
PROJECTO DE RESOLUÇÃO Nº 2048/XIII

PROTEÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de 

janeiro, prevê, no n.º 2 do artigo 16.º, a necessidade de serem definidas as formas de 

proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, bem 

como o respetivo regime contraordenacional.

Essa necessidade é reforçada pelo disposto no n.º 2 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 248-

B/2008, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho, que 

estabelece o regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição do 

estatuto de utilidade pública desportiva. 

Assim, no ano de 2015, o Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de abril, veio definir as formas de 

proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, bem 

como o respetivo regime contraordenacional, explicitando o respetivo âmbito de proteção 

e precisando o conteúdo desses direitos, de modo a assegurar a sua tutela efetiva.

No que respeita à proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, 

definiu-se as que lhes estão consagradas em exclusivo e estabeleceu-se que as provas ou 

manifestações desportivas que decorram fora dos espaços públicos devem observar o 

disposto no artigo 32.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, com as necessárias adaptações, 

de forma a que possam ser desenvolvidas por outras entidades desportivas mas sempre 

mediante a emissão, por parte da respetiva federação desportiva, de parecer prévio e 

homologação do regulamento da prova, com vista a assegurar o respeito pelas regras de 

proteção da saúde e segurança dos praticantes, bem como o cumprimento das regras 

técnicas da modalidade.



Decorridos 4 anos sobre a entrada em vigor deste diploma, constata-se que, apesar de 

diversas virtualidades trazidas no que respeita à proteção do nome, imagem e atividades 

desenvolvidas pelas federações desportivas, tem sido pública a existência de situações em 

que a fiscalização e aplicação do diploma não está a corresponder às legítimas expetativas 

das federações desportivas.

Assim, e nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Regimento, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD propõem que a 

Assembleia da República adote a seguinte

Resolução

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição da 

República, recomendar ao Governo que:

1 – Promova uma avaliação da implementação do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de abril, 

o qual veio definir as formas de proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas 

pelas federações desportivas, bem como o respetivo regime contraordenacional, em 

particular da sua fiscalização e capacidade para impedir a realização de eventos que 

coloquem em causa o direito das federações desportivas a verem as suas atividades 

devidamente salvaguardadas.

2 – Considerando a constante mutação do fenómeno desportivo, avalie a necessidade de 

proteger de forma mais efetiva e, porventura, mais abrangente, em particular, as 

atividades desenvolvidas pelas federações desportivas. 

Palácio de São Bento, 15 de março de 2019

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD


