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Assunto: Procede a segunda alte
racao a Lei n.° 3912009, de 30 de jutho
, que estabelece 0
regime juridico do combate a violê
ncia, ao racismo, a xenofobia e
a intolerância nos
espetáculos desportivos, de form
a a possibilitar a realização
dos mesmos corn
seguranca
L5

Tendo em atencáo o disposto
no artigo 156.° do Regimento da Asse
mbleia da
Repüblica, e nos termos da aline
a g) do n.° 1 do artigo 8.° da Reso
lução da Assembleia da
Repiblica n.° 20/2004, de 16 de Feve
reiro, junto se anexa o texto do
diploma em epigrafe,
aprovado em votação final global
em 14 de junho de 2013, para subseq
uente envio a S. Ex.a
Presidente da Comissâo de Educaçao
, Ciência e Cultura.
* Dè, (c.i4 14rt >4
No texto do diploma foram incluidos
a formula inicial e demais elementos
formais,
sugerindo-se ainda a seguinte:
tt:,:__.
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Artigo 3.° da Lei

0
fl.

3912009, de 30 de juiho

As alteraçoes produzidas por este projeto de decreto introduziram no texto da Lei fl.°
39/2009, de 30 de juiho, a referência a “proprietário” que dela não constava
anteriormente. Na alteraçào ao artigo 7.° da Lei n.° 39/2009, de 30 de julho, o egislador
esciarece que se trata do “proprietário do recinto desportivo”. No entanto, ao contrário
do que acontece corn outras novas figuras agora introduzidas, nào ficou a constar, do
30,
o que deve ser entendido, para
elenco de definiçOes fornecidas por este artigo
efeitos desta lei, por “proprietãrio de recinto desporfivo”, situação para que se chama a
atenção da Comissão, para os efeitos tidos 01 convenientes.
Na ailnea p)
Tendo em conta que na referencia a atos europeus, em diplomas publicados no Diário
da Repüblica, o ano da publicaçäo não se deve repetir, sugere-se:
onde se Iè: “Decisão

0
ri.

2002/348/JAI, do Conseiho, de 25 de Abril de 2002, relativa

a

segurança por ocasião de jogos de futebol’com dimensão internacional, alterada pea
Decisào n.° 2007/412/JAI, do Conselho, de 12 de junho de 2007.”
deve ler-se: “Decisäo n.° 2002/348/JAI, do Conselho, de 25 de abril, relativa a
segurança por ocasião de jogos de futebol corn dimensào internacional, alterada pea
Decisão n.° 2007/412/JAI, do Consetho, de 12 dejunho.”
Artigo 7.° da Lei n.° 3912009, de 30 de juiho
Na alinea e) do n.° 2
A redaçâo desta alinea

—

que não era alterada na proposta de lei

foi dada por uma

proposta de alteraçâo do PSD/CDS-PP, aprovada em sede de especialidade na
Comissão, que inseriu no texto o excerto: “e do recinto desportivo, exceto nas zonas
destinadas para o efeito no respeitante a bebidas alcoOlicas”. Este excerto faz bern a

ligaçao corn a primeira part. do texto mas parece ter tornado difici) a compreensao da
ültima parte de uma alinea, aora talvez demasiado extensa e de redação ago confusa. A
riltima parte desta alinea “e adoçao de urn sistema de controlo de estados de alcoolemia e
de estupefacientes e de substâncias psicotrOpicas” parecendo corresponder em si mesma
a uma medida poderia talvez ter sido autonomizada. Não o tendo sido. apenas se pode,
nesta fase, tentar aperfeiçoar a sua redacao:
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onde se lê: “Proibição de venda, cons
umo e distilbuição de bebidas alcoO
licas,

substâncias estupefacientes e substânci
as psicotrOpicas no interior do anel ou perim
etro
de seguranca e do recinto desportivo,
exceto nas zonas destinadas para o
efeito no
respeitante a bebidas alcoóHcas, bern
corno adocão de urn sistema de controlo
de estados
de alcoolernia e de estupefacientes e de
substâncias psicotrOpicas:”
deve ler-se: “Proibição de venda, cons
umo e distribuiçäo de bebidas atcoO
licas,
substãncias estupefacientes e substànci
as psicotropicas no interior do anel ou
perimetro
de segurança e do recinto desportivo, exce
to nas zonas destinacias para o efeito no
caso
das bebidas alcoOhcas; e adocao de urn
sistema de controlo de estados de alcoolemi
a e
de estupefacientes e de substãncias psico
trOpicas;”
Na parte final da alinea h) do n.° 2
onde se lé:

“...,

deve ler-se:

“..,

bern como os circuitos de entrada, circu
lacão e de saida, numa Otica de
seguranca e de faciitação;”
bern corno os circuitos de entrada, de circu
laçao e de salda, numa Otica
de seguranca e de facilitacao;”

Artigo

8.0

da Lei n.° 3912009, de 30 de juiho

Na alInea o) do n.° I
Para manter a coerência do injcio de
cada alinea e da sua Iigação corn o corp
o do
nümero, sugere-se:

onde se lê: ‘A requisiçào de policiarne
nto de espetáculo desportivo, quando obrig
atOria
nos termos da eL”
deve ler-se: “Fazer a requisição de
ooliciarnento de espetáculo desportiv
o, quando
obrigatoria nos terrnos da eL’
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Artigo

10.0

da Lei n.° 39I2009, de 30 de julho

No final do n.° 3
onde se lé: “Os promotores dos espetãculos desportivos, antes do nicio de cada epoca
desportiva, devern comunicar ao IPDJ, P., a lista dos coordenadores de seguranca dos
respetivos recintos desportivos, que deve ser organizada cumprindo o disposto na Lei n.°
67/98, de 26 de outubro.”
deve ler-se: “Os prornotores dos espetaculos desportivos, antes do inicio de cada epoca
desportiva, devern comunicar ao IPDJ, l.P., a ista dos coordenadores de segurança dos
respetivos recintos desportivos, que deve ser organizada cumprindo o disposto na Lei da
Protecao de Dados Pessoals, aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de outubro.”
Artigo 15.° da Lei n.° 3912009, de 30 de juiho
No final do corpo do n.° I
onde se lê:

cumprindo o disposto fla Lel n.° 67/98, de 26 de oufubro, corn indicaçao
dos elemefltos seguintes:”
“...

deve ler-se:

curnprifldo o disposto fla Lei da Protecao de Dados Pessoais,
aprovada pela Lel fl.
0 67/98, de 26 de outubro, corn ifldicaçao dos elementos seguintes:”
“...

Artigo 18.° da Lei n° 3912009, de 30 de julho
No final do n.° I
onde se lê:

corn observäncia do disposto fla Lei

fl.° 67/98, de 26 de outubro.”
corn observãflcia do disposto na Lei da Protecao de Dados Pessoais,
aprovada pela Lei fl.
0 67/98, de 26 de outubro.”

deve ler-se:

“...

“...

No final o n.° 6
onde se lê:

“...

da aplicaçao do
deve ler-se:
Lel

0
fl,

e no respeito pela Lei
0
fl.

67/98, de 26 de outubro, devefldo, sern prejuizo
2, assegurar-se das condicOes de reserva dos registos obtidos.”
0
fl.

e no respefto pela Lei da Protecao de Dados Pessoais, aprovada pela
67/98, de 26 de outubro, devefldo, sern prejuIzo da aplicação do n.° 2. assegurar-se
“...

das condicOes de reserva dos registos obtidos.”
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Artigo 34.° da Lei n.° 3912009, de
30 de juiho
No n.° I
onde se lé: “Se os atos descrit
os nos artigos 29.° a 33.° forem
praticados de modo a
colocar em perigo a vida, a saUd
e, a integridade fisica ou a seg
urança dos praticantes,
treinadores, árbitros e demais
agentes desportivos que estiverem
na area do espetaculo
desportivo, bern como aos mem
bros dos órgãos de cornunicac
ao social em serviço na
mesma, as penas naqueles pre
vistas são agravadas, nos seu
s limites minimo e maxima,
ate urn terço.”

deve ler-se: Se os atos descrit
os nos artigos 29.° a 33.° forem
praticados de modo a
colocar em perigo a vida, a saü
de, a integridade fisica ou a seg
urança dos praticantes,
treinadores, árbitros e demais
agentes desportivos que estiverem
na area do espetaculo
desportivo, bern como dos mem
bros dos orgaos de comunicaç
ao social em serviço na
mesma, as penas naqueles pre
vistas são agravadas, nos seus
limites minimo e máximo,
ate urn terço.”
Artigo 36.° da Lei
Non.°4

0
ti.

3912009, de 30 de juiho

A Lei n.° 5/2006, de 23 de fevereiro
, que aprova a novo regime juri
dico das armas e suas
municOes, sofreu urn grande nüm
ero de alteraçOes que na propos
ta de lei se pretendia
mencionar, incluindo a “futura”
quinta alteração que se encont
ra ainda pendente (foi
aprovada em votaçao final global.
também no passado dia 14 de jun
ho o texto final relativo
a Proposta de Lei n.° 136/Xll) e que modifica, nor
neadamente o aqui referido fl.
0 6 do artigo
91.° (artigo ja anteriormente alte
rado pela Lei n.° 1712009, de 6
de rnaio). Não podendo,
neste mornento, mencionar-se aqui
todas as alteraçOes relevantes sofr
idas “ou a sofrer’ por
esta lei ou por este artigo o que par
ece ter sido a razão de ser da pro
posta de alteração do
PSD/CDS-PP, aprovada em sed
e de comissão, que retirou do
texto deste nrnero as
referências atuais e futuras a essa
s alteraçOes deve optar-se por
fazer uma menção a
referida lei semeihante a que se
faz, por exemplo, na lei do Orçame
nto do Estado para leis
sucessivamente altradas em que
se torna dificil, por motivos de seg
uranca juridica, referir
o elenco das respetvas modificacOes
sofridas.
Termos em que se sugere:
-

-

onde se lê: .Q disposto nos nUm
eros anteriores pode ser aplicado
aos casos em que
verifique existirem fortes indIcios
da pratica de crime referido no n.°
6 do artigo 91° da Lei
n.° 5/2006, de 23 de fevereiro,
e nos restantes casos referentes
a recintos desportivos
previstos naquele artigo.”
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deve ler-se: “0 disposto nos nümeros anteriores pode ser aplicado aos casos em que se
verifique existirem fortes indIcios da prática de crime referido no n.° 6 do artigo 91.° do novo
regime jurIdico das armas e suas municôes, aprovado pela Lei n.° 5/2006, de 23 de
fevereiro, e nos restantes casos referentes a recintos desportivos previstos naquee artigo.”
Artigo 40.° da Lei n.° 3912009, de 30 de juiho
Nos n.°s I a 6
Tendo em conta que as referências a montantes em euros constantes de atos publicados
em Diãrio da Repüblica apresentam outra configuracâo (veja-se a titulo de exemplo as que
constam da Lei n.° 22/2013, de 26 de fevereiro, corn mencOes similares), sugere-se:
onde se Iê: 1- Constitui contraordenacao, punida corn coima entre 250,00 Euros e 3 740,00
Euros, a prática do ato previsto na aUnea c) do n.° 1 do artigo 39°.
2-Constitui contraordenação. punida corn coima entre 500,00 Euros e 5 00000 Euros, a
prática dos atos previstos nas alineas b), e) e t) do n.° 1 do artigo 39°.
3-Constitui contraordenaçao, punida corn coima entre 75000 Euros e 10 000,00 Euros, a
prãtica dos atos previstos nas alineas a), d), g) e h) do

0
fl.

1 do artigo 39°.

4-Constitui contraordenação, punida corn coirna entre 1 000,00 Euros e 50 000,00 Euros, a
pratica dos atos previstos na alinea j) do n.° 1 do artigo 39.°-A, bern como dos previstos no
n.° 2 do mesmo artigo por referenda ao disposto na referida alinea

j)

do n.° 1, assim como

daqueies previstos na alinea c) do n.° 1 do artigo 39°-B.
5-Constitui contraordenacão. punida corn coima entre 1 500,00 Euros e 100 000,00 Euros, a
pratica dos atos previstos nas alineas c), e), g) e h) do

0
fl.

1 do artigo 39°-A, dos previstos

no n.° 2 do mesmo artigo por referenda ao disposto na alinea h) do n.° 1, dos descritos na
segunda parte do n.° 2 e no n.° 3 do mesmo artigo, bern como daqueles previstos nas
ailneas b), d) e e) do n.° 1 e na ailnea e) do n.° 2 do artigo 39°-B.
6-Constitui contraordenação, punida corn coima entre 2 500,00 Euros e 200 000,00 Euros, a
pràtica dos atos previstos nas alineas a), b), d) f),

I),

k) e I) do n.° 1 do artigo 39°-A, dos

previstos no n.° 2 do mesmo artigo por referéncia ao disposto na alinea

i)

do n.° 1, bern

como daqueles previstos na alinea a) do n.° 1 e nas alineas a), b), c), d) e f) do n.° 2 do
artigo 39°-B.”
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deve ler-se: “1- Constitul contraordenaçao, punida corn coima entre
€ 250 e € 3 740, a
prática do ato previsto na alinea c) do n.° 1 do artigo 39°.
2- Constitul contraordenaçao, punida corn corna entre € 500 e €
5 000, a pratica dos
atos previstos nas alineas b), e) e f) do n.° 1 do artigo 390
3- Constitui contraordenação, punida corn coirna entre € 750
e € 10 000, a prãtica dos
atos previstos nas alineas a), d), g) e h) do n.° 1 do artigo 39°.
4- Constitui contraordenaçäo, punida corn coima entre €1 000 e
€ 50 000, a prática dos
atos previstos na alinea j) do n.° 1 do artigo 39°-A, bern corno dos
previstos no n.° 2 do
mesmo artigo por referência ao disposto na referida alinea j)
do n.° 1, assim corno
daqueles previstos na alinea c) do n,° 1 do artigo 39°-B.
5- Constitui coritraordenaçao, punida corn coirna entre € 1 500 e
€ 100 000, a prática dos
atos previstos nas aKneas c), e), g) e h) do n.° 1 do artigo 39°-A,
dos previstos no n.° 2
do rnesmo artigo por referenda ao disposto na alinea h) do n.°
1, dos descritos na
segunda parte do n.° 2 e no n.° 3 do rnesmo artigo, bern como
daqueles previstos nas
ailneas b), d) e e) do n.° 1 e na alinea e) do n.° 2 do artigo 39.°-B
.
6- Constitui contraordenaçao, punida corn coima entre € 2 500
e € 200 000, a prática dos
atos previstos nas ailneas a), b), d) f), i), k) e I) do n.° 1 do artigo 39°-A,
dos previstos no
n.° 2 do rnesrno artigo por referencia ao disposto na alinea
i) do n.° 1, bern corno
daqueles previstos na alinea a) do n.° 1 e nas alineas a), b), c),
d) e f) do n.° 2 do artigo
39°-B.”
Artigo 44.° da Lei n.° 3912009, de 30 de juiho
No corpo do n.° 2
Tendo ern conta que as regiOes autônornas, sempre que não
sejarn expressamente
identificadas, devern ser escritas corn iniciais minüsculas,
ta como consta do texto da
Constituicão, sugere-se:
onde se Ie:

Relativamente a coimas aplicadas em virtude de contraordenaç
Oes
praticadas nas RegiOes AutOnomas, o produto das coimas reverte
em:”

deve ler-se:

Relativamente a coimas aplicadas em virtude de contrao
rdenaçOes
praticadas nas regiöes autOnomas, o produto das coimas reverte
em:”

\PB

7

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DIREiO DE SERVlOS DE APOIO TEC”ICO E SE(RET.RI ADO
DIV ISAO DE APOIO .10 PLFNARIO

Na ailnea

C)

do n° 2

Tendo em conta que o Decreto-Lei n.° 216/2012, de 9 de outubro. que define o regime
de poticiamento de espetãculos desportivos realizados em recinto desportivo e de
satisfacao dos encargos com o policiamento de espetácutos desportivos em geral, foi
alterado peto Decreto-Lel n,° 52/2013, de 17 de abrit, que determinou a obrigatoriedade
de poticiamento nos espetácutos desportivos integrados em competiçOes desportivas de
natureza profissionat, sugere-se:
onde se Iê: 10% para o suporte de encargos corn o poUciamento de espetácutos
desportivos, nos termos do Decreto-Lel n.° 216/2012, de 9 de outubro;”
deve ler-se: 10% para o suporte de encargos corn o policiamento de espetáculos
0 216/2012, de 9 de outubro, alterado pelo
desportivos, nos terrnos do Decreto-Lel fl.
Decreto-Lei

0
fl.

5212013, de 17 de abril;”

Artigo 39.°-A aditado

a Lel n.° 3912009, de 30 de juiho

No n.° 3
Näo parecendo essencial que a referenda a “proprietãrio do redinto desportivo” conste
das epIgrafes, necessariamefite mais sudintas, parece-nos que deve constar sempre do
texto das flormas, tat como acontece de resto ao tongo do projeto de decreto, exceção
feita para este nOmero, assim sugere-se:
onde se lê: “Constitul contraordenaçao, a prática pelo proprietãrio do disposto na atinea
0 1, em viotacão do disposto n.° 3 do artigo 8.°.”
c) do n.
deve ler-se: “Constitui cofltraordenação, a prática pelo proprietário do recinto
desportivo do disposto na atinea c) do n.° 1, em viotaçâo do disposto n.° 3 do artigo 8°.”
No artiqo 8.° do projeto de decreto
onde se Iè:

“E repubticada no anexo a

presente tel. da qual faz parte integrante, a Lei n.°

39/2009, de 30 de jutho, corn a redaçao atuaL”
deve ler-se:

“E republicada em anexo a presente tel, da quat faz parte integrante, a Lei

n.° 39/2009, de 30 de jutho, corn a redaçao atuat.”
No artigo

9•0

do projeto de decreto

onde se Iê: ‘A presente ei entra em vigor no 5.° dia após a pubticação.”
deve ler-se: “A presente tel efltra em vigor no 5.° dia após a sua publicaçao.”

