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I. A INICIATIVA  

 

O projeto de lei em apreço visa estabelecer o «regime específico relativo à reparação 

dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos 

profissionais».  

Na exposição de motivos, os proponentes começam por justificar a existência de um 

regime de acidentes de trabalho específico para os praticantes profissionais de 

desporto, considerando que o regime geral não se adequa às características próprias 

da prática desportiva profissional, desde logo porque se trata de uma atividade de 

desgaste rápido e que, geralmente, resulta em «carreiras de duração média muito 

inferior às da maioria das demais profissões». Notam, ainda, que o regime geral «não 

se coaduna com os custos de um seguro de acidentes de trabalho que deriva das 

remunerações, habitualmente mais elevadas, auferidas por alguns desportistas 

profissionais». 

Afirmam os proponentes que o atual regime, previsto na Lei n.º 27/2011, de 16 de junho1, 

deve ser revisto, identificando algumas dificuldades na sua aplicação, designadamente 

as relativas à avaliação do risco na contratação de seguros, defendendo a 

implementação de soluções que garantam, por um lado, o rigor dessa avaliação e, por 

outro lado, a proporcionalidade dos custos associados. Sublinham, ainda, alguns 

aspetos que importa regular, como a remição de pensões e a possibilidade de revisão 

da incapacidade atribuída ao sinistrado. 

O articulado proposto integra 17 artigos e prevê a revogação do diploma que regula esta 

matéria atualmente: a Lei n.º 27/2011, de 16 de junho.  

 

 

 

 
1 Lei que «estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de 
trabalho dos praticantes desportivos profissionais e revoga a Lei n.º 8/2003, de 12 de Maio». 
Ligação para o diploma retirada do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico 
(https://dre.pt/). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para referências legislativas são 
feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/27-2011-669999
https://dre.pt/
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II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

(PS), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República 

Portuguesa2 (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da 

República3 (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um 

poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição 

e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força 

do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 

8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou 

os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa.  

Não dispomos de dados que permitam aferir se eventuais custos financeiros, por 

exemplo com as pensões que possam vir a ser atribuídas no âmbito da reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho sofridos pelos praticantes desportivos 

profissionais, podem implicar um aumento das despesas previstas no Orçamento do 

Estado relevantes para efeitos do limite à apresentação de iniciativas previsto no n.º 2 

do artigo 167.º da Constituição e, igualmente, no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, 

designado por «lei-travão». 

Não obstante, tal pode ser analisado pelos Deputados no decurso do processo 

legislativo. 

 
2 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A iniciativa deu entrada a 10 de outubro de 2022, tendo sido junta a ficha de avaliação 

prévia de impacto de género. Em 12 de outubro foi admitida e baixou na generalidade à 

Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (10.ª), por despacho do Presidente 

da Assembleia da República. Foi anunciada em sessão plenária, igualmente, em 12 de 

outubro. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro,4 alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O título da presente iniciativa legislativa - «Aprova o regime específico relativo à 

reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos 

profissionais» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto 

no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de aprovação, possa ser objeto 

de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação 

final, como se refere infra. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 17.º deste projeto de lei prevê que a 

iniciativa entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, respeitando o disposto 

no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual «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. 

 

 
4 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c595455305a4467795979316b597a55334c5451795a6a6b744f545a684e793078596a426b4e6a4d794d4445774e4467756347526d&fich=ea54d82c-dc57-42f9-96a7-1b0d63201048.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c595455305a4467795979316b597a55334c5451795a6a6b744f545a684e793078596a426b4e6a4d794d4445774e4467756347526d&fich=ea54d82c-dc57-42f9-96a7-1b0d63201048.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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▪ Conformidade com as regras de legística formal 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar regras de 

legística formal, constantes do Guia de Legística para a Elaboração de Atos 

Normativos5, por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas. 

