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O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA E OS REPRESENTANTES DOS 
GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS, 

1. INTRODUÇÃO 

RECORDAM as competências atribuídas à União Europeia, no
meadamente pelos artigos 6. o e 165. o do Tratado sobre o Fun
cionamento da União Europeia, segundo os quais o desporto é 
um domínio em que a acção a nível da UE deve apoiar, coor
denar e completar a acção dos Estados-Membros. 

RECONHECEM que, com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, é necessário reforçar a cooperação no domínio do des
porto ao nível da UE. 

SAÚDAM a Comunicação da Comissão intitulada «Desenvolver a 
Dimensão Europeia do Desporto» ( 1 ) e os principais domínios de 
acção previstos nos seus capítulos temáticos inspirados no Livro 
Branco sobre o Desporto ( 2 ). A Comunicação constitui um im
portante passo para a identificação de domínios de cooperação 
a nível da UE, respeitando simultaneamente a autonomia do 
movimento desportivo e o princípio da subsidiariedade. 

RECONHECEM que o desporto pode contribuir para a realização 
dos objectivos da Estratégia «Europa 2020» para um cresci
mento inteligente, sustentável e inclusivo. 

RECORDAM a Resolução do Conselho, de 18 de Novembro de 
2010, em que o Conselho acordou em convocar, periodica
mente e por regra à margem da reunião do Conselho, uma 
reunião informal dos principais representantes das autoridades 
públicas da UE e do movimento desportivo, com o objectivo de 
trocarem ideias sobre os aspectos do desporto na UE ( 3 ). 

ACORDAM em incentivar a criação de um quadro de cooperação 
europeia no domínio do desporto estabelecendo um plano de 
trabalho trienal da UE no domínio do desporto para as acções a 
desenvolver pelos Estados-Membros e pela Comissão, reconhe
cendo e tendo em consideração os resultados dos trabalhos 
levados a cabo pelas estruturas informais anteriores ao Tratado 
de Lisboa. 

2. DESENVOLVER A DIMENSÃO EUROPEIA DO DESPORTO 
ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM PLANO DE TRABALHO A 

NÍVEL DA UE 

CONSIDERAM que o plano de trabalho trienal da UE no domínio 
do desporto deverá reger-se pelos seguintes princípios orienta
dores: 

— Promover uma abordagem cooperativa e concertada entre os 
Estados-Membros e a Comissão no sentido de conseguir 
acrescentar valor ao domínio do desporto a nível da UE, a 
longo prazo; 

— Adaptar as estruturas informais existentes às prioridades 
definidas no presente plano de trabalho; 

— Conferir a dinâmica e a visibilidade adequadas às acções da 
Comissão neste domínio; 

— Ultrapassar os desafios transnacionais seguindo uma abor
dagem coordenada a nível da UE; 

— Promover a natureza específica e o contributo do desporto 
nos outros domínios de acção da UE; 

— Contribuir para políticas desportivas baseadas em factos. 

SALIENTAM que o presente plano de trabalho da UE deverá ser 
uma estrutura flexível capaz de dar resposta, quando necessário, 
aos desenvolvimentos no domínio do desporto.
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( 1 ) COM(2011) 12. 
( 2 ) COM(2007) 391. 
( 3 ) JO C 322 de 27.11.2010, p. 1.



CONGRATULAM-SE com os temas identificados na Comunicação 
e no Livro Branco, que constituem uma base geral para a futura 
cooperação e que são os seguintes: 

a) Função social do desporto: 

— luta contra a dopagem, 

— educação, formação e qualificações no desporto, 

— prevenção da violência e da intolerância e luta contra 
estes fenómenos, 

— promoção da saúde através da actividade física, 

— promoção da inclusão social no desporto e através dele, 

— voluntariado no desporto, 

— cooperação com países e organizações terceiros, 

— desenvolvimento sustentável no desporto e através dele; 

b) Dimensão económica do desporto: 

— políticas desportivas baseadas em factos, 

— financiamento sustentável do desporto, 

— aplicação das regras da UE em matéria de auxílios estatais 
ao sector do desporto, 

— desenvolvimento regional e empregabilidade; 

c) Organização do desporto: 

— gestão adequada na área do desporto, 

— especificidade do desporto, 

— livre circulação e nacionalidade dos praticantes desporti
vos, 

— regras de transferência e actividades dos agentes despor
tivos, 

— integridade das competições desportivas, nomeadamente 
a viciação de resultados, a luta contra a corrupção, o 
branqueamento de capitais e outras formas de criminali
dade financeira, 

— diálogo social europeu no sector do desporto, 

— protecção de menores, 

— sistema de licenciamento dos clubes, 

— direitos relativos à comunicação social e direitos de pro
priedade intelectual. 