\F’B
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ANEXO
Na REPUBLlCAAO
Foram feitas todas alteracoes sugeridas atrás
, sugerindo-se ainda o seguinte:

Artigo 4.°
Quando se revoga totatmente urn artigo deve
sempre manter-se no texto da tel a sua
epIgrafe, por razOes de carãter informati
vo. Assim, sugere-se:

onde se Iê: “Artigo 4.°
(Revogado)”
deve ler-se: “Artigo 4°
Conseiho para a Etica e Seguranca no Desp
orto
(Revogado)”
Artigo

440

Na alinea a) do n° 2
Por urna questao de coerència corn o que ficou
referido atrás para o corpo do n.° 2
onde se Iê: “60% para a Regiao Autónoma;”
deve ler-se: “60% para a região autOnoma;’

Artigo 46.°
Na alinea a) do n° I
Verificou-se que, certamente por lapso
, na republicaçao constante do texto final
aprovado, o teor desta alinea corresponde
a alteracäo aprovada para a alinea a) do n.° 2
deste mesmo artigo. Outra, não tendo sofri
do quatquer alteraçao a alinea a) do n.°
1
deste artigo deve na repubticaçao manter a
redaçao em vigor. Assim sugere-se:
onde se Iê: Agressao aos agentes desportiv
os, elementos das forças de seguranca em
serviço, ponto de contacto para a seguranç
a, coordenador de segurança, assistentes
de
recinto desportivo, bern como a todas as
pessoas autorizadas por tel ou por regutame
nto
a permanecerem na area do espetaculo
desportivo que levem o árbitro, JUIZ
Cu
cronometrista, justificadamente, a não dar
inicio ou reinicio ao espetãculo desportiv
o ou
mesmo dá-lo por findo antes do tempo regu
lamentar;”

APR
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deve ler-se: “lnterdicao do recinto desportivo, e, bern assim, a perda dos efeitos
desportivos dos resultados das competicaes desportivas, nomeadamente os
tItulos e os apuramentos, que estejam relacionadas corn as atos que foram
praticados e, ainda, a perda, total ou parcial, de pontos nas classificacoes
desportivas;”
Na ailnea a) do n.° 2
Certamente também por erro, o teor desta alinea que, ao contrário da anterior sofreu
efetivamente alteracOes, ficou na republicaçao constante do texto final aprovado, a
corresponder não a essas alteracOes aprovadas mas ao texto ainda em vigor, termos em
que se sugere:
onde se lê: ‘Agressao aos agentes desportivos, elementos das forças de segurança em
serviço, coordenador de segurança, assistentes de recinto desportivo, bern como a todas
as pessoas autorizadas por lei ou por regulamento a permanecerem na area do
espetáculo desportivo que levem justificadamente o árbitro a não dar inicio ou reinicio ao
espetéculo desportivo ou mesmo dã-lo por findo antes do tempo regulamentar;”
deve ler-se: “Agressao aos agentes desportivos, elementos das forças de segurança em
servico, ponto de contacto para a seguranca, coordenador de segurança, assistentes
de recinto desportivo, bem como a todas as pessoas autorizadas por lei ou por
regulamento a perrnanecerem na area do espetáculo desportivo que levem o àrbitro,
juiz ou cronometrista, justificadamente, a não dar inicio ou reinicio ao espetéculo
desportivo ou mesmo dã-lo por findo antes do tempo regulamentar;”
Chama-se ainda a atencão da Cornissâo para o n.° 2 do artigo 22.° da lei republicada
(nümero que não foi objeto de alteraçao), que faz a seguinte referência:
“Para Os efeitos da ailnea c) do nCimero anterior, considerarn-se sob influéncia de
a/cool os individuos que apresentem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a
1,2 gil, aplicando-se-Ihes, corn as devidas adaptaçOes, Os procedirnentos, testes,
instrumentos e modos de medicao previstos no Codigo da Estrada, aprovado pelo
Decreto-Lel n.° 114/94, de 3 de maio, corn a Ultima redacao dada pelo Decreto-Lei
n.° 113/2008, de I de juiho, para as situaçOes de alcoolemia e influência de
estupefacientes ou substâncias psicotrOpicas nos condutores”

APR
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Dt IS*O TIE APOTO AO PLEARTO

Acontece que, o Decreto-Lel n,°1 14/94, de
3 de malo, que aprovou o COdigo da Estrada
sofreu, entretanto, outras alteraçoes subseque
ntes a esta de 2008, designadamente peto
Decreto-Lei n.°s 113/2009, de 18 de malo,
petas Leis n.°s 78/2009, de 13 de agosto,
e
46/2010, de 7 de setembro, e petos Decr
etos-Leis n.°s 82/2011, de 20 de junho, e
138/2012, de 5 de juiho. Acrescendo aind
a que se encontra pendente na Comissão
de
Economia e Obras PUbticas. em fase de espe
cialidade, a Proposta de Lei 1311X11/2
(GOV) que attera o COdigo da Estrada, apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 114/94, de 3 de
maio, e o Decreto-Lei n.° 44/2005, de 23 de
fevereiro. Termos em que, nos parece que
seria preferivel eHminar deste nümero a refer
enda a “corn a Ultima redacäo dada pelo
Decreto-Lel ti.
0 113/2008, de I de juiho
”, que parece redutora e se encontra
desatuahzada, No entanto, nesta fase,
nào tendo este nümero sofrido qualquer
atteraçao, näo nos cumpre promover tat alter
açao.

Ao longo do texto da republicacao foram
ainda efetuadas todas as correcôes de
ortografia tornadas necessárias em virtu
de do acordo ortográfico em vigor para
harmonizacao do texto das alteracöes apro
vadas com o texto em vigor.

A consideracao superior,
A assessora parlamentarjurista

(Ana Paula Bernardo)

\PR

/X1I

DECRETO N.°

a segunda alteracao a Lei n.° 39/2009, de 30 de juiho, que estabelece
o regime jurIdico do corn bate a violência, ao racismo, a xenofobia e a

Procede

cão
intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realiza
dos mesmos corn seguranca

.°
A Assembleia da Repüblica decreta, nos termos da ailnea c) do artigo 161 da

Constituição, o seguinte:
Artigo

1.0

Objeto

A presente lei procede

a

segunda alteraçao

estabelece o regime juridico do combate

a

a

Lei n.° 39/2009. de 30 de juiho, que

violéncia. ao racismo,

a

xenofobia e

a

intolerância nos espetáculos desportivos. de forma a possibilitar a realizacão dos
mesmos corn seguranca.
Artigo 2.°
Alteração

a Lel n.° 39/2009, de 30 de juiho

11° 12° 13° 14° 15° 16° 18° l° ‘° 4° 6°
44•o• 46.° e 48.° da Lei
39•0,
40.°. 41°. 42.°.
29.°. 33•0, 34•0 35•0 36.°. 38.°.
bro,
n.° 39/2009, de 30 dejulho, alterada pelo Decreto-Lei n.° 114/2011, de 30 de novem

Osartigos3° 5°7°8°

100

passam a ter a seguinte redacäo:

Artigo 3.°

[. I

a)

xAgente desportivo>> o praticante, treinador, técnico, pessoa
l de
apoio. dirigente, membro da direção, ponto de contacto
para a
seguranca, coordenador de seguranca ou qualquer outro
elernento
que desempenhe funcOes durante urn espetáculo desportivo
em
favor de urn clube, associacäo ou sociedade despor
tiva.
norneadamente. o pessoal de seguranca privada. incluin
do-se

b)

ainda neste conceito os árbitros, juizes ou cronornetristas;
<<And ou perImetro de segurança>> o espaco, definido pelas

forças

de seguranca, adjacente ou exterior ao recinto desportivo
ou local
delirnitado pela organizacão para a realização do
evento
desportivo. cuja montagem ou instaIaco é da responsabilid
ade do
prornotor do espetáculo desportivo;

c)

[Anterior alInea b,)];

d)

[Anterior alinea cj];

e)

[Anterior a/Inca d’];

f)

<<Coordenador de segurança>> o elemento corn habilitaçOes
e
formaçao técnica adequadas. designado pelo prornotor
do
espetáculo desportivo corno responsável operacional
pela
seguranca privada no recinto desportivo e anéis de segura
nca
para. em cooperacâo corn as forcas de segurança. os serviço
s de
emergéncia médica. a Autoridade Nacional de Protecão
Civil
(ANPC) e os bombeiros, bern corno corn o organizador
da
competiçäo desportiva. chefiar e coordenar a atividade
dos
assistentes de recinto desportivo e voluntários, caso existam
. bern
corno zelar pela seguranca no decorrer do espetáculo desportivo;

g)

<<Ponto de contacto para a seguranca>> o representante do
prornotor do espetáculo desportivo. permanentemente responsávei
por todas as matérias de seguranca do clube, associacão ou
sociedade desportiva, nomeadamente pela execucâo dos pianos e
regularnentos de prevencäo e de segurança, ligacäo e coordenacao
corn as forcas de segurança, os serviços de emergência médica, a
APC e os bombeiros, assim corno corn o organizador da
cornpetiçAo desportiva, bern corno pela definição das orientacOes
do servico de seguranca privada;

h)

<Espetãcu1o desportivox o evento que engloba urna ou várias
competicOes individuais ou coletivas:

i)

An1erior a/Inca g,)j;

j)

[Anterior ailnea h)j;

k)

[Anterior alinea

1)

[Anterior alIneaj)j;

i1;

rn) [Anterior alInea 1)];
n)

[Anterior ailnea ni)};

o)

[Anterior a/inca n,.j;

p)

<<Ponto nacional de inforrnaçoes sobre futebol>

a entidade

nacional designada corno ponto de contacto permanente para
intercâmbio internacional de informaçOes relativas aos fenórnenos
de violência associada ao futebol. para efeitos da Decisão
n.° 2002/348/JAI, do Conseiho, de 25 de abril, relativa

a

seguranca por ocasião de jogos de futebol corn dinensäo
internacional. alterada pela Decisâo n.° 2007/41 2/JAI, do
Conseiho, de 12 dejunho.

.3

Artigo

50

[. .

2 -Os regulamentos previstos no ntimero anterior estAo sujeitos a registo
junto do Instituto Português do Desporto e Juventude. I.P. (TPDJ. I.P.).
que

e condição da sua validade. e devem estar conformes corn:

a)
b)

45 A näo aprovaçAo e a nAo adocão da regularnentaçAo prevista no n.° 1,
-

pelo organizador da competicão desportiva, bern como a adoção de
regularnento cujo registo seja recusado pelo IPDJ. I.P., implicarn.
enquanto a situacão se mantiver, a impossibilidade de o organizador da
competicão desportiva em causa beneficiar de qualquer tipo de apoio
püblico. e, caso se Irate de entidade titular de estatuto de utilidade püblica
desportiva, a suspensAo do mesmo, nos termos previstos na lei.
6 -As sancOes rnencionadas no nñmero anterior são aplicadas pelo IPDJ. I.P.
Artigo 7.°

-0 prornotor do espetáculo desportivo, ou o proprietário do recinto
desportivo, no caso de este espaco não ser da titularidade do prornotor do
espetáculo desportivo ou do organizador da competição desportiva,
aprovarn regularnentos internos em rnatéria de seguranca e de utilização
dos espacos de acesso püblico.

4

elaborados em
2 -Os regularnentos previstos no nümero anterior são
serviços de
concertaçAo corn as forças de seguranca, a ANPC, os
zador da
emergência médica localmente responsáveis e o organi
seguintes
competicão desportiva. devendo conter, entre outras, as
medidas:
a)
b)
c)
d)
e)

cas,
Proibicäo de venda, consumo e distribuicâo de bebidas alcoóli
r
substâncias estupefacientes e substãncias psicotrópicas no interio
do anel ou perimetro de seguranca e do recinto desportivo. exceto
s
nas zonas destinadas para o efeito no respeitante a bebida
de
alcoólicas; e adoção de urn sisterna de controlo de estados
alcoolemia e de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas:

0
g)
h)

s
DeterminacAo das zonas de paragern e estacionamento de viatura
aos
pertencentes as forças de seguranca, a ANPC. aos bombeiros.
de
serviços de emergência médica, bern corno os circuitos
e de
entrada, de circulação e de salda, numa ótica de seguranca
facilitaçao;

i)

s
Determinacão das zonas de paragem e estacionamento de viatura
ades
pertencentes as comitivas dos clubes, associaçOes ou socied
s.
desportivas em cornpeticAo. ãrbitros. juizes ou cronornetrista
bern como os circuitos de entrada, de circulacão e de saida, nurna
ótica de seguranca e de facilitaçAo;

D

j)

[Anterior alinea h)};

k)

[Anterior ailnea z)].
3 -Os regularnentos previstos no n.° I estäo sujeitos a registo junto do
IPDJ,
I.P.. sendo condicão da sua validade.
4 A nâo aprovaçâo e a nâo adocao da regulamentacäo prevista no n.°
I, ou
a adoçâo de regulamentaçAo cujo registo seja recusado pelo IPDJ, I.P.,
-

implicam, enquanto a situacAo se mantiver, a impossibilidade de serern
realizados espetáculos desportivos no recinto desportivo respetivo. bern
como a impossibilidade de obtençAo de Iicenca de funcionarnento ou
a
suspensão irnediata de funcionamento, consoante os casos.
5 -As sancOes mencionadas no nümero anterior são aplicadas pelo IPDJ,
IP.
Artigo 8.°
Deveres dos prornotores, organizadores e proprietdrios

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)

Garantir que são cumpridas todas as regras e condicOes de acesso
e de permanéncia de espetadores no recinto despe± tivo:

h)

Relativarnente a quaisquer individuos aos quais tenha sido
aplicada medida de interdicão de acesso a recintos desportivos,
pena de privacão do direito de entrar em recintos desportivos ou
sancão acessória de interdicão de acesso a recintos desportivos:
6

Impedir o acesso ao recinto desportivo
ii) Impedir a obtençäo de quaisquer benefIcios concedidos pelo
clube, associacão ou sociedade desportiva. no âmbito das

i)

previsOes destinadas aos grupos organizados de adeptos ou
a tItulo individual.
Usar de correcAo. moderacão e respeito relativamente a outros
promotores dos espetáculos desportivos e organizadores de

i)

competicöes

desportivas,

associaçOes,

clubes,

sociedades

desportivas, agentes desportivos, adeptos, autoridades püblicas,
elementos da comunicacâo social e outros intervenientes no
espetáculo desportivo;

j)

NAo proferir ou veicular declaracOes pñblicas que sejam.
suscetIveis de incitar ou defender a violência, o racismo, a
xenofobia, a intolerância ou o ódio, nern tao pouco adotar
comportarnentos desta natureza;

k)

1)

Zelar por que dirigentes, técnicos, jogadores. pessoal de apoio ou
representantes dos clubes, associacOes ou sociedades desportivas
ajam de acordo corn os preceitos das ailneas I) ej);
NAo apoiar, sob qualquer forma, grupos organizados de adeptos.
em violaçào dos principios e regras definidos na seccão Ill do
capItulo H:

m) Zelar por que os grupos organizados de adeptos apoiados pelo
clube. associacão ou sociedade desportiva participem do
espetáculo desporti;o sern recurso a práticas violentas, racistas,
xenófobas, ofensivas ou que perturbem a ordern püblica ou o
curso normal. pacIfico e seguro da competiçao e de toda a sua
envolvéncia, nomeadamente, no curso das suas deslocacOes e nas
manifestaçOes que realizem dentro e fora de recintos;
7

n)

Manter urna lista atualizada dos adeptos de todos os grupos
organizados apoiados pelo clube, associaçâo ou sociedade
desportiva,
fornecendo-a
as
autoridades
judiciárias.
administrativas e policiais competentes para a fiscalizacao do
disposto na presente lei;

o)

Fazer a requisicão de policiamento de espetdculo desportivo,
quando obrigatória nos termos da lei.

2 -O disposto nas alIneas b), c), i).j) e k) do nümero anterior, aplica-se, corn
as devidas adaptacOes, aos organizadores da competicão desportiva, que
tern também o dever de aprovar os regularnentos internos em matéria de
prevencâo e punicAo das rnanifestaçOes de violéncia, racismo, xenofobia
e intolerância nos espetdculos desportivos.
3 -0 disposto na ailnea e) do n.° I aplica-se, corn as devidas adaptacOes. ao
proprietdrio do recinto desportivo, nos casos a que se refere o n.° 1 do
artigo 70
Artigo

[.

10.0

.

I - Compete ao promotor do espetãculo desportivo. para os espetdculos
desportivos integrados nas competicOes desportivas de natureza
profissional ou

profissional considerados de risco elevado. seam
nacionais ou internacionais. designar urn coordenador de seguranca. cuja
formaçao

flAO

e definida por portaria dos membros do Governo responsáveis

pelas areas da administraço interna

do desporto.

2 -0 coordenador de seguranca é o responsável operacional pela seguranca
flO interior do recinto desportivo e dos anéis de segura
nca, scm prejuIzo
das competéficias das forças de seguranca.

8

do injcio de cada época
3 -Os promotores dos espetáculos desportivos, antes
coordenadores de
desportiva, devern comunicar ao IPDJ, I.P., a lista dos
deve ser organizada
seguranca dos respetivos recintos desportivos, que
s Pessoais, aprovada
cumprindo o disposto na Lei da Protecão de dado
pela Lei n.° 67/98. de 26 de outubro.
4referidas no mirnero
5 -0 coordenador de seguranca reüne corn as entidades
desportivo, sendo a
anterior, antes e depois de cada espetáculo
os espetáculos
elaboraçao de urn relatório final obrigatoria para
ortivas de natureza
desportivos integrados nas cornpeticOes desp
táculos desportivos
profissional e apenas obrigatória para os espe
reza não profissional
integrados nas competicOes desportivas de natu
ório ser entregue
quando houver registo de incidentes, devendo esse relat
IPDJ, LP.
a
ao organizador da competicão desportiva, corn cópi ao
para o promotor do
6 -O incumprirnento do disposto no n.° I pode implicar,
tiver. a realizacao de
espetáculo desportivo, enquanto a situação se man
espetáculos desportivos

a porta fechada.

IPDJ, I.P.
7 A sançAo prevista no nümero anterior é aplicada pelo
-

Artigo

11.0

{. . .1
os realizados em recinto
O regime de policiamento de espetáculos desportiv
iarnento de espetãculos
desportivo e de satisfaçao dos encargos corn o polic
desportivos em geral consta de diploma próprio.

9

Artigo 12.°

[.

a)

Que correspondam

a

.

fase final de urn campeonato europeu ou

mundial, nas modalidades a definir anualmente por despacho do
presidente do IPDJ, l.P., ouvidas as forcas de seguranca;
b)
c)
d)

a)

Que forem definidos como tal por despacho do presidente do
IPDJ, I.P., ouvida a

forca de seguranca territorialmente

competente e a respetiva federação desportiva ou, tratando-se de
uma competiçäo desportiva de natureza profissional, a liga
profissional;
b)
c)
d)

Em que o nümero provável de adeptos da equipa visitante perfaca
20 % da lotacao do recinto desportivo;

e)

0
3 - Considerarn-se, por regra, de risco reduzido os espetáculos desportivos
respeitantes a comyeticOes de escalOes juvenis e inferiores.
4 -(Anterior n. 03)

10

5 - Tendo em vista a avaliacão a que se referem a alInea a) do n.° I e a ailnea
a) do n.° 2, a federacao desportiva ou liga profissional respetiva devem
remeter ao IPDJ, I.P., antes do início de cada época desportiva. relatório
que identifique os espetdculos suscetIveis de classificaçäo de risco
elevado, sendo tal relatório reencaminhado para as forcas de seguranca.
para apreciaçAo.
6 As forcas de seguranca podem, fundamentadamente, colocar a apreciaçâo
do IPDJ, I.P.. a qualificacão de determinado espetáculo desportivo.
-

Artigo 11°

[. . •1
1 -As forças de seguranca exercem, no quadro das suas atribuiçOes e
competéncias, funcOes gerais de fiscalizacao do cumprimento do disposto
na presente lei.
0])
2 -(Anterior n.

3 - (Anterior n.° 2).
4 -(Anterior n.°3).

5 -(Anterior n. 04)
6 -(Anterior n. ° 5).

