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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

A proposta de lei n.º 146/XIII/3.ª, da iniciativa do Governo, propõe a alteração da Lei n.º 

40/2012, de 28 de agosto, modificando o regime de acesso e exercício da atividade de 

treinador de desporto. 

 

Segundo os proponentes, a atividade de treinador de desporto tem vindo a tornar-se 

cada vez mais exigente e complexa. Consequentemente, torna-se necessário 

reequacionar a sua formação, tanto na qualidade, como no conteúdo, enquanto fator 

predominante do desenvolvimento do desporto. 

 

Referem ainda que após cinco anos de vigência da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, 

que aprovou o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto, e 

face à experiência recolhida da sua aplicação, torna-se necessário ajustá-la à realidade 

atual do sistema desportivo português, de forma mais eficiente e qualificada. 

 

A proposta de lei introduz algumas alterações no regime vigente, de que se destacam 

as seguintes: 

 

i) Conferição de autonomia ao treinador de desporto de grau I, ampliando o espetro 

da sua intervenção, atribuindo-lhe competências no âmbito da prática formal e 

também informal;  

ii) Reformulação dos perfis profissionais para todos os graus de formação, que 

terão a correspondente reformulação do referencial de formação, clarificando a 

relação estabelecida entre os graus de formação e as etapas de 

desenvolvimento desportivo dos praticantes; 

iii) Valorização da oferta formativa superior pelo alargamento dos requisitos do título 

profissional a níveis de formação avançada, contribuindo para o reconhecimento 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42947
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/174781/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&tipo=lei&types=SERIEI&numero=40%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/174781/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&tipo=lei&types=SERIEI&numero=40%2F2012
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da relevância das competências de base científica na aplicação à prática 

profissional de treinador;  

iv) Apoio às carreiras duais, permitindo aos praticantes frequentar a formação de 

treinadores durante o seu percurso como atletas; 

v) Apoio à pós-carreira, visando a facilitação na transição de carreira de praticantes 

de níveis avançados para treinadores, criando condições de aceleração do 

processo de formação; 

vi) Redução dos períodos de exercício da atividade entre graus, permitindo alcançar 

o topo da carreira num espaço de tempo mais reduzido; 

vii) Redução dos períodos de comprovação da formação contínua, com o objetivo 

de incentivar a realização dos créditos necessários, de modo mais equitativo ao 

longo do tempo. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 

de janeiro 1 , prevê, no seu artigo 35.º, a necessidade de definição de quais as 

qualificações necessárias ao exercício das diferentes funções técnicas na área da 

atividade física e do desporto, bem como o processo de aquisição e atualização de 

conhecimentos para o efeito, no quadro da formação profissional inserida no mercado 

de emprego. 

 

Em consonância com a Lei de Bases, bem como com o estatuído no Regime Jurídico 

da Formação Desportiva no Quadro da Formação Profissional, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 407/99, de 15 de outubro, e ainda com o Decreto-Lei n.º 396/2007, de 

31 de dezembro 2 , que estabelece o Regime Jurídico do Sistema Nacional de 

Qualificações e define as estruturas que asseguram o seu funcionamento, surge o 

                                                           
1 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

2 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846096/201809251022/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846096/201809251022/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/667232
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105813575/201809251017/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105813575/201809251017/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de dezembro, que veio estabelecer o regime de 

acesso e exercício da atividade de treinador de desporto3. 

 

Em 2012, através da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, um novo regime de acesso e 

exercício da atividade de treinador de desporto foi publicado, revogando o Decreto-Lei 

n.º 248-A/2008, de 31 de dezembro. Este novo regime foi regulado pelo Despacho n.º 

15545/2012, de 6 de dezembro, que define o modelo do titulo profissional dos 

treinadores de desporto, pelo Despacho n.º 2724/2013, de 20 de fevereiro4, que define 

o montante a pagar, a titulo de taxa, pela emissão dos referidos títulos profissionais, 

bem como dos atos relacionados, pela Portaria n.º 326/2013, de 1 de novembro, relativa 

às ações de formação contínua dos treinadores e, por fim, pela Portaria n.º 336/2013, 

de 18 de novembro, que estabelece as normas de organização e funcionamento da 

formação complementar específica de treinador de desporto. 

 

O Título Profissional de Treinador/a de Desporto é o documento oficial que habilita e 

regula o exercício das funções de treinador, válido por cinco anos5  e emitido pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, IP). 

