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Declaração da comissão de diálogo social 

APOSTAS desportivas no futebol português 

 

A COMISSÃO DE DIÁLOGO SOCIAL composta pelo organizador e pelas associações de classe dos 

agentes participantes nas competições profissionais de futebol em Portugal, concretamente: a Liga 

Portugal, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de 

Árbitros de Futebol (APAF) e o Sindicato de Jogadores (SJ), deliberou a constituição de um grupo de 

trabalho técnico que, seis anos volvidos da regulação legal das apostas desportivas, fizesse uma 

avaliação da forma como este regime inovador foi implementado. 

Colocar a questão de uma forma séria, importa, desde logo, reconhecer a importância de o Estado 

chamar a si, regulamentando-a, uma matéria que tantas e tão relevantes questões suscita em 

termos de «exploração de jogo equilibrada e transparente […] combate à economia informal […] 

proteção dos menores e das pessoas mais vulneráveis […] branqueamento de capitais» e, no que mais 

diretamente contende com a atividade dos membros da Comissão de Diálogo Social, salvaguarda 

da «integridade do desporto» e combate à «viciação de apostas e de resultados», (vd. o preâmbulo do 

decreto-lei n.º 66/2015, de 29 de abril). 

A par destes fins de interesse público, e das ações reguladoras, pedagógicas e repressivas dos 

problemas gerados socialmente, é reconhecida pelos membros da comissão que esta atividade, 

geradora de receita com as apostas desportivas, convive com a necessidade de apoiar os 

intervenientes diretos no jogo (jogadores, treinadores e árbitros), face a necessidades cada vez mais 

prementes, intensificadas pela pandemia da COVID-19, como as questões do aumento do 

desemprego e dos problemas de saúde mental, ou a rutura financeira e familiar durante e no pós 

carreira, estando as associações de classe na linha da frente para a implementação de mecanismos 

de assistência social.  
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Com efeito, impôs-se, como imperativo de justiça, ao legislador de 2015, reconhecer a 

essencialidade dos organizadores e promotores de espetáculos desportivos para a existência da  

atividade de apostas desportivas e, em consequência, prever uma compensação pela utilização dos 

frutos do respetivo labor. 

Sem tomarmos posição, nesta sede, quanto à justeza desse reconhecimento, formou-se no seio da 

Comissão de Diálogo Social uma opinião unânime quanto à necessidade de incluir as associações 

de classe representantes dos jogadores, árbitros e treinadores – os agentes indispensáveis para que 

se gerem quaisquer receitas relacionadas com apostas - no conjunto das entidades que devem ser 

apoiadas, com a finalidade de adjudicar e reforçar os apoios financeiros a projetos que respondem 

a problemas concretos da atividade: desemprego ou precariedade das relações laborais; apoio à 

saúde e bem estar físico e psicológico, assistência financeira em situação de emergência pessoal e 

familiar, apoio às carreiras duais e formação integral dos agentes desportivos em causa.  

Tendo presente o aumento exponencial da atividade e dos correspondentes proveitos para os 

organizadores de apostas, refletidos de forma cristalina nos relatórios e contas dessas entidades e 

com eco evidente na comunicação social, o reconhecimento das associações de classe deve fazer-

se sem prejuízo para as entidades estatais ou privadas atualmente contempladas, na prossecução 

de uma política de adaptação contínua da realidade legal ao incremento da atividade apostadora. 

Nessa medida, entendem as entidades representadas na Comissão de Diálogo Social propor ao 

Governo, na pessoa de S. Excelência o Senhor Secretário de Estado, a revisão do quadro legal 

definido nos decretos-lei n.os 66 e 67/2015, de 29 de abril e regulamentado pelas portarias n.os 314 

e 315/2015, de 30 de setembro. 

Concretamente, propõem que a referida alteração: 
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 No que respeita às apostas desportivas à cota de base territorial, além das já existentes1, deve 

ser criada uma nova rubrica de dedução à receita na qual se incluam as associações de classe (no 

caso do futebol profissional: ANTF, APAF e SJPF); 

 No que respeita às apostas desportivas online, além dos já existentes2, deve ser criado um novo 

grupo de beneficiários, no qual se incluem o SJ, APAF e ANTF. 

 

1 SCML, entidades objeto das apostas, imposto de selo e fundos de pagamento de prémios e de renovação de 
equipamentos, material e programas. 

2 Estado, entidades objeto das apostas e SRIJ. 