Artigo 14.°
[“.]

I

-

E obrigatorio o registo dos grupos organizados de adeptos j unto do

1PDJ,

1.P.. tendo para tal que ser constituIdos previamente como associaçOes.
nos termos da legislaçao aplicável ou no âmbito do associativismo
juvenil.

2 -0 incumprimento do disposto no nümero anter
ior veda liminarmente a
atribuicao de qualquer apoio, por parte do prom
otor do espetáculo
desportivo, nomeadamente através da concessão
de facilidades de
utilizacAo ou cedência de instalacoes, apoio técni
co, financeiro ou
material.
3 -Os apoios técnicos, financeiros e materiais conc
edidos a grupos
organizados de adeptos são objeto de protocolo
corn o promotor do
espetáculo desportivo, a celebrar em cada época desp
ortiva. o qua! é
disponibilizado, sempre que solicitado, a força de
seguranca e ao IPDJ.
EP.
4 -.0 protoco!o a que se refere o niimero anterior
identifica, em anexo, os
elementos que integrarn o respetivo grupo organizad
o.
5 it expressamente proibido o apoio a grupos organizad
os de adeptos que
adotem sinais, sImbolos e expressOes que incitem a violé
ncia. ao racismo,
a xenofobia, a intolerância nos espetáculos desportivos. ou a qual
quer
-

outra forma de discriminação, ou que traduzam
manifestacOes de
ideologia poiltica.
6 -A concessão de facilidades de utilizacao ou a cedé
ncia de instalacOes a
grupos de adeptos constituldos nos termos da
presente Iei. é da
responsabilidade do promotor do espetáculo desp
ortivo, cabendo-ihe,
nesta medida, a respetiva fisca!izaçao, a tim de asseg
urar que nestas não
sejam depositados quaisquer materiais ou obje
tos proibidos ou
suscetIveis de possibilitar ou gerar atos de violéncia,
racismo, xenofobia.
tolerância nos espetáculos desportivos, ou qual
quer outra forma de
discriminação, ou que traduzam manifestacOes de ideo
logia po!Itica.

12

no presente artigo pelo promotor do
7 -O incumprirnento do disposto
, enquanto as situacOes indicadas
espetãculo desportivo pode determinar
rem, a realização de espetáculos
nos nümeros anteriores se mantive
desportivos a porta fechada.
é aplicada pelo IPDJ, 1.P.
8 -A sancão prevista no nümero anterior
ável, corn as devidas adaptaçOes. a
9 -o disposto nos n,°s 2, 5 e 6 e aplic
conceder facilidades ou apoios a
qualquer outra entidade que pretenda
qualquer grupo organizado de adeptos.
er facilidades ou apoios a qualquer
10 A entidade que pretenda conced
firmar previarnente junto do
grupo organizado de adeptos tern de con
grupo poder beneficiar dos
IPDJ, I.P., a suscetibilidade de aquele
-

mesmos.
Artigo 15.°

mantérn urn registo sistematizado e
I -0 prornotor do espetáculo desportivo
anizado de adeptos do respetivo
atualizado dos fihiados no grupo org
tiva, curnprindo o disposto na Lei
clube, associação ou sociedade despor
ovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de
da Protecâo de dados Pessoais. apr
intes:
outubro, corn indicaçao dos elementos segu
a)
b)
c)
d)
e)

1,

Ii

f)
g)

.:e
Contactos telefónicos e de correio eletrónico.

2 -0 promotor do espetáculo desportivo envia trirnestralmente cópia do
registo ao TPDJ, I.P., que o disponibiliza de imediato as forcas de
seguranca.
3 -O registo referido no n.° I

e atualizado sempre que se verifique qualquer

alteracão quanto aos seus fihiados, e pode ser suspenso pelo prornotor do
espetáculo desportivo, no caso de incumprimento do disposto no presente
artigo. nomeadamente nos casos de prestacão de informacOes falsas ou
incompletas no referente ao n.° 1.
4 -Sempre que proceder

a

suspensão de urn registo. o promotor do

espetáculo desportivo cessa todo o apoio que preste ao grupo organizado
de adeptos e informa de forma docurnentada e imediata o IPDJ, {.P..
justificando as razOes da sua decisão.
5 -Caso a suspensäo perdure pelo perlodo de urn ano. o promotor do
espetáculo desportivo anula o registo e informa de forma documentada e
irnediata o IPDJ, I.P.
6

-É proibido ao prornotor do espetáculo desportivo o apoio a grupos
organizados de adeptos que não se encontrem previamente registados nos
termos dos nñmeros anteriores ou cujo registo tenha sido suspenso ou
anulado.

7 -(Revogado).
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Artigo I 6.°
Deslocacao e acesso a recintos
tixo. os grupos
1 -No âmbito da deslocacAo para qualquer espetáculo despor
contendo
organizados de adeptos devem possuir uma listagem atualizada
sendo aquela
a identificaçäo de todos os fihiados que nela participam,
nça. ao IPDJ.
disponibilizada, sempre que solicitado, as forças de segura
de recinto
I.P.. hem como, aquando da revista obrigatória, aos assistentes
desportivo.
2 -(Anterior n. 01).

desportivas de
3 -Nos espetáculos desportivos integrados em competicOes
risco elevado.
natureza profissional ou näo profissional considerados de
desportivos
nacionais ou internacionais, os promotores dos espetáculos
adeptos em
não podem ceder ou vender bilhetes a grupos organizados de
no registo
nñmero superior ao de fihiados nesses grupos e identificados
bilhete
referido no n.° 1 do artigo anterior, devendo constar em cada
cedido ou vendido o nome do titular fihiado.
no n.° 2 aos
4 So e permitido o acesso e o ingresso nas areas referidas
r.
indivIduos portadores do bilhete a que se refere o nümero anterio
-

da entrada
5 -0 incumprimento do disposto no n.° I legitima o impedimento
desportivo
dos elementos do grupo organizado de adeptos no espetãculo
em causa.
ar para o
6 -0 incumprimento do disposto nos n.°s 2 a 4 pode implic
as nos
promotor do espetâculo desportivo, enquanto as situacOes indicad
espetáculos
nOmeros anteriores se mantiverem. a realizaçAo de
I.P.
desportivos a porta fechada, sanção que é aplicada pelo IPDJ.

15

Artigo 18.°

[. .
1 -O promotor do espetáculo desportivo em cujo recinto se realizem
espetáculos desportivos de natureza profissional ou não profissional
considerados de risco elevado, sejam nacionais ou internacionais. instala
e mantém em perfeitas condiçoes urn sistema de videovigilância que
permita o controlo visual de todo o recinto desportivo, e respetivo and ou
perirnetro de seguranca, dotado de câmaras fixas ou móveis corn
gravacão de imagem e som e impressão de fotogramas, as quais visarn a
protecão de pessoas e bens, corn observãncia do disposto na Lei da
Protecão de dados Pessoais. aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de
outubro.
2 A gravaçAo de imagem e sorn. aquando da ocorréncia de urn espetáculo
desportivo, é obrigatória, desde a abertura ate ao encerramento do recinto
desportivo. devendo os respetivos registos ser conservados durante 90
dias. por forma a assegurar, designadarnente, a utilizacão dos registos
para efeitos de prova em processo penal ou contraordenacional. prazo
findo o qual são destruldos em caso de não utilização.
3 -Nos lugares objeto de videovigilância é obrigatória a afixação. em local
bern visIvel, de urn aviso que verse <xPara sua protecão, este local é objeto
de videovigilância corn captação e gravacAo de imagern e som>.
4 -0 aviso referido no nümero anterior deve. igualmente, ser acompanhado
de simbologia adequada e estar traduzido em. pelo menos. uma lingua
estrangeira, escoihida de entre as linguas oficiais do organismo
internacional que regula a modalidade.
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s
6 -O organizador da competicAo desportiva pode aceder as imagen
gravadas pelo sistema de videovigilância. para efeitos exciusivamente
disciplinares e no respeito pela Lei da Protecão de dados Pessoais,
aprovada pela Lei n.° 67/98. de 26 de outubro. devendo, sern prejuizo da
aplicacão do n.° 2, assegurar-se das condicOes de reserva dos registos
obtidos.
Artigo 21.°

[. .•1
i

IPDJ, I.P.. pode determinar. sob proposta das forças de seguranca. da
ANPC ou dos servicos de emergência médica, que os recintos

-o

desportivos nos quais se disputem competicOes desportivas de natureza
profissional ou näo profissional consideradas de risco elevado, nacionais
ou internacionais. sejam objeto de medidas de beneficiaçao, tendo em
vista o reforco da seguranca e a meihoria das condiçOes higiénicas e
sanitárias.
2 -Em caso de incumprimento do disposto no nümero anterior, o IPDJ, I.P.,
pode detenriinar a interdiçao total ou parcial do recinto ate que as
medidas determinadas sejarn observadas.
Artigo 22.°

F...]

a)

A posse de tItulo de ingresso vãlido e de documento de
identificação corn fotografia;

b)
c)
17

d)

.;

e)

.;

f)
g)

.;

h)

45-

Artigo 24.°

[. .
1 -Os grupos organizados de adeptos podem, excecionalmente, utilizar no
interior do recinto desportivo, megafones e outros instrumentos
produtores de ruldos, por percussão rnecânica e de sopro, desde que nâo
amplificados corn auxIlio de fonte de energia externa.
2 -O disposto no n.° 1 carece de autorizacAo prévia do promotor do

espetáculo desportivo. devendo este comunicá-la

a forca de seguranca.

3 -Nos recintos desportivos cobertos pode haver lugar a condicOes impostas
pelo promotor do espetáculo desportivo ao uso dos instrurnentos
produtores de ruldos, tendo em vista a protecão da saüde e do bem-estar
dos participantes presentes no evento. nos termos da legislaçao sobre
ruIdo.
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Artigo 26.°

{. .

.;

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)
h)

casos
A identificaçäo a que se refere o n.° 3 do artigo 16.°, nos
nele previstos.

456I.P.
7 -A sanção prevista no nümero anterior é aplicada pelo IPDJ.
Artigo 29.°

[. .
-

nao, corn a
Quem, quando inserido num grupo de adeptos, organizado ou
no todo ou
colaboracao de pelo menos outro membro do grupo, destruir,
rte püblico.
em parte, danificar, desfigurar ou tomar não utilizável transpo
de coletiva.
instalacão ou equipamento utilizado pelo püblico ou de utilida
pena de
ou outro bern alheio, pelo menos de valor elevado, e punido corn
se pena mais
prisAo de 1 a 5 anos, ou corn pena de rnulta ate 600 dias,
grave ihe näo couber por forca de outra disposico legal.
19

2 -Quem. praticando os atos a que se refere o nürnero anterior, causar
alarme ou inquietaçAo entre a populacão. é punido corn pena de prisäo de
2 a 8 anos, se pena mais grave ihe não couber por forca de outra
disposicAo legal.

Artigo 33.°
Ofensas

a integridade fIsica atuando corn a colaboracão de outra pessoa

Quern. encontrando-se no interior do recinto desportivo. durante a
ocorréncia de urn espetáculo desportivo, corn a colaboracão de pelo menos
outra pessoa, ofender a integridade fisica de terceiros, é punido corn pena de
prisAo de 6 meses a 4 anos. ou corn pena de rnulta ate 600 dias. se pena mais
grave ihe não couber por força de outra disposicâo legal.

Artigo 34°
Crimes contra agentes desportivos. responsáveis pela seguranca e membros
dos órgãos da comunicacão social

1 -Se os atos descritos nos artigos 29.° a 33.° forern praticados de modo a
colocar em perigo a vida. a saüde. a integridade tisica ou a seguranca dos
praticantes, treinadores. árbitros e dernais agentes desportivos que
estiverem na area do espetáculo desportivo. bern como dos membros dos
órgãos de comunicação social em serviço na mesma. as penas naqueles
previstas são agravadas, nos seus limites rnInimo e rnáxirno, ate urn terco.
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de modo a
2 -Se os atos descritos nos artigos 29.° a 33.° forem praticados
nca de
colocar em perigo a vida, a saüde, a integridade fIsica ou a segura
tivo ou
elemento das forças de seguranca, de assistente de recinto despor
funcOes
qualquer outro responsãvel pela seguranca, no exercIcio das suas
nos seus
ou por causa delas, as penas naqueles previstas são agravadas,
limites mInimo e máximo, em metade.
3- (Anterior n. 02)
Artigo 35.°
Pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos

34.°, é aplicável
I -Pela condenacão nos crimes previstos nos artigos 29.° a
perlodo
urna pena de interdiçAo de acesso a recintos desportivos por urn
de outra
de I a 5 anos. se pena acessória mais grave não couber por força
disposicão legal.
incluir a
2 -A aplicaçäo da pena acessória referida no niimero anterior pode
ade
obrigacao de apresentacão e permanência junto de uma autorid
horas
judiciária ou de órgão de policia criminal em dias e
corn a
preestabelecidos, podendo ser estabelecida a coincidéncia horária
, da
realizacão de competicOes desportivas, nacionais e internacionais
da pena
modalidade em cujo contexto tenha ocorrido o crime objeto
tiva a
principal e que envolvam o clube, associacAo ou sociedade despor
sempre
que o agerite se encontre de alguma forma associado, tomando
em conta as exigências profissionais e o domicIlio do agente.
I, não é
3 Para efeitos de contagem do prazo da pena prevista no n.°
de por
considerado o tempo em que o agente estiver privado da liberda
-

forca de medida de coaçAo processual. pena ou medida de seguranca.
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4 -A aplicaçäo da pena acessória de interdicao de acesso a recintos
desportivos é comunicada ao ponto nacional de inforrnacoes sobre
futebol, tendo em vista, sempre que seja imprescindIvel, a comunicação
da decisâo judicial portuguesa as autoridades policiais e judiciárias de
outro Estado membro da Uniao Europeia.

Artigo 36.°

[. .

3 -As medidas de coacAo previstas no n.° I podem ser cumuladas corn a
obrigacAo de o arguido se apresentar a uma autoridade judiciária ou
órgào de policia criminal em dias e horas preestabelecidos, podendo ser
estabelecida a coincidência horária corn a realizaçao de competicOes
desportivas, nacionais e internacionais. da modalidade em cujo contexto
tenha ocorrido o crime objeto da pena principal e que envolvam o clube.
associacAo ou sociedade desportiva a que o agente se encontre de alguma
forma associado. tomando sempre em conta as exigências profissionais e
o domiculio do agente.
4

-o disposto nos nümeros anteriores pode ser aplicado aos casos em que se
verifique existirem fortes indIcios da prãtica de crime referido no n.° 6 do
artigo 91.0 do novo regime jurIdico das armas e suas municOes, aprovado
pela Lei n.° 5/2006. de 23 de fevereiro. e nos restantes caso referentes a
recintos desportivos previstos naquele artigo.

Artigo 38.°

[. . .1
decisOes que
1 -Os tribunais comunicam aos órgãos de polIcia criminal as
transmitir aos
apliquem o disposto nos artigos 29.° a 36.°. devendo estes
acâo das
promotores dos espetáculos desportivos em causa a aplic
decisOes a que se referem os artigos 35.° e 36.°.
inal enviam as
2 -Sempre que solicitado, os órgAos de poilcia crim
informacOes a que se refere o niimero anterior ao IPDJ, I.P.
os 35.° e 36.° é
3 -A aplicacão das penas e medidas a que se referem os artig
l, tendo em
comunicada ao ponto nacional de informaçOes sobre futebo
unicacão da
vista. nomeadamente, sempre que seja imprescindIvel, a com
ridades policiais
decisâo judicial portuguesa de aplicaçao de pena as auto
e judiciárias de outro Estado membro da União Europeia.
Artigo 39°

a)

ou
A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas no anel
o,
perImetro de seguranca e no interior do recinto desportiv exceto
nas zonas criadas para o efeito, nos termos da ailnea
artigo 7.°;

b)
c)
d)
e)

0

0 do n.° 2 do

g)

A introduço

ou utilizaçAo de

substâncias

ou

engenhos

explosivos, artigos de pirotecnia, ou objetos que produzarn efeitos
similares. sern prejuIzo de outras sancOes aplicáveis:
h)
2

-À prática dos atos previstos nas ailneas d).

.

g) e h) do nürnero anterior.

quando praticados contra pessoas corn deficiência e ou incapacidades,
aplica-se o regime contraordenacional previsto na Lei n.° 46/2006, de 28
de agosto.

Artigo 40.°

[.

.

j

I -Constitui contraordenacão, punida corn coima entre € 250 e € 3 740.
a
prática do ato previsto na alinea c) do n.° 1 do artigo 39•0
2 -Constitui contraordenacão, punida corn coima entre € 500 e € 5 000.
a
prática dos atos previstos nas ailneas b), e) e f) do n.° I do artigo 39•0
3 -Constitui contraordenacao, punida corn coima entre € 750 e € 10 000.
a
prática dos atos previstos nas ailneas a), d). g) e h) do n.° I do artigo 390
4 -Constitui contraordenaçäo, punida corn coirna entre €1 000 e € 50 000,
a
prática dos atos previstos na alIneaj) do n.° 1 do artigo 39.°-A. bern como
dos previstos no n.° 2 do mesmo artigo por referéncia ao disposto
na
referida aimnea j) do n.° 1. assirn corno daqueles previstos na alinea c)
do
n.° I do artigo 39.°-B.
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entre € 1 500 e € 100 000,
5 -Constitui contraordenação. punida corn coima
e h) do n.° 1 do artigo
a prática dos atos previstos nas ailneas c), e). g)
referência ao disposto
39.°-A, dos previstos no n.° 2 do mesmo artigo por
do n.° 2 e no n.° 3 do
na alinea h) do n.° 1, dos descritos na segunda parte
alineas h), d) e e) do
mesmo artigo, bern corno daqueles previstos nas
n.° 1 e na alinea e) do n.° 2 do artigo 39.°-B.
entre € 2 500 e € 200 000,
6 -Constitui contraordenação, punida corn coima
f), i). k) e 1) do n.° I do
a prática dos atos previstos nas ailneas a). b), d)
artigo por referéncia ao
artigo 39.°-A, dos previstos no n.° 2 do mesmo
previstos na ailnea a)
disposto na alInea i) do n.° 1, bern corno daqueles
o 39.°-B.
do n.° 1 e nas alineas a). b), c), d) e f) do n.° 2 do artig
a, praticarern ou incitarern
7 Os agentes desportivos que. por qualquer forrn
390,
so punidos corn
prática dos atos a que se refere o n.° 1 do artigo
-

a

imo, para o dobro do
coimas elevadas, nos seus montantes rnInimo e máx
previsto nos nümeros anteriores, respetivamente.
imo e rnáximo da coirna
8 -A tentativa ë punIvel. sendo os limites mIfl
aplicável reduzidos de urn terco.
mo e máximo da coima
9 -A negligéncia é punIvel. sendo os limites mIni
aplicável reduzidos a rnetade.
Artigo

41.0

[. . .1
seus limites, faz-se em
1 -A deterrnimição da medida da coima, dentro dos
funcão:
a)

Da gravidade da contraordenacâo;

b)

Da culpa do agente;
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c)

No caso de o agente ser o promotor do espetáculo desportiv
o, do
facto de ser detentor do estatuto de sociedade desportiv
a ou de
pessoa coletiva sem fins lucrativos;
d) Da qualidade de encarregado de educacao
de praticante
desportivo que se encontra a participar em competicOes
de
escalOesjuvenis e inferiores;
e)

f)

g)
h)

Da situacäo económica do agente. para o que deve atend
er-se. no
caso dos promotores dos espetáculos desportivos
e dos
organizadores das competicöes desportivas. ao volu
me de
negócios, nomeadamente ao cálculo das receitas provenien
tes das
quotizacOes dos associados. dos resultados das bilheteira
s. da
publicidade e da venda de direitos de transmissão televisiva
;
Do beneficio económico que o agente retirou da prati
ca da
contraordenação;
Dos antecedentes do agente na prãtica de infraçOes a prese
nte lei;
Da conduta anterior e posterior do agente e das exig
ências de
prevenção.