 

De acordo com o previsto no Programa Nacional de Formação de Treinadores, existem 

4 graus de formação para os treinadores, com responsabilidades e competências 

próprias, “o grau I é a base da carreira, constituindo uma etapa caracterizada pela 

ausência de autonomia profissional, onde o treinador é sobretudo confrontado com os 

conhecimentos básicos e os problemas mais elementares do exercício profissional, 

podendo dar-lhes resposta através de ordenamentos pré-estabelecidos por treinadores 

mais habilitados, orientando a atividade de praticantes nas etapas mais elementares de 

                                                           
3 Este regime foi regulado pelo Despacho n.º 5061/2010, de 22 de março, no que às normas de acesso à 

obtenção e emissão da cédula de treinador de desporto diz respeito, e pelo Despacho n.º 8363/2011, de 

17 de junho, no que à fixação das taxas a aplicar pelos atos relativos aos processos de emissão e renovação 

das referidas cédulas. 

4 Alterado pelo Despacho n.º 116/2014, de 6 de janeiro. 

5 Este documento é virtual e é emitido através da utilização da plataforma eletrónica PRODesporto. 

https://dre.pt/application/file/a/243667
https://dre.pt/application/file/a/174642
https://dre.pt/application/file/a/1016666
https://dre.pt/application/file/a/1016666
https://dre.pt/application/file/a/1675401
https://dre.pt/application/file/a/504942
https://dre.pt/application/file/a/504180
https://dre.pt/application/file/a/504180
http://www.ipdj.pt/
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/PNFT%20-%20O%20LIVRO.pdf
https://dre.pt/application/file/a/3563988
https://dre.pt/application/file/a/2504023
https://dre.pt/application/file/a/2504023
https://dre.pt/application/file/a/1994247
https://prodesporto.idesporto.pt/
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formação desportiva e coadjuvando outros treinadores nessas ou nas subsequentes. 

Só no grau II o treinador é capaz de exercer autonomamente a profissão em qualquer 

das etapas de formação desportiva, apesar de se esperar que, em qualquer nível de 

prática e especialmente no alto nível, disponha de coordenação e supervisão através 

de profissionais mais habilitados. Neste grau é decisivo que o treinador estabeleça um 

vínculo efetivo com a profissão, exercendo um papel relevante para a sua afirmação, 

para a intensificação do compromisso e da autonomia profissional. O treinador de grau 

III disporá já das competências necessárias à resolução dos mais complexos problemas 

que se deparam na profissão, com especial referência para os suscitados pelo alto nível. 

Por fim, os treinadores de grau IV serão formados em referência às exigências da prática 

profissional relativas à coordenação e direção de equipas técnicas plurais, à inovação, 

à investigação, à formação profissional e ao empreendedorismo.”6 

 

 

Fonte: Quadro resumo retirado do portal do desporto do IPDJ. 

 

                                                           
6 Página 40 do Programa Nacional de Formação de Treinadores. 

http://www.idesporto.pt/
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Sobre os graus de treinador, o IPDJ tem publicado um guia informativo, para cada um 

dos níveis, denominado de “perfil profissional de treinador de desporto”, acessível 

através do seu portal da Internet: Grau I, Grau II, Grau III e Grau IV. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) verificou-se 

que, neste momento, não existe qualquer iniciativa legislativa ou petição versando sobre 

idêntica matéria. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

XII Legislatura 

Proposta de Lei n.º 63/XII/1.ª (GOV), que estabelece o regime de acesso e 

exercício da atividade de treinador de desporto 
Aprovada 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A Proposta de Lei n.º 146/XIII/3.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa, previsto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).  

 

A iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do 

RAR, está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, 

mostrando-se assim conforme com o disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Perfil%20Profissional%20G1.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Perfil%20Profissional%20G2.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Perfil%20Profissional%20G3.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Perfil%20Profissional%20G4.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37000
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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124.º do RAR. De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de 

lei, constantes das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 124.º do RAR. 

 

Refere que foi aprovada em Conselho de Ministros a 9 de agosto de 2018 e, para efeitos 

do n.º 2 do artigo 123.º do RAR, vem subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da 

Educação e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. 

 

Cumpre referir, contudo, que, nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do RAR, as propostas 

de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham 

fundamentado. O Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento 

de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, dispõe 

igualmente, no n.º 1 do artigo 6.º, que “Os atos e diplomas aprovados pelo Governo 

cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas”. E acrescenta, no n.º 2, que “No caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo”. Contudo, o Governo não informa se procedeu a 

audições, nem junta à sua iniciativa quaisquer contributos ou pareceres. 

 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 7 de setembro de 2018, tendo sido 

admitida a 11 e anunciada em 19 de setembro, altura em que baixou, por despacho de 

S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª).  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, doravante designada por “lei formulário”, contém um conjunto de normas sobre 

http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/25345900
https://dre.pt/application/conteudo/25345900
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a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso 

de aprovação da presente iniciativa. 

 

Esta iniciativa contém uma exposição de motivos e obedece ao formulário das propostas 

de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º da lei formulário. 

 

Tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 

do artigo 7.º da lei formulário, podendo, no entanto, ser aperfeiçoado em sede de 

apreciação na especialidade ou em fase de redação final. 

