas também os seus anexos, estatutos ou 

qualquer outra regulamentação emitida pela FIFA, pelas confederações ou associações65. 

Em consonância com o código disciplinar da FIFA, os agentes de jogadores em 

caso de violação do FIFA PAR 2008 e seus anexos podem sofrer diversas sanções que 

variam significativamente consoante a gravidade da ação66: 

 Repreensão ou aviso; 

 Multa; 

 Suspensão da licença até 12 meses; 

 Revogação da licença; 

 Proibição de exercer qualquer atividade relacionada com o Futebol. 

 

Em caso de revogação da licença, somente a associação que a emitiu tem o direito 

de a retirar. Normalmente, tal acontece quando o agente de jogadores infringe de forma 

séria ou repetida os estatutos e regulamentos da FIFA, das confederações ou das 

associações.  

Tanto para agentes, jogadores ou clubes, as sanções podem ser impostas 

separadamente ou de forma combinada. 

À semelhança dos agentes, também os jogadores podem sofrer sanções bastante 

distintas. Neste caso, verifica-se, de forma semelhante, a possibilidade de um simples 

aviso ou em casos mais sérios, a suspensão de um jogo ou mesmo a proibição de participar 

em quaisquer atividades ligadas ao futebol67. 

                                                             
65 FIFA PAR 2008 – Artigo 31.º. 
66 FIFA PAR 2008 – Artigo 33.º. 
67 FIFA PAR 2008 – Artigo 34.º. 
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Os clubes, por sua vez, são confrontados com sanções de outra natureza. Os casos 

mais profundos levam frequentemente a dedução no número de pontos da equipa ou 

mesmo à descida de divisão68. 

Relativamente a associações importa primeiramente referir que cada associação 

deve designar um corpo responsável por sancionar os agentes, jogadores e clubes nela 

registados.  

Em transações dentro do próprio país, cabe à respetiva associação estabelecer as 

sanções adequadas. No entanto, essa responsabilidade não invalida a competência do 

comité disciplinar da FIFA para intervir e impor sanções a agentes envolvidos numa 

transação nacional.  

Quando se tratam de transações internacionais, cabe ao comité disciplinar da 

FIFA, em consonância com o código disciplinar da FIFA, a aplicação das sanções69. 

No sentido inverso, as sanções podem também ser impostas às próprias 

associações. Sempre que tal se verifica, a sanção pode variar entre um aviso, uma multa 

ou a exclusão de uma competição70. 

 

Terminada a abordagem e exploração mais detalhada ao FIFA PAR 2008, cabe 

agora perceber o porquê do fracasso na aplicação do regulamento, bem como as principais 

causas, objetivos e expetativas que contemplam a mudança e o surgimento de um novo 

sistema que regulará a atividade. 

                                                             
68 FIFA PAR 2008 – Artigo 35.º. 
69 FIFA PAR 2008 – Artigo 32.º, n.º 1, 2 e 4. 
70 FIFA PAR 2008 – Artigo 36.º. 
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Capítulo 4. As Dificuldades de Regulação e Necessidades de Mudança 

– O Nascimento do Intermediário 

 
4.1 Dificuldades de Regulação – A Posição da FIFA 

As atividades protagonizadas por agentes desportivos e mais concretamente por 

agentes de jogadores que colaboram em avultadas operações financeiras tendem 

frequentemente, a originar problemas em várias áreas incluindo crimes financeiros, 

tráfico de desportistas e a proteção de menores (KEA et. al, 2009). 

Inicialmente, importa expor que os agentes surgiram bastante antes de quaisquer 

regulamentos públicos ou privados serem emitidos com o intuito de governar a sua 

atividade, ou o exercício da sua profissão. Certamente existem práticas e tradições que se 

arrastam, independentemente da sua infração e transgressão às normas.  

Ademais, como previamente indicado, a regulação no caso específico da atividade 

de agente de jogadores é caraterizada por uma multiplicidade de regras e provisões tanto 

públicas como privadas, resultando que em alguns casos, os agentes são confrontados 

com um vazio legal ou, ao inverso, com uma variedade de fontes que conflituem entre si. 

Estas incongruências levam ao aparecimento de incertezas por parte dos agentes, 

complicando a implementação e o cumprimento dos regulamentos em vigor (KEA et al., 

2009). 

Como resultado, verifica-se a existência de uma diferença significativa entre as 

provisões estabelecidas pelos regulamentos e o que realmente acontece na prática. Não 

raramente, normas que se dirigem a diversos aspetos da atividade dos agentes são 

colocadas em causa, levando ao emergir de práticas que se tornam globais mas que em 

nada respeitam o estabelecido pelas leis e regulamentos. Entre elas destaca-se a 

exploração de jovens atletas, falta de transparência nas transações financeiras, abuso de 

recrutamento junto de clubes formadores e constante envolvimento em situações de 

conflitos de interesse. 

 

Mas não só os agentes dificultam o processo de regulação. Também as federações 

desportivas nacionais, cujo poder lhes foi delegado pela FIFA de cumprirem e aplicarem 

o regulamento (nesta situação concreta, o FIFA PAR 2008), negligenciaram os seus 

deveres, fracassando igualmente na difícil aplicação de sanções e contribuindo dessa 

forma para as praticas inadequadas já referidas (Medeiros, 2011). A realidade é que 
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passado tanto tempo da entrada em vigor do FIFA PAR 2008, algumas federações nunca 

elaboraram um regulamento próprio. 

Como consequência de todas estas incidências, a FIFA, assumindo o seu 

descontentamento e confirmando a dificuldade de desenvolvimento de um sistema efetivo 

que regule a atividade de agente de jogadores, anunciou a sua pretensão de rever e alterar 

“FIFA Regulations on Player’s Agents”, de 2008. 

Segundo a KEA et al. (2009), na sua base identificam-se alguns fatores que 

contribuíram em grande escala para a decisão: 

 Ineficácia do sistema dado que apenas 25 a 30% das transferências internacionais 

são concluídas por agentes licenciados, fugindo as restantes a qualquer tipo de controlo. 

Dificuldades de controlo do sistema de licenciamento devido à falta de harmonia 

e colaboração entre entidades nacionais e internacionais. 

Conflitos regulamentares entre o FIFA PAR 2008 e algumas leis nacionais. 

Existência de um mecanismo paralelo ao de licenciamento, possibilitando a 

agentes não licenciados operar sem quaisquer riscos. 

A FIFA não tem o poder para controlar a atividade dos “Exempt Individuals”. 

Incerteza no papel de clubes e jogadores no pagamento aos agentes. 

 

Tendo em vista as conclusões retiradas, a FIFA considerou a necessidade de uma 

nova abordagem baseada no conceito de intermediários. Com o objetivo de abolir o 

sistema de licenciamento movendo o seu raio de ação numa direção oposta, criou-se um 

grupo de trabalho para elaborar o processo de reformulação, analisando e explorando de 

forma rigorosa a melhor alternativa (Villiger, 2011) 

O novo regulamento substituiu o FIFA PAR 2008. O foco não incidirá no processo 

de regulação de acesso à profissão, que cada vez mais caía fora do radar da FIFA, mas 

sim na conduta de jogadores e clubes. Conclui-se que, ao abolir-se o sistema de 

licenciamento, serão os clubes e jogadores os principais intervenientes a assegurar a 

transparência do processo. Se não o fizerem, serão eles os sancionados (Martins e Parrish, 

2011). 
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4.2 A Intervenção das Partes Interessadas  

Durante toda a metodologia a FIFA procurou ajuda em alguns parceiros. Duas das 

principais entidades no futebol europeu, a EPFL e a EFAA, demonstraram o seu apoio e 

preocupação e, através de um conjunto de comentários e observações, deram o seu 

contributo para a consecução da nova regulamentação.  