2 -(Revogado).

Artigo 42.°
SançOes acessórias
I -A condenaçao por contraordenação prevista nas alineas
d). g) e h) do
n.° 1 do artigo 39.°, pude determinar. em funcão da gravidad
e da infração
e da cupa do agente, a aplicacAo da sancâo acessOria
de interdicao de
acesso a recintos desportivos por urn periodo de ate 2 anos.
2 -O disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo 35.° e no artigo 38.°
aplica-se, corn as
necessárias adaptacOes, aos casos a que se refere
o presente artigo.
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artigos 39.°-A e 39.°-B
3 -A condenação por contraordenaçao prevista nos
o e da culpa do
pode determinar, em funcão da gravidade da infraçA
zacão de espetáculos
agente. a aplicacão da sançäo acessória de reali
espetáculos.
desportivos a porta fechada, por urn perlodo de ate 12
Artigo

43,0

Instrucão e aplicacão de coimas e sançOes acessórias
as e das sancOes
I -A instrucão dos processos e a aplicaçAo das coim
cia do IPDJ, I.P.
acessórias previstas na presente lei é da competên
ral do Ministério da
2 -O IPDJ, LP., deve comunicar a Secretaria-Ge
contraordenacao, o
Adrninistracao Intema a abertura dos processos de
m.
arquivarnento e a aplicacão das sancOes que ao caso caiba
enacao instaurados pela
3 As decisOes finais dos processos de contraord
cornunicados a
prática de atos xenófobos ou racistas são também
Racial.
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminacão
-

as forcas de seguranca remetern ao IPDJ,

4 -Para efeitos do disposto no n.°
I.P., os respetivos autos.

Artigo

440

[...1

a)
b)
c)

20% para o IPDJ. 1.P.;
iarnento de
10% para o suporte de encargos corn o polic
216/2012,
espetáculos desportivos. nos termos do Decreto-Lei n.°
de 9 de outubro;
27

d)

10% para a força de seguranca que levanta o auto.
2 Relativamente a coimas aplicadas em virtude de contraordenacOes
-

praticadas nas regiOes autónomas, o produto das coimas rev erte em:
a)
b)

20% para o IPDJ. 1.P.:

c)

10% para o suporte de encargos corn o policiarnento de
espetdculos desportivos, nos termos do Decreto-Lei n.° 216/2012,
de 9 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 52/2013, de 17 de
abril;

d)

10% para a força de seguranca que levanta o auto.
Artigo 46.°

[. .

2a)

Agressao aos agentes desportivos. elernentos das forças de
seguranca em serviço, ponto de contacto para a seguranca,
coordenador de seguranca, assistentes de recinto desportivo, bern
como a todas as pessoas autorizadas por Iei ou por regulamento a
permanecerern na area do espetáculo desportivo que levem o
árbitro. juiz ou cronometrista, justificadamente. a nâo dar inIcio
ou reinIcio ao espetáculo desportivo ou mesmo dá-lo por findo
antes do tempo regulamentar;

b)
c)
34-

Artigo 48.°

[. .

anterior inicia-se corn os
2 -0 procedimento disciplinar referido no nümero
o de contacto para a
relatórios do árbitro, das forcas de seguranca, do pont
ado do organizador da
seguranca, do coordenador de seguranca e do deleg
competicão desportiva.
3Artigo
Aditamento

São aditados
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a Lei n.° 39/2009, de 30 de juiho

a Lei n.° 39/2009, de 30 de juiho, alterada pelo Decreto-Lei n.°

1 14/2011,

e 41 .°-A, corn a seguinte redação:
de 30 de novembro, os artigos 10.°-A, 39.°-A, 39.°-B
‘Artigo I0.°-A
Ponto de contacto para a seguranca
o designar urn ponto de
I Compete ao promotor do espetáculo desportiv
. 1.P.
contacto para a seguranca, comunicando-o ao IPDJ
sentante do promotor do
2 -0 ponto de contacto para a seguranca é urn repre
nsável por todas as
espetáculo desportivo, permanentemente respo
dade desportiva.
matérias de seguranca do clube. associacão ou socie
desportivo não designe urn
3 -Nos casos em que o prornotor do espetáculo
unique ao IPDJ. I.P..
ponto de contacto para a segurança. ou não o corn
clube. associação ou
presume-se responsável o dirigente rnãximo do
-

sociedade desportiva.
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4 -0 ponto de contacto para a seguranca pode encontrar-se identificado
através de sobreveste.

Artigo 39.°-A
ContraordenaçOes referentes a promotorcs, organizadores e proprietários
I -Constitui contraordenação a prática pelo promotor do espetác
ulo
desportivo dos seguintes atos:
a)

b)

0 incumprimento do dever de assunção da responsabilidade pela
segurança do recinto desportivo e anéis de seguranca, em violacão
do disposto na aimnea a) do n.° 1 do artigo 8.°:
0 incumprimento do dever de protecão dos indivIduos que sejarn
alvo de ameaças e os bens e pertences destes. designadamente
facilitando a respetiva saida de forma segura do complexo
desportivo, ou a sua transferência para setor seguro, em

c)

coordenacão corn os elementos da forca de seguranca. em
violaçäo do disposto na ailnea d) do n.° 1 do artigo 8.°:
0 incunprimento do dever de adoçAo de regulamentos de
seguranca e de utilizacão dos espacos de acesso püblico do
recinto desportivo. em violacAo do disposto na ailnea e) do n.° I
do artigo 8.0;

d)

0 incumprimento do dever de designaçao do coordenador de
seguranca. em violacAo do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo
8 .°:

e)

A violaçäo do dever de garantir o cumprimento de todas as regras
e condicoes de acesso e de permanéncia de espetadores no recinto
desportivo. em violacao do disposto na ailnea g) do n.° 1 do artigo
8.°:

desportivo.
A violacão do dever de impedir o acesso ao recinto
sido
relativamente a quaisquer indivIduos aos quais tenha
tivos.
aplicada medida de interdicäo de acesso a recintos despor
ortivos ou
pena de privaçâo do direito de entrar em recintos desp
tivos,
sancão acessória de interdico de acesso a recintos despor
n.° 1 do
em violação do disposto na subalinea i) da alInea h) do
artigo 8.°:
g)

quaisquer
A violaçäo do dever de impedir a obtençäo de
ade
beneficios concedidos pelo clube. associação ou socied
tenha
desportiva, relativamente a quaisquer individuos aos quais
recintos
sido aplicada medida de interdiçAo de acesso a
recintos
desportivos, pena de privaçAo do direito de entrar em
recintos
desportivos ou sancão acessOria de interdição de acesso a
h)
desportivos, em violacao do disposto na subailnea ii) da alinea
do n.° I do artigo 8.°;

h)

o respeito
0 incumprimento dos deveres de correção, moderaci e
tivos e
relativamente a outros promotores de espetáculos despor
clubes.
organizadores de competiçOes desportivas. associaçOes.
ades
sociedades desportivas. agentes desportivos. adeptos. autorid
venientes
publicas. elementos da comunicaçäo social e outros inter
i) do
no espetáculo desportivo. em violacäo do disposto na ailnea
n.° I do artigo 8.°:

‘5

i)

0 incitamento ou a defesa ptiblicas da violência, do racismo, da
xenofobia, da intolerância ou do ódio, norneadarnente através da
realizacâo de crIticas ou observacOes violentas, que utilizem
terminologia desrespeitosa, que façarn uso da injüria. difarnaço
ou ameaca. ou que afetem a realizacão pacifica e ordeira dos
espetáculos desportivos e a relacão entre quaisquer entidades.
grupos ou indivIduos envolvidos na sua concretizacão, ou a
adocao de comportamentos desta natureza, em violaçAo do
disposto na alIneaj) do n.° I do artigo 8.°;

j)

0 incumprirnento do dever de zelar por que dirigentes. técnicos,
jogadores, pessoal de apoio ou representantes dos clubes.
associaçOes ou sociedades desportivas ajam de acordo corn os
preceitos das ailneas h) e i):

k)

0 incumprimento das obrigacOes a que se refere o n.° 1 do artigo
1 8.°, tixadas, na matéria, ao abrigo do regime jurIdico das
instalaçOes

desportivas

de

uso

püblico

e

respetiva

regulamentaçâo;
1)

A falta de requisicão de policiamento de espetaculo desportivo.
em violaçâo do disposto na a! Inca o) do n.° I do artigo 8.°.

2 Constitui contraordenação. a prática pelo organizador da competição
desportiva do disposto nas alineas h). i) e j) do nümero anterior, bern
-

corno o iricumprimento do dever de aprovacão dos regulamentos internos
em matéria de prevenção e punicäo das manifestaçOes de violéncia.
racismo. xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos. neste caso.
em violação do disposto n.° 2 do artigo 8°.
3 Constitui contraordenaçao. a prática pelo proprietário do recinto
desportivo do disposto na ailnea c) do n.° I, em violação do disposto n.° 3
-

do artigo 8.°.

3

Artigo 39.°-B
ContraordenaçOes relativas ao regime dos grupos organizados de adeptos
em especial
1 Constitui contraordenacao, a prática pelo promotor do espetáculo
-

desportivo dos seguintes atos:
a)

0 incumprimento do dever de zelar por que os grupos
organizados de adeptos do respetivo clube. associaçäo ou
sociedade desportiva participem do espetáculo desportivo scm
recurso a práticas violentas, racistas. xenOfobas. ofensivas, ou que
perturbem a ordem pñblica ou o curso normal, pacIfico e seguro
da competicão e de toda a sua envolvéncia, nomeadamente, no
curso das suas deslocacOes e nas manifestacOes que realizem
dentro e [bra de recintos, em violacAo do disposto na ailnea m) do
n° 1 do artigo 8.°;

b)

0 incumprimento do dever de manter uma lista atualizada dos
adeptos de todos os grupos organizados do respetivo clube.
associacão ou sociedade desportiva, ou o não fornecimento da
mesma as autoridades judiciárias. administrativas e policiais
competentes. em violacäo do disposto na alInea n) do n.° I do
artigo 8.°;

c)

0 incumprimento do dever de reservar. nos recintos desportivos
que ihe estão afetos, uma ou mais areas especIficas para os
fihiados dos grupos organizados de adeptos. em violação do
0 2 do artigo 16.°;
disposto no ri.

d)

A cedência ou venda de bilhetes a grupos organizados de adeptos
em violaçao do disposto no n.° 3 do artigo 16.°;

_) _,

e)

A permissão de acesso ou ingresso em areas destinadas aos
fihiados dos grupos organizados de adeptos. em violacao do
disposto no n.° 4 do artigo 16.°.

2 Constitui contraordenacäo:
-

a)

A atribuiçao de qualquer apoio. nomeadamente através da
concessäo de facilidades de utilizaçAo ou cedéncia de instalacOes.
de apoio técnico, financeiro ou material, em violacao do disposto
no n.° 2 do artigo 14.°;

b)

A atribuicão de qualquer apoio a grupos organizados de adeptos
que adotem sinais, simbolos e ou expressOes que incitem
violêncja. ao racismo.

a

a xenofobia, a intolerância nos espetáculos

desportivos. ou a qualquer outra forma de discriminacao, ou que
traduzam manifestacOes de ideologia politica. em violação do
disposto no n.° 5 do artigo 14°;
c)

Não assegurar a fiscalizacao devida, em violaçao do disposto no
n.° 6 do artigo 14.°;

d)

A atribuiçao de qualquer apoio por qualquer outra entidade que
pretenda concede-los a grupo organizado de adeptos, em violacao
do disposto no n.° 9 do artigo 14.°:

e)

A violação da obrigacao de confirmação prévia junto do IPDJ.
1.P.. da suscetibilidade de atribuiçAo de quaisquer facilidades ou
apoios a determinado grupo organizado de adeptos, em violação
do disposto no n.° 10 do artigo

fj

14.0;

A atribuiçAo de qualquer apoio a grupos organizados de adeptos
que nAo se encontrem previamente registados ou cujo registo
tenha sido suspenso ou anulado, em violaçao do disposto no n.° 6
doartigo

15.0.

Artigo 41.°-A
Reincidência
contraordenacAo, no prazo de
1 Considera-se reincidente quem pratica uma
raordenaçao Se, de acordo
urn ano após ter sido condenado por outra cont
censurar em virtude de a
corn as circunstâncias do caso, o agente for de
não ihe terern servido de
condenacão ou as condenaçOes anteriores
-

suficiente advertência.
e máximos da coima são
2 Em caso de reincidéncia, os lirnites mmnimos
elevados em urn terço do respetivo valor.
deveres pelo promotor do
3 Em caso de reincidência nas violaçOes de
Ao acessória de realização
espetáculo desportivo pode ser aplicada a sanç
enquanto a situacão se
de espetãculos desportivos a porta fechada
mantiver, ate ao limite de uma época desportiva.”
-

Artigo

40

Contençao de adeptos desportivos violentos

nal de informaçOes sobre futebol acerca
I As informacOes recebidas pelo ponto nacio
s que determinem a interdiçao de
de decisOes transitadas em ulgado noutros palse
de sancão equivalente, autorizam as
entrada em recintos desportivos ou a aplicaçao
anência em recintos desportivos
forcas de seguranca a impedir a entrada ou perm
-

nacionais.

nümero anterior é punido nos ten. .os do
2 -O incumprimento da ordem a que se refere o
n.° 2 do artigo 348.° do Código Penal.
1, o disposto nos artigos 30.° e 31.°, no
3 -É aplicável aos casos a que se refere o n.°
008. de 29 de agosto.
n.° 3 do artigo 32,° e no artigo 33.° da Lei n.° 53/2

Artigo
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Avaliação

Decorridos dois anos da entrada em vigor da presente lei, o Governo promove a
avaliacäo da implementacao do regime jurIdico do combate
xenofobia e

a

a violência,

ao racismo,

a

intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a

realizacão dos mesmos corn seguranca.

Artigo 6.°
Direito transitório

I -Aos promotores dos espetáculos desportivos que obtenham o direito de participar em
cornpeticOes desportivas de natureza profissional, por subida de escalAo ou por
qualquer outro procedirnento previsto em normas regulamentares das competicOes,
aplica-se o prazo de 18 meses para se adequarern ao disposto na presente Iei, contado
desde o inIcio da época desportiva em que esse direito seja obtido.
2 Os prornotores dos espetáculos desportivos que, findo o prazo referido no nñrnero
*

anterior, não cumpram os requisitos previstos, ficam inibidos de participar em
qualquer competicAo desportiva de natureza profissional.
3 -Cabe ao IPDJ, I.P., determinar a cessação da atividade a que se refere o nürnero
anterior.
4 Os avisos já colocados ao abrigo do n.° 3 do artigo I 8.° da Lei n.° 39/2009. de 30 de
-

juiho, na redaçAo vigente antes da entrada em vigor da presente Iei. são equiparados.
para todos os efeitos, àqueles a que se refere o mesmo preceito na redacao dada pela
presente lei.

Artigo
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Norma revogatória
e o n.° 2 do artigo 41.° da Lei
mbro.
Decreto-Lei n.° 114/2011, de 30 de nove
n.° 39/2009. de 30 de juiho. alterada pelo

São revogados o artigo

40,

o n.° 7 do artigo

15.0

Artigo 8.°
Republicacao

E

republicada em anexo

a presente Iei, da qua! faz parte integrante, a Lei n.° 39/2009.

30 de juiho. corn a redacão atual.
Artigo
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Entrada em vigor
a sua publicação.
A presente lei entra em vigor no 5.° dia após

Aprovado em 14 dejunho de 2013

REPUBLICA
A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA

(Maria da Assunção A. Esteves)

de

ANEXO
(a que se refere o artigo 8.°)

Republicacao da Lei n.° 39/2009, de 30 de juiho

CAPITULO I
DisposicOes gerais

Artigo 1.0
Objeto

A presente Iei estabelece o regime jurIdico do combate
xenofobia e

a

a

violéncia. ao racismo.

a

intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a

realizacao dos mesmos corn seguranca e de acordo corn os princIpios éticos inerentes

a

sua prática.

Artigo 2.°
Ambito

A presente lei aplica-se a todos os espetáculos desportivos, corn exceçAo dos casos
expressamente previstos noutras disposicOes legais.

