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Assunto: Propostas de Promoção do Melhoramento das Condições de Pós-Carreira dos Atletas 

 

A política de promoção e proteção do período de pós-carreira dos atletas nacionais é uma matéria de 

suma importância para a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), uma vez que se perpetuam os casos 

de uma transição pouco adequada para o pós-carreira desportiva daqueles que ao longo da sua carreira, 

aquele momento curto e devidamente delimitado no tempo, representaram o país a nível interno e 

internacional, originando situações de desemprego ou de dificuldades financeiras. 

Atento o facto de estarmos perante a conclusão de um ciclo olímpico e o início de um novo, Paris 

2024, marcado, justamente, pelos 100 anos da primeira medalha olímpica portuguesa, designadamente 

de bronze conquistada na prova de saltos por equipas na modalidade de Hipismo, entendeu a CAO 

ser da maior relevância partilhar um conjunto de reflexões e propostas de alteração no enquadramento 

e apoios ao período de pós-carreira dos atletas nacionais. 

Na sequência do trabalho de análise levado a cabo pela CAO, em redor dos principais pilares da 

sustentabilidade do sistema de apoio ao atleta na sua pós-carreira, apresenta-se as seguintes 

reflexões/propostas: 

1. Aproveitamento, estímulo à concessão e apoio na obtenção de Bolsas Académicas 

Tomando por referência o previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, que 

estabelece as medidas específicas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento 

(DLAAR), e o facto da formação escolar constituir um dos pilares essenciais do dossier formativo de 

um cidadão em geral e dos atletas em particular, a CAO tem como intenção neste Ciclo Olímpico 

concretizar e efetivar a valência de acesso a Bolsas Académicas regulada pela Portaria n.º 205/98, de 

28 de março, cujo conhecimento, uso e acesso tem, até à data, sido parco por parte dos atletas 

nacionais. 

Tal facto deve-se em parte à circunstância da lei impor que o requerimento de pedido das mesmas seja 

centralizado e apresentado pelas federações nacionais reguladores de cada modalidade e, não raras 

vezes, perante o eventual interesse de estudar no estrangeiro, verificar-se algum bloqueio no momento 

de subscrever a vontade dos atletas com essas intenções formativas e desportivas. 
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A este propósito, entende a CAO que deverá assumir um papel mais ativo alertando pedagogicamente 

os atletas, e as respetivas federações, desta possibilidade formativa subsidiada pelo Estado português e 

da importância de a mesma se fazer o devido uso, numa perspetiva de investimento a longo prazo na 

carreira pós-desportiva. 

 

2. Concretização da regulamentação da concessão de bolsas para outros cursos de formação 

O n.º 1 do artigo 29.º do mesmo DLAAR, faz alusão ao facto de ser “facilitada a frequência de cursos 

de formação profissional ou de valorização académica, ainda que alheios à área desportiva, através da 

concessão de bolsas, sempre que a insuficiência económica do praticante e as demais circunstâncias do 

caso o justifiquem”. Mais refere o seu n.º 2 que “As regras de atribuição das bolsas a que se refere o 

número anterior constam de portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, do trabalho e do desporto”. 

Sucede, porém, que, após profundo labor de pesquisa, e daquilo que é do conhecimento da CAO, a 

portaria mencionada na lei desde o ano de 2009 não foi, até ao momento, 2021, publicada. A ausência 

de tal regulação deita por terra as eventuais aspirações de fazer uso deste relevante apoio para a 

formação dos nossos atletas, em especial os mais carenciados de meios económicos.  

Entende a CAO que, iniciado o Ciclo Olímpico Paris 2024, é o momento, ainda que já atrasado, de, 

finalmente, concretizar a diretiva prevista na lei e, nessa medida, regular, através de uma portaria, os 

critérios de acesso a estas bolsas de apoio à formação complementar, elemento igualmente fundamental 

para um saudável e profícuo equilíbrio entre a carreira profissional e o percurso desportivo dos atletas. 