 

Propostas da EPFL 

A FIFA acertou ao identificar a inefetividade do seu FIFA PAR 2008 em algumas 

matérias É claro que esta situação não poderia persistir. O progresso teria sempre de 

assentar na construção de um forte quadro de regras que permita a associações, ligas, 

clubes, jogadores e agentes a condução de um atividade diligente, transparente de 

responsável (Medeiros, 2011). 

Extremamente preocupada com todo o processo de mudança exposto pela FIFA, 

a EPFL foi uma das grandes entidades que de forma ativa intercedeu, apresentando uma 

panóplia de soluções alternativas relativas à figura do agente de jogadores.  

Já envolvendo o novo conceito de intermediário, acredita-se que, em defesa da 

transparência, é essencial um harmonioso sistema de registo operado por associações 

nacionais e ligas. Como tal, o chefe executivo da EPFL apresentou um conjunto de 

medidas que visavam, em grande parte, a obrigação de registo e publicação de todos os 

dados que envolvam intermediários. Entre estas destacam-se os pagamentos efetuados 

somente a intermediários devidamente registados e por via de instituições bancárias, a 

publicação de uma lista de clubes e jogadores representados por cada intermediário e 

ainda os acordos contratuais entre clubes, jogadores e intermediários. Ainda dentro dos 

pagamentos, estes deveriam ser exclusivamente controlados pelas federações nacionais e 

ligas, entidades responsáveis pelo prévio registo do intermediário (Medeiros,2011).  

Mencionando igualmente, temáticas como a proteção de menores e a dupla 

representação, a FIFA deveria assegurar que as normas sejam implementadas e impostas 

por todas as federações nacionais/ligas profissionais, desde que não violem a legislação 

e normas públicas de cada país. 

O papel da EPFL foi de extrema importância já que se trata de um parceiro com 

o qual a FIFA tem contado nos últimos tempos. Prova da sua relevância resulta do facto 

de a FIFA ter decidido adiar, até ao ano de 2011, a sua decisão de extinguir e reformular 
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a regulação dos agentes de jogadores de forma a obter um consenso entre todas as partes 

interessadas, incluindo a EPFL (Manteigas, 2010).  

 

EFAA – Pontos fundamentais 

A EFAA é uma associação de direito holandesa sem fins lucrativos criada no ano 

de 2007 e constituída, na sua totalidade, por associações nacionais de agentes de 

jogadores de futebol. 

Na sua essência, procura a obtenção da certeza e transparência no mercado 

europeu de jogadores, combatendo a corrupção, a exploração de atletas e 

fundamentalmente garantir a proteção dos mais jovens (Manteigas, 2010). 

Paralelamente, pretende apoiar o controlo regulamentar na profissão dos agentes 

de jogadores. 

Como tal, num espirito de colaboração total dos seus associados na prossecução 

de uma regulamentação mais eficiente, a EFAA elaborou uma lista de assuntos que 

considerou serem os mais urgentes sobre as más práticas dos agentes. 

Em primeiro lugar, com o objetivo de evitar tais conflitos e inconsistências legais, 

uma regulação efetiva dos agentes deve respeitar uma hierarquia de leis baseada na 

prioridade das normas comunitárias sobre as normas públicas e das normas públicas sobre 

as normas regulamentares emanadas pelas federações desportivas (Martins e Parrish, 

2011). 

Seguidamente, a EFFA alertou para um controlo mais rígido sobre as atividades 

de “agentes” não licenciados. É imprescindível que tal aconteça já que indivíduos não se 

encontrando abrangidos por nenhum tipo de regulamento, estão frequentemente 

envolvidos em más práticas, evitando deste modo qualquer tipo de consequências 

sancionatórias (Martins e Parrish, 2011). 

Outro dos principais interesses da EFAA está ligado à melhoria no processo de 

proteção dos jogadores jovens e menores. É importante definir a extensão e os limites da 

ação e influência do agente em atletas com idades inferiores a 16 anos.  

Paralelamente aos pontos acima frisados existem outras questões também 

evocadas, tais como, a criação de um sistema transparente de sanções para jogadores, 

clubes e agentes, a harmonia e simplificação no método de remuneração, um sistema 

obrigatório de formação permanente do agente, etc. (Martins e Parrish, 2011). 
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4.3 O Fim do Agente de jogadores - Nascimento do Intermediário 

Nos passados dias 10 e 11 de Junho de 2014 realizou-se, na cidade de São Paulo, 

o 64º Congresso da FIFA onde o comité executivo da FIFA aprovou as alterações dos 

estatutos da FIFA com o intuito de extinguir a atividade dos agentes licenciados que veem 

a sua atuação substituída pela figura dos intermediários (CSMV advogados, 2014).  

Assim, após muitas discussões e largos períodos de consulta, o novo “FIFA 

Regulations on Working with Intermediaries” entrou finalmente em vigor em Abril de 

2015, tomando o lugar e revogando o anterior FIFA PAR 200871. 

No preâmbulo do novo regulamento a FIFA, reconhecendo a sua responsabilidade 

de melhorar o futebol e garantir a sua integridade, direciona essencialmente a mudança 

de paradigma com o objetivo de promover e salvaguardar os padrões éticos na relação 

entre clubes, jogadores e terceiras partes, protegendo-os e evitando o seu envolvimento 

em práticas ilegais e pouco éticas. Ademais, possibilitar um controlo adequado e 

transparente das transferências de jogadores: 

“FIFA bears the responsibility to constantly improve the game of football and to 

safeguard its worldwide integrity. In this context, one of FIFA’s key objectives is to 

promote and safeguard considerably high ethical standards in the relations between 

clubs, players and third parties, and thus to live up to the requirements of good 

governance and financial responsibility principles. 

 More specifically, FIFA considers it essential to protect players and clubs from 

being involved in unethical and/or illegal practices and circumstances in the context of 

concluding employment contracts between players and clubs and of concluding transfer 

agreements. In the light of these considerations, and with the aim of properly addressing 

the changing realities of modern-day relations between players and clubs as well as to 

enable proper control and transparency of player transfers, FIFA has enacted these 

regulations in accordance with article 4 of the Regulations Governing the Application of 

the FIFA Statutes.”  

 

Introduzindo a temática de forma objetiva, o novo regime já não prevê o 

licenciamento de agentes, passando a permitir que qualquer pessoa coletiva ou individual 

atue como intermediário nestes negócios. Assume mesmo, que todas as licenças perderão 

                                                             
71 FIFA RWI 2015 – Artigo 11.º, n.º 1. 
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a validade com efeitos imediatos, tendo as mesmas de ser devolvidas às associações 

emissoras (Himpe, 2014). 

A FIFA abraça assim uma verdadeira rutura na sua política nesta matéria, 

abdicando de regular o acesso à atividade através de licenciamento e passando a incidir a 

sua atenção no controlo do exercício da atividade, providenciando um quadro mais 

abrangente através da criação de novas normas, requisitos mínimos e de um sistema de 

registo de intermediários. O foco estará na utilidade e transparência da informação ao 

invés de rigorosas orientações, normas e processos. 

Assim, as obrigações do novo regulamento não estarão concentradas diretamente 

sobre os intermediários mas antes nas associações membro e nos clubes e jogadores que 

os contratem, os quais ficarão obrigados a registá-los na respetiva associação 

relativamente a cada contrato celebrado, nos quais os intermediários serão 

obrigatoriamente parte. Os clubes e jogadores passarão assim a colaborar de forma ativa 

na fiscalização da atividade dos intermediários que contratem, passando a ter poderes para 

solicitar toda a informação contratual relevante e a ser sancionados pela falta da mesma. 

(Faria, 2014). 