ACORDAM, com base na lista geral supra, que os Estados-Mem
bros e a Comissão deverão dar prioridade aos temas que se 
seguem, no período abrangido pelo presente plano de trabalho 
(até meados de 2014). Esses temas prioritários poderão ser 
completados por cada Presidência em função de eventuais no
vos desenvolvimentos: 

— Integridade do desporto, nomeadamente a luta contra a 
dopagem, a viciação de resultados e a promoção da boa 
gestão; 

— Valor social do desporto, nomeadamente saúde, inclusão 
social, educação e voluntariado; 

— Aspectos económicos do desporto, nomeadamente sustenta
bilidade financeira dos desportos de base e políticas baseadas 
em factos. 

ACORDAM numa lista de acções específicas em consonância 
com esses temas prioritários e num calendário para a sua exe
cução, tal como estabelecido no anexo I. 

3. METODOLOGIA E ESTRUTURAS 

RECONHECEM que: 

É necessário reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e 
a Comissão na sequência da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, com base nos princípios orientadores enumerados na 
secção 2 do presente plano de trabalho; 

Será igualmente necessária uma estreita colaboração da UE com 
o movimento desportivo e as organizações relevantes compe
tentes a nível nacional, europeu e internacional, como o Conse
lho da Europa, nomeadamente através de um diálogo estrutu
rado. 

ACORDAM em que: 

As actividades ao nível da UE no domínio do desporto devem 
centrar-se nos temas prioritários, nas acções e nas metodologias 
enumeradas no presente plano de trabalho; 

A implementação do presente plano de trabalho terá o apoio de 
diversos grupos informais de peritos que darão continuidade aos 
trabalhos de seis grupos de peritos ( 1 ) constituídos desde 2005; 

Será solicitado aos grupos de peritos que concentrem os seus 
trabalhos nos temas prioritários constantes da secção 2 e nas 
acções, e respectiva calendarização, indicadas no anexo I. As 
acções do anexo I poderão ser revistas pelo Conselho e pelos 
Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos 
no Conselho, à luz dos resultados alcançados e dos desenvolvi
mentos nas políticas a nível da UE; 

Os princípios relativos à composição e ao funcionamento dos 
grupos de peritos constam do anexo II; 

Para além dos grupos de peritos, outras metodologias poderão 
incluir, por exemplo, conferências da Presidência, reuniões in
formais de directores da área do desporto e de Ministros do 
Desporto, bem como a realização de estudos e a organização de 
conferências pela Comissão; 

No primeiro semestre de 2014 o Conselho procederá à avalia
ção da implementação do presente plano de trabalho, com base 
num relatório a elaborar pela Comissão até finais de 2013.
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( 1 ) Anteriormente designados por «grupos de trabalho da UE» em ma
téria de anti-dopagem, educação e formação no desporto, desporto e 
saúde, inclusão social e igualdade de oportunidades no desporto, 
desporto e economia e organizações desportivas sem fins lucrativos.



NESTES TERMOS: 

O Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados- 
-Membros, reunidos no Conselho, convidam os Estados-Mem
bros e a Comissão a instituírem grupos de peritos nos seguintes 
domínios durante a vigência do presente plano de trabalho: 

— Anti-dopagem; 

— Boa gestão no desporto; 

— Educação e formação no desporto; 

— Desporto, saúde e participação; 

— Estatísticas do desporto; 

— Financiamento sustentável do desporto. 

4. ACÇÕES 

CONVIDAM OS ESTADOS-MEMBROS A: 

— Trabalharem em conjunto, com o apoio da Comissão, re
correndo às metodologias especificadas na presente resolu
ção; 

— Tomarem o presente plano de trabalho em devida conside
ração ao desenvolverem políticas a nível nacional, respei
tando embora o princípio da subsidiariedade e a autonomia 
do movimento desportivo; 

— Informarem regularmente as partes interessadas no domínio 
do desporto acerca dos progressos realizados na implemen
tação do plano de trabalho da UE, a fim de assegurar a 
relevância e a visibilidade das actividades. 