 

3. Readequação dos níveis de Subvenção Temporária de Reintegração 

O disposto no artigo 39.º da DLAAR tem como propósito dar relevo à excelência desportiva no 

contexto olímpico, ao abrigo dos critérios de integração nos Projetos de Preparação Olímpica e 

Paralímpica, estabelecido entre os Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal e o IPDJ, dando 

preponderância ao critério do maior período de tempo de carreira desportiva dentro dos níveis ali 

previstos, com a concessão de uma subvenção temporária indexada ao valor da bolsa correspondente 

ao último nível em que os atletas estiveram integrados naqueles Projetos. 
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Dita o referido normativo que “Aos praticantes desportivos de alto rendimento, que tenham integrado 

de forma seguida ou interpolada o Projeto Olímpico ou Paralímpico por um mínimo de oito anos, é 

garantido, após o termo da sua carreira, o direito à perceção de uma subvenção temporária de 

reintegração, de montante idêntico ao nível da última bolsa que auferiram no âmbito daqueles 

Projetos, a suportar pelo IDP, I. P., com os seguintes limites: 

a) Caso tenham obtido medalha: subvenção mensal correspondente a 1 mês por cada semestre, até ao 

limite de 36 meses; 

b) Caso tenham obtido diploma: subvenção mensal correspondente a 1 mês por cada semestre, até ao 

limite de 24 meses; 

c) Nos restantes casos: subvenção mensal correspondente a 1 mês por semestre, até ao limite de 16 

meses”. 

Pese embora a CAO entenda, por completo, a rácio subjacente ao normativo em causa e constitua, per 

si, uma medida fundamental para a fluidez da transição da carreira desportiva para a profissional, 

considera relevante ponderar-se os seguintes efeitos perniciosos da mesma: 

a) Indexar o valor da subvenção ao valor da última bolsa recebida poderá precipitar o fim 

antecipado da carreira desportiva do atleta, na tentativa de este a terminar enquanto se mantém no 

nível mais elevado do projeto e assim receber o valor mais alto possível daquela, o que poderá ser 

permeável a injustiças perante a outros atletas de idêntico ou maior valor desportivo que entendam 

prosseguir com as suas carreiras para além daquele momento; 

b) A diferenciação do período de recebimento da subvenção condicionada aos resultados 

desportivos é um critério justo de valorizar o mérito desportivo, no entanto a inclusão da variável dos 

semestres de integração pode ser, igualmente, permeável a injustiças de casos de inferior mérito 

desportivo mas com maior número de semestres de integração; 

Em face das duas observações acima expostas, a CAO propõe o seguinte: 

a) Utilização do valor médio das bolsas auferidas durante a integração do atleta no Projeto 

Olímpico para efeitos de cálculo do valor da subvenção temporária de reintegração; e 

b) Utilização de períodos de recebimento da subvenção temporária de reintegração distintos para 

cada nível de mérito desportivo (16 meses para atletas que participaram nos Jogos Olímpicos; 24 para 
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atletas que receberam Diplomas; e 36 meses para atletas medalhados), independentemente do número 

de semestres de integração, desde que tenham integrado o Projeto Olímpico por um período mínimo, 

a definir.  

 

4. Desburocratização do modelo de assunção do Seguro Social Voluntário 

A CAO considera salutar o disposto no artigo 40.º do DLAAR, que prevê a “assunção, por parte do 

IDP, I. P., dos encargos resultantes das contribuições que incidem sobre o primeiro dos escalões da 

base de incidência contributiva estabelecida na lei geral” dos “praticantes desportivos de alto 

rendimento que beneficiem de bolsas fixadas ou contratualizadas com o Estado e que, preenchendo as 

demais condições legais, se inscrevam no seguro social voluntário”. 