Com o futebol a tornar-se cada vez mais um desporto global e com um aumento 

significativo de transferências internacionais, a regulação da atividade afigura-se como 

uma tarefa cada vez mais árdua. Neste contexto, a FIFA adotou uma surpreendente 

decisão ao delegar a responsabilidade nas associações nacionais (Maren, 2014) 

Em função desta nova realidade a FIFA enfrentará alguns desafios interessantes. 

De acordo com Kaye (2014), existe a intenção e preocupação de primeiramente garantir 

que os intermediários desenvolvam a sua atividade através de normas minimamente 

profissionais, assegurando a proteção e salvaguarda dos atletas. A acrescentar, pretende-

se que tais normas sejam consistentes e de fácil implementação em todas as associações 

membro. A grande dificuldade poderá ser conciliar estes dois objetivos, já que, em grande 

parte das vezes, para assegurar um mínimo de profissionalização são necessárias regras e 

leis rigorosas que se baseiem em qualificações, exames e processos de registo.  

O capítulo seguinte ocupar-se-á na íntegra de analisar e explicitar de forma 

detalhada os princípios e funcionalidades do novo sistema e a forma como o mesmo irá 

reformular toda a estrutura dos agentes de jogadores. 
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Capítulo 5. O Intermediário – FIFA Regulations on Working with 

Intermediaries 2015 
 

5.1 Definições e Princípios Gerais  

“A natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players 

and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or 

represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement”. 

 

Através de uma primeira análise à definição de intermediário identifica-se 

claramente que o novo conceito é mais abrangente em relação ao agente de jogadores. 

O FIFA RWI 2015 permite que, para além de uma pessoa singular, também uma 

pessoa jurídica possa atuar como intermediário com o objetivo de concluir um contrato 

de trabalho ou de representar um clube com vista à celebração de uma transferência. Por 

outro lado, o intermediário tem a possibilidade de realizar a sua atividade de forma 

gratuita sem receber qualquer pagamento, o que não se verificava no FIFA PAR 2008. 

Ainda visando a nova definição, estabelece-se que o núcleo da atividade é mais direto 

assumindo a representação de jogadores e clubes ao invés da simples introdução das 

partes. 

A grande alteração na definição centra-se na ausência de qualquer referência a 

obrigatoriedade de licença. Significa isto que o intermediário não necessitará de possuir 

nenhum tipo de licença para desempenhar a sua atividade, devendo apenas preencher um 

conjunto de pré-requisitos ao registar-se perante as associações. 

No art. 11.º, n. º 2, do FIFA RWI 2015, a FIFA confirma a substituição e abolição 

do anterior sistema de licenciamento: “With the coming into force of these provisions, the 

previous licensing system shall be abandoned and all existing licences will lose validity 

with immediate effect and shall be returned to the associations that have issued them”. 

 

No que respeita ao alcance do novo regulamento, as provisões nele inseridas 

destinam-se às associações nacionais na relação com o processo de aquisição dos serviços 

de um intermediário por parte de jogadores e clubes, na celebração de um contrato de 

trabalho entre jogador e clube ou num acordo de transferências entre dois clubes72. 

                                                             
72 FIFA RWI 2015 – Artigo 1.º, n.º 1. 



Do Agente de Jogadores ao Intermediário:  A Problemática da Regulação FIFA 
 
 

XVI Mestrado em Gestão do Desporto  45 
 

Cada associação, sujeita a leis nacionais obrigatórias, deve implementar e cumprir 

os requisitos mínimos do regulamento através da composição de um regulamento próprio, 

que deve incorporar os princípios estabelecidos nestas provisões73. Ademais, existe o 

direito das associações irem além destes padrões e requisitos mínimos emanados pela 

FIFA, adicionando outro tipo de provisões, que no entanto, não deverão afetar a validade 

do contrato de trabalho ou do acordo de transferência74. 

A FIFA, enquanto organismo máximo que tutela o futebol, deverá monitorizar a 

adequada implementação por parte das associações, podendo tomar medidas, caso as 

normas e requisitos mínimos do novo regulamento não sejam cumpridos75. 

 

Colocando um pouco de parte o papel das associações e focando os princípios 

gerais que introduzem a relação de jogadores e clubes com intermediários, estipula-se que 

jogadores e clubes estão autorizados a contratar os serviços de intermediários aquando da 

conclusão de um contrato de trabalho e/ou de um acordo para transferência76. 

No processo de seleção e compromisso com intermediários, os jogadores e clubes 

devem atuar com a devida diligência, significando isto, que ambos terão de se esforçar e 

empenhar para garantir que todos os intermediários assinem a respetiva declaração de 

intermediário77 bem como o contrato de representação concluído entre as partes78. 

Nos termos do art. 3.º FIFA RWI 2015, sempre que se encontre envolvido numa 

transação, o intermediário deverá estar obrigatoriamente registado79. 

 

5.2 Sistema de Registo de Intermediários 

Uma vez extinguido o sistema onde vigorava a posse de uma licença por parte dos 

agentes, o recente modelo vem introduzir um sistema de registo de intermediários. 

Cada associação nacional é obrigada a desenvolver e implementar um sistema de 

registo para intermediários. O mesmo terá de ser publicado, em cumprimento do art. 6.º 

do novo FIFA RWI 2015. Cada intermediário deve ser registado no respetivo sistema 

                                                             
73 FIFA RWI 2015 – Artigo 1.º, n.º 2. 
74 FIFA RWI 2015 – Artigo 1.º, n.º 3 e 4. 
75 FIFA RWI 2015 – Artigo 10.º, n.º 1. 
76 FIFA RWI 2015 – Artigo 2.º, n.º 1. 
77 FIFA RWI 2015 – Anexo 1 e 2. 
78 FIFA RWI 2015 – Artigo. 2º, n.º 2. 
79 FIFA RWI 2015 – Artigo. 2º, n.º 3. 
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sempre e toda a vez que se envolver numa transação específica80. Em concordância com 

o disposto anterior, as associações nacionais deverão igualmente exigir a clubes e 

jogadores que adquiram os serviços de um intermediário a submissão de, pelo menos, a 

declaração de intermediário81. 

Nesse seguimento, uma vez concluída a transação, cabe ao jogador que contrate 

os serviços de um intermediário com vista à celebração de um contrato de trabalho, 

apresentar à associação do clube a declaração de intermediário bem como a restante 

documentação requerida. Ainda que se trate de uma renegociação do contrato de trabalho 

do jogador com o mesmo clube, o processo deverá ser o mesmo82. 

Quando ao invés do jogador, seja um clube a obter os serviços do intermediário 

para firmar um acordo de transferência, este deverá, de modo semelhante e após o término 

da transação, enviar para a associação na qual o jogador será registado, a declaração de 

intermediário e documentação adicional requerida pela associação. Se, de modo 

semelhante, o clube que liberta o jogador contratar os serviços de um intermediário, 

também este será obrigado a cumprir o procedimento em questão83. 

Todo este processo de notificação às associações, por parte de jogadores ou 

clubes, terá obrigatoriamente de ser realizado sempre que ocorra uma atividade de 

celebração de contrato de trabalho ou de acordo para transferência entre clubes84. 

Ao assinar a declaração de intermediário, que tanto poderá ser para pessoas 

físicas85 como pessoas jurídicas86, o intermediário confirma, entre outros aspetos, que 

adere aos estatutos e regulamentos aplicáveis pela FIFA e destinados a confederações e 

associações membro quando executam as suas atividades, a sua imaculada reputação e 

ainda as condições relativas à divulgação de informações inerentes à transação (CSMV 

advogados, 2014). Se tal não acontecer e a declaração não for submetida, jogadores e 

clubes sujeitam-se a ser sancionados com base na sua obrigação de atuar com a devida 

diligência na seleção e aquisição dos serviços de um intermediário (Himpe, 2014). 

 

 

                                                             
80 FIFA RWI 2015 – Artigo 3.º, n.º 1. 
81 FIFA RWI 2015 – Artigo 3.º, n.º 2. 
82 FIFA RWI 2015 – Artigo 3.º, n.º 3. 
83 FIFA RWI 2015 – Artigo 3.º, n.º 4. 
84 FIFA RWI 2015 – Artigo 3.º, n.º 5. 
85 FIFA RWI 2015 – Annexe 1. 
86 FIFA RWI 2015 – Annexe 2. 
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Requisitos para o Registo 

A acrescentar a toda a informação fornecida à respetiva associação nacional, e 

ainda antes do registo do intermediário, cada associação é responsável por garantir que o 

intermediário em questão tem uma reputação impecável87. 

Caso se trate de uma pessoa jurídica, a função da associação responsável por 

registar o negócio será de assegurar a mesma reputação para todos os indivíduos 

representantes da entidade em questão88. 

À semelhança do que sucedia no FIFA PAR 2008, também no novo regulamento, 

o intermediário não poderá gozar de qualquer relação contratual com ligas, associações, 

confederações, ou FIFA, a qual poderá conduzir a potenciais conflitos de interesse. Este 

controlo será sempre conduzido pelas respetivas associações89.  

O sucesso e cumprimento de obrigações por parte das associações serão 

alcançados, aquando da receção, da devidamente assinada, declaração de intermediário90.  

No momento de registo do intermediário, ou seja, na receção da declaração, o 

contrato de representação firmado entre intermediário e clube/jogador terá também de ser 

colocado91. 

 

5.3 Contrato de Representação 

Numa fase prévia ao intermediário iniciar a sua atividade, os pontos principais da 

sua relação com um jogador ou clube deverão ser registados, de forma escrita, através do 

denominado contrato de representação. 

 Consoante o estabelecido pelo art. 5.° do novo FIFA RWI 2015, os intermediários 

deverão firmar um contrato de representação com seus clientes, no qual deverão estar 

especificadas informações básicas: nome das partes, alcance do serviço, duração da 

relação jurídica, valor da remuneração e termos gerais do pagamento, data de conclusão, 

cláusulas de rescisão e assinatura das partes.  

                                                             
87 FIFA RWI 2015 – Artigo 4.º, n.º 1. 
88 FIFA RWI 2015 – Artigo 4.º, n.º 2. 
89 FIFA RWI 2015 – Artigo 4.º, n.º 3. 
90 FIFA RWI 2015 – Artigo 4.º, n.º 4. 
91 FIFA RWI 2015 – Artigo 4.º, n.º 5. 
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Adicionalmente, jogadores e clubes deverão especificar a natureza do vínculo 

jurídico que os intermediários possuem com seus clientes, seja este, um serviço, uma 

consulta na análise de um contrato de trabalho, busca por emprego, assessoria de carreira 

ou outro tipo de relação legal. 

Contrariamente à realidade do regulamento anterior, o novo documento já não 

fornece o padrão do contrato de representação nos seus anexos. De modo idêntico não 

estipula a validade máxima do contrato. 

 

5.4 Divulgação e Publicação de Informações 

Outra das inovações presente no FIFA RWI 2015 prende-se com a exigência de 

clubes e jogadores divulgarem às respetivas associações os detalhes completos de toda e 

qualquer remuneração ou pagamentos de diferente natureza que efetuaram ou irão efetuar 

a um intermediário92. 

Complementarmente e com o intuito de contribuir para a transparência nas 

transferências, jogadores e clubes devem, sempre que solicitados, comunicar a ligas, 

associações, confederações e FIFA todos os contratos, acordos e registos com 

intermediários. Destes se exclui o contrato de representação cuja divulgação é 

obrigatória93. 

Todos os contratos e acordos acima mencionados deverão ser anexados ao 

contrato de transferência ou ao contrato de trabalho, com a finalidade de registar o 

jogador. Cabe a jogadores e clubes assegurar que qualquer contrato de trabalho ou 

transferência concluído com recurso aos serviços de um intermediário contenha o nome 

e assinatura do intermediário em questão94. 

Por seu lado, as associações membro, em termos de divulgação e publicação de 

informação, serão obrigadas a publicar anualmente, no final do mês de Março: o nome de 

todos os intermediários registados, as transações em que os mesmos estiveram envolvidos 

e ainda, o montante total de todas as remunerações e pagamentos efetivamente realizados 

pelos seus jogadores registados (numa base consolidada de todos os jogadores juntos) e 

clubes filiados (numa base consolidada para cada clube individualmente)95. 

 

                                                             
92 FIFA RWI 2015 – Artigo 6.º, n.º 1. 
93 FIFA RWI 2015 – Artigo 6.º, n.º 1. 
94 FIFA RWI 2015 – Artigo 6.º, n.º 2. 
95 FIFA RWI 2015 – Artigo 6.º, n.º 3. 
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5.5 Pagamento aos Intermediários 

Similarmente ao que acontecia no anterior regulamento, o novo FIFA RWI 2015 

determina que a remuneração do intermediário contratado para atuar em nome de um 

jogador seja calculada com base no rendimento bruto que o jogador irá auferir. Todavia, 

sob a antiga regulação o valor era calculado em função dos ganhos anuais, enquanto 

atualmente será determinado tendo como base a totalidade dos ganhos durante todo o seu 

contrato96. 

Os clubes, por sua vez, devem remunerar os intermediários através de um 

montante fixo acordado previamente à conclusão da respetiva transação97. 

Em matéria de comissões a grande novidade dá-se ao nível da percentagem de 

pagamento. O FIFA PAR 2008 não estabelecia um percentual máximo para os 

pagamentos, determinando apenas que caso as partes não chegassem a um acordo ou não 

existisse previsão expressa do valor pactuado para o pagamento, o agente de jogadores 

tinha direito ao pagamento de uma compensação correspondente a 3% dos vencimentos 

brutos anuais do atleta, relativos ao contrato negociado ou renegociado pelo agente.  

Por outro lado, o art. 7.º, n.º 3 do novo regulamento de intermediários estabelece 

o percentual máximo de 3% do valor da transação para pagamento da comissão devida 

ao intermediário. Sempre tendo em conta a legislação nacional e as normas referentes a 

esta matéria é recomendado que jogadores e clubes adotem as seguintes medidas: 

 

a) A remuneração total do intermediário contratado para atuar em nome de 

um jogador não poderá ser superior a 3% dos valores brutos relativos ao 

salário do atleta durante o período de vigência do contrato; 

b) A remuneração total do intermediário contratado para atuar em nome de 

um clube, com a finalidade de firmar um contrato de trabalho com 

determinado jogador não poderá ser superior a 3% dos valores brutos 

relativos ao salário do atleta durante o período do contrato;  

c) A remuneração do intermediário para atuar em nome do clube com a 

finalidade de elaborar um contrato de transferência não poderá ser superior 

a 3% do valor da transferência. 

 

                                                             
96 FIFA RWI 2015 – Artigo 7.º, n.º 1. 
97 FIFA RWI 2015 – Artigo 7.º, n.º 2. 
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A acrescentar à particularidade dos 3% de comissão, importa identificar alguns 

dos princípios gerais que, em conformidade com as provisões do FIFA PAR 2008, 

balizam o pagamento a intermediários.  

Todo o pagamento pelos serviços do intermediário deve ser realizado 

exclusivamente pelo cliente que o contratou98. A única exceção ao disposto anterior dá-

se quando após a conclusão da transação e mediante acordo com o clube, o jogador de 

forma escrita consente que seja o clube a substitui-lo no pagamento. Nestes casos, o valor 

será o acordado previamente entre jogador e intermediário 99.  

Outra das normas relevantes respeita à responsabilidade dos clubes em garantir 

que o pagamento entre dois clubes, relativo a matéria de transferências ou outro assunto 

como remuneração por formação de jogador, não possua qualquer contato com os 

intermediários.100 Com esta ação a FIFA procura assegurar que os pagamentos a ser 

realizados de um clube para outro permaneçam no circuito ao invés de se moverem para 

o raio de ação dos intermediários. 

Por último, mas não menos importante, no que concerne a atletas menores de 

idade, a nova normativa é mais rigorosa e concreta, proibindo expressamente o 

pagamento de comissões a intermediários que se envolvam em transações com atletas 

menores de idade. Assim, nos termos do art. 7.º, n.º 8, “Players and/or clubs that engage 

the services of an intermediary when negotiating an employment contract and/or a 

transfer agreement are prohibited from making any payments to such intermediary if the 

player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the 

Regulations on the Status and Transfer of Players”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 FIFA RWI 2015 – Artigo 7.º, n.º 5. 
99 FIFA RWI 2015 – Artigo 7.º, n.º 6. 
100 FIFA RWI 2015 – Artigo 7.º, n.º 4. 



Do Agente de Jogadores ao Intermediário:  A Problemática da Regulação FIFA 
 
 

XVI Mestrado em Gestão do Desporto  51 
 

5.6 Sanções e Conflitos de Interesse 

Antes de adquirir os serviços de um intermediário, jogadores e clubes deverão 

usar todos os meios para garantir a ausência de conflitos de interesses tanto para si, como 

para o próprio intermediário101. 

Entretanto, o novo regulamento contemplará a possibilidade de o intermediário 

revelar, por escrito, qualquer potencial conflito de interesse com outra das partes 

envolvidas tratando-se de uma transação, contrato de representação ou interesses comuns. 

Sempre que tal aconteça e desde que haja um consentimento escrito de todas as partes 

envolvidas antes do início da negociação, nenhum conflito de interesse será julgado102. 

Na sequência do disposto anterior e numa perspetiva oposta ao FIFA PAR 2008, 

a dupla representação é autorizada. Assim, sempre que um jogador e um clube adquirirem 

os serviços do mesmo intermediário, no âmbito da mesma transação, os protagonistas 

terão não só de dar o seu consentimento por escrito, como também acordar, igualmente 

de forma escrita e numa fase prévia às negociações, a quem caberá o pagamento ao 

intermediário. Como em qualquer transação as partes terão de informar a respetiva 

associação do acordo estipulado, submetendo todos os documentos necessários para o 

processo de registo103. 

Transitando para a aplicação de sanções, é da responsabilidade das associações 

nacionais a imposição de sanções a qualquer parte que, sob a sua jurisdição, viole as 

provisões deste regulamento, os seus estatutos e normas104. 

Nada em contrário, as associações serão obrigadas a publicar e informar à FIFA 

todas as sanções disciplinares impostas a qualquer intermediário. A comissão disciplinar 

da FIFA, por sua vez, irá verificar se as sanções deverão ter alcance mundial, de acordo 

com o código disciplinar da FIFA105. 

Nesta matéria verificam-se grandes alterações já que a FIFA não terá a 

incumbência de impor e aplicar sanções deixando essa importante tarefa a cargo das 

associações nacionais. 

                                                             
101 FIFA RWI 2015 – Artigo 8.º, n.º 1. 
102 FIFA RWI 2015 – Artigo 8.º, n.º 2. 
103 FIFA RWI 2015 – Artigo 8.º, n.º 3. 
104 FIFA RWI 2015 – Artigo 9.º, n.º 1. 
105 FIFA RWI 2015 – Artigo 9.º, n.º 2. 
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Capítulo 6. O Novo Sistema de Regulação vs A Falsa Desregulação – 

Potenciais Conflitos do FIFA RWI 2015 

 
6.1 O Novo Sistema de Regulação 

Á luz do que foi analisado no capítulo anterior, muito se tem discutido sobre as 

caraterísticas do novo regulamento. 

Ainda que o regulamento dos intermediários determine unicamente os padrões 

mínimos, sendo tarefa da associação nacional ir mais além desses pressupostos, é já uma 

certeza que as novas normas irão provocar alterações radicais não só nos direitos e 

obrigações de todas as partes envolventes (jogadores, clubes, agentes e associações) mas 

fundamentalmente terão um forte impacto na realidade dos ex-agentes de jogadores. 

Examinada a reforma, conclui-se que a FIFA abriu as portas da profissão a grande 

parte dos indivíduos independentemente do grau de preparação para o cargo e do seu 

conhecimento da normativa desportiva. Simultaneamente, com o intuito de tornar mais 

transparentes os detalhes económicos das transações realizadas, introduziu um forte 

mecanismo de auditoria e divulgação das atividades efetuadas e dos relativos pagamentos. 

Neste seguimento, muito se tem comentado acerca da desregulação da atividade, 

talvez de forma inapropriada: se é verdade que com o FIFA RWI 2015 o acesso à 

profissão foi substancialmente liberalizado e a figura do agente de jogadores 

irremediavelmente alterada, é também verdade que a atenção da FIFA se colocou no 

campo das transações individuais. Foram criados métodos para proceder ao registo na 

associação dos intermediários envolvidos em transferências individuais ou negociações 

de contrato de trabalho e um sistema de comunicação à associação de todos os acordos 

entre intermediários e seus clientes (Antignani, 2014). 

Complementando, o núcleo da atividade permanece bem claro, já que não 

emergem diferenças significativas entre o cerne da ação do agente e do intermediário: 

ambos estão envolvidos na mesma atividade de aconselhamento a favor de jogadores ou 

clubes, podendo ser contratados para estabelecer um contrato de trabalho desportivo ou 

acordar uma transferência entre clubes. 

As mudanças do novo conceito introduzido pelo FIFA RWI 2015 conduzem à 

conclusão de que a FIFA quis atribuir uma considerável parcela das suas 

responsabilidades nas suas associações membro que, na sua visão, poderão ter um 

controlo mais direto sobre as atividades dos intermediários. Para isso criou um quadro 
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legal flexível mas mais transparente, o qual as associações nacionais terão de ajustar e 

implementar a nível interno sempre em concordância com a respetiva legislação nacional 

(Antoniou, 2014).  

 

Em síntese, o novo regulamento pode ser considerado fundamentalmente como 

uma delegação de responsabilidades nas associações nacionais mas nunca a desregulação 

como vem sendo sugerido por diversos agentes. 

As associações por sua vez serão confrontadas com bastantes dificuldades não só 

na interpretação do novo regulamento que contem diversas provisões novas e pouco 

claras, mas também na tentativa de encontrar um sistema viável que equilibre a 

necessidade de cumprir as normas do FIFA RWI 2015 com a proteção dos direitos dos 

agentes licenciados. 

 

6.2 Potenciais Conflitos do Novo Regulamento 

A respeito das provisões pouco claras verifica-se ausência de medidas concretas 

e específicas para determinadas matérias em oposição à criação de bases rígidas na 

aplicação de outras. É possível extrair um conjunto de fatores que, de forma 

incompreensível e porventura não intencional, poderão conduzir ao surgimento de 

conflitos e consequentemente comportamentos pouco condizentes com os objetivos da 

FIFA, limitando os desejados efeitos benéficos e a eficácia do novo regulamento. 
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Disputas de Intermediários 

É para já um mistério as razões que levaram a FIFA a eliminar a competência dos 

seus órgãos judiciais a respeito das disputas de caráter internacional entre intermediários, 

deixando inclusive de fornecer qualquer fórum para a resolução das disputas.  