 

Promove uma alteração à Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que “Estabelece o regime 

de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto”. 

 

O n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, prevê que: “Os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas”.  

 

Com efeito, através da base Digesto (Diário da República Eletrónico) constata-se que a 

Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, não sofreu até ao momento qualquer alteração, pelo 

que, em caso de aprovação esta será efetivamente a sua primeira alteração. O título 

não faz menção ao diploma que altera, nem ao número de ordem da alteração 

introduzida.  

 

Assim, em caso de aprovação, para efeitos de especialidade ou redação final, sugere-

se a seguinte alteração ao título: 

Primeira alteração à Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que “Estabelece o regime de 

acesso e exercício da atividade de treinador de desporto” 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/174781/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&tipo=lei&types=SERIEI&numero=40%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/174781/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&tipo=lei&types=SERIEI&numero=40%2F2012
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Cumpre ainda referir que, em conformidade com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 3 

do artigo 6.º da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas 

que revistam forma de lei sempre que existam mais de três alterações ao ato legislativo 

em vigor- salvo se se tratar de códigos-ou, se somem alterações que abranjam mais de 

20% do articulado do ato. No caso presente, alteram-se 12 artigos, aditam-se quatro e 

revogam-se dois números de dois artigos. O Governo juntou, em anexo, a republicação 

da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto. 

 

Quanto à entrada em vigor desta iniciativa, em caso de aprovação, ocorrerá “180 dias 

após a sua publicação”, o que está em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles 

fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação”.  

 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União 

Europeia: Espanha e Irlanda. 

 

ESPANHA 

Em Espanha, a regulação geral sobre o desporto encontra-se plasmada na Ley 10/1990, 

de 15 de octubre, del Deporte. Contudo, a regulação do exercício da atividade 

profissional ligada ao desporto é competência das Comunidades Autonómicas.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1990.html
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Assim, e a título de exemplo, menciona-se a Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de 

las profesiones del deporte, da Catalunha. A atividade de treinador desportivo encontra-

se elencada no artigo 5.º.  

 

Destarte, e em termos de competências, a profissão de treinado profissional permite 

efetuar o treino, seleção, planeamento, programação, direção, controlo, avaliação e 

acompanhamento dos atletas e equipas (n.º 1).  

 

A profissão de treinador está dividida em treinador de desportistas e equipas em 

competições de nível básico e médio e treinador de equipas de alta competição.  

 

No primeiro caso (n.º 2), é necessário ser detentor de uma das seguintes qualificações: 

- Licenciatura em ciências da atividade física e do desporto ou correspondente grau de 

formação, com formação ou experiência no desporto em causa; 

- Título de técnico desportivo de grau superior do desporto em causa; 

- Título de técnico desportivo de grau médio do desporto em causa. 

 

Quantos aos treinadores de alta competição (n.º 3) é-lhes requerida uma das seguintes 

qualificações: 

- Licenciatura em ciências da atividade física e do desporto ou correspondente grau de 

formação, com formação ou experiência no desporto em causa; 

- Título de técnico desportivo de grau superior do desporto em causa. 

 

Os treinadores devem ainda estar registados no Registro Oficial de Profesionales del 

Deporte de Cataluña e colégio profissional. 

 

Estas disposições não variam grandemente entre as várias comunidades autonómicas, 

como se pode ver pelo exemplo de Madrid. Com efeito, a Ley 6/2016, de 24 de 

noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la 

Comunidad de Madrid, determina, no seu artigo 9.º, exatamente as mesmas 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-9292-consolidado.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3069-consolidado.pdf


________________________________________________________ 

 

 

Proposta de lei n.º 146/XIII/3.ª (GOV) 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

11 
 

 

 

NOTA TÉCNICA  

competências para o treinador desportivo. Quanto às qualificações necessárias, 

elencadas no artigo 15.º, também aqui se prevê uma das seguintes qualificações: 

a) Técnico Desportivo Sénior da modalidade desportiva e especialidade 

correspondente. 

b) Técnico Desportivo da correspondente modalidade desportiva e 

especialidade. 

 

IRLANDA 

Para regular a atividade desportiva, bem como criar uma entidade responsável para 

esse feito, que se denominou de Sport Ireland, foi publicado o Sport Ireland Act 20157, 

que prevê como funções desta entidade, entre outras, a formação de treinadores, a 

todos os níveis, em cooperação com as diversas entidades desportivas. 

 

Esta entidade tem um programa, denominado de Coaching Development Program for 

Ireland8, cujo objetivo é a promoção do desenvolvimento da atividade dos treinadores 

de desporto e a sua formação, funcionando em parceria com os órgãos governativos e 

outras agências estatais, para fomentar a criação de um sistema de formação de 

treinadores reconhecidos internacionalmente. Sobre este programa, a mesma entidade 

disponibiliza um manual de implementação. 