Contudo, ao invés do que atualmente sucede com o processo de reembolso a requerer junto do IPDJ, 

a CAO propõe que após a inscrição no seguro social voluntário por parte dos atletas que cumpram 

aqueles requisitos legais se registe o seu respetivo estatuto de alto rendimento e, consequentemente, se 

permita que o IPDJ, de forma automática, assuma o valor da referida contribuição relativa ao primeiro 

escalão ficando apenas a cargo dos atletas o posterior e eventual “acréscimo de encargos decorrente da 

opção por uma base de incidência superior”. 

 

5. Medidas de promoção da integração de atletas no setor público 

Tomando por referência o feliz facto de se verificar um elevado número de atletas cuja formação e 

carreira profissional se compatibiliza com os vários serviços e funções prestadas no setor público, a 

CAO entende que o Estado deverá valorizar tal circunstância para conseguir incrementar no seio dos 

seus quadro elementos com princípios de trabalho e rotina de alto rendimento desportivo que 

constituem uma mais-valia para qualquer organização, criando, para o efeito, incentivos de ingresso na 

função pública para esse tecido de atletas. 

Nesta medida, a CAO propõe o seguinte: 

a) Contabilização dos anos de carreira desportiva de alto rendimento como anos de serviço na 

função pública, garantindo-lhes proteção social e restantes garantias comuns aos demais elementos 

integrantes da função pública em igual escalão; 
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b) Criação de condições de serviço especiais para atletas com pretensões de ingresso na função 

pública ou na carreira militar, designadamente com medidas de adequação e promoção da carreira 

dual (redução da carga horária de trabalho, fixação do posto de trabalho em local perto dos locais de 

treino). 

 

6. Reforço do estímulo à apresentação de candidaturas a procedimentos concursais de 

recrutamento 

O artigo 42.º do DLAAR prevê a concessão do direito a “praticantes desportivos que tenham estado 

inseridos no regime de alto rendimento, nos níveis A ou B, durante, pelo menos, oito anos seguidos 

ou interpolados, de se candidatar aos concursos internos de ingresso nos serviços e organismos da 

administração central, regional e local, incluindo institutos públicos, nas modalidades de serviços 

personalizados do Estado e de fundos públicos”. 

Tal direito, condicionado “à prova de que o candidato possui as habilitações literárias legalmente 

exigidas para o concurso em causa e preenche as condições gerais e especiais de admissão ao concurso”, 

“caduca decorridos dois anos após o termo da carreira do praticante de alto rendimento, devidamente 

certificada pelo IDP, I. P.”. 

Ora, pese embora se ressalve o facto de a CAO não verificar muita aplicação prática desta faculdade, 

mesmo que se reconheça a sua relevância, a verdade é que o prazo de caducidade imposto pelo 

normativo em causa não se compadece com a realidade que o mesmo pretende regular. Com efeito, se 

o processo holístico de transição da carreira desportiva para a profissional estivesse devidamente 

garantido, o prazo poder-se-ia equacionar adequado. No entanto, o prazo em causa revela-se 

manifestamente curto quando a carreira da grande maioria dos atletas nacionais está ainda 

demasiadamente compartimentada por fases que impedem que aquele, num prazo de dois anos após 

o términus da carreira, decida com fundamento fazer uso ou não daquele direito. 

Atentas estas circunstâncias, às quais se adita o facto de o artigo seguinte do mesmo diploma1  impor 

um prazo maior (3 anos) para as candidaturas ao ensino superior, a CAO é do entendimento que 

aquele, para candidaturas a procedimentos concursais de recrutamento, deveria ser alargado, 

                                                
1 Artigo 43.º - Os praticantes desportivos de alto rendimento referidos no n.º 1 do artigo 27.º que não tenham usado a 
faculdade aí prevista podem, no prazo de três anos a contar do termo da respectiva carreira, beneficiar do regime especial de 
acesso ao ensino superior mencionado no mesmo artigo 
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sugerindo-se a sua extensão até 10 anos após o termo da carreira desportiva, o que, a final, permitiria 

a um atleta ter duas vias de formação (através dos apoios às carreiras duais e do pós-carreira) e, 

posteriormente, manter a possibilidade de beneficiar do direito de candidatura previsto no artigo 42.º 

do DLAAR. 