CONVIDAM AS PRESIDÊNCIAS DO CONSELHO A: 

— Terem em conta, no âmbito da Presidência em equipa, os 
temas prioritários do plano de trabalho da UE aquando da 
elaboração dos respectivos programas, darem conta da sua 
execução e tirarem partido dos resultados alcançados; 

— No termo dos três anos abrangidos pela presente resolução, 
e com base num relatório elaborado pela Comissão, propo
rem um novo plano de trabalho para o período seguinte. 

CONVIDAM A COMISSÃO A: 

— Informar os Estados-Membros sobre as iniciativas em curso 
ou previstas noutros domínios de acção da UE que tenham 
impacto na área do desporto e sobre a sua evolução na 
Comissão e noutras formações do Conselho. 

— Trabalhar com os Estados-Membros e ajudá-los a cooperar 
dentro das estruturas definidas na presente resolução; 

— Estudar formas de facilitar a participação mais alargada pos
sível de Estados-Membros nas reuniões dos grupos de peri
tos; 

— Organizar anualmente um Fórum do Desporto da UE que 
reúna todos os principais intervenientes a diferentes níveis 
desportivos, dando especial atenção às organizações despor
tivas de base e aos seus representantes; 

— Proceder a uma avaliação de impacto baseada nomeada
mente em avaliações de acções preparatórias realizadas até 
à data no domínio do desporto para determinar o valor 
acrescentado de um programa de financiamento específico 
destinado a cobrir acções no domínio do desporto; 

— Adoptar, antes do final de 2013, um relatório sobre a im
plementação e a pertinência do plano de trabalho, com base 
nos contributos voluntariamente prestados pelos Estados- 
-Membros. Esse relatório servirá de base à elaboração do 
novo plano de trabalho do Conselho durante o primeiro 
semestre de 2014. 

CONVIDAM OS ESTADOS-MEMBROS E A COMISSÃO, NO ÂMBITO 
DAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS E NA OBSERVÂNCIA DO PRIN
CÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, A: 

1. Prosseguirem a estreita cooperação estabelecida a nível de 
peritos, nos termos dos anexos I e II da presente resolução. 

2. Terem em conta a vertente «desporto» ao definirem, imple
mentarem e avaliarem as políticas e medidas adoptadas nou
tros domínios de acção, conferindo especial atenção à neces
sidade de assegurar a sua inclusão rápida e eficaz no processo 
de formulação das políticas. 

3. Promoverem um maior reconhecimento do contributo do 
desporto para os grandes objectivos da Estratégia «Europa 
2020», atendendo ao grande potencial que o sector encerra 
na promoção de um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e na criação de emprego, e considerando os seus 
efeitos positivos na inclusão social, educação e formação, 
bem como na saúde pública e no envelhecimento activo. 

4. Incentivarem a cooperação com países terceiros, em particu
lar com países candidatos e potenciais candidatos, e as orga
nizações internacionais competentes no domínio do des
porto, incluindo o Conselho da Europa.
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ANEXO I 

Acções baseadas em temas prioritários 

Acção Grupo de peritos Resultados e data-limite 

Integridade do desporto, nomeadamente a luta contra a dopagem e a viciação de resultados e a promoção da boa gestão 

Preparar projecto de observações da UE 
para a revisão do Código da AMA 

Grupo de peritos «Anti-do
pagem» 

Projecto preliminar de observações da UE 
até ao início de 2012 e respectivo segui
mento 

Desenvolver uma dimensão europeia da in
tegridade do desporto, centrando-se inicial
mente no combate à viciação de resultados 

Grupo de peritos «Boa 
Gestão no Desporto» 

Recomendações para futura análise até 
meados de 2012 

Desenvolver princípios de transparência no 
domínio da boa gestão 

Grupo de peritos «Boa 
Gestão no Desporto» 

Conjunto inicial de recomendações para 
análise até finais de 2012 

Tratar as questões identificadas respeitantes 
ao acesso à profissão de agente desportivo 
e à sua supervisão e às transferências nos 
desportos colectivos, incluindo, em especial, 
a questão das regras de transferência dos 
jovens desportistas 

Grupo de peritos «Boa 
Gestão no Desporto» 

Seguimento de conferência da Comissão 
sobre os agentes desportivos e de um 
futuro estudo sobre as transferências nos 
desportos colectivos até meados de 2013 
e final de 2013, respectivamente 

