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E tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração.

Colossenses 3.23

Para ser grande, sê inteiro:
Nada teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.
Põe quanto és no mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.
Fernando Pessoa
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PreFácIo

A indústria do marketing e da publicidade, assumindo um papel funda-
mental nas atuais sociedades de consumo, tem vindo a desenvolver-se para além 
das tradicionais técnicas. Duas são as linhas de força da evolução que se consta-
ta: por um lado, passa a utilizar meios diversos de difusão das suas mensagens, 
apostando nas plataformas digitais e nas redes sociais; por outro lado, serve-se, 
cada vez mais, da imagem pública de pessoas notoriamente conhecidas, nas 
mais diversas áreas, em detrimento da simples transmissão de conteúdos acerca 
dos produtos e serviços em causa. É neste quadro que, a par do fenómeno dos 
influenciadores ou influencers, a escapar aos contornos estritos da publicidade e, 
assim, a levantar problemas específicos, se tem assistido à valorização dos con-
tratos de patrocínio. A simples associação de uma figura pública a um produto 
ou serviço, com a capacidade de atração de massas que lhe é própria, vale, num 
mundo marcado pelo culto da imagem e da personalidade, mais do que a expli-
citação das características e qualidades do bem. Percebe-se, por isso, que, quando 
uma determinada personalidade surge como imagem de marca de um produto 
ou serviço, por ser por ele patrocinado, possam ocorrer prejuízos para a empresa 
que os comercializa se aquele sujeito, cuja notoriedade serve para promover o 
bem, envereda por comportamentos que ponham em causa a sua reputação. No 
fundo, a destruição da sua imagem junto do público arrasta a destruição, ou 
pelo menos a afetação negativa, da imagem do produto ou serviço comerciali-
zado. Se um desportista for apanhado nas malhas do dopping, necessariamente 
o conhecimento deste facto poderá repercutir-se na imagem do produto que o 
próprio ajudava a promover com a sua notoriedade. É neste contexto que surge 
o problema de uma eventual responsabilidade do desportista em face do credor/
patrocinador. Os problemas são múltiplos e permitem dialogar profundamente 
com a dogmática da responsabilidade civil. Desde logo, a consciência de que a 
responsabilidade extracontratual, em Portugal, ao assentar na dicotómica dife-
rença entre a ilicitude e a culpa, não permite assimilar a intencionalidade proble-
mática das hipóteses em apreço, leva-nos a centrar a atenção na responsabilidade 
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contratual, resultante da violação do contrato de patrocínio. Mas, logo a abrir, 
surgem dificuldades, quais sejam as que resultam da complexidade obrigacional 
que caracteriza essa relação creditícia e bem assim da necessidade de identificação 
dos deveres laterais de conduta, decorrentes da boa fé, que a integram. Torna-se, 
por isso, inevitável perceber qual o âmbito de vinculação que une patrocinador 
e patrocinado. Os problemas adensam-se perante a igual consciência de que o 
comportamento do desportista pode ter sido influenciado, induzido ou mesmo 
imposto por um terceiro, treinador, dirigente desportivo, médico, entre outros. 
É que, se esse comportamento for de molde a excluir a autonomia da atuação do 
desportista, pode ser apto a excluir a sua responsabilidade, restando a questão de 
uma eventual responsabilização do próprio terceiro. E, se em face do princípio 
da relatividade dos efeitos dos contratos, se hesita em saber se poderemos conti-
nuar a tratar estas hipóteses sob a égide da responsabilidade contratual, do pon-
to de vista extracontratual vamos esbarrar na barreira da ilicitude, a funcionar 
como um filtro objetivo de seleção das pretensões indemnizatórias procedentes. 
Há, então, que reproblematizar a clássica cisão entre a responsabilidade delitual 
e obrigacional, perceber quais os seus âmbitos de relevância e a sua intenciona-
lidade, e, neste seio, analisar os contornos das relações que unem o desportista 
ao terceiro para, com isso, se equacionar a figura dos contratos com eficácia de 
proteção para terceiros. Igualmente problemático pode ser, a este propósito, 
a causalidade, melhor entendida como imputação objetiva. Mergulha-se, deste 
modo, no mundo da responsabilidade civil, das suas modalidades, dos seus 
pressupostos. O livro de Vanessa Audrey garante-nos essa viagem fascinante, que 
nos faz dialogar com o próprio sentido do direito, por ser ele alicerçado ético-
-axiologicamente na pessoa autónoma e responsável, oferecendo-nos a segurança 
de uma conceptualização segura, ao mesmo tempo que, numa intencionalidade 
problematizadora, nos desafia a abrir as portas a novas reflexões. 

Coimbra, 13 de Janeiro de 2020.

MAFALDA MIRANDA BARBOSA
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra


