
ACORDO 

l ~NTRE 

GESTIFUTE - Gestão de Carreiras de Profissionais Desportivos, S.A., N IPC 503 

898 96 1, com sede na Prnç.'l do Bom Sucesso, 23 / 61 - Salas 706/7 /8, 41 50-146, Porco, 

aqui representada pelo seu 1\drninis tra<lor Ünico Jorge Paulo Agostinho l\ lcnclcs, adiante 

abrcvia<lamcn1c clcsigna<la por "GESTIFUTE", 

FUTEBOL CLUBE PAÇOS DE FERREIRA - SDUQ, LDA., sociedade desporciva 

com sede na Rua do Esrádio, nº 95, Paços de Ferreira, NI PC 51 O 681 743, aqui 

rcprc:scnrnc.la por Rui f\bnucl l)roença Sc:lbra e por Teófilo Francisco t-.fartins Cosca, 

adiante designado " PAÇOS DE FERREIRA", 

CONSIDERANDO QUE: 

2. Em 09 de Julho de 2014, o PAÇOS DE f'ERRl~lRt\ celebrou contrato de 

tr:'lbalho desportivo (doravante o "Contrnto de Trabalho Dcsporti,·o") com o 

jogador profissional de futebol DIOGO JOSÉ TE IXEIRA DA SILVA, solteiro, 

maior, de nacionalidade portuguesa, portador do cartão de cidadão nº 14851210 

(o "Jogador"). 

3. Em consequência da cclcbrnçào d o Contrato de Trabalho Desportivo. o 

P1\ ÇOS DE FERREIR1\ é o titular dos direitos de inscriçilo dcsporri,·a <lo 

Jogador (<loravanre "Direitos Dcspord,·os") e da rcceirn (dora,·:'lntc "Direitos 

Económicos") que ,·cnha a rcsulr::u da rescisão unilateral do conu:ato po r parrc 

<lo Jogado r (incluindo eventuais renovações, adicamcntos ou prorrogações) ou 

<lc uma trans ferência temporária ou definitiva do Jogador (i. e., da cedênci:t 

rcmpodria ou definitiva e.los Direitos Dcsporci,·os a um tcrccirn Clube / SA D). 

incluindo quanci:is recebidas como contrapartida da :uribuiçào de uma opção de 

crnnprn (dcúrúti,ra) no caso de cedência temporária e, bem assim, as 

cornpo ncnrcs que apenas sejam devidas no caso de verificação de determinada 

o u c.Jcccrminadas condições, caso :1(s) mcsma(s) cfcctiv:'lmcntc se Ycrifiyuc(m), 

ma~ abatida (e abatida única e cxclusivamcncc) das importnncins que o P.\ ÇOS 



DE rr·:RREfRt\ tenha de entregar n o utrem por força dos mecanismos de 

solidariedade prc,·istos no Regulamento rclaci,·o ao estatuto e transferência de 

jogadores <la FI Ft\; 

4. A G ESTTFUTE é uma soc1eda<le comercial, que se dedica à gestão de carreiras 

de profissionais c.Jcsporti,·os, e à inrermediaçào na transacção dos direitos 

desportivos e financeiros de atletas dcsporú\·os; 

5. A GESTirUTE pretende adyuirir, e o PAÇOS DE FERREJ Rr\ pretende ceder, 

uma fracção <los Dirciros Económicos suprn rcfcri<los; 

é celebrado o presente contrato: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

a) Pelo presente acordo, o PAÇOS DE FERREIR.r\ cede i\ GESTTFLITE, que 

adquire, 40% (quarenta por cento) dos Direitos Económicos rà1ri,·os ao Jogador 

b) Como con u·aparcida da cessão ora acordada a GESTlrUTE obriga-se a pagílr ao 

P1\ÇOS DE í-'ERREIRA a quantia de € 35.000,00 (trin ta e cinco mil euros), 

acrescida de IVA à taxa legal aplidvcl. 

e) t\ quantia estipulada no número anterior deverá ser paga pela GESTll ·UTE ao 

PAÇOS 0 1 ·: FERREIRA até ao dia 30 de Abril de 2015, contra ap rcscnraçào da 

rcspccciva facrurn. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

1. Caso duran te a ,·igência do Contrato de T rabalho D espo rtivo (incluindo C\'entuais 

rcno,·açõcs, adirnmcncos ou p rorrogações) seja apresentada por terceira entidade 

uma p roposta de aquisiçi\o dos Direitos Desportivos relativos ao .Jogado r, o PAÇOS 