Valores sociais do desporto, nomeadamente saúde, inclusão social, educação e voluntariado 

Elaborar propostas de orientações europeias 
em matéria de dupla formação 

Grupo de peritos «Educação 
e Formação no Desporto» 

Proposta de orientações europeias até finais 
de 2012 

Seguimento da inclusão de qualificações 
relativas ao desporto nos QNQ tendo em 
conta o QEQ 

Grupo de peritos «Educação 
e Formação no Desporto» 

Resumo do seguimento até meados de 
2013 

Explorar formas de promover a saúde me
lhorando a actividade física e a participação 
nos desportos de base 

Grupo de peritos «Desporto, 
Saúde e Participação» 

Identificação de medidas até meados de 
2013 

Aspectos económicos do desporto, nomeadamente sustentabilidade financeira de desportos de base e formulação de políticas baseadas 
em factos 

Recomendar formas de promover a recolha 
de dados para medir os benefícios econó
micos do sector no sector do desporto na 
UE, em conformidade com a definição de 
Vílnius e avaliar os resultados 

Grupo de peritos «Estatísticas 
do Desporto» 

Recomendações para análise até meados de 
2012 e avaliação dos resultados até finais 
de 2013 

Recomendar meios de reforçar os mecanis
mos de solidariedade financeira no des
porto 

Grupo de peritos «Financia
mento Sustentável do Des
porto» 

Recomendações para análise até finais de 
2012
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ANEXO II 

Princípios aplicáveis à composição e ao funcionamento dos grupos de peritos instituídos pelos Estados-Membros 
e pela Comissão no âmbito do Plano de Trabalho da UE para o Desporto (2011-2014) 

Composição 

— A participação dos Estados-Membros nos trabalhos dos grupos é voluntária e os Estados-Membros podem associar-se 
aos grupos em qualquer momento. 

— Os Estados-Membros interessados em participar nos trabalhos dos grupos designarão peritos para integrar os respec
tivos grupos. Os Estados-Membros devem velar por que os peritos nomeados disponham de experiência relevante no 
domínio em questão ao nível nacional e assegurar a sua comunicação efectiva com as autoridades nacionais com
petentes. A Comissão coordenará os processos de designação dos peritos. 

— Cada grupo de peritos pode decidir convidar outros participantes: peritos independentes, representantes do movi
mento desportivo e outros interessados, bem como representantes de países europeus terceiros. 

Metodologia 

— Os grupos de peritos concentrar-se-ão na apresentação de resultados concretos e aplicáveis nos domínios em causa. 

— Na implementação do plano de trabalho, cada grupo de peritos será responsável pela nomeação do seu presidente ou 
co-presidentes na primeira reunião do grupo subsequente à adopção do plano de trabalho. Cada grupo de peritos 
definirá um calendário de trabalho em conformidade com o presente plano de trabalho. 

— Os Estados-Membros terão oportunidade de definir as orientações para os grupos de peritos a fim de garantir o 
resultado desejado e o cumprimento do calendário, bem como de assegurar a coordenação dos seus trabalhos. 

— O Conselho e os Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, decidirão da pertinência 
de propor novas acções aos grupos de peritos. 

— A Comissão facultará conhecimentos especializados e experiência aos grupos, bem como um serviço de secretariado e 
apoio logístico. Na medida do possível, prestar-lhes-á também assistência por quaisquer outros meios que se consi
derem adequados (nomeadamente fornecendo-lhes estudos pertinentes para as respectivas áreas de trabalho). 

— Os grupos de peritos reunir-se-ão, por norma, em Bruxelas, mas poderão organizar reuniões fora de Bruxelas quando 
convidados por um Estado-Membro. 

— Os grupos de peritos reunir-se-ão, por norma, duas vezes por ano, mas em caso de necessidade podem adoptar um 
calendário diferente. 

Relatório e informações 

— As presidências dos grupos de peritos informarão o Grupo do Desporto da evolução dos trabalhos nos respectivos 
grupos e apresentarão a esse grupo recomendações sobre eventuais acções futuras. 

— As ordens de trabalhos e as súmulas das reuniões de todos os grupos serão facultadas a todos os Estados-Membros, 
independentemente do seu nível de participação num dado domínio. Os relatórios elaborados pelos grupos serão 
publicados. 

— Os relatórios dos grupos de peritos serão tidos em conta no relatório final a apresentar pela Comissão sobre a 
implementação do plano de trabalho.
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