A iniciativa sub judice prevê a revogação da Lei n.º 27/2011, de 16 de junho, sem 

prejuízo de manter, no n.º 1 do artigo 8.º, uma referência expressa à tabela anexa 

daquela mesma lei. Tal técnica legislativa pode criar problemas de segurança jurídica, 

por força da remissão para o anexo de uma lei, entretanto, revogada. A este respeito, 

uma das questões que se pode, porventura, suscitar é a de saber se se trata de uma 

revogação global ou, por sua vez, apenas uma alteração (revogação parcial) à Lei n.º 

27/2011, de 16 de junho, caso se entenda que o anexo - e o artigo 5.º, que o prevê - se 

mantém em vigor. Propõe-se, assim, que a tabela em causa seja aditada ao presente 

projeto de lei e eliminada a remissão para a lei anterior, assumindo-se que esta é 

revogada na globalidade.  

Segundo as regras de legística formal, «as vicissitudes que afetem globalmente um ato 

normativo devem ser identificadas no título, o que ocorre, por exemplo, em atos de 

suspensão ou em revogações expressas de todo um outro ato». 6  Assim, caso se 

considere que se trata de uma revogação global à Lei n.º 27/2011, de 16 de junho, 

sugere-se à comissão competente que analise, em sede de especialidade, a seguinte 

proposta para o título: «Aprova o regime específico relativo à reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, 

revogando a Lei n.º 27/2011, de 16 de junho». 

A indicação relativa à revogação poderia constar, ainda, no artigo 1.º, que contém a 

norma sobre o objeto da iniciativa. 

Caso se considere que se trata antes de uma alteração (revogação parcial) à Lei n.º 

27/2011, de 16 de junho, o título e o articulado deveriam ser ajustados em função das 

regras de legística e das normas da lei formulário – designadamente do n.º 1 do artigo 

6.º - aplicáveis às alterações de atos legislativos. 

 
5 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República 
6 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos 
normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 203. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://data.dre.pt/eli/lei/27/2011/06/16/p/dre/pt/html
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Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras 

questões pertinentes no âmbito da legística formal, sem prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

O direito à cultura física e ao desporto para todos está consagrado no artigo 79.º da 

Constituição 7 , incumbindo «ao Estado 8 , em colaboração com as escolas e as 

associações e coletividades desportivas, de promover, estimular, orientar e apoiar a 

prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no 

desporto».  

Neste âmbito, os Professores Jorge Miranda e Rui Medeiros, afirmam que «não se 

distinguem desporto amador e desporto profissional ou prática desportiva e espetáculo 

desportivo. Mas hão de ter, obviamente, um tratamento diferente – de maior apoio o 

desporto amador e a prática desportiva em si mesma, em face dos preceitos 

constitucionais acabados de citar. Só o desporto amador realiza o direito à cultura física 

e ao desporto». 

Acresce que, «o desporto profissional e o espetáculo desportivo situam-se, de resto, já 

no âmbito das atividades económicas, sujeitos, portanto, a princípios como os da 

igualdade de oportunidades, de equilibrada concorrência entre as empresas e da defesa 

dos interesses e dos direitos dos consumidores [artigo 80.º, alíneas b), e) e h)], assim 

como a tributação nos termos gerais (artigos 103.º e 104.º)».  

Os mesmos autores defendem que «o exercício do direito à cultura física e ao desporto 

envolve direitos, liberdades e garantias do próprio praticante e pode colidir com direitos, 

liberdades e garantias de outras pessoas. Assim: 

- do direito à vida e do direito à integridade física (artigos 24.º e 25.º) decorre 

como limite imanente a interdição ou rigorosa regulamentação dos chamados 

desportos radicais; 

 
7  Todas as referências à Constituição da República Portuguesa são feitas para o diploma 
consolidado retirado do sítio na Internet do Parlamento. 
8 Abrange as regiões autónomas e as autarquias locais. «Também estas devem promover, 
estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto». 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art79
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- do direito à proteção da saúde (artigo 64.º), na sua vertente negativa, a não 

sujeição a esforços físicos desmedidos ou inadequados à condição concreta das 

pessoas; 

- do direito ao ambiente (artigo 66.º), também na vertente negativa, a proibição 

de certos tipos de desportos ou de desportos em paisagens e sítios protegidos. 