Ao contrário do que sucedia no capítulo 7106 do FIFA PAR 2008, o novo 

regulamento de intermediários não contempla hipóteses de resolução de conflitos de 

caráter internacional especificamente entre intermediários e seus clientes. Como tal, 

depreende-se que será tarefa de cada associação nacional “dizer” algo sobre a matéria: a 

solução mais credível será a criação de um tribunal arbitral com essa função específica 

ou, em alternativa, confiar as disputas entre os intermediários e a outra parte interessada 

aos organismos já existentes a nível nacional. No entanto, se tal acontecer, coloca-se a 

questão de qual será a federação competente para examinar os conflitos internacionais. 

Aquela onde está registado o intermediário ou a de onde está filiada a outra parte presente 

na transação? Sempre que existirem divergências desta natureza poderão surgir conflitos 

impossíveis de resolver entre organismos de diferentes federações (Antignani, 2014). 

Evidenciando ainda mais a importância do assunto, é evidente que com o FIFA 

RWI 2015 mais indivíduos, de forma singular ou associada, terão a possibilidade de se 

envolver nas transferências de jogadores ou na negociação de contratos de trabalho. Como 

tal, os agentes contarão com a concorrência de agências e provavelmente indivíduos de 

outras profissões como advogados, contabilistas e conselheiros financeiros que, de forma 

legal, explorarão as suas possibilidades.  

                                                             
106 FIFA PAR 2008 – Artigo 30.º - General Provisions. 
1. To deal with domestic disputes in connection with players’ agents’ activity, the associations shall as a 
last resort refer any dispute arising from or relating to national players’ agents regulations to an independent, 
duly constituted and impartial court of arbitration, while taking into account the FIFA Statutes and the laws 
applicable in the territory of the association. 
2. In the case of international disputes in connection with the activity of players’ agents, a request for 
arbitration proceedings may be lodged with the FIFA Players’ Status Committee. 
3. If there is reason to believe that a case raises a disciplinary issue, the Players’ Status Committee or single 
judge (as the case may be) shall submit the file to the Disciplinary Committee together with the request for 
the commencement of disciplinary proceedings, in accordance with the FIFA Disciplinary Code and 
Chapter VIII below. 
4. The Players’ Status Committee or single judge (as the case may be) shall not hear any case subject to 
these regulations if more than two years have elapsed from the event giving rise to the dispute or more than 
six months have elapsed since the players’ agent concerned has terminated his activity. The application of 
this time limit shall be examined ex officio in each individual case. 
5. The detailed procedures for the resolution of disputes in connection with the activity of players’ agents 
are further outlined in the FIFA Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the 
Dispute Resolution Chamber. 
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O resultado previsto será o aumento das disputas sobre quem realmente foi o 

responsável pela transação e consequentemente terá direito à remuneração (Mehrzad, 

2014). 

Noutra perspetiva intimamente ligada a conflitos e disputas de intermediários, 

emerge o problema de ao serem obrigadas a elaborar o seu próprio regulamento as 

associações têm o poder de acrescentar e incorporar as mais variadas provisões. Como tal 

as normas de cada associação poderão variar em vários aspetos de acordo com a sua 

legislação pública, levando o intermediário, que desempenha uma atividade global, a 

confrontar-se com normas distintas em cada país. 

 

Remuneração 

Paralelamente, uma das mais significativas mudanças propostas pela FIFA e 

incontestavelmente a que mais preocupa grande parte dos agentes é a forma de 

estruturação da remuneração paga ao intermediário.  

Com a introdução de um valor limite de 3% assistir-se-á a uma mudança 

prejudicial no balanço financeiro dos antigos agentes. Apesar de ser apenas uma 

recomendação, o efeito dos 3% será posto em prática por alguns clubes e jogadores que 

se recusarão a pagar mais, simplesmente porque o podem fazer. Enquanto em algumas 

transações os 3% significarão uma boa quantia, nos negócios mais baixos o valor recebido 

será muito reduzido. 

Face a uma realidade indesejada, os intermediários irão inovar e criar novas 

maneiras de manter o nível de remuneração. Dessa forma, ainda que limitados, uma das 

opções será convencer as respetivas associações nacionais a implementarem normas que 

lhes proporcionem um acréscimo de informação no contrato de representação, garantindo 

alguns pagamentos adicionais que fogem ao estipulado pelo FIFA RWI 2015. Um 

exemplo será a remuneração pela condução e gestão dos direitos comerciais do jogador. 

Mesmo que não se concretize desta forma, a solução poderá passar por 

pagamentos ilegais os quais constituem um dos principais ploblemas que a FIFA procura 

resolver e que contrariam na totalidade o propósito do novo regulamento. 

Num contexto mais direcionado para o serviço prestado, os 3% de remuneração 

poderão ter efeitos nefastos conduzindo a um desincentivo de vários intermediários e 

consequente queda na qualidade dos seus serviços. 
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Contrato de Representação 

Não se fixando um período de duração máxima do contrato de representação e em 

virtude da imposição de um reduzido limite de remuneração, os intermediários poderão 

adotar algumas estratégias para estender a duração do contrato, aumentando assim os seus 

ganhos. 

Esta atitude poderá originar problemas de limitação de concorrência face à 

retenção de um atleta através de um longo contrato de representação, contrastando com a 

curta carreira desportiva (Mehrzad, 2014). 

Outro dos problemas inerentes à estrutura do contrato de representação será as 

abordagens a jogadores. No FIFA PAR 2008 estava definido que os agentes apenas 

poderiam abordar os jogadores que não estivessem ligados contratualmente a outro 

agente. Por sua vez, o novo regulamento não prevê qualquer limitação nas abordagens, 

podendo esta realidade criar enumeros conflitos entre intermediários e até com os 

próprios jogadores que se verão confrontados com excesso de informação e controvérsias 

em seu redor.  

 

O Papel de Clubes e Jogadores 

É inequívoco que com a entrada em vigor do novo regulamento existe uma 

mudança nas obrigações dos clubes e jogadores. Enquanto anteriormente os agentes eram 

sancionados em função da violação das normas, o FIFA RWI 2015 coloca a 

responsabilidade nos clubes e jogadores de atuar com a devida diligência exigindo-lhes o 

empenho e uso de esforços razoáveis na seleção e compromisso com intermediários. 

Inicialmente, esta parece uma ideia sensata já que em teoria jogadores e clubes 

poderão agora controlar a legalidade das suas próprias transações e como tal sofrer as 

respetivas consequências sempre que as normas não forem cumpridas. No entanto, será 

bastante interessante entender quão séria é a definição “esforços razoáveis”. Nesta 

conjuntura importa relembrar que o FIFA RWI 2015 abrange um conjunto mínimo de 

normas e requisitos a serem implementados pelas associações, ficando as estas reservado 

o poder de introduzir provisões mais rigorosas (Eppel & Miller 2014). 
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Jogadores Menores 

Outra dos temas que cumpre assinalar diz respeito aos atletas jovens que de certa 

forma estarão mais sensíveis e vulneráveis face às normas do novo regulamento.  

Com a entrada em vigor do novo sistema os intermediários têm permissão para 

representar um atleta menor. Ainda que não possa ser remunerado no acordo inicial, o 

mesmo poderá prever uma remuneração após o atleta atingir a maioridade. Tal 

possibilidade aumentará com certeza o número de “homens de negócios” sem qualquer 

qualificação a acompanharem os jovens, tentando persuadir os atletas e seus 

representantes a assinarem contratos com longos períodos de duração. Mais uma vez, esse 

fenómeno não parece ser um dos objetivos da FIFA (Marco, 2014). 

