
No âmbito desportivo, as ações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tal como noutras 
áreas de atuação, visam a deteção de situações de irregularidade documental no país, enquadrando-
se num esforço sistemático de controlo da entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros de 
território nacional. 

As ações de fiscalização do SEF direcionadas à fiscalização da atividade desportiva, incidindo 
sobretudo no futebol, visam essencialmente a prevenção, deteção e combate a fenómenos 
associados ao auxílio à imigração ilegal.
 
Paralelamente, o SEF tem vindo a desenvolver um trabalho de sensibilização junto os clubes e 
associações desportivas, bem como da Federação Portuguesa de Futebol, através da realização de 
sessões de esclarecimento relativamente aos procedimentos estabelecidos pela Lei de Estrangeiros 
atualmente em vigor, com o objetivo de fazer chegar aos clubes os procedimentos e documentação 
necessários para a obtenção de autorização de residência em Portugal.
 
No caso de um jogador de futebol, nacional de país terceiro, deve ser titular de Visto de Estada 
Temporária para o exercício de Atividade Desportiva Amadora ou Visto de Residência (a solicitar 
junto da representação diplomática no país de origem) ou Autorização de Residência (quando em 
território nacional). 

Também de acordo com o Regulamento do Estatuto, Categoria, Inscrição e Transferência de 
jogadores da Federação Portuguesa de Futebol, o registo de jogador estrangeiro na respetiva 
Associação de Futebol depende da verificação da regularidade da sua situação legal em Portugal.
Pelo que os jogadores de futebol, nacionais de países terceiros, devem ser portadores dos 
documentos legalmente exigidos com vista à sua entrada e permanência em território nacional.
 
Entre 2019 e 2020, o SEF desenvolveu 107 ações de fiscalização em associações desportivas ou 
clubes de futebol, tendo detetado 110 cidadãos estrangeiros em situação irregular. No total foram 
constituídos como arguidos 26 cidadãos e 10 clubes/associações desportivas. Foram ainda detidos 
dois cidadãos por suspeitas da prática de crimes de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração 
ilegal e falsificação de documentos
 
Atualmente decorrem no SEF 40 inquéritos cuja investigação visa clubes de futebol, pela suspeita 
da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal/Tráfico de Seres Humanos. 
 
As ações de fiscalização decorreram nos distritos de Faro, Castelo Branco, Viseu, Aveiro, Coimbra, 
Leiria, Santarém, Bragança, Porto, Braga, Lisboa, Setúbal, Beja, Évora, Ponta Delgada e na Região 
Autónoma da Madeira.
 
Na maioria dos casos identificados pelo SEF, no âmbito da atividade de fiscalização, tratam-se de 
cidadãos estrangeiros que entraram em Portugal, ao abrigo da isenção de visto para estadias de curta
duração (turismo), o que não permite o exercício de atividade profissional.
 
Nos termos da Lei em vigor, o cidadão estrangeiro que entre ou permaneça ilegalmente em 
território nacional é notificado pelo SEF para abandonar voluntariamente o território nacional no 
prazo que lhe for fixado, entre 10 a 20 dias.

 A permanência de cidadão estrangeiro em território português por período superior ao autorizado 
constitui contraordenação punível com coimas. Quem utilizar a atividade de cidadão estrangeiro 
não habilitado com autorização de residência ou visto que autorize o exercício de uma atividade 
profissional subordinada, fica igualmente sujeito à aplicação das seguintes contraordenação: de € 
2.000 a € 10.000, se utilizar a atividade de 1 a 4 cidadãos; de € 4.000 a € 15.000, se utilizar a 



atividade de 5 a 10 cidadãos; de € 6.000 a € 30.000, se utilizar a atividade de 11 a 50 cidadãos; e de 
€ 10.000 a € 90.000, se utilizar a atividade de mais de 50 cidadãos.
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