Todavia, é no campo do desporto profissional que mais graves problemas se põem, 

como os respeitantes à liberdade de expressão (artigo 37.º), ao direito de deslocação e 

emigração (artigo 44.º) ou ao direito de reunião (artigo 45.º). Não são de excluir 

autorrestrições ou autossuspensões de direitos (…), desde que adequadas à boa 

organização do sistema desportivo e com observância do princípio da 

proporcionalidade. Em qualquer caso os profissionais do desporto gozam de todos os 

direitos dos trabalhadores, quer dos que têm natureza de direitos, liberdades e garantias 

(artigo 53.º e segs.) quer dos que têm natureza de direitos económicos, sociais e 

culturais (artigo 59.º)».  

Os citados autores acrescentam que, «tal como o respeito dos demais direitos sociais, 

o n.º 2 [do artigo 79.º], recusa uma visão puramente estatizante e burocrática, apontando 

para a colaboração com as associações e coletividades desportivas. Não fica excluída 

a possibilidade de as entidades federadas receberem certos poderes de autoridade e 

de até virem a obter estatuto de associações públicas (artigo 267.º, n.º 4). O legislador 

goza aí de larga margem de conformação (Ac. n.º 472/899), mas até agora a lei de bases 

do desporto tem-nas considerado pessoas coletivas de direito privado (artigo 20.º)10». 

 

No desenvolvimento do supracitado preceito constitucional, foi publicada a Lei de Bases 

da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro11. Nos 

termos desta lei, o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais promovem o 

desenvolvimento da atividade física e do desporto em colaboração com as instituições 

de ensino, as associações desportivas e as demais entidades, públicas ou privadas, que 

atuam nestas áreas.  

 
9 Todas as referências aos Acórdãos são feitas para o portal oficial do Tribunal Constitucional. 
10  Miranda, Jorge e Medeiros, Rui – Constituição Portuguesa Anotada, Vol. I, Universidade 
Católica Editora, pág. 1044 e 1045. 
11 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo 
indicação em contrário. 
A Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro foi alterada pela Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro.  

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19890472.html#_ednref1
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-58896796
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-58891121
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No domínio do desenvolvimento do desporto, «incumbe à Administração Pública apoiar 

e desenvolver a prática desportiva regular e de alto rendimento, através da 

disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros, incentivar as atividades de 

formação dos agentes desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei» 

(artigo 7.º).  

Já no que concerne à promoção da atividade física, compete ao «Estado, às Regiões 

Autónomas e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física, 

enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de 

vida e da saúde dos cidadãos». Neste sentido são adotados programas com vista à 

criação de espaços públicos adequados para a prática desportiva, bem como promover 

a conciliação da atividade física com a vida pessoal, familiar e profissional.   

 

A sobredita Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, prevê no seu artigo 42.º a 

instituição de um sistema de seguro obrigatório dos agentes desportivos inscritos nas 

federações desportivas, o qual, com o objetivo de cobrir os particulares riscos a que estão 

sujeitos, protege em termos especiais o praticante desportivo de alto rendimento. Para 

efeitos da presente lei, considera-se desporto de alto rendimento, «a prática desportiva que 

visa a obtenção de resultados de excelência, aferidos em função dos padrões desportivos 

internacionais, sendo objeto de medidas de apoio específicas» (artigo 44.º). 

  

 

O referido sistema de seguro desportivo obrigatório previsto na Lei n.º 5/2007, de 16 de 

janeiro, que aprovou a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, incluindo o do 

praticante desportivo de alto rendimento, está atualmente regulamentado pelo Decreto-

Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro 12  (texto consolidado). A responsabilidade pela 

celebração do contrato de seguro desportivo cabe às federações desportivas, às 

entidades que explorem infraestruturas desportivas abertas ao público e às entidades 

que organizem provas ou manifestações desportivas. O disposto no presente decreto-lei 

não se aplica aos riscos decorrentes da prática de atividades desportivas desenvolvidas no 

âmbito do desporto escolar. 