1)1~ FERREIRA, a solicitação da GESTI FUTE, obriga-se, no prnzo de 8 dias, ou a 

aceitar essa proposta ou a adquirir a fmcçilio dos Direitos Económicos perte ncentes 

it GESTirUTE pelo valor que cstn rcccbcrin, cm conformidade com o d isposto no 

n." 1 da C l:lusula Pnmcirn, caso a 1ransacçào fosse realizada nos term os propostos 



por esse terceiro (sem atender às componentes do preço gue apenas fossem de\·idas 

no caso ele ,·crificaçiio de dercrminn<la ou determinadas condições). 

2. Caso durante a ,·igência do Concrnto de Trnbalho Despo rci,·o seja aprescncnda ao 

PAÇOS DE FE.RREIRt\ por terceira entidade uma prop<'>srn de aquisição dos 

Direitos De ·porti,·os rclaúvos ao .Jogador e o J>J\ÇOS DI ~ FERIU.O:IRA prcrcnda 

aceitar essa proposta ("Proposra N'). aplicar-se-á o regime scguimc: 

a. o P1\ ÇOS DE FERREJR,\ deverá notificar a GESTll ·UTE dessa sua 

intenção; 

b. no prazo de 8 dias, mas no máximo :ué 24 (,·intc e quatro) horas antes do 

encerramento da respccti,·a janela de transferências, a Gl ·:STJ FUTE poderá 

apresentar ao PAÇOS DE FERREIRA uma proposta de outra entidade 

(Proposta B); 

e. na hipótese de o preço pre,·isto na Proposta 13 ser superior cm pelo menos 

5% ao da Proposta 1\ , sem acender às componentes do preço que apenas 

sejam devidas no caso de verificação de determinada ou determinadas 

condições, e de serem idên ticos O!' prazos de pagmnenco cm an1bas as 

propostas, o PJ\ÇOS DE FEIUUDR1\, cnso aceite a proposta 1\, ficam 

obrigada a pagar a G ESTI FUTE o Yalor que esra receberia, cm 

conformidade com o disposto no n.º 1 da Cláusula Primeira, caso a 

transacção fosse realizada nos termos constantes da Proposta B. 

3. 1\ s quantias dc,·idas à GESTlFUTE nos termos desta Cláusula serão pagas, de 

forma propo1'cional: 

a . n:.s datas de pagamento estabelecidas entre o PAÇOS DE FERREIRA e o 

terceiro Clubc/SAD adquirente dos Direitos Desportivos relativos ao 

Jogador, se for o caso; 

b. ou, na hipótese prevista nos n."s 1 e 2 e.la presente cl:h1sula, nns dat."ls 

consrnnrcs da proposrn recusada pelo PAÇO. DE rI m .. REIRA . 

4. Para pagamento dos créditos da G ESTJ FUTI~ referidos no número 3 a) anterior, o 

P.\ ÇOS 01·. 1:1mREIRA desde já cede à GESTIFUTE as p restações que tenha 

<lircito a exigir do terceiro Clubc/S.\D adquirente até à concorrência dos 



rcspectivos montantes, <lcs<le que mi lhe st:'ja exigido por escrito pela G J.:SJ'JFCTE 

(mas sem necessidade, feira essa exigência, de qualquer norn manifestação ck 

vontade do PAÇOS DE FEIUlEIRr\) . 

5. O PAÇOS DE J:ERRE llv \ obriga-se a dar conhecimento imediato à GESTIFUTE 

do recebimento de tJU:tisquer propostas que lhe n~o sejam transmitjdas pela p rópria 

G !~STJ l :uT E. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O presente 1\cordo exprime a integralidade do consenso alcançado entre as Partes, 

e revoga os acordos verbais ou escritos, expressos ou rácicos, anteriores à prcscnrc 

dara, desde que relativos, ainda que parcialmente, ao objccto <lo presente Acordo. 

O prescnrc :\cordo só poderá ser alcerado ou modificado mediante acordo escrito 

assinado por ambas as Partes. 

Porto, 3 1 de Dezembro de 2014 

FUTb I30L · ·ERREJRA- SOUQ, LDA. 

FÁ. Paçol4rrelra, 
/l-· Sõ&éi'rl.da 