Estas restrições podem ter outro tipo de visão: se porventura um jogador de 17 

anos assinar um contrato profissional de 3 anos, onde irá auferir 25 000 euros por mês, 

levando-o a ganhar uma totalidade de 750 000 durante a totalidade do seu contrato, não 

parece justificável e com certeza não será justo que o intermediário não tenha direito a 

qualquer remuneração107.  

Pelas razões mencionadas esta deverá ser uma das áreas sujeita a normas 

adicionais, a serem criadas pelas diversas associações. 

 

Licença 

Por fim e concluindo a temática, é obrigatório abordar novamente o tema que mais 

debate tem gerado entre os agentes e que de certa forma é a base da denominada 

“desregulação da atividade”. Fala-se claro do sistema de licenciamento. 

O artigo 11 do novo regulamento confirma, como já descrito, a base do que muitos 

consideram a desregulação da atividade. Nele se confirma o abandono ao sistema de 

licenciamento levando à perda imediata de validade de todas as licenças. Assim, a 

tentativa da FIFA para controlar o extenso número de agentes não licenciados culmina, 

na verdade, na eliminação por completo de todas as licenças. 

Essa solução servirá apenas para resolver o problema de uma forma superficial. 

Supostamente com o novo sistema, a grande maioria das transferências e negociações 

serão conduzidas por intermediários registados. Nesta perspetiva será cumprida a 

                                                             
107 Isto acontece pois sob a antiga regulação o valor de remuneração é calculado sobre os ganhos anuais, 
enquanto atualmente é determinado tendo como base a totalidade dos ganhos durante todo o seu contrato. 



Do Agente de Jogadores ao Intermediário:  A Problemática da Regulação FIFA 
 
 

XVI Mestrado em Gestão do Desporto  58 
 

transparência tanto desejada, estando a FIFA e as associações nacionais na posse de uma 

elevada quantidade de informação relativa às partes envolvidas em todas as transações.   

Porém, o novo regulamento possibilita igualmente a um grande número de 

indivíduos não qualificados e potencialmente prejudiciais para o futebol, exercer uma 

influência sobre as atividades de clubes, jogadores e associações. Ainda que seja exigida 

uma “impecável reputação” ao intermediário, a mesma não será fácil de assegurar. 

Conhecidos tantos casos de corrupção no futebol, este poderá ser um passo atrás. 

Como resultado, dá-se o risco de jogadores acabarem por ser representados por 

indivíduos e entidades que não possuem o conhecimento, a experiência e os atributos 

adequados que exige a representação dos seus clientes. 

A preocupação de muitos agentes centra-se na ausência de um efetivo processo 

de seleção, conduzindo à abertura das portas a indivíduos que apenas procuram ganhos 

pessoais e financeiros. O receio, mais uma vez, é que o nível dos cuidados providenciados 

aos jogadores por parte dos novos intermediários seja relativamente fraco em comparação 

com o de experientes e qualificados agentes. Se tal acontecer, não potenciará com certeza 

o desenvolvimento do bem-estar do jogador (Eppel & Miller, 2014). 

 

6.3 A Base da “Desregulação” da Atividade – As Medidas da AFA e o 

Regulamento Inglês 

De forma perfeitamente compreensível os agentes de jogadores espalhados pelo 

mundo não reagiram com grande otimismo às normas do FIFA RWI 2015. 

Uma das entidades que mais se tem manifestado é a AFA. Através do seu 

presidente, Mel Stein, a associação tem consecutivamente demonstrado o seu 

descontentamento perante algumas provisões, tendo inclusive tomado medidas que visam 

anular a entrada em vigor do novo regulamento. As principais críticas visam sobretudo a 

abolição do sistema de licenciamento e consequente preocupação com os jogadores e o 

valor limite de 3% de remuneração. 

De acordo com Stein (2014), “It’s totally irresponsible of FIFA to allow an 

individual with no qualifications or experience to represent a player in transfer or 

contract negotiations – just as it would be irresponsible to allow somebody with no 

qualifications or experience to represent someone in court”. 

“Tapping up is bad enough now, with unlicensed individuals trying to muscle in 

on the business. That’s very hard to police as it is, but it will become the wild-west”.  
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“Everybody will go in for the quick buck and the quick kill, without any thought 

for the wellbeing and welfare of players and clubs”. 

O principal problema relativamente à “desregulação” gira em torno da questão 

que indivíduos prejudiciais ao futebol terão a capacidade de o afetar numa dimensão onde 

jogadores e clubes ver-se-ão responsáveis por ações negativas de intermediários sobre os 

quais não possuem qualquer controlo. 

A AFA e várias associações nacionais de agentes108 pretendem claramente que o 

nível dos padrões de profissionalização permaneça elevado, sentindo evidentemente que 

a remoção do processo de licenciamento irá eliminar esse princípio. 

Nesse seguimento e não acreditando nas potencialidades do novo regulamento, a 

AFA, sob liderança do seu presidente, tentou encontrar uma alternativa junto da FA, 

mencionando inclusive a ilegalidade do novo regulamento:“Our members are not going 

to support a system which allows unqualified agents to operate”. 

“What we are trying to do, by negotiation and discussion with the FA and all the 

other main stakeholders, is to get some kind of agreement whereby there are regulations 

and qualifications”. 

A base da ilegalidade é fundamentalmente sustentada pela norma que recomenda 

um limite máximo 3% relativo à remuneração do intermediário:  

“And at the same time as FIFA allows agents, who have spent years honing their 

expertise and building up stable businesses, the crumb of being allowed to trade 

alongside a new bunch of jokers, they also take the bread out of their mouths by in effect 

telling them they can't charge more than 3%”. 

“A fee cap would be unique in a business of this nature and is clearly anti-

competitive. The actions of FIFA are a blatant breach of a dominant position”.  

“The recommendation that agents’ fees should be capped at 3% breaches 

European law”. 

                                                             
108 Relativamente à ANAF, o presidente Artur Fernandes corrobora essa vontade admitindo que “para os 
agentes que têm nome no mercado não haverão grandes dificuldades. Mesmo assim, o problema vai 
permitir a entrada dos piratas nos clubes. Pessoas sem a mínima qualificação que se vão dizer representantes 
dos jogadores e treinadores. A concorrência vai ser desleal e o mercado deixa de estar regulado” (Fernandes, 
2014). 
Acrescentando, o presidente da ANAF reconhece e defende a existência de países que estão a adotar 
medidas para combater a liberalização dos intermediários: “Sabemos que, por exemplo a federação francesa 
já rejeitou as medidas e informou que irá manter o mesmo processo de licenciamento”. “Estamos em 
reuniões com a nossa federação de forma a encontrar um nova credenciação para existir no mínimo uma 
atividade qualificada”. “Gostaríamos que a Federação criasse um licenciamento nacional para regular o 
mercado e evitar uma série de problemas. Também era importante a Associação de Agentes de Futebol ter 
assento na Assembleia da FPF”  
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Foi com base neste pressuposto que a AFA tomou medidas, emitindo um conjunto 

de elementos para a Comissão Europeia, que visam confrontar a ilegitimidade da referida 

norma: “The Association of Football Agents, the representative body for around 500 

football agents in England, contends in a complaint to the European Commission that 

that particular restriction in particular infringes Arts. 101 (1) and 102 of the Treaty on 

the Functioning of the European Union 2012/C 326/01 (TFEU), which concern the 

distortion of competition and the abuse of a dominant position respectively”(Mehrzad, 

2014). 

Se as alegações se provarem corretas existe a possibilidade da Comissão Europeia 

determinar a provisão anti competitiva e com tal inaplicável. 

 

Tendo em conta todos os fatores e controvérsias inerentes ao novo regulamento 

de intermediários, a FA não esperou pela decisão da Comissão Europeia, tendo sido uma 

das primeiras associações a lançar o seu próprio regulamento. 