 

 
12 O Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro que estabelece o regime jurídico do seguro 
desportivo obrigatório, foi alterado pela Lei n.º 27/2011, de 16 de junho. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-58896796-58896759
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-58896796-58896762
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2009-66413575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2009-66413575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2009-66413575
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A Lei n.º 54/2017, de 14 de julho13 regula o regime jurídico do contrato de trabalho do 

praticante desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de 

representação ou intermediação. A participação do praticante desportivo em 

competições promovidas por uma federação dotada de utilidade pública desportiva 

depende de prévio registo do contrato de trabalho desportivo na respetiva federação. 

No ato do registo do contrato de trabalho desportivo, a entidade empregadora desportiva 

deve fazer prova da aptidão médico-desportiva do praticante, bem como ter efetuado o 

correspondente seguro de acidentes de trabalho (n.os 1 e 4 do artigo 7.º).   

O contrato de trabalho desportivo não pode ter duração inferior a uma época nem 

superior a cinco épocas desportivas, e no caso do contrato de trabalho desportivo ser 

celebrado com menor não pode ter duração superior a três épocas desportivas. 

 

Ao atual regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho 

dos praticantes desportivos profissionais, regulado pela Lei n.º 27/2011, de 16 de junho, 

aplica-se, subsidiariamente, o regime de reparação de acidentes de trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (texto consolidado), em tudo o que não estiver 

especialmente regulado naquela lei. 

 

Para efeitos de aplicação da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, «é considerado acidente 

de trabalho14 aquele que se verifique no local15 e no tempo de trabalho e produza direta 

ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte 

redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte (n.º 1 do artigo 8.º). No 

entanto, a lei alarga o conceito de acidente de trabalho, conforme prevê o seu artigo 9.º.  

 

Ao abrigo da mencionada Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, todos os trabalhadores 

estão protegidos por uma apólice de seguro que engloba tanto a prestação dos cuidados 

 
13 Revogou a Lei n.º 28/98, de 26 de junho, que estabelece o regime Jurídico do Contrato de 
Trabalho do Praticante Desportivo. 
14  Neste âmbito leia-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (Processo 
175/14.1TUBRG.G1.S1). 
15 Entende-se por: a) «Local de trabalho» todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva 
dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja, direta ou indiretamente, sujeito ao controlo 
do empregador»; b) «Tempo de trabalho além do período normal de trabalho» o que precede o 
seu início, em atos de preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe segue, em atos 
também com ele relacionados, e ainda as interrupções normais ou forçosas de trabalho;  c) No 
caso de teletrabalho ou trabalho à distância, considera-se local de trabalho aquele que conste 
do acordo de teletrabalho. 

https://files.dre.pt/1s/2017/07/13500/0374303749.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/06/11500/0317903181.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58608980/202106111326/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58608980/202106111343/65952359/diploma/indice?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&types=SERIEI&numero=98%2F2009
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-58661980-58645852
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-58889832
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad04f67e747378178025815d002fe52e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad04f67e747378178025815d002fe52e?OpenDocument
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médicos, como o pagamento de eventuais indemnizações por incapacidades 

temporárias e permanentes. 

 

O acidente de trabalho pode determinar incapacidade temporária (parcial ou absoluta) 

ou permanente (pode ser parcial, absoluta para o trabalho habitual ou absoluta para 

todo e qualquer trabalho) para o trabalho. A determinação da incapacidade é efetuada 

de acordo com a tabela nacional de incapacidade por acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, nos termos do Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro.   

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito internacional  

Países analisados 

O enquadramento internacional é apresentado para os seguintes Estados-Membro da 

União Europeia: Espanha e França. 

ESPANHA 

Os atletas profissionais estão enquadrados no direito espanhol através do regime 

definido no Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio16, por el que se regula la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales.  

