
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto

10.novembro.2021 – 13H45

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

Entidade: Atleta olímpico Fernando Pimenta

Recebidos por: Deputada Mariana Silva (PEV, que presidiu à reunião) e outros, identificados 

na audiência.

Assunto: Melhoria das condições de pós carreira dos atletas, adequação do regime fiscal

à carreira desportiva de alto rendimento (profissão de desgaste rápido) e 

valorização social do desporto.

Exposição: A Deputada Mariana Silva (PEV), que presidiu à reunião, cumprimentou o atleta 

olímpico Fernando Pimenta, que participou conjuntamente com outros atletas olímpicos e com o 

Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, lembrou a grelha de tempos da audiência e 

apresentou os Deputados presentes.

Os atletas e o Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos referiram o seguinte, em resumo: 

1. Nada é impossível e com pouco pode fazer-se muito;

2. Regista-se pouca valorização social do desporto;

3. O orçamento do desporto é baixo e verifica-se que esta atividade é hoje uma escapatória 

para muitos, nomeadamente jovens;

4. Há atletas com contratos e muitos sem contratos e a carga fiscal é desajustada, dado 

estar em causa uma carreira curta, de desgaste rápido, nomeadamente psicológico,

dado que as oportunidades dos desportistas são diminutas;

5. Solicitam a criação de um fundo de pensões para atletas;

6. A representação que os atletas passaram a ter no Comité Olímpico é importante e pedem 

que tenham também representação nas federações desportivas;

7. Pedem mecanismos que atribuam estabilidade aos atletas, para a fase posterior à 

carreira desportiva;

8. Os atletas têm uma carreira curta e com muita instabilidade, pelo que pedem medidas 

de apoio para quando terminam a carreira desportiva, tendo dado exemplos de outros 

países;



Comissão de Educação e Ciência

2

9. O mundo laboral tem de ter um regime específico, alargando mecanismos de apoio que 

já existem noutros setores;

10. Solicitam mais valorização social e estabilidade, sem ser só para atletas de topo.

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS) e Firmino Marques (PSD), Luís 

Monteiro (BE), Alma Rivera (PCP), Miguel Arrobas (CDS-PP) e Mariana Silva (em representação 

do PEV), pronunciando-se sobre a matéria.

Na sequência das intervenções dos Deputados, os atletas e o Presidente da Comissão de Atletas 

Olímpicos referiram o seguinte:

1. A título de exemplo, na Hungria é atribuída uma pensão vitalícia aos atletas olímpicos e

no Japão os alunos dos estabelecimentos de ensino têm atividade física todos os dias;

2. É importante a alimentação, nomeadamente das crianças;

3. O investimento privado exige incentivos;

4. O pós-carreira tem de ser preparado antes da carreira terminar;

5. Em vários países os atletas têm uma integração facilitada na polícia, nas forças armadas 

e na administração pública;

6. As Federações e o Comité Olímpico registam falta de verbas, por exemplo para 

massagens;

7. Nos Estados Unidos da América há impostos direcionados para centos de rendimento;

8. Equacionaram a hipótese de benefícios para os atletas que conseguiram medalhas, os 

quais têm um número reduzido;

9. O acompanhamento dos atletas a nível de saúde mental é muito importante;

10. Pedem um reconhecimento em vida;

11. Estava prevista no Orçamento do Estado uma verba de 0,04%, enquanto a despesa 

com desporto é um investimento, numa sociedade mais saudável;

12. O desporto escolar é muito importante;

13. O alto rendimento começa nos clubes e muitos não conseguiram desenvolver atividade 

devido à pandemia e fecharam;

14. Há necessidade de o Estado valorizar todas as atividades desportivas;

15. Os desportistas podem ser um exemplo para a sociedade e para os jovens;

16. A percentagem dos jogos sociais que é atribuída ao desporto é cada vez mais reduzida;

17. O Deputado Miguel Arrobas, como ex-atleta, poderá partilhar o que é exigido a um 

atleta;

18. Colocam-se questões para a mobilidade dos atletas, nomeadamente para a deslocação 

dos atletas das Regiões Autónomas;
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19. A Lei do Mecenato é muito complexa e não aliciante para as empresas, pelo que deve 

ser revista;

20. Enviarão um documento com as respetivas preocupações.

A gravação áudio da audiência, bem como a documentação remetida, da autoria da Comissão 

de Atletas Olímpicos e do Comité Olímpico de Portugal, estão disponíveis na página da 

Comissão na internet, constituindo parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores 

desenvolvimentos nesta sede. 

Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2021

A assessora

Teresa Fernandes