Artigo
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Definiçöes

Para efeitos do disposto na presente lei. entende-se por:

nador, tëcnico. pessoal de apoio,
<Agente desportivo> o praticante, trei
de contacto para a seguranca,
dirigente, membro da direcAo, ponto
outro elemento que desempenhe
coordenador de seguranca ou qualquer
em favor de urn clube, associaçAo
funçOes durante urn espetáculo desportivo
o pessoal de seguranca privada,
ou sociedade desportiva, nomeadamente,
s, juIzes ou cronornetristas:
incluindo-se ainda neste conceito os árbitro
o espaço, definido pelas forcas de
b) <<Anel ou perimetro de seguranca>>
to desportivo ou local delimitado
seguranca, adjacente ou exterior ao recin
evento desportivo. cuja montagem ou
pela organização para a realizaçao do
tor do espetáculo desportivo:
instalacAo é da responsabilidade do prorno
e onde se desenrola o espetáculo
<<Area do espetáculo desportivo> a superfIci
C)
tecão definidas de acordo corn os
desportivo, incluindo as zonas de pro

a)

regulamentos da respetiva modalidade:
o vigilante de seguranca privada
d) <<Assistente de recinto desportivo>>
tratado pelo promotor do espetáculo
especializado, direta ou indiretarnente con
forrnacAo definidos na legislação
desportivo, corn as funçOes, deveres e
nca privada;
aplicável ao exercicio da atividade de segura
de terrenos, construçOes e instalaçOes
e) <<Complexo desportivo>> o conjunto
dades, compreendendo os espacos
destinadas a prática de urna ou mais modali
de viaturas;
reservados ao pühlico e ao parquearnento
corn habilitacOes e forrnaçao técnica
t) <<Coordenador de seguranca>> o elernento

tor do espetáculo desportivo como
adequadas, designado pelo promo
privada no recinto desportivo e anéis
responsável operacional pela seguranca

forcas de seguranca, os servicos de
de seguranca para. em cooperacã corn as
al de Proteçao Civil (ANPC) e os
emergéncia médica, a Autoridade Nacion
cornpeticao desportiva. chefiar e
bombeiros, bern como corn o organizador da
to desportivo e voluntários, caso
coordenar a atividade dos assistentes de recin
uranca no decorrer do espetáculo
existam, bern corno zelar pela seg
desportivo;

g)

<Ponto de contacto para a segurança>> o representante do promotor do
espetáculo desportivo. permanentemente responsável por todas as matérias de
seguranca do clube, associação ou sociedade desportiva, nomeadamente pela
execuçâo dos pianos e regulamentos de prevençäo e de seguranca, ligacao e
coordenaçâo corn as forças de seguranca, os servicos de emergéncia médica, a
ANPC e os bombeiros, assim corno corn o organizador da competição
desportiva, bern como pela definição das orientaçOes do serviço de seguranca
privada;

h)

<<Espetáculo desportivo>> o evento que engloba uma ou várias competicOes
individuais ou coletivas;

i)

<<Grupo organizado de adeptos>> o conjunto de adeptos. fihiados ou nào nurna
entidade desportiva, tendo por objeto o apoio a clubes. a associacOes ou a
sociedades desportivas;

j)

<dnterdiçAo dos recintos desportivos>> a proibiçao temporãria de realizar no
recinto desportivo espetáculos desportivos oficiais na modalidade, escalão
etário e categorias iguais àqueles em que as faltas tenham ocorrido;

k)

<<Prornotor do espetáculo desportivo>> as associacOes de âmbito territorial.
clubes e sociedades desportivas. bern corno as próprias federaçOes e ligas,
quando sejam simuianearnente organizadores de competicOes desportias:

1)

Organizador

da

competição

desportiva>>

a

federação

da

respetiva

modalidade. relativamente as competicöes nào profissionais ou intemacionais
que se realizem sob a égide das federacOes internacionais. as ligas
profissionais de clubes. bern como as a ociaçOes de ârnbito territorial.
relativarnente as respetivas competicOes;
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porta fechada>> a obrigacao de o
m) <Realizaçâo de espetdculos desportivos a
recinto desportivo que Ihe
promotor do espetáculo desportivo realizar no
modalidade. escalão etário e
estiver afeto espetáculos desportivos oficiais na
ocorrido, sem a presenca de
catcgorias iguais àqueles em que as faltas tenham
püblico;
n)

do desporto ou onde este
<<Recinto desportivo>> o local destinado a prãtica
s, paredes ou vedaçOes, em
tenha lugar, confinado ou delimitado por muro

regra corn acesso controlado e condicionado;
convites e demais documentos que
o) xTitulos de ingresso>> os bilhetes, cartOes,
quer que seja o seu suporte.
permitam a entrada em recintos desportivos, qual
futebol>> a entidade nacional designada
p) <<Ponto nacional de informaçOes sobre
intercâmbio internacional de
como ponto de contacto permanente para
ncia associada ao futebol para
inforrnacOes relativas aos fenómenos de violé
. de 25 de abrH. relativa a
efeitos da Decisão n.° 2002/348/JAT. do Conseiho
dimensAo internacional.
seguranca por ocasião de jogos de futebol corn
, de 12 dejunho.
alterada pela Decisäo n.° 2007/412/JAI do Conseiho
Artigo 4.°
Conseiho para a Etica e Seguranca no Desporto
(Revogado)
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CAPiTULO II
Medidas de segurança e condiçOes do espetáculo desportivo

SECçAO I
Organizaçâo e promocao de competicOes desportivas

Artigo 5.°
Regulamentos de prevencão da violência

1 -0 organizador da cornpetiçâo desportiva aprova regulamentos internos em matéria de
prevenção e punicão das rnanifestaçOes de violência. racismo, xenofobia e
intolerância nos espetáculos desportivos. nos termos da lei.
2 -Os regulamentos previstos no nümero anterior estâo sujeitos a registo junto do
Instituto Português do Desporto e Juventude. I.P. (IPDJ. I.P.). que é condiçäo da sua
validade, e devem estar conformes corn:
a) As regras estabelecidas pela presente lei e disposiçOes regulamentares;
b) As normas estabelecidas no quadro das convencOes internacionais sobre
violência associada ao desporto a que a Repühlica Portuguesa se encontre
vinculada.
3 -Os regularnentos previstos no n.° 1 devem conter. entre outras. as seguintes matérias:
a) Procedimentos preventivos a observar na organizacào das competicOes
desportivas:
b) Enumeracäo tipificada de situacoes de violència. racismo. xenofobia e
intolerância nos espetdculos desportivos, bern como as correspondentes
sancOes a aplicar aos agctes desportivos:
c) Tramitacäo do procedimento de aplicacao das sancOes referidas na ailnea
anterior;
d) Discriminaçâo dos tipos de objetos e substãncias previstos na aimnea d) do
n.° I do artigo 22.°
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ior podern consistir em sançOes
4 -As sancOes referidas na alinea h) do nümero anter
promotores do espetãculo
disciplinares. desportivas e, quando incidarn sobre
na obrigacAo de realizar
desportivo. na interdicäo de recintos desportivos ou
competicöes desportivas a porta fechada.
ntaco prevista no n.° 1. pelo
5 -A no aprovacão e a nAo adoção da regularne
ao de regulamento cujo
organizador da competição desportiva, bern corno a adoc
a situacão se mantiver, a
registo seja recusado pelo IPDJ, I.P., implicam, enquanto
ortiva em causa beneficiar de
impossibilidade de o organizador da cornpeticão desp
ade titular de estatuto de
qualquer tipo de apoio püblico, e, caso se trate de entid
termos previstos na lei,
utilidade pñblica desportiva, a suspensão do mesmo, nos
adas pelo IPDJ, I.P.
6 -As sançOes mencionadas no nümero anterior são aplic
Artigo 6.°
Piano de atividades

obrigadas a inserir medidas e
As federaçOes desportivas e as ligas profissionais estão
guardern a ética e o espirito
programas de promocão de boas prdticas que salva
s, em particular no dominio da
desportivos nos respetivos pianos anuais de atividade
violência associada ao desporto.
Artigo 7°
cos de acesso pübiico
Regulamentos de seguranca e de utilizaçâo dos espa

rio do recinto desportivo. no
-0 promotor do espetáculo desportivo, ou o proprietá
do espetdculo desportivo ou
caso de este espaco não ser da titularidade do promotor
regulamentos internos em
do organizador da competicão desportiva, aprovarn
so piiblico.
matéria de seguranca e de utilização dos espacos de aces
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2 Os regulamentos previstos no nümero anterior são elahorados em concertacão corn as
forcas de seguranca, a ANPC, os serviços de ernergéncia médica localmente
-

responsáveis e o organizador da competicão desportixa. devendo conter. entre outras.
as seguintes medidas:
a) Separacão

fisica

dos

adeptos,

reservando-ihes

zonas

distintas,

nas

cornpetiçOes desportivas de natureza profissional ou nAo profissional
consideradas de risco elevado;
b) Controlo da venda de tItulos de ingresso., corn recurso a rneios mecânicos,
eietrónicos ou eletrornecânicos, a firn de assegurar o fluxo de entrada dos
espectadores, impedindo a reutilizacao do titulo de ingresso e permitindo a
deteção de tItulos de ingresso falsos, nas competicOes desportivas de natureza
profissional ou não profissional consideradas de risco elevado;
c) Vigilância e controlo destinados a impedirern o excesso de lotação em
qualquer zona do recinto. bern corno a assegurar o desimpedimento das vias
de acesso;
d) I nstalaçAo ou montagem de anéis de seguranca e a adocão obrigatória de
sisternas de controlo de acesso. de modo a irnpedir a introdução de objetos ou
substâncias proibidos ou suscetiveis de possibilitar ou gerar atos de violéncia.
nos termos previstos na presente lei;
e) Proibição de venda. consurno e distribuicão de bebidas alcoólicas. substâncias
estupefacientes e substâncias psicotrópicas no interior do and ou perIrnetro
de seguranca e do recinto desportivo, exceto nas zonas destinadas para o
efeito no respeitante a bebidas alcoólicas: e adoçAo de urn sistema de controlo
de esidos de alcoolemia e de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas:
f) Criacao de areas, no interior do recinto desportivo. onde

e

permitido o

consurno de bebidas alcoólicas, no respeito pelos lirnites definidos na Iei:
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deslocaçOes para assistir
g) Vigilância de grupos de adeptos. norneadamente nas
não profissional
a competicOes desportivas de natureza profissional ou
tivo próprio
consideradas de risco elevado, disputadas fora do recinto despor
do prornotor do espetáculo desportivo;
to de viaturas
h) Determinaçao das zonas de paragern e estacionarnen
aos serviços de
pertencentes as forças de seguranca. a ANPC. aos bombeiros.
circulaçao e de
ernergéncia médica, bern corno os circuitos de entrada. de
saida, nurna ótica de segurança e de facilitacão;
to de viaturas
i) Determinacao das zonas de paragem e estacionamen
ades desportivas
pertencentes as comitivas dos clubes. associacOes ou socied
os circuitos de
em cornpetiçäo, árbitros. juizes ou cronometristas, bern corno
entrada e de salda, numa ótica de seguranca e de facilitacao:
j) Definicao das condiçOes de exercIcio da atividade e respetiva circulacão dos
rneios de comunicacAo social no recinto desportivo;
do e definindo,
k) Elaboracão de urn piano de ernergência interno, preven
tivo. se os houver.
designadarnente, a atuação dos assistentes de recinto despor
junto do IPDJ, I.P.. sendo
3 -Os regulamentos previstos no n.° 1 estão sujeitos a registo
condição da sua validade.
a no n.° 1. ou a adocão de
4 -A não aprovação e a nAo adoção da regulamentacäo previst
implicam. enquanto a
regulamentacão cujo registo seja recusado pelo IPDJ. I.P..
espetácuios desportivos
situação se mantiver. a impossibilidade de serem reaiizados
de obtencão de licenca
no recinto desportivo respetivo. bern corno a impossibilidade
consoante os casos.
de funcionarnento ou a suspensão irnediata de funcionamento,
as pelo IPDJ. I.P.
5 As sançOes mencionadas no nümero anterior são aplicad
-
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Artigo 8.°
Deveres dos promotores, organizadores e proprietários

I Sem prejuizo de outros deveres que Ihes sejam cornetidos nos termos da presente id.
-

e na dernais Iegis1aco ou regulamentaçAo aplicáveis. s.o deveres dos promotores do
espetáculo desportivo:
a) Assurnir a responsabilidade pela seguranca do recinto desportivo e anéis de
seguranca, scm prejuIzo do disposto no artigo 13.°:
b) Incentivar o espIrito ético e desportivo dos seus adeptos, especialmente junto
dos grupos organizados;
c) Aplicar medidas sancionatórias aos seus associados

envolvidos em

perturbacOes da ordem pñblica, impedindo o acesso aos recintos desportivos
nos termos e condiçOes do respetivo regularnento ou prornovendo a sua
expulsão dos mesmos;
d) Proteger os indivIduos que sejam alvo de arneaças e os bens e pertences
destes, designadamente facilitando a respetiva salda de forma segura do
complexo desportivo, ou a sua transferência para setor seguro, em
coordenacao corn os elernentos da força de segurança;
e) Adotar regulamentos de segurança e de utilizaçáo dos espacos de acesso
püblico do recinto desportivo:
f) Designar o coordenador de seguranca, nas situaçOes previstas na Iei.
g) Garantir que são cumpridas todas as regras e condiçOes de acesso e de
permanência de espetadores no recinto desportivo:
h) Relativarnente a quaisquer indivIduos aos quais tenha sido aplicada medida
de interdição de acesso a recintos desportivos. pena de privacão do direito de
entrar em recintos desportivos ou sançâo acessória de interdição de acesso a
recintos desportivos:
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Impedir o acesso ao recinto desportivo:
edidos pelo clube,
ii) Impedir a obtencão de quaisquer benefIcios conc
previsOes destinadas
associação ou sociedade desportiva. no âmbito das
l.
aos grupos organizados de adeptos ou a titulo individua
ente a outros promotores
i) Usar de correçäo, moderação e respeito relativam
peticOes desportivas,
dos espetáculos desportivos e organizadores de com
desportivos, adeptos,
associaçOes, clubes. sociedades desportivas, agentes
ação social e outros
autoridades püblicas, elementos da comunic
intervenientes no espetáculo desportivo;
incitar
is
j) Näo proferir ou veicular declaracöes püblicas que sejam suscetIve de
erância ou o ódio, nem
ou defender a violência, o racismo, a xenofobia, a intol
tao pouco adotar comportamentos desta natureza;
s, pessoal de apoio ou
k) Zelar por que dirigentes, técnicos, jogadore
s desportivas ajam de
representantes dos clubes, associacOes ou sociedade
i)

os preceitos das ailneas i) ej);
os de adeptos, em violaçao
1) Nâo apoiar, sob qualquer forma. grupos organizad
ulo II;
dos princIpios e regras definidos na seccão III do capit
apoiados pelo clube.
m)Zelar por que os grupos organizados de adeptos
táculo desportivo scm
associação ou sociedade desportiva participem do espe
sivas ou que perturbem a
recurso a práticas violentas. racistas, xenófobas. ofen
competicAo e de toda a
ordem pñblica ou o curso normal, pacIfico e seguro da
deslocacOes e nas
sua envolvência, nomeadamente. no curso das suas
manifestaçOes que realizem dentro e fora de recintos;
s os grupos organizados
n) Manter uma lista atualizada dos adeptos de todo
ortiva. fomecendo-a as
apoiados pelo clube. associação ou sociedade desp
acordo

CO

competentes para a
autoridades judiciárias, administrativas e policiais
fiscalizacao do disposto na presente lei;
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0)

Fazer a requisicão de policiamento de espetáculo desportivo, quando
obrigatória nos termos da lei.

2 -O disposto nas alineas b). c), i).

j) e k) do nümero anterior. aplica-se. corn as devidas

adaptacoes. aos organizadores da cornpeticão desportiva, que tern tarnbém o dever de
aprovar os regulamentos intemos em matéria de prevencào e punicão das
manifestaçoes de violCncia, racismo. xenofobia e intolerância nos espetáculos
desportivos.
3

-o disposto na alinea e) do n.°

1 aplica-se. corn as devidas adaptacoes. ao proprietario

do recinto desportivo, nos casos a que se refere o n.° I do artigo 7.°.

Artigo 9.°
Açöes de prevencão socioeducativa

Os organizadores e prornotores de espetáculos desportivos. em articulaçAo corn o
Estado, devern desenvolver açOes de prevenço socioeducativa, nas areas da ética no
desporto, da violência, do racismo, da xenofobia e da intolerância nos espetáculos
desportivos, designadarnente através de:
a) Aprovacão e execução de pianos e medidas. em particular junto da população
em idade escolar:
b) Desenvoivimento

de

campanhas

publicitárias

que

prornovam

o

desportivismo, o ideal de jogo limpo e a integração, especialmente entre a
populacao em idade escolar:
C)

TrnplernentacAo de medidas que visem assegurar condiçOes para o pleno
enquadramento familiar, designadamente pela adocao de urn sistema de
ingressos mais favorável;

d) Desenvolvirnento de acOes que possibilitem o enquadramento e o convIvio
entre adeptos;
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e) Apoio

a

criacão de <embaixadas de adeptos>>. tendo em vista dar

cumprirnento ao disposto na presente lei.

sEcçAo II
Da seguranca

Artigo 10.°
Coordenador de seguranca

I -Compete ao prornotor do espetáculo desportivo, para os espetáculos desportivos
integrados nas cornpeticöes desportivas de natureza profissional ou nao profissional
considerados de risco elevado, sejam nacionais ou internacionais, designar urn
coordenador de seguranca, cuja forrnação e definida por portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas areas da administraçAo interna e do desporto.
2 -O coordenador de segurança

e

o responsável operacional pela seguranca no interior

do recinto desportivo e dos andis de seguranca, scm prejuIzo das competéncias das
forcas de seguranca.
3 -Os promotores dos espetáculos desportivos, antes do inicio de cada época desportiva,
devem cornunicar ao IPDJ. I.P.. a lista dos coordenadores de seguranca dos
respetivos recintos desportivos, que deve ser organizada cumprindo o disposto na Lei
da Proteçao de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de outubro.
4 -Compete ao coordenador de seguranca coordenar a atividade dos assistentes de
recinto desportivo. corn vista a, em cooperacão corn o organizador da competiçao
desportiva, corn a força de seguranca, corn a ANPC e corn as entidades de saüde.
zelar pelo normal decurso do espetáculo desportivo.
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5 -0 coordenador de seguranca reüne corn as entidades referidas no nürnero anterior.
antes e depois de cada espetáculo desportivo, sendo a elaboração de urn relatório
final obrigatoria para os espetáculos desportivos integrados nas competicOes
desportivas de natureza profissional e apenas obrigatoria para os espetáculos
desportivos integrados nas competicOes desportivas de natureza no profissional
quando houver registo de incidentes, devendo esse relatório ser entregue ao
organizador da cornpeticão desportiva. corn cOpia ao IPDJ. JR
6 -0 incumprirnento do disposto no n.° 1 pode irnplicar. para o prornotor do espetdculo
desportivo. enquanto a situação se mantiver. a realizacao de espetáculos desportivos

a porta fechada.
7 -A sanção prevista no nñmero anterior é aplicada pelo IPDJ, I.P.

Artigo I O.°-A
Ponto de contacto para a seguranca

-

Compete ao prornotor do espetáculo desportivo designar urn ponto de contacto para a
seguranca. comunicando-o ao IPDJ. I.P.