 

7. Promoção da divulgação dos apoios do Estado, descentralização da sua concretização e 

valorização do papel social dos atletas 

Independentemente das propostas de alteração acima assinaladas e das que supra se transcreverão, a 

CAO não poderá de utilizar o presente documento para exortar V.Exa., através da superintendência 

sobre múltiplas entidades, à divulgação massiva dos apoios existentes junto da comunidade empresarial 

e desportiva em geral, não só dos acima já referidos, mas de todos os outros, como, a título 

exemplificativo, o apoio à contratação de praticantes de alto rendimento, conforme estabelecido no 

artigo 41.º do DLAAR. 

Por outro lado, noutra esfera de atuação, deverão ser devidamente disseminadas as informações sobre 

a existência e amplitude destes apoios junto de toda a estrutura descentralizada da administração 

pública dispersa pelo país, de forma a permitir um universal e igual acesso às possibilidades que esta 

legislação, de uma forma ou de outra, garante aos atletas de alto rendimento, designadamente, por 

exemplo, no que respeita às infraestruturas médicas e desportivas de gestão pública. 

Por último, a CAO considera que existe a necessidade de elaboração de um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo nacional, onde o papel social dos atletas de alto rendimento e, 

consequentemente, dos atletas olímpicos, esteja devidamente definido. O investimento feito no alto 

rendimento, por parte dos atletas e do Estado, tem uma função extremamente válida, em particular na 

vertente da criação de referências que promovam a prática desportiva, os estilos de vida saudáveis e a 

ética no desporto, sendo os resultados desportivos de excelência o reflexo desse mesmo investimento e 

não o objetivo final.  

 

8. Implementação de projeto holístico de apoio aos atletas  

As atribuições da CAO e a sua importância requerem do Estado um sinal de valorização e de 

investimento que possibilite um reforço das ferramentas necessárias para a prossecução dos seus 
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objetivos, designadamente no que respeita ao caminho longo de apoio à pós-carreira dos atletas 

nacionais. 

A este respeito, a CAO tenciona criar um projeto holístico de impulso na inserção e impacto no 

mercado de trabalho por parte dos atletas nacionais (#PROATLETA)2 , desde que estes, em plena 

atividade, compatibilizem, com sucesso, os seus respetivos estudos. A CAO pretende dotar-se, através 

de recursos humanos próprios ou por via de parcerias e sinergias com hubs de desenvolvimento e apoio 

na área da empregabilidade e valorização curricular, garantir aos atletas, desde o início da sua carreira, 

um acompanhamento e apoio regulares a curto, médio e longo prazo. Visando uma fluída transição 

para o mercado de trabalho, pretende-se a criação de planos individualizados, ainda que flexíveis, que 

tracem um perfil de objetivos profissionais daqueles atletas e, nessa medida, acomode os respetivos 

apoios de promoção e aumento da probabilidade de empregabilidade no fim das respetivas carreiras 

desportivas.  

 

9. Subscrição de duas medidas adicionais 

Tomando em consideração a concordância generalizada em relação às medidas propostas pelo Comité 

Olímpico de Portugal, a título individual e em colaboração com o Comité Paralímpico de Portugal e 

Confederação do Desporto de Portugal, aquando da discussão sobre o Orçamento do Estado para 

2021, recentemente reforçadas para a discussão do Orçamento do Estado para 2022, a CAO aproveita 

esta oportunidade para chamar a si e, nessa medida, transcrever, duas das medidas propostas que 

entende serem do mais relevante interesse para o melhoramento das condições do período de pós-

carreira dos atletas nacionais e da sua integração no mercado de trabalho, e que são as seguintes:  

A. Regime fiscal específico dos agentes desportivos praticantes 

“Propõe-se a implementação de um regime em sede de IRS que atenda, na esfera fiscal dos agentes 

desportivos, à especificidade dos rendimentos derivados da sua atividade desportiva e lhes confira a 

justa proteção fiscal legalmente acolhida em termos de grandes princípios pelo legislador. 

Medida que se impõe e reclama, em nome da competitividade do desporto em Portugal, 

designadamente face a outros países europeus, alguns dos quais, com regimes fiscais mais competitivos, 

que vão atraindo os melhores atletas para os seus países, melhorando assim gradualmente a posição 

                                                
2 Toma-se como modelo o utilizado pelo Comité Olímpico do Canadá, consultável aqui; 

https://www.mygameplan.ca/about/mission-history
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nos “rankings” europeus, enquanto Portugal, ao invés, tem perdido nos últimos anos o seu anterior 

posicionamento até então privilegiado. 

Assim, considerando que: 

a) Ainda se mantém em vigor o “regime transitório de enquadramento dos agentes desportivos” 

inserido no artigo 3º-A do Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de novembro (diploma que aprovou o 

Código do IRS), já que não foi objeto de revogação, expressa ou tácita; 

b) O regime vigorou entre 1989 e 2002, isto é, durante 13 anos, apenas com pontuais alterações 

ao longo desse período, mas sempre mantendo a sua matriz-base de tributação, nunca se desviando da 

função de proteção fiscal dos rendimentos dos agentes desportivos, profissionais ou amadores, em 

obediência aos princípios invocados pelo legislador quanto aos referidos rendimentos; 

c) Durante aquele período o regime sempre foi bem acolhido pelos seus destinatários – os agentes 

desportivos – provando ser um instrumento de política fiscal adequada, proporcional e eficaz aos 

objetivos em causa; 

d) Nunca se concluíram ou divulgaram publicamente até hoje os estudos invocados pelo 

legislador no preâmbulo do Decreto-Lei nº 95/90 que aditou o artigo 3º-A ao diploma que aprovou o 

Código do IRS, porque decerto o alcance e arquitetura desse artigo 3º-A cumpria na sua plenitude as 

funções que se visavam preservar, permitindo que o legislador apenas fosse prorrogando a sua vigência 

no tempo pelas sucessivas Leis do OE, 

Por uma questão de simplicidade de resolução do tema, propõe-se a reposição em vigor, por via do 

orçamento de Estado para 2022, do artigo 3º-A do DL nº 442º-A/88, de 30 de novembro, baseando-se 

na redação que lhe foi conferida pelo artigo 26º, nº 1 da Lei nº 32-B/2002, de 30 de dezembro (Lei do 

OE 2003), alterando a sua epígrafe para: “Regime de enquadramento dos agentes desportivos”, 

eliminando as expressões “transitório” e “em 2003”, bem como o respetivo nº 7, normativo que dispõe 

que “A percentagem a que se refere a alínea b) do nº 1 será incrementada anualmente em 10 pontos 

percentuais até se atingir o regime de tributação normal.” 

Por uma questão sistemática de inserção no Código do IRS e por se propor um “regime definitivo” e 

não apenas “transitório”, seria porventura adequado que a norma em causa deixasse de constar do 

artigo 3º-A do Decreto-Lei nº 442-A/88 e passasse a constar de um novo artigo 27º-A do Código do 

IRS, sendo aplicável aos rendimentos auferidos a partir do dia 1 de janeiro de 2022 e seguintes. 
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Em alternativa, por se tratar, em termos finais de um benefício fiscal, poderá introduzir-se no Estatuto 

dos Benefícios Fiscais.” 

B. Fundo de pensões 

“A proteção fiscal dos sujeitos que auferem rendimentos derivados da prática desportiva pode ser 

conseguida através de desagravamento fiscal concedido especificamente à parte dos rendimentos do 

sujeito passivo que seja aplicada na organização de esquemas de previdência. 

Em Portugal, esta modalidade reflete-se na extensão aos praticantes desportivos do regime das 

profissões de desgaste rápido previsto no artigo 27º do Código do IRS. 