Sem ser exaustivo na sua análise, à primeira vista, o regulamento inglês para além 

de introduzir normas obrigatórias que derivam do FIFA RWI 2015, baseia-se 

essencialmente em provisões retiradas do seu regulamento anterior, cuja criação surgiu 

em resposta às normas introduzidas pelo FIFA PAR 2008. 

Enquanto a FIFA aponta que apenas 25 a 30% são conduzidas por agentes 

licenciados, este não é com certeza o caso inglês. Na realidade, a FA sempre regulou os 

seus agentes de forma bastante eficaz, implementando durante bastantes anos um sistema 

efetivo. Como tal, é compreensível que em função de todas as mudanças impostas pela 

FIFA, a FA tenha procurado, dentro do possível, manter grande parte dos princípios 

consagrados no seu antigo regulamento (Lowen, 2015). 

Sujeito a uma exploração mais detalhada, certo é que o regulamento e a postura 

da FA deverão ser considerados pelas diversas associações nacionais na elaboração das 

suas próprias normas. Todavia, importa relembrar que o caso inglês sempre procurou ser 

um exemplo de seriedade e transparência na implementação e aplicação dos 

regulamentos, algo que não se verifica com muitas das federações nacionais. 
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Conclusões 
 

Reflexo da constante evolução do desporto e consideravelmente do mercado de 

transferências no futebol, o agente desportivo tornou-se indubitavelmente uma figura 

preponderante no sistema desportivo profissional atual. 

Os dados apresentados comprovam que o seu leque de funções é cada vez mais 

vasto, não se limitando à mera negociação de contratos de trabalho ou de acordos de 

transferência. 

A esta evolução não está alheia a perspetiva financeira, já que a mesma é parte 

determinante no fixar dos agentes nas modalidades de maior potencial económico. Como 

resultado, é no futebol que, atinge a sua maior representação através do agente de 

jogadores. 

Os elementos evidenciados pelo FIFA TMS possibilitam compreender 

minimamente o volume da atividade do agente de jogadores. Todavia, e ainda que 

divulgada alguma informação, a globalidade e complexidade da sua atividade e 

consequentes formas de remuneração, aliada a praticas inadequadas e ilegais de agentes 

não licenciados fazem com que seja difícil estabelecer com exatidão o seu poder 

económico. 

 

Como consequência do seu crescimento e evolução surgiu também a necessidade 

de regulação. Para além das federações desportivas, alguns Estados integram 

especificamente o agente na sua legislação. Através da análise à legislação portuguesa 

conclui-se que apesar de não exercer uma regulamentação exaustiva, o legislador 

português manifesta preocupação em incutir no sistema desportivo nacional um maior 

rigor e profissionalismo, tentando assegurar e definir o caráter técnico e ético da profissão.  

Da relação entre diversas partes no processo de regulação constata-se que a 

implementação de regras que regulem as atividades dos agentes desportivos é uma tarefa 

bastante árdua pelo facto de se tratar de uma atividade com uma natureza internacional, 

onde a juntar à regulamentação privada se conjuga uma grande diversidade de culturas 

desportivas e legislações nacionais em que a multiplicidade de normas se pode ou não 

aplicar.  
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             Em termos privados e no caso específico do futebol, o processo de 

regulação não tem tido o sucesso pretendido. Vendo o controlo da atividade fugir cada 

vez mais ao seu radar, a FIFA apresenta factos que justificam e comprovam o insucesso 

e falta de transparência em todo o processo para demonstrar a ineficácia e necessidade de 

mudança. 

O número de transferências realizadas por agentes licenciados servem para 

entender a elevada preponderância dos agentes não licenciados. Como tal, a solução 

compreensivelmente recaiu sobre a reforma do anterior regulamento, o FIFA PAR 2008.  

Muito se pode criticar as atitudes, comportamentos e o envolvimento de agentes 

não licenciados. A realidade é que muitas das federações nacionais não cumpriram com 

a sua obrigação de implementação e aplicação rigorosa das normas do regulamento.  

O FIFA RWI 2015 reflete um nova abordagem baseada no conceito de 

intermediários. Ainda que apenas defina as normas mínimas, o regulamento é explícito 

quanto ao papel das associações nacionais na elaboração de um regulamento próprio. 

 

O novo sistema não deverá ser considerado uma desregulação da atividade mas 

simplesmente um novo e distinto modelo de regulação: Fundamentalmente, o núcleo da 

atividade mantem-se semelhante. Se é verdade que o sistema de licenciamento foi 

completamente abolido, a atividade continuará a ser controlada, sendo que o foco estará 

nas transações individuais. 

O acesso à profissão foi substancialmente liberalizado mas tal não significa que 

não haja regulação. O erróneo conceito de desregulação tem origem igualmente no facto 

da responsabilidade já não estar no intermediário mas sim nos clubes e jogadores. Ainda 

que os agentes se sintam desprotegidos e totalmente desapoiados, o controlo da atividade 

continuará a ser exercido, embora com um modelo verdadeiramente distinto. 

A prova está na introdução de um forte mecanismo de auditoria e divulgação às 

associações nacionais de todas as atividades realizadas e dos relativos pagamentos. 

       Conclui-se que a FIFA quis atribuir uma considerável parcela das suas 

responsabilidades nas suas associações membro que, na sua visão, poderão ter um 

controlo mais direto sobre as atividades dos intermediários. Para isso, criou um quadro 

legal flexível mas mais transparente, ao qual as associações nacionais terão de se ajustar 

e implementar a nível nacional, sempre em concordância com a respetiva legislação 

nacional. 
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Ainda que tal seja claro, o regulamento introduz pressupostos que colocarão 

grandes dificuldades nas associações. A existência de provisões incongruentes e pouco 

claras em alguns aspetos fulcrais, irão com certeza colocar em causa a eficácia do FIFA 

RWI 2015. Tais lacunas conduzirão inevitavelmente a um conjunto de potenciais 

conflitos que, tendo em conta o estado atual, ainda não têm resolução. 

 

Por outro lado, o novo regulamento parece indicar que a FIFA subestimou a 

importância dos bons agentes nas carreiras dos jogadores. É inequívoco que face ao papel 

de agentes não licenciados e às eminentes dificuldades de regulação o FIFA PAR 2008 

necessitava de uma reforma que melhorasse a transparência e clareza da atividade do 

agente: um melhor controlo sobre as movimentações de dinheiro é sem dúvida um aspeto 

essencial para limitar os pagamentos ilegais. Além disso, é inquestionável a obrigação de 

maior rigor nas normas que regem a atividade dos agentes no processo de transferências 

e negociações, de modo a garantir um elevado nível de competência e qualificação. 

Porém, mudanças globais através de normas que “desregulem” a atividade e estabeleçam 

um limite percentual tão reduzido em termos de remuneração são soluções provavelmente 

inadequadas e que não ajudarão ao sucesso do novo regulamento. 

Finalizando, e em função de uma análise mais envolvente, parece ser forçoso 

concluir que a FIFA pretendeu efetivamente uma mudança de paradigma mas que essa 

mudança não teve tanto a ver com a vontade de controlar eficazmente todos os 

intervenientes nas transferências, mas sim com a vontade de conhecer as despesas feitas 

com a atividade de intermediação e de limitar a importância que a atividade dos agentes 

de jogadores vinha assumindo 

 

Independentemente de uma análise crítica a priori, o que será na verdade 

fundamental é obter as respostas das federações nacionais às questões identificadas de 

modo a compreender como será gerido o período de transição entre os agentes de 

jogadores e os intermediários e acima de tudo em que medida as diferentes associações 

vão cumprir na íntegra com os padrões mínimos do novo regulamento. 
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