2 -O ponto de contacto para a seguranca é urn representante do promotor do espetáculo
desportivo. permanentemente responsável por todas as rnatérias de seguranca do
clube. associação ou sociedade desportiva.
3 -Nos casos em que o prornotor do espetáculo desportivo nao designe urn ponto de
contacto para a segurança. ou nào o comunique ao IPDJ, I.P.. presume-se
responsável o dirigente rnáximo do clube, associação ou sociedade desportiva.
4 -0 ponto de contacto para a seguranca pode encontrar-se identificado através de
sobreveste.
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Artigo 11.0
Policiamento de espetáculos desportivos

o regime de policiarnento de espetáculos desportivos realizados em recinto desportivo e
de satisfacao dos encargos corn o policiamento de espetáculos desportivos em geral
consta de diploma próprio.
Artigo 12.°
QualificaçAo dos espetáculos

1 -Quanto aos espetdculos desportivos corn natureza internacional, consideram-se de
risco elevado aqueles:
a) Que correspondam

a fase

final de urn campeonato europeu ou mundial. nas

modalidades a definir anualmente por despacho do presidente do IPDJ. I.P..
ouvidas as forças de seguranca:
b) Que sejarn como tal declarados pelas organizacOes internacionais, a nivel
europeu e mundial. das respetivas modalidades. corn base em incidentes
ocasionados pelos adeptos de pelo menos uma das equipas ou, ainda. por
razOes excecionais;
c) Em que os adeptos da equipa visitante presurnivelmente venham a ultrapassar
10 % da capacidade do recinto desportivo ou sejam em nümero igual ou
superior a 2000 pessoas:
d) Em que o recinto desportivo esteja presurnivelmente repleto ou em que

n

nümero provável de espectadores seja superior a 30 000 pessoas.
2 -Quanto aos espetáculos desportivos corn natureza nacional. consideram-se de risco
elevado aqueles:
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a) Que forem definidos como tal por despacho do presidente do IPDJ, I.P.,
ouvida a força de seguranca territorialmente competente e a respetiva
federação desportiva ou, tratando-se de uma competicâo desportiva de
natureza profissional, a liga profissional;
b) Em que esteja em causa o apuramento numa competição por eliminatórias nas
duas eliminatórias antecedentes da final;
c) Em que o nümero de espectadores previstos perfaca 80 % da lotaçâo do
recinto desportivo;
d) Em que o nümero provável de adeptos da equipa visitante perfaca 20 % da
lotacâo do recinto desportivo;
e) Em que os adeptos dos clubes intervenientes hajam ocasionado incidentes
graves em jogos anteriores;
f) Em que os espetáculos desportivos sejam decisivos para ambas as equipas na
conquista de um troféu, acesso a provas internacionais ou mudanca de escalilo
divisionário.
3 -Consideram-se, por regra, de risco reduzido os espetáculos desportivos respeitantes a
cornpetiçOes de escalöes juvenis e inferiores.
4 -Consideram-se de risco normal os espetáculos desportivos não abrangidos pelos
nümeros anteriores.
5 -Tendo em vista a avaliacao a que se referem a alInea a) do n.° I e a alinea a) do n.° 2,
a federacäo desportiva ou liga profissional respetiva devem remeter ao IPDJ, I.P.,
antes do início de cada época desportiva, relatório que identifique os espetáculos
suscetIveis de classificaçäo de risco elevado, sendo tal relatório reencaminhado para
as forcas de seguranca, para apreciacão.
6 As forcas de seguranca podem, fundamentadamente, colocar
-

I.P.. a qualificaçao de determinado espetáculo desportivo,

a apreciacão

do IPDJ.

Artigo 13.°
Forças de seguranca

ias.
quadro das suas atribuiçOes e cornpetênc
1 As forcas de seguranca exercem, no
ento do disposto na presente lei.
funçOes gerais de fiscalizaçâo do cumprim
siderar
seguranca territorialmente competente con
2 Quando o comandante da força de
ize em
para que o espetáculo desportivo se real
que näo estão reunidas as condiçOes
al da
ante-geral da GNR ou ao diretor nacion
seguranca comunica o facto ao comand
-

-

PSP, consoante o

.
tor nacional da PSP, consoante o caso
dire
o
ou
R
GN
da
ral
-ge
ante
and
3 -O com
a
desportiva sobre as medidas de seguranca
informam o organizador da competicâo
do espetáculo desportivo,
corrigir e a implementar pelo promotor
etáculo
nñmero anterior pelo promotor do esp
4 -A inobservância do disposto no
a pelo
desse espetáculo, a qual é determinad
desportivo implica a não realizacao
.
organizador da competiçAo desportiva
orrer do
uranca presente no local pode, no dec
5 -0 comandante da força de seg
nca no
o tempo, a responsabilidade pela segura
espetdculo desportivo, assumir, a todo
para
desta determine a existência de risco
recinto desportivo sempre que a falta
pessoas e instalacOes.
vamente,
cial, do recinto desportivo cabe, exclusi
6 A decisAo de evacuação. total ou par
presente no local.
ao comandante da forca de seguranca
-

--,

sEcçAo iii
Grupos organizados de ade
ptos
Artigo 14.°
Apoio a grupos organizados
de adeptos

1

-

E obrigatório o registo dos grupos organi

zados de adeptosjunto do IPD
J, J.P., tendo
para tal que ser constituld
os previarnente como associ
acOes, nos termos da
Iegislação aplicável ou no ám
bito do associati ismo juvenil.
2 0 incumprimento do dis
posto no niirnero anterior ved
a liminarmente a atribuiçAo
de qualquer apoio. por parte do
promotor do espetáculo despor
tivo, nomeadarnente
através da concessão de facilid
ades de utilizacAo ou cedênc
ia de instalacOes, apoio
técnico, financeiro ou material.
3 Os apoios técnicos, financ
eiros e materiais concedidos
a grupos organizados de
adeptos são objeto de protoc
olo corn o prornotor do esp
etáculo desportivo, a
celebrar em cada época despor
tiva, o qual é disponibilizado.
sempre que solicitado,
a força de segurança e ao IPDJ. I.P.
4 0 protocolo a que se ref
ere o ntrnero anterior identific
a, em anexo, os elementos
que integram o respetivo grupo
organizado.
5 E expressamente proibido
o apoio a grupos organizados
de adeptos que adotern
sinais, sImbolos e expressO
es que incitem a violência. ao
racismo. a xenofobia, a
intolerância nos espetáculos
desportivos, ou a qualqu
er outra forma de
discriminacão, ou que traduz
am rnanifestacoes de ideologia
poiltica.
6 A concessão de facilidade
s de utilizaçao ou a cedência
de instalacOes a grupos de
adeptos constituldos nos termo
s da presente lei. é da respon
sabilidade do romotor
do espetáculo desportivo. cab
endo-ihe, nesta medida. a respet
iva fiscalizaçao. a tim
de assegurar que nestas não
sejarn depositados quaisquer
materiais ou objetos
proibidos ou suscetIveis de
possibilitar ou gerar atos
de violência, racismo.
xenofobia. intolerância nos esp
etáculos desportivos, ou qua
lquer outra forma de
discriminação. ou que traduz
am manifestacOes de ideologia
poiltica.
-

-

-

-

-
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7

espetáculo
0 incumprirnento do disposto no presente artigo pelo prornotor do
niirneros
desportivo pode determinar, enquanto as situacöes indicadas nos
a.
anteriores se rnantiverem, a realização de espetáculos desportivos a porta fechad
A sanção prevista no nñrnero anterior é aplicada pelo IPDJ, I.P.

-

8

-

9

er outra
0 disposto nos n.°s 2, 5 e 6 é aplicável, corn as devidas adaptacOes, a qualqu
zado
entidade que pretenda conceder facilidades ou apoios a qualquer grupo organi

-

de adeptos.
er grupo
10 A entidade que pretenda conceder facilidades ou apoios a qualqu
I.P., a
organizado de adeptos tern de confirmar previamente junto do IPDJ,
-

suscetibilidade de aquele grupo poder beneficiar dos mesmos.
Artigo 15.°
Registo dos grupos organizados de adeptos

1

-o prornotor do espetdculo desportivo rnantérn urn registo sisternatizado e atualizado
ção ou
dos tiliados no grupo organizado de adeptos do respetivo clube, associa
is,
sociedade desportiva, cumprindo o disposto na Lei da ProtecAo de Dados Pessoa
tos
aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de outubro. corn indicaçao dos elernen
seguintes:
a) Nome;
b) Nñmero do bilhete de identidade;
c) Data de nascirnento:
d) Fotografia:
e) Filiação, caso se trate de menor de idade;
1) Morada; e
g) Contactos telefónicos e de correio eletrónico.
ao IPDJ,
2 -0 prornotor do espetáculo desportivo envia trirnestrairnente cópia do registo
I.P., que o disponibiliza de imediato as forcas de seguranca.

3 -O registo referido no n° 1

e

atualizado sempre que se verifique qualquer alteraçâo

quanto aos seus fihiados, e pode ser suspenso pelo prornotor do espetáculo
desportivo. no caso de incumprirnento do disposto no presente artigo, nomeadamente
nos casos de prestacäo de informacOes falsas ou incompletas no referente ao n.° 1.
4 -Sempre que proceder

a

suspensâo de urn registo. o promotor do cspctdculo

desportivo cessa todo o apoio que preste ao grupo organizado de adeptos e inforrna
de forma documentada e imediata o IPDJ. I.P., justificando as razOes da sua decisäo.
5 -Caso a suspensão perdure pelo periodo de urn ano, o promotor do espetáculo
desportivo anula o registo e informa de forma docurnentada e imediata o IPDJ. I.P.
6

-É

proibido ao promotor do espetáculo desportivo o apoio a grupos organizados de

adeptos que nâo se encontrem previamente registados nos termos dos nürneros
anteriores ou cujo registo tenha sido suspenso ou anulado.
7 (Revogado).
—

Artigo 16.°
Deslocaçao e acesso a recintos

1 -No ârnbito da deslocacAo para qualquer espetáculo desportivo, os grupos organizados
de adeptos devern possuir uma listagem atualizada contendo a identificação de todos
os filiados que nela participam. sendo aquela disponibilizada. sempre que solicitado.
as forcas de seguranca, ao IPDJ. I.P., bern como. aquando da revista obrigatória. aos
assistentes de recinto desportivo.
2 Os promotores do espetáculo desportivo devern reservar, nos recintos desportivos
-

que ihes esto afetos. urna ou mais areas especIficas ara os fihiados dos grupos
organizados de adeptos.
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s em competicOes desportivas de natureza
3 -Nos espetáculos desportivos integrado
dos de risco elevado, nacionais ou
profissional ou não profissional considera
os desportivos não podem ceder ou
internacionais, os prornotores dos espetácul
tos em nñmero superior ao de fihiados
vender bilhetes a grupos organizados de adep
ido no n.° I do artigo anterior, devendo
nesses grupos e identificados no registo refer
nome do titular tiliado.
constar em cada bilhete cedido ou vendido o
areas referidas no n.° 2 aos indivIduos
4 SO é permitido o acesso e o ingresso nas
ero anterior.
portadores do bilhete a que se refere o nüm
I legitima o impedimento da entrada dos
5 -o incumprimento do disposto no n.°
espetáculo desportivo em causa.
elementos do grupo organizado de adeptos no
2 a 4 pode implicar para o promotor do
6 -O incumprimento do disposto nos n.°s
indicadas nos nümeros anteriores se
espetáculo desportivo, enquanto as situaçOes
ortivos a porta fechada, sancão que é
mantiverem, a realização de espetãculos desp
aplicada pelo IPDJ, I.P
SECçAOW
Recinto desportivo
Artigo 17.°
etadores
Lugares sentados e separacão fIsica dos esp

-

competicOes desportivas de natureza
Os recintos desportivos nos quais se realizem
de risco elevado, sejam nacionais ou
profissional ou não profissional consideradas
dos, individuais e nurnerados, equipados
intemacionais, são dotado de lugares senta
vado.
corn assentos de modelo oficialmente apro
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2 -O disposto no nümero anterior não prejudica a instalação de setores devidamente

identificados como zonas tampão, que permitam separar fisicamente os espectadores
e assegurar uma rápida e eficaz evacuaçAo do recinto desportivo. podendo implicar a
restrição de venda de bilbetes.
3 -Os recintos desportivos nos quais se realizem os jogos previstos no n.° 1 são, ainda,
dotados de lugares apropriados para as pessoas corn deficiência e ou incapacidades,
nomeadamente para as pessoas corn mobilidade condicionada

Artigo 18.°
Sistema de videovigilãncia

1 -O prornotor do espetáculo desportivo em cujo recinto se realizern espetáculos
desportivos de natureza profissional ou não profissional considerados de risco
elevado, sejam nacionais cm intemacionais, instala e mantém em perfeitas condicOes
urn sistema de videovigilância que perrnita o controlo visual de todo o recinto
desportivo. e respetivo anel ou perIrnetro de segurança. dotado de cârnaras fixas cm
rnóveis corn gravação de imagem e som e impressão de fotograrnas. as quais visarn a
protecão de pessoas e bens, corn observância do disposto na Lei da ProtecAo de
Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de outubro.
2 A gravacão de imagem e sorn, aquando da ocorrência de urn espetáculo desportivo,
-

e

obrigatória, desde a abertura ate ao encerramento do recinto desportivo, devendo os
respetivos registos ser conservados durante 90 dias, por forma a assegurar,
designadarnente. a utilização dos registos para efeitos de prova em processo penal ou
contraordenacional. prazo findo o qLLl são destruidos em caso de não utilização.
3 -Nos lugares objeto de videovigilância é obrigatória a afixacão. em local bern visivel.
de urn aviso que verse <Para sua protecão. este local é objeto de videovigilância corn
captação e gravacão de imagern e sorn>>.
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4 -O aviso referido no nümero anterior deve, igualmente, ser acompanhado de
simbologia adequada e estar traduzido em, pelo menos, uma lingua estrangeira,
escolbida de entre as linguas oficiais do organismo internacional que regula a
modalidade.
5

sistema de videovigilância previsto nos nümeros anteriores pode, nos mesmos
termos, ser utilizado por elernentos das forcas de segurança.

-o

6 0 organizador da competicäo desportiva pode aceder as irnagens gravadas pelo
sistema de videovigilância. para efeitos exciusivamente disciplinares e no respeito
pela Lei da Proteço de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.° 67/98, de 26 de
outubro, devendo, sern prejuizo da aplicacão do n.° 2, assegurar-se das condiçOes de
reserva dos registos obtidos.
Artigo 19.°
Parques de estacionamento

Os recintos desportivos nos quais se realizern cornpeticOes desportivas de natureza
profissional ou nAo profissional consideradas de risco elevado. sejam nacionais ou
intemacionais. devem dispor de parques de estacionamento devidarnente dimensionados
para a respetiva Iotacao de espectadores, bern como prever a existéncia de
estacionamento para pessoas com deficiéncia e ou incapacidades, em conforrnidade corn
a legislaçao em vigor, para as forcas de seguranca, para a equipa de arbitragern e para os
delegados da respetiva federacao e liga.
Artigo 20.°
Acesso de pessoas corn deficiência e ou incapacidades a recintos desportivos

I -Os recintos desportivos devem dispor de acessos especiais para pessoas corn
deficiência e ou incapacidades. nos termos previstos no Decreto-Lei n.° 163/2006, de
8 de agosto.
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2 -As pessoas corn deficiência e ou incapacidades podem aceder aos recintos
desportivos acompanhadas pelo cão de assistência, nos termos previstos no Decreto
Lei n.° 74/2007. de 27 de marco.

Artigo 21.°
Medidas de beneficiacao

1

-o

IPDJ, I.P., pode determinar, sob proposta das forças de seguranca, da ANPC ou

dos serviços de emergência médica, que os recintos desportivos nos quais se
disputem competicOes desportivas de natureza profissional ou nAo profissional
consideradas de risco elevado. nacionais ou internacionais. sejam objeto de medidas
de beneficiaçAo, tendo em vista o reforço da segurança e a meihoria das condiçOes
higiénicas e sanitárias.
2 -Em caso de incumprimento do disposto no nñmero anterior, o IPDJ, 1.P.. pode
determinar a interdiçao total ou parcial do recinto ate que as medidas determinadas
sejam observadas.

Artigo 22.°

Condiçoes de acesso de espetadores ao recinto desportivo

I -São condiçOes de acesso dos espetadores ao recinto desportivo:
a)

A posse de tItulo de ingresso vdlido e de documento de identificação corn
fotografia:

b)

A observncia das normas do regulamento de seguranca e de utilização dos
espaços de acesso pñblico;
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c)

álcool. estupefacientes. substâncias
Não estar sob a influência de
logo, aceitando submeter-se a testes
psicotrópicas ou produtos de efeito aná
a direçäo dos elernentos da força de
de controlo e despistagem. a efetuar sob
seguranca;

ou
sigo objetos ou suhstâncias proibidos
d) Näo transportar ou trazer con
violência;
suscetIveis de gerar ou possibilitar atos de
simbolos ou outros sinais corn mensagens
e) Não ostentar cartazes, bandeiras,
ofensivas. de caráter racista ou xenófobo;
ófobos ou que incitem a violëncia;
f) NAo entoar cânticos racistas ou xen
prevencAo e seguranca, corn o objetivo de
g) Consentir na revista pessoal de
substâncias proibidos ou suscetIveis
detetar e impedir a entrada de objetos e
ia;
de gerar ou possibilitar atos de violênc
sorn. nos termos da Lei n.° 67/98, de 26
h) Consentir na recoiha de irnagern e
de outubro.

cia de
nero anterior, consideram-se sob influén
2 -Para os efeitos da ailnea c) do nür
r
taxa de álcool no sangue igual ou superio
álcool os individuos que apresentern urna
idas adaptacOes, os procedimentos, testes.
a 1.2 g/l, aplicando-se-Ihes, corn as dev
vistos no Código da Estrada, aprovado pelo
instrumentos e modos de medicão pre
i
a ültirna redacao dada pelo Decreto-Le
Decreto-Lei n.° 114/94, de 3 de rnaio. corn
de
as situaçöes de alcoolemia e influéncia
n.° 113/2008. de 1 de juiho, para
s nos condutores.
estupefacientes ou substãncias psicotrópica
prarn o
portivo a todos os espectadores que nAo cum
3 -É vedado o acesso ao recinto des
nas ailneas b), d) e g) do mesmo nümero,
previsto no n.° 1. excetuando o disposto
auxiliares das pessoas corn deficiência e ou
quando se trate de objetos que sejam
incapacidades.
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4 -As autoridades policiais destacadas para o espetáculo desportivo podem submeter
a

testes de controlo de alcoolernia ou de outras substâncias tóxicas os individuos que
apresentern indIcios de estarern sob a influência das mesmas. bern corno os que
manifestern comportamentos violentos ou que coloquem em perigo a seguranca
desse mesmo espetãculo desportivo.
5

-É vedado o

acesso ao recinto desportivo ãqueles cujos testes se revelem positivos e a
todos os que recusern submeter-se aos mesmos.

Artigo 23.°

CondiçOes de permanência dos espetadores no recinto desportivo

I São condicOes de permanéncia dos espetadores no recinto desportivo:
a) Näo ostentar cartazes. bandeiras. sImbolos ou outros sinais corn mensagens
ofensivas, vjoLentas, de caráter racista ou xenOfobo, intolerantes nos
-

espetáculos desportivos, que incitern

a violência ou a qualquer outra forma de

discriminação. ou que traduzam rnanifestaçOes de ideologia poiltica:
b) Não obstruir as vias de acesso e evacuação, especialmente as vias de
emergência. scm prejuIzo do uso das mesmas por pessoas corn deficiências e
incapacidades;
C)

Não praticar atos violentos. que incitem
xenofobia,

a

violência. ao racismo ou

a

a intolerância nos espetáculos desportivos, a qualquer outra forma

de discriminaçAo. ou que traduzam rnanifestaçOes de ideologia poiltica:
d) NAo ultrajar ou faltar ao respeito que é devido aos sImbolos nacionais. através
de qualquer rneio de cornunicação corn o püblico;
e) Não entoar cânticos racistas ou xenófobos ou que incitem a violência. a
intolerãncia nos espetáculos desportivos, a qualquer outra forma de
discriminacAo. ou que traduzam rnanifestaçOes de ideologia poiltica;
f) NAo aceder as areas de acesso reservado ou nao destinadas ao püblico;
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g) No circular de urn setor para outro;
ior do recinto desportivo;
h) NAo arremessar quaisquer objetos no inter
artificio, quaisquer outros engenhos
i) Não utilizar material produtor de fogo de

j)

pirotécnicos ou produtores de efeitos anãlogos,
o:
Cumprir os regulamentos do recinto desportiv

istas no artigo anterior.
I) Observar as condicOes de seguranca prev
ailneas a). c), d), e). g) e h) do nirnero
2 -O incumprimento das condicOes previstas nas
n.° 1 do artigo anterior, implica o
anterior, bern como nas alIneas c) e d) do
a efetuar pelas forcas de seguranca
afastamento irnediato do recinto desportivo
Oes eventualmente aplicáveis.
presentes no local, sem prejuIzo de outras sanc
g) e I) do n.° 1, bern
nas alIneas b),
3 -O incurnprimento das condicOes previstas
artigo anterior, implica o afastarnento
corno nas alineas a), b), e) e f) do n.° 1 do
s assistentes de recinto desportivo
irnediato do recinto desportivo a efetuar pelo
Oes eventualmente aplicáveis.
presentes no local, sem prejuIzo de outras sanc
,

Artigo 24.°
os organizados de adeptos
CondiçOes especiais de permanência dos grup

excecionalmente, utilizar no interior do
I -Os grupos organizados de adeptos podem,
urnentos produtores de ruldos, por
recinto desportivo. megafones e outros instr
amplificados corn auxIlio de fonte de
percussao mecânica e de sopro, desde que não
energia externa.

rizaçâo prévia do prornotor do espetãculo
2 -O disposto no n.° 1 carece de auto
seguranca.
desportivo. devendo este comunicá-la a forca de
haver lugar a condiçOes impostas pelo
3 -Nos recintos desportivos cobertos pode
instrumentos produtores de ruidos.
promotor do espetáculo desportivo ao uso dos
-estar dos participantes presentes no
tendo em vista a protecão da saüde e do hem
evento, nos termos da legislacão sobre ruIdo.
0.)