Ao abrigo deste regime, são dedutíveis, com o limite de cinco vezes o IAS (Indexante de Apoios Sociais), 

as importâncias despendidas na constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e de seguros 

de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último 

caso, desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade. 

Os esquemas de previdência abrangidos na hipótese do artigo 27º do Código do IRS só conferem o 

acesso a rendimentos substitutivos do trabalho aos 55 anos de idade, salvo se na esfera do sujeito 

passivo ocorrerem os riscos excecionais correspondentes a doença, acidente pessoal, morte ou invalidez. 

Qualquer esquema complementar que garanta ao sujeito um rendimento substitutivo do trabalho 

antes dos 55 anos de idade não se encontra abrangido por este artigo. 

Este regime não se adequa aos sujeitos cuja carreira termine antes dos 55 anos de idade, o que significa 

que, para poderem beneficiar da dedução prevista, terão que alimentar com as suas remunerações 

esquemas de previdência que, após a cessação da fonte remuneratória, e durante um hiato de cerca de 

20 anos, não lhes darão acesso a qualquer rendimento substitutivo do trabalho. 

Daqui decorre que o atual regime fiscal das profissões de desgaste rápido protege os sujeitos que possam 

assegurar a manutenção da sua fonte remuneratória até cerca dos 55 anos de idade. 

Note-se ainda que, após a alteração legislativa ao artigo 27º do Código do IRS, decorrente da entrada 

em vigor da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, a dedução ao rendimento prevista ficou limitada a 

cinco vezes o IAS, o que representa um retrocesso na pretendida proteção fiscal aos sujeitos que 

auferem rendimentos principal ou exclusivamente derivados da prática desportiva, já que a redação 

anterior da norma permitia a dedução integral ao respetivo rendimento. 
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Como tal, o atual regime não consegue conferir qualquer proteção efetiva a sujeitos com rendimentos 

derivados da prática desportiva. 

A previsão de um desagravamento especial para a parte dos rendimentos do praticante desportivo que 

seja aplicada na organização de esquemas de previdência foi acolhida, a título de exemplo, na Bélgica, 

França, Holanda, Noruega, Espanha, Irlanda e Reino Unido. 

Pelo exposto, parece ajustado que se adeque o regime de desagravamento fiscal previsto para a 

organização da previdência das profissões de desgaste rápido às circunstâncias de causa e de idade de 

final da carreira que são próprias dos praticantes de certas modalidades desportivas. 

Na verdade, pretende-se adequar o regime de desagravamento fiscal previsto para a organização da 

previdência das profissões de desgaste rápido às circunstâncias de causa e de idade de final da carreira 

que são próprias dos praticantes desportivos. 

Propõe-se, portanto, a seguinte alteração ao mencionado artigo 27.º: 

Artigo 27º 

Profissões de desgaste rápido: deduções 

1 – [redação anterior]. 

2 – [redação anterior]. 

3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as importâncias aplicadas pelos praticantes 

desportivos que aufiram rendimentos principal ou exclusivamente derivados dessa atividade, em 

regimes complementares da segurança social que garantam exclusivamente o benefício de invalidez, 

sobrevivência, desemprego prolongado, lesão desportiva que constitua uma doença grave, reforma ou 

complemento de reforma, nestes últimos dois casos desde que o benefício seja garantido após os 35 

anos de idade e não garantam o pagamento e este se não verifique, nomeadamente, por resgate ou 

adiantamento, de qualquer capital em vida durante os primeiros cinco anos, são dedutíveis até à 

concorrência de 50% do respetivo rendimento bruto e com o limite anual de 5.000,00 €. 

4- Nos casos previstos nos números 1 e 3, sempre que se verifique o pagamento de qualquer capital em 

vida durante os primeiros cinco anos, observa-se o disposto no número 2 do artigo 60.o. 
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5 – O disposto nos números 1 e 3 aplica-se, com as devidas adaptações, às contribuições pagas a 

associações mutualistas.” 

 

Comissão de Atletas Olímpicos 

 