 

                                                           
7 Diploma consolidado retirado do portal oficial irishstatuebook.ie. 

8 No sítio na Internet da Sports Ireland, apenas está disponível a estratégia para 2008-2012. 

http://www.sportireland.ie/
http://revisedacts.lawreform.ie/eli/2015/act/15/revised/en/pdf?annotations=true
https://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Publications-/Coaching-Strategy-For-Ireland.pdf
https://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Publications-/Coaching-Strategy-For-Ireland.pdf
https://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Publications-/Implemementation-Maunal.pdf
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Os níveis de treinador de desporto também estão divididos em quatro níveis 9

 

No relatório de atividade referente ao ano de 201610 desta entidade, na parte que aos 

treinadores desportivos diz respeito, é referido que nesse ano foram aprovados 1687 

cursos de treinador de desporto e existiam 9236 treinadores qualificados espalhados 

pelas diversas modalidades. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Sugere-se a consulta, em sede de especialidade, das seguintes entidades: 

 Comissão para a Regulação do Acesso a Profissões; 

 Federações desportivas; 

 Liga de Futebol; 

 Ligas desportivas (não profissionais); 

 Conselho Nacional do Desporto; 

 Instituto Português do Desporto e Juventude; 

                                                           
9 Tabela retirada do portal da Internet sportsireland.ie. 
10 Último ano disponível. 

https://www.sportireland.ie/About_Us/Annual_Reports/2016%20Annual%20Report%20English.pdf
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 Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; 

 Comité Olímpico de Portugal; 

 Comité Paralímpico de Portugal; 

 Comissão dos Atletas Olímpicos; 

 Confederação do Desporto de Portugal; 

 Sindicato dos Jogadores de Futebol; 

 Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores; 

 Associações de Treinadores; 

 AGAP – Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal; 

 Sociedade Portuguesa de Educação Física; 

 CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; 

 CCISP - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. 

 

Caso sejam enviados, os respetivos contributos serão disponibilizados no site da 

Assembleia da República, na página eletrónica da presente iniciativa. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

 Linguagem não discriminatória  

Pode entender-se que a expressão “treinador de desporto” compreende linguagem 

discriminatória, por “treinador” corresponder ao género masculino singular. Contudo, na 

Língua Portuguesa, pobre em termos neutros, o masculino funciona também 

comummente como um termo genérico, englobando feminino e masculino. Não se 

encontrando, neste caso, termo alternativo que possa ser considerado neutro, a única 

hipótese seria alterar para “treinador/a de desporto”, mas cumpre referir que, do ponto 

de vista da leitura do texto da lei, a utilização de barras constitui um fator de diminuição 

da sua clareza e simplicidade que se tem evitado e deve ser sempre cuidadosamente 

ponderado. Na verdade, mesmo em casos anteriores em que o texto original de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42947
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iniciativas apresentadas pelo Governo eram portadores destas barras, as mesmas 

foram retiradas do texto pela Comissão em sede de redação final. 

 

 Impacto orçamental 

Em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos para 

o Orçamento de Estado resultantes da aprovação da presente iniciativa. 
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uma reflexão crítica acerca do estatuto jurídico-laboral do treinador desportivo 

profissional, dando conta do debate doutrinal e jurisprudencial existente em Portugal. 

 

No nosso país, «o contrato de trabalho dos treinadores desportivos não é objeto de 

regulamentação especial. Aplica-se, por isso, o regime laboral comum. Contudo, muitas 

das soluções consagradas pelo código do trabalho revelam-se inapropriadas à realidade 

dos treinadores, o que gera uma lacuna. Para superar a inércia legislativa, doutrina e 

jurisprudência têm defendido como principal alternativa a aplicação do regime especial 

dos praticantes desportivos, regulado pela Lei 28/98 de 26 de junho. Não podemos dizer 

que esta solução é adequada para todos os casos concretos, mas em muitos deles 

constitui a única forma de conciliar a proteção do treinador com os interesses próprios 

da competição desportiva profissional.» 

 

PEREIRA, Rui Vaz – Treinador desportivo: regime jurídico precisa-se! Desporto e 

Direito. Coimbra. Ano 9, nº 26 (jan./abr. 2012), p. 185-222. Cota: RP – 319 

 

Resumo: De acordo com o autor, o treinador desportivo tem vindo a «conquistar uma 

importância crescente no mundo do desporto, chegando mesmo a rivalizar com os 

próprios praticantes desportivos, quer em termos de expressão monetária (…), quer em 

termos de importância mediática.» No presente artigo aborda-se a questão do acesso à 

profissão de treinador desportivo; regime legal e aplicação analógica do regime do 

praticante desportivo; o caso do treinador-jogador e, por fim, a forma do contrato de 

trabalho dos treinadores desportivos. 