Artigo 25.°
Revista pessoal de prevencao e seguranca

1 -0 assistente de recinto desportivo pode, na area definida para o controlo de acessos.
efetuar revistas pessoais de prevencão e seguranca aos espectadores,

nos termos

da

legislacao aplicável ao exercIcio da atividade de seguranca privada. corn o objetivo
de impedir a introducAo no recinto desportivo de objetos ou substâncias proibidos.
suscetIveis de possibilitar ou gerar atos de violência.
2 -O assistente de recinto desportivo deve efetuar, antes da abertura das portas do
recinto, urna verificaçäo de seguranca a todo o seu interior, de forma a detetar a
existéncia de objetos ou substâncias proibidos.
3 As forcas de seguranca destacadas para o espetáculo desportivo. sempre que tal se
-

mostre necessãrio, podem proceder a revistas aos espectadores, por forma a evitar a
existéncia no recinto de objetos ou substâncias proibidos ou suscetiveis de
possibilitar atos de violência.
4 -A revista é obrigatória no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos.

Artigo 26.°
Emissão e venda de tItulos de ingresso

1 -Nos recintos em que se realizern cornpeticOes profissionais e cornpeticOes nâo
profissionais consideradas de risco elevado, sejam nacionais ou internacionais,
compete ao organizador da competiçAo desportiva desenvolver e utilizar urn sistema
uniforme de ernissào e venda de tItulos de ingresso. controlado por rneios
inforrnãticos.

2 -Cabe ao organizador da competicAo desportiva a emissâo dos tItulos de ingresso.
devendo definir.

no

inicio de cada época desportiva. as caracteristicas do tItulo de

ingresso e os lirnites mInirno e mdximo do respetivo preco.
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ter as seguintes mençOes:
3 -Os tItulos de ingresso devem con
a) Numeraçäo sequencial;
;
b) Identificação do recinto desportivo

no a
portivo, setor, fila e cadeira, bern cor
des
nto
reci
o
a
par
ada
entr
de
ta
Por
c)
;
planta do recinto e do local de acesso
tiva:
d) Designação da competição despor
e) Modalidade desportiva;
tivo
promotores do espetáculo despor
f) Identificacão do organizador e
intervenientes;

dores ao
os impeditivos do acesso dos especta
fact
dos
ária
sum
Ao
icac
ecif
Esp
g)
do incumprirnento do regulamento de
cias
uên
seq
con
das
e
tivo
por
des
nto
reci
acesso pñblico.
seguranca e utilização dos espacos de
vistos.
n.° 3 do artigo 1 6.°, nos casos nele pre
h) A identificaçäo a que se refere o
do espetdculo
portiva pode acordar corn o prornotor
4 -0 organizador da competicão des
resso.
desportivo a ernissAo dos tItulos de ing
no pode ser
tidos nos termos do presente artigo
emi
o
ress
ing
de
los
tItu
de
ero
nñm
5 -0
desportivo.
superior a lotacao do respetivo recinto
a
lica, enquanto a situação se rnantiver.
imp
go
arti
te
sen
pre
no
osto
disp
do
o
6 A violaca
desportivo em causa.
suspensão da realizacäo do espetáculo
rior é aplicada pelo IPDJ. I.P.
7 A sancáo prevista no nümero ante
-

-
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CAPiTULO III
Regime sancionatório

sEcçAo i
Crimes

Artigo 27.°
Distribuicão e venda de tItulos de ingresso falsos ou irregulares

I -Quem distribuir para venda ou vender tItulos de ingresso para urn espetáculo
desportivo em violação do sisterna de emissAo e venda de tItulos de ingresso previsto
no artigo anterior ou scm ter recebido autorização expressa e prévia do organizador
da competição desportiva,

e punido

corn pena de prisão ate 3 anos ou corn pena de

multa.
2 -A tentativa é punIvel.

Artigo 28.°
Distribuiçao e venda irregulares de tItulos de ingresso

1 -Quern distribuir para venda ou vender tItulos de ingresso para urn espetáculo
desportivo de modo a provocar sobrelotacão do recinto desportivo, em parte ou no
seu todo, ou corn intenção de obter, para si

OU

para outra pessoa. vantagern

patrimonial scm que para tal esteja autorizado. é punido corn pena de prisäo ate 3
anos ou corn pena de multa.
2 -A tentativa é punivel.
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Artigo 29.°
Dano qualificado no ámbito de espetáculo desportivo

a
I -Quem, quando inserido nurn grupo de adeptos, organizado ou não, corn
colaboraçäo de pelo menos outro membro do grupo, destruir, no todo ou em parte,
danificar, desfigurar ou tomar nâo utilizável transporte pñblico. instalaçào ou
equipamento utilizado pelo pftblico ou de utilidade coletiva, ou outro bern alheio,
pelo rnenos de valor elevado, é punido corn pena de prisâo de I a 5 anos, ou corn
pena de multa ate 600 dias, se pena mais grave Ihe näo couber por força de outra
disposicão legal.
ou
2 -Quem. praticando os atos a que se refere o nürnero anterior, causar alarme
inquietacão entre a populacäo. e punido corn pena de prisão de 2 a 8 anos, se pena
mais grave Ihe não couber por força de outra disposicão legal
Artigo 30.°
Participacao em rixa na deslocacao para ou de espetáculo desportivo

I -Quem, quando da deslocaçao para ou de espetáculo desportivo, intervier ou tornar
pane em rixa entre duas ou mais pessoas de que resulte:
a) Morte ou ofensa a integridade fIsica dos contendores;
b) Risco de ofensa a integridade fIsica ou perigo para terceiros: ou
c) Alarme ou inquietacAo entre a populacao;
é punido corn pena de prisao ate 3 anos ou corn pena de multa.
2 -A participacão em rixa nao é punIvel quando for determinada por rnotivo não
censurável, nomeadamente quando visar reagir contra urn ataque. defender outra
pessoa ou separar os contendores.
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Artigo 31.°
Arrernesso de objetos on de produtos lIquidos

Quem, encontrando-se no interior do recinto desportivo durante a ocorrência de urn
espetáculo desportivo. arrernessar objetos ou produto liquido e criar deste modo perigo
para a ida ou a integridade fisica de outra pessoa. é punido corn pena de prisão ate 3
anos ou corn pena de multa.

Artigo 32.°
Invasâo da area do espetáculo desportivo

1 -Quern. encontrando-se no interior do recinto desportivo durante a ocorrência de urn
espetãculo desportivo, invadir a area desse espetáculo ou aceder a zonas do recinto
desportivo inacessIveis ao pibIico em geral, é punido corn pena de prisâo ate i ano
ou corn pena de rnulta.
2 Se das condutas referidas no n(irnero anterior resultar perturbacão do norrnal curso
-

do espetaculo desportivo que implique a suspensâo, interrupcâo ou cancelarnento do
mesmo. o agente

e punido corn pena de prisão ate 2 anos ou corn pena de multa.
Artigo

Ofensas

33o

a integridade fIsica atuando corn a colaboração de outra pessoa

Quern. encontrando-se no interior do recinto desportivo, durante a ocorrCncia de urn
espetdculo desportivo. corn a colaboracao de pelo menos outra pessoa. ofender a
integridade fisica de terceiros. C punido corn pena de prisäo de 6 meses a 4 anos. ou corn
pena de rnulta ate 600 dias, se pena mais grave ihe não couber por força de outra
disposicAo legal.
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Artigo 34°
ros dos
Crimes contra agentes desportivos, responsáveis pela seguranca e memb
órgãos da comunicação social

colocar em
I -Se os atos descritos nos artigos 29.° a 33.° forem praticados de modo a
ntes.
perigo a vida, a sañde. a integridade fisica ou a seguranca dos pratica
area do
treinadores, árbitros e demais agentes desportivos que estiverem na
social
espetáculo desportivo, bern como dos membros dos órgãos de cornunicaçAo
limites
em servico na mesma, as penas naqueles previstas são agravadas, nos seus
mInirno e máximo, ate urn terco.
colocar em
2 -Se os atos descritos nos artigos 29.° a 33.° forern praticados de modo a
de
perigo a vida, a saüde, a integridade fIsica ou a seguranca de elemento das forcas
sável pela
seguranca, de assistente de recinto desportivo ou qualquer outro respon
es
seguranca. no exercIcio das suas funçOes ou por causa delas. as penas naquel
previstas são agravadas, nos seus limites mInimo e máximo, em metade.
3 -A tentativa é punivel.
Artigo 35.°
Pena acessória de interdiçao de acesso a recintos desportivos

pena de
I -Pela condenaçAo nos crimes previstos nos artigos 29.° a 34°. é aplicável uma
pena
interdicão de acesso a recintos desportivos por urn periodo de 1 a 5 anos, se
acessória mais grave não couber por forca de outra disposicao legal.
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2 -A aplicaçâo da pena acessória referida no nñmero anterior pode incluir a obrigacâo
de apresentação e perrnanência junto de urna autoridade judiciária ou de Orgäo de
poilcia criminal em dias e horas preestabelecidos, podendo ser estabelecida a
coincidéncia horária corn a realizacao de competiçOes desportivas, nacionais e
intemacionais, da modalidade em cujo contexto tenha ocorrido o crime objeto da
pena principal e que envolvam o clube. associaçAo ou sociedade desportiva a que o
agente se encontre de algurna forma associado, tomando sempre em conta as
exigéncias profissionais e o domicIlio do agente.
3 -Para efeitos de contagem do prazo da pena prevista no n.° 1, não é considerado o
tempo em que o agente estiver privado da liberdade por força de medida de coacão
processual, pena ou medida de seguranca.
4 -A aplicacão da pena acessória de interdiçäo de acesso a recintos desportivos é
comunicada ao ponto nacional de inforrnaçes sobre futebol, tendo em vista. sempre
que seja imprescindIvel. a comunicacâo da decisão judicial portuguesa as autoridades
policiais e judiciárias de outro Estado membro da União Europeia,

Artigo 36.°
Medida de coação de interdiçao de acesso a recintos desportivos

1 -Se houver fortes indicios da prática de crime previsto na presente lei. o juiz pode
impor ao arguido as medidas de:
a) Interdicao de acesso ou permanência a recinto desportivo dentro do qual se
realizern espetáculos desportivos da modalidade em que ocorreram os factos:
eou
b) Proibição de se aproximar de qualquer recinto desportivo. durante os 30 dias
anteriores

a data da realizacao de qualquer espetáculo desportivo e no dia da

realização do mesrno.
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medida de coaçâo referida na ailnea a) do nümero anterior aplicam-se os prazos
máximos previstos para a prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal.

-À

2

3 As medidas de coaçäo previstas no n.° I podem ser curnuladas corn a obrigacAo de 0
arguido se apresentar a urna autoridade judiciária ou órgão de poilcia criminal em
-

dias e horas preestabelecidos, podendo ser estabelecida a coincidéncia horária corn a
realizaçAo de competicOes desportivas, nacionais e internacionais, da modalidade em
cujo contexto tenha ocorrido o crime objeto da pena principal e que envolvam o
clube, associaçäo ou sociedade desportiva a que o agente se encontre de algurna
forma associado, tomando sempre em conta as exigências profissionais e o dornicilio
do agente.

4

nos nñmeros anteriores pode ser aplicado aos casos em que se verifique
existirem fortes indicios da prática de crime referido no n.° 6 do artigo 9l.° do novo
regime jurIdico das armas e suas rnuniçOes, aprovado pela Lei n.° 5/2006. de 23 de

-o disposto

fevereiro. e nos restantes casos referentes a recintos desportivos previstos naquele

artigo.
Artigo 37.°
Prestação de trabaiho a favor da comunidade
Se ao agente dever ser aplicada pena de prisAo em medida näo superior a I ano. o
tribunal substitui-a por prestacão de trabaiho a favor da comunidade, salvo oposicão
daquele ou se se concluir que por este meio não se realizam de forma adequada e
suficiente as finalidades da punicäo. nos demais termos previstos no Codigo Penal e no
Código de Processo Penal.
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Artigo 38.°
Dever de comunicação

I -Os tribunais comunicam aos órgãos de policia criminal as decisöes que apliquem
o
disposto nos artigos 29.° a 36.°, devendo estes transmitir aos promotores
dos
espetáculos desportivos em causa a aplicacAo das decisOes a que se referem os
artigos 35.° e 36.°.
2 -Sempre que solicitado, os órgAos de poilcia criminal enviam as informacoes a que
se
refere o nñrnero anterior ao IPDJ. I.P.
3 -A aplicacão das penas e medidas a que se referem os artigos 35•0 e 36.° é comunicada
ao ponto nacional de informaçOes sobre futebol, tendo em vista, nomeadamente,
sempre que seja imprescindivel, a comunicaçäo da decisão judicial portuguesa
de
aplicacao de pena as autoridades policiais e judiciárias de outro Estado membro da
União Europeia.

sEcçAo ii
IlIcitos de mera ordenação social

Artigo

390

ContraordenaçOes

1 -Constitui contraordenaçao. para efeitos do disposto na presente lei:
a) A introduçao, venda e consumo de bebidas alcoólicas no and ou perimetro de
seguranca e no interior do recinto desportivo. exceto uas zonas criadas para o
efeito. nos termos da ailnea f) do n.° 2 do artigo 7.°:
b) A introducao, transporte e venda nos recintos desportivos de bebidas ou
outros produtos contidos em recipientes que no sejam feitos de material leve
näo contundente:
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ibuiçAo IIOS recintos desportivos de
A introduçAo, venda e aluguer ou distr
não contundente;
almofadas que não sejam feitas de material leve
violência. ao racismo, a xenofobia e a
d) A prática de atos ou o incitarnento a
prejuIzo de outras sancöes
intolerância nos espetáculos desportivos, scm

C)

aplicáveis;
de buzinas alirnentadas por baterias,
e) A utilizaçAo nos recintos desportivos
energia, bern como quaisquer
corrente elétrica ou outras forrnas de
s de forma fixa, corn excecão da
instrurnentos produtores de ruldos instalado
desportivo;
instalaco sonora do promotor do espetáculo
s tipo luz laser, que, pela sua
f) A utilizacAo de dispositivos lurninoso
os ou perturbar a concentração
intensidade, seja capaz de provocar danos fIsic
e o desempenho dos atletas;
as ou engenhos explosivos, artigos de
g) A introduçAo ou utilizaçao de substânci
similares. scm prejuIzo de outras
pirotecnia, ou objetos que produzam efeitos
sancOes aplicãveis;
.°
istos no artigo 3 1
prev
s
caso
dos
fora
tos.
obje
de
o
ness
arrer
h) 0
g) e h) do nñrnero anterior. quando
d).
2 A prática dos atos previstos nas ailneas
ou incapacidades, aplica-se o regime
praticados contra pessoas corn deficiéncia e
de 28 dc agosto.
contraordenacional previsto na Lei n.° 46/2006,
,

-

Artigo 39.°-A
organizadores e
ContraordenaçOes referentes a promotores,
proprietários

-

otor do espetáculo desportivo dos
Constitui contraordenacAo a prática pelo prom
seguintes atos:

da responsabilidade pela segurança
a) 0 incumprimento do dever de assunção
violação do disposto na ailnea
do recinto desportivo e anéis de seguranca, em
a) do n.° I do artigo 8.°;
I-,

b) 0 incumprimento do dever de protecáo dos indivIduos
que sejarn alvo de
ameacas e os bens e pertences destes, designadamente facil
itando a respetiva
saIda de forma segura do complexo desportivo. ou a sua
transferência para
setor seguro, em coordenaçâo corn os elementos da forca
de seguranca. em
violaçâo do disposto na alinea d) do n.° 1 do artigo 8.°;
c) 0 incumprimento do dever de adocào de régulamentos
de seguranca e de
utilizaçao dos espacos de acesso ptb1ico do recinto desportiv
o. em violaçâo
do disposto na ailnea e) do n.° 1 do artigo 8.°:
d) 0 incumprimento do dever de designacâo do coordena
dor de seguranca, em
violação do disposto na alInea f) do n.° I do artigo 8.°;
e) A vioação do dever de garantir o cumprimento de todas
as regras e condicOes
de acesso e de permanéncia de espetadores no recinto desp
ortivo, em violaçâo
do disposto na ailnea g) do n.° I do artigo 8.°;
1) A violacAo do dever de impedir o acesso ao recinto despor
tivo. relativamente
a quaisquer indivIduos aos quais tenha sido aplicada medida
de interdição de
acesso a recintos desportivos. pena de privaçAo do direito
de entrar em
recintos desportivos ou sanção acessória de interdiçAo de
acesso a recintos
desportivos, em violação do disposto na subailnea i) da alinea
h) do n.° I do
artigo 8.°;
g) A violacao do dever de impedir a obtencâo de quai
squer benefIcios
concedidos pelo clube, associaçäo ou sociedade desportiva,
relativamente a
quaisquer indivIduos aos quais tenha sido aplicada medida
de interdicão de
acesso a recintos desportivos, pena de privacão do direito
de entrar em
recintos desportivos ou sançäo essôria de interdiçäo de aces
so a recintos
desportivos. em violacão do disposto na subailnea ii) da alinea
h) do n.° 1 do
artigo 8°;
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de correcAo, moderação e respeito
h) 0 incumprimento dos deveres
etãculos desportivos e organizadores
relativamente a outros promotores de esp
es, clubes, sociedades desportivas.
de cornpeticOes desportivas, associacO
ridades püblicas. elementos da
agentes desportivos, adeptos, auto
nientes no espetaculo desportivo. em
comunicação social e outros interve
1 do artigo 8.°:
violaçAo do disposto na alInea i) do n.°
violéncia, do racismo, da xenofobia. da
i) 0 incitamento ou a defesa pñblicas da
j)
vés da realizaçao de criticas ou
atra
nte
ame
ead
nom
o,
ódi
do
ou
ncia
intolerâ
inologia desrespeitosa. que façam
observacOes violentas. que utilizem term
que afetern a realizacäo pacIfica e
uso da injüria, difamaçAo ou ameaça, ou
a relacao entre quaisquer entidades,
ordeira dos espetáculos desportivos e
sua concretização, ou a adoção de
grupos ou indivIduos envolvidos na
lacao do disposto na ailnea do n.° I
comportarnentos desta natureza. em vio
do artigo 8.°;

que dirigentes, técnicos. jogadores.
0 incumprimento do dever de zelar por
clubes. associaçOes ou sociedades
pessoal de apoio ou representantes dos
os das alineas h) e
desportivas ajam de acordo com os preceit
que se refere o n.° I do artigo 1 8.°.
k) 0 incumprimento das obrigacOes a
jurIdico das instalaçoes desportivas
fixadas, na matéria. ao abrigo do regime
de uso ptblico e respetiva regularnentacAo:
o
de espetáculo desportivo. em violaçâ
1) A falta de requisicão de policiarnento
8.0.
do disposto na alInea 0) do n.° 1 do artigo
organizador da cornpeticâo desportiva do
pelo
tica
prã
a
ao,
naç
rde
trao
con
i
stitu
2 Con
do
ero anterior, bern como o incumprimento
disposto nas alIneas h). i) e j) do nüm
ico
internos em matéria de prevencão e pun
dever de aprovaçäo dos regularnentos
ulos
, xenofobia e intolerância nos espetác
das manifestaçOes de violência, racismo
disposto n.° 2 do artigo 8.°.
desportivos. neste caso. em violaçâo do

j)

-
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3 Constitui contraordenacao, a prática pelo proprietário do recinto desportivo do
disposto na ailnea c) do n.° 1. em violacao do disposto n.° 3 do artigo 8.°.
-

Artigo 39.°-B
ContraordenaçOes relativas ao regime dos grupos organizados de
adeptos em especial

1 -Constitui contraordenacão, a prãtica pelo promotor do espetáculo desportivo dos
seguintes atos:
a) 0 incumprimento do dever de zelar por que os grupos organizados de adeptos
do respetivo clube, associaçâo ou sociedade desportiva participem do
espetãculo desportivo sem recurso a praticas violentas, racistas, xenófobas.
ofensivas, ou que perturbem a ordem püblica ou o curso normal, pacIfico e
seguro da competiçâo e de toda a sua envolvência. nomeadamente. no curso
das suas deslocaçOes e nas manifestacOes que realizem dentro e fora de
recintos, em violacâo do disposto na alinea m) do n.° 1 do artigo 8.°;
b) 0 incumprimento do dever de manter uma lista atualizada dos adeptos de
todos os grupos organizados do respetivo clube, associação ou sociedade
desportiva, ou o não fornecimento da mesma as autoridades judiciárias.
administrativas e policiais competentes, em violação do disposto na alinea n)
do n.° I do artigo 8.°;
C)

0 incumprirnento do dever de reservar, nos recintos desportivos que Ihe estão
afetos, uma ou mais areas especIficas para os filiados dos grupos organizados
de adeptos. em iolacâo do disposto no n.° 2 do artigo I 6.°:

d) A cedência ou venda de bilhetes a grupos organizados de adeptos em volação
do disposto no n.° 3 do artigo 16.°:
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nadas aos filiados dos
e) A permissâo de acesso ou ingresso em areas desti
osto no n.° 4 do artigo
grupos organizados de adeptos, em violaçAo do disp
16.°.
2 Constitui contraordenacAo:
através da concessäo de
a) A atribuicão de qualquer apoio, nomeadamente
es, de apoio tédnico,
facilidades de utilizaçAo ou cedéncia de instalaçO
-

do artigo 14.°
financeiro ou material, em violacAo do disposto no n.° 2
os de adeptos que adotem
b) A atribuição de qualquer apoio a grupos organizad
ncia, ao racismo, a
sinais, simbolos e ou expressöes que incitem a violé
ou a qualquer outra
xenofobia, a intolerância rios espetáculos desportivos,
s de ideologia poiltica,
forma de discriminacao, ou que traduzam manifestaçOe
em violacâo do disposto no n.° 5 do artigo 14.°;
cao do disposto no n.° 6 do
c) Não assegurar a fiscalização devida, em viola
artigo 14.°;
entidade que pretenda
d) A atribuição de qualquer apoio por qualquer outra
cão do disposto no n.° 9
concede-los a grupo organizado de adeptos. em viola
do artigo 14.°;
ia junto do IPDJ, l.P., da
e) A violaçâo da obrigacao de confirmacao prév
idades ou apoios a
suscetibilidade de atribuiço de quaisquer facil
do disposto no n.° 10
determinado grupo organizado de adeptos, em violaçao
do artigo

14.0;

os de adeptos que não se
f) A atribuição de qualquer apoio a grupos organizad
a sido suspenso ou
encontrem previamente registados ou cujo registo tenh
anulado, em violação do disposto no n.° 6 do artigo 15.°
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Artigo 40.°
Coimas

1 -Constitui contraordenação, punida corn coima entre €
250 e € 3 740. a prática do ato
previsto na ailnea c) do n.° 1 do artigo 39•0
2 -Constitui contraordenação, punida corn coima entre
€ 500 e € 5 000. a prdtica dos
atos previstos nas ailneas b). e) e f) do n.° I do artigo 39.°.
3 -Constitui contraordenacAo, punida corn coima entre
€ 750 e € 10 000. a prdtica dos
atos previstos nas alIneas a), d), g) e h) do n.° I do artig 39•0•
o
4 -Constitui contraordenaçAo. punida corn coirna entre
€ 1 000 e € 50 000. a prática dos
atos previstos na alIneaj) do n.° 1 do artigo 39.°-A. bern
corno dos previstos no n.° 2
do mesmo artigo por referência ao disposto na referida
alinea j) do n.° 1. assim como
daqueles previstos na alInea c) do n.° 1 do artigo 39.°-B.
5 Constitui contraordenação. punida corn coirna entre
€ 1 500 e € 100 000. a prática
dos atos previstos nas alineas c), e). g) e h) do n.° I do
artigo 39.°-A. dos previstos no
n.° 2 do mesmo artigo por referência ao disposto na
aimnea h) do n.° 1. dos descritos
na segunda parte do n.° 2 e no n.° 3 do rnesrno artigo. bern
corno daqueles previstos
nas alineas b,). d) e e) do n.° I e na ailnea e) do n.° 2 do artig
o 39.°-B.
6 -Constitui contraordenacão. punida corn coima entre €
2 500 e € 200 000. a prática
dos atos previstos nas alineas a). h). d) f). i), k) e 1) do
n.° 1 do artigo 39.°-A. dos
previstos no n.° 2 do rnesrno artigo por referéncia ao disp
osto na ailnea i) do n.° 1,
bern corno daqueles previstos na allnea a) do n.° 1 e nas
alineas a>, b). c). d) e t) do
n.° 2 do artigo 39.°-B.
7 -Os entes desportivos que. por qualquer forma. prati
carern ou incitarern a prãtica
dos atos a que se refere o n.° I do artigo 39.°. são puni
dos corn coimas elevadas. nos
seus montantes mInirno e máxirno. para o dobro do prev
isto nos ntirneros anteriores.
respetivamente.
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8 -A tentativa

e

máximo da coima aplicável
punivel, sendo os limites rnInirno e

reduzidos de urn terço.
icável
limites mInirno e mãxirno da coirna ap!
9 -A negligência é punIvel. sendo os
reduzidos a metade.
Artigo 41.°
Determinaçao da medida da coima

:
dentro dos seus limites, faz-se em funçäo
1 A determinacão da medida da coima,
a) Da gravidade da contraordenacäo;
-

b) Da culpa do agente:
do espetáculo desportivo, do facto de
c) No caso de o agente ser o prornotor
portiva ou de pessoa coletiva scm
ser detentor do estatuto de sociedade des
fins lucrativos:

caco de praticante desportivo que se
d) Da qualidade de encarregado de edu
escalOes juvenis e inferiores:
encontra a participar em competicöes de
para o que deve atender-se. no caso dos
e) Da situaçAo económica do agente.
tivos e dos organizadores das
promotores dos espetáculos despor
ócios, nomeadarnente ao cálculo
cornpetiçOes desportivas, ao volume de neg
s dos associados. dos resultados das
das receitas provenientes das quotizacöe
direitos de transrnissAo televisiva;
bilheteiras. da publicidade e da venda de
retirou da prática da contraordenacao:
f) Do beneficio económico que o agente
tica de infraçOes a presente lei:
g) Dos antecedentes do agente na prá
nte e das exigéncias de pre enção.
h) Da conduta anterior e posterior do age
2 (Revogado).
-
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Artigo 41.°-A
Reincidência

1 -Considera-se reincidente quem pratica
uma contraordenação, no prazo de urn ano
após ter sido condenado por outra cont
raordenacao se, de acordo corn as
circunstâncias do caso. o agente for de cens
urar em virtude de a condenacão ou as
condenaçOes anteriores não Ihe terern servido
de suficiente advertência.
2 -Em caso de reincidência, os lirnites mIni
mos e máximos da coirna são elevados em
urn terco do respetivo valor.
3 -Em caso de reincidência nas violaçOes
de deveres pelo promotor do espetáculo
desportivo pode ser aplicada a sanção
acessória de realizacão de espetãculos
desportivos a porta fechada enquanto a
situação se mantiver, ate ao limite de urna
época desportiva.

Artigo 42.°
Sançöes acessOrias

1 -A condenacão por contraordenacão prev
ista nas alineas d). g) e h) do n.° I do artig
o
39.°. pode determinar, em função da grav
idade da infracão e da culpa do agente,
a
aplicacão da sanção acessória de interdicão
de acesso a recintos desportivos por urn
periodo de ate 2 anos.
2

-o disposto nos n.°s 2 e 3

do

artigo

35.° e no artigo 38.°

aplica-se. corn as necessárias

adaptacOes, aos casos a que se refere o prese
nte artigo.
3 A condenacao por contraordenaçao prev
ista nos artigos 39.°-A e 39.°-B pode
determinar. em função da gravidade da infra
çao e da culpa do agente. a aplicacão da
sanção acessOria de realizacão de espetácul
os desportivos a porta fechada. por urn
perIodo de ate 12 espetãculos.
-
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Artigo

430

sançOes acessórias
Instrução e aplicacao de coimas e

previstas
das coimas e das sançöes acessórias
I -A instrução dos processos e a aplicaçAo
J, T.P.
na presente lei e da competéncia do IPD
inistração
Secretaria-Geral do Ministério da Adm
2 -O IPDJ, LP.. deve comunicar a
cacão
traordenacão. o arquivarnento e a apli
Interna a abertura dos processos de con
das sançOes que ao caso caibam.
rdenacao instaurados pela prática de atos
trao
con
de
sos
ces
pro
dos
is
fina
s
isôe
3 -As dec
aldade e
comunicados a Cornissao para a Igu
xenófobos ou racistas são também
Contra a DiscriminaçAo Racial.
1.P.. os
forcas de seguranca remetem ao IPDJ,
4 -Para efeitos do disposto no n.° 1 as
respetivos autos.
Artigo 44°
Produto das coimas

1 -.0 produto das coimas reverte em:
a) 60% para o Estado:
b) 20% para o IPDJ. I.P.:
ulos
os corn o policiamento de espetác
c) 10% para o suporte de encarg
i n.° 216/2012, de 9 de outubro:
desportivos. nos termos do Decreto-Le
levanta o auto.
d) 10% para a força de seguranca que
das nas
em virtude de contraordenaçOes pratica
2 -Relativamente a coimas aplicadas
as reverte em:
regiOes autónornas. o produto das coim
a) 60% para a regiAo autónorna:
b) 20/ para o IPDJ. 1.P.;
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c) 10% pam o suporte & encargos corn o policiarne
nto de espetáculos
desportivos. nos termos do Decreto-Lei a° 21612012
, de 9 de outubro.
alterado palo
reto-Lei a° 5212013. dell de abril:
d) 10% pam a força de segurança que levanta o auto.
Artigo 45•0
Direlto subsidlirlo

0 processarnento das contraordenacOes e a aplicacao
das correspondentes sançOes
previstas na presente id estlo sujeitos ao tegirne geml das
contraordenacOes.
sEccAo in
itfeltos disclplinares
Artigo 46.
Sancbes disciplinares por atos de violincia
I -A prática de atos de violéncia é punida. conforme
a respetiva gravidade, corn as
seguintes sançOes:
a) InterdicAo do recinto desportivo, e, bern assirn,
a perda dos efeitos
desportivos dos resultados das cornpeticOes desportiv
as, norneadarnente os
dMos e os apurarnentos. que estejarn relacionadas corn
os atos que Ibrarn
praticados e, ainda. a perda. total ou parcial. do pont
os nas classificacOes
desportivas;
b) Realizacao do espetácuios desportivos a porta fechada
c) Multa.
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nte a
2 As sancOes previstas na alinea a) do nümero anterior são aplicáveis, consoa
ades
gravidade dos atos e das suas consequências, aos clubes. associacOes e socied
s
desportivas intervenientes no respetivo espetáculo desportivo cujos sócios. adepto
ou simpatizantes pratiquem uma das seguintes infracOes:
em
a) Agressão aos agentes desportivos, elernentos das forcas de seguranca
servico. ponto de contacto para a seguranca, coordenador de seguranca,
assistentes de recinto desportivo, bern como a todas as pessoas autorizadas
por lei ou por regulamento a permanecerem na area do espetáculo desportivo
que levem o árbitro. juiz ou cronometrista. justificadamente, a não dar inIcio
ou reinIcio ao espetáculo desportivo ou mesmo dá-lo por findo antes do
tempo regularnentar;
o
b) InvasAo da area do espetáculo desportivo que. de forma justificada, impeca
inIcio ou conclusão do espetáculo desportivo;
es as
c) Ocorrência, antes. durante ou após o espetáculo desportivo. de agressO
pessoas referidas na ailnea a) que provoquem lesöes de especial gravidade,
quer pela sua natureza, quer pelo tempo e grau de incapacidade.
aplicavel as
3 A sancão de realização de espetáculos desportivos a porta fechada é
entidades referidas no nümero anterior cujos sócios. adeptos ou simpatizantes
-

pratiquem uma das seguintes infracOes:
a) AgressOes sobre as pessoas referidas na ailnea a) do nürnero anterior;
tivo que
b) Ocorrência de distürbios ou invasão da area do espetáculo despor
provoquem, de forma injustificada. o atraso no início ou reinicio do
espetáculo desportivo ou levem a sua interrupcão não definitiva:
c) AgressOes sobre os espetadores ou sobre os elementos da comunicação social.
dentro do recinto desportivo. antes, durante ou após o espetáculo desportivo.
que determinem lesOes de especial gravidade. quer pela sua natureza quer
pelo tempo de incapacidade.

4 -Scm prejuizo das sancOes previstas nos nñmeros anteriores. a sanção de multa é
aplicada nos termos previstos nos regulamentos dos organizadores da competição
desportiva ou dos promotores do espetdculo desportivo, quando se verificar a prãtica
das seguintes infraçOes:
a) AgressOes previstas na alinea c) do nñmero anterior que não revistarn especial
gravidade;
b) A prática de ameaças e ou coaçäo contra as pessoas ou entidades referidas na
alinea a) do nümero anterior;
c) Ocorréncia de distürbios que provoquem, de forma injustificada. o atraso no
inIcio ou reinIcio do espetáculo desportivo ou levem a sua interrupcao nâo
definitiva.
5 -Se das situaçOes previstas no nümero anterior resultarem danos para as
infraestruturas desportivas que ponham em causa as condicOes de seguranca. o
recinto desportivo permanece interdito pelo perlodo necessário a reposiçâo das
mesmas.

Artigo

47•o

Outras sancOes

1 -Os promotores de espetdculos desportivos que violem o disposto nos artigos 19.° e
21.0 incorrem em sançOes disciplinares
e pecuniárias. que devem ser aplicadas pela
respetiva federacâo e liga profissional, nos termos dos respetivos regulamentos.
2 Incorrem igualmente nas referidas sancöes os promotores que emitirem tItulos de
ingresso em violaçâo do disposto nos n.°s 3 e 5 do artigo 26.°
-
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Artigo 48.°
Procedimento disciplinar

ser aplicadas
I -As sancOes previstas nas ailneas a) e b) do n.° 1 do artigo 46.° so podem
zador da
mediante a instauração de procedimento disciplinar a efetuar pelo organi
cornpeticâo desportiva.
ios
procedimento disciplinar referido no nürnero anterior inicia-se corn os relatór
nca, do
do árbitro, das forças de seguranca, do ponto de contacto para a segura
tiva.
coordenador de seguranca e do delegado do organizador da cornpetição despor
espetáculos
3 -A entidade competente para aplicar as sancOes de interdicão ou de
a cinco
desportivos a porta fechada gradua a sançâo a aplicar por urn perlodo de urn

2

-o

tiva o
espetdculos desportivos, implicando a reincidéncia na mesma época despor
agravamento da sançAo para. pelo menos, o dobro da sancão anterior.
Artigo

490

Reahzação de competicOes
tivas que ao
No caso de interdicao dos recintos desportivos, as competicOes despor
o efetuam-se
prornotor do espetãculo desportivo interditado caberia realizar como visitad

nte se trate.
em recinto a indicar. pela federacao ou pela liga profissional. consoa
nos termos
respetivamente. de competiçAo desportiva profissional ou näo profissional. e
dos regulamentos adotados.
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CAPITULO 1V
Disposiçoes finais e transitOrias

Artigo 50.°
Prazos para a execução de determinadas medidas
1- Deve ocorrer ate ao inicio da época de 2009 2010:
a) A adocão da regulamentacão prevista no artigo 5.°.
pelo organizador da
competicäo desportiva;
-

b) 0 cumprimento do disposto no artigo 15.°, pelo grupo organi
zado de adeptos:
c) A instalação do sistema de videovigilância previsto
no artigo I 8.° pelo
promotor do espetáculo desportivo.
2- Aos promotores do espetáculo desportivo que obtenharn o
direito de participar em
competicOes desportivas de natureza profissional. por subida
de escalâo ou por
qualquer outro procedimento previsto em normas regulamentares
das competicOes. o
prazo para se adequarem ao disposto na presente lei é de dois
anos. contados desde o
inIcio da época desportiva em que esse direito seja obtido.

Artigo 51.°
Incumprimento
Os promotores do espetáculo desportivo que, findo os
prazos referidos no artigo
anterior, nAo cumpram os requisitos neste previstos, ficam
inibidos de realizar qualquer
competico desportiva de natureza profissional.
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Artigo 52.°
Norma revogatória

E

revogada a Lei n° 16/2004, de 11 de maio, e o artigo 6.° do Decreto -Lei n.° 238/92,

de 29 de outubro.

Artigo 53°
Entrada em vigor

A presente Iei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicaçäo.
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