A definição de atleta profissional é apresentada no art.º 1º, sendo o contrato regulado 

nos art.os 4º e 5º, prevendo a alínea d) do artigo 13º que esta relação laboral se extinga 

“por morte ou lesão que produza incapacidade permanente total ou absoluta, ou 

incapacidade grave no atleta. O atleta ou seus beneficiários terão, nestes casos, direito 

a receber indenização de, no mínimo, seis mensalidades se a causa da morte ou lesão 

foi no exercício da modalidade. Tudo isto sem prejuízo das prestações da Segurança 

Social a que tinham direito”. Os direitos e obrigações desta relação laboral especial são 

regulados no art.º 7º deste diploma, mas também pelos artigos 4º e 5º do Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. A inclusão dos atletas profissionais entre as relações 

 
16  Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. Consultas efetuadas em 20/10/2022. 

https://dre.pt/application/conteudo/629107
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1#art4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1#art13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1#art7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20220908&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
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laborais de carater especial é realizada na alínea d) do n.º 1 do art.º 2º do Estatuto de 

los Trabajadores. 

A proteção social dos atletas foi enquadrada no Regime Geral da Segurança Social pelo 

Real Decreto 287/2003, de 7 de marzo, por el que se integra en el Régimen General de 

la Seguridad Social a los deportistas profesionales, especificamente pelo art.º 1º que 

refere os atletas incluídos no âmbito de aplicação do anteriormente citado Real Decreto 

1006/1985. O Regime Geral da Segurança Social é definido no Título II do Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. O conceito de acidente de trabalho é definido no art.º 

156º, a incapacidade temporal no Capítulo V, a incapacidade permanente contributiva 

no Capítulo XI, as lesões permanentes não incapacitantes no Capítulo XII (incluindo a 

questão da indemnização, regulada no art.º 201º), a antecipação da reforma por 

incapacidade no art.º 206 bis, a proteção da família por morte do beneficiário no Capítulo 

XIV. 

Adicionalmente, informamos que a proteção social dos atletas de alto nível 17  está 

enquadrada pelo n.º 4 do art.º 7º do regime geral da Segurança Social, definido no Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, e através da aplicação do Real Decreto 

971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

 

FRANÇA 

Em França, genericamente, segundo o art.º L311-2 do Code de la sécurité sociale18 são 

obrigatoriamente afiliados no regime geral da segurança social  “todas as pessoas, 

independentemente da sua nacionalidade, de ambos os sexos, empregadas ou a 

qualquer título ou em qualquer lugar, para um ou mais empregadores e 

independentemente do montante e natureza da sua remuneração, da forma, natureza 

ou validade do seu contrato”. A assistência social na incapacidade e na morte são 

reguladas pelos Títulos IV e VI do Livro III, e os acidentes de trabalho no Livro IV, sendo 

definidos no art.º L411-1 como: “seja qual for a causa, o acidente ocorrido pelo facto ou 

 
17 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10553/42674 
18  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações 
eletrónicas a referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo 
referência em contrário. Consultas efetuadas em 20/10/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20220908&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7074
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7074&p=20030408&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12313&p=19850627&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#tii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#a156
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#a156
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#cv-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#cxi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#cxii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#a201
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#cxiv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#cxiv
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10553/42674
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20220908&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14231
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742437
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006141620/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006141623/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006126892/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742977/2022-10-20/
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no decurso do trabalho a qualquer pessoa empregada ou a trabalhar, a qualquer título 

ou em qualquer lugar, para um ou vários empregadores ou empresários”.  

Os desportistas profissionais estão enquadrados no Capítulo II do Título II do Livro II do 

Code du sport, sendo definidos no art.º L222-2 como “qualquer pessoa cuja atividade 

remunerada seja o exercício de uma atividade desportiva em relação de subordinação 

legal com uma associação desportiva ou empresa referida nos artigos L122-2 e L122-

12”, sendo-lhe aplicáveis as disposições do Code du Travail referidas no art.º L222-2-1 

do Code du sport. O contrato de trabalho é regulado nos artigos L222-2-4 e L222-2-5. 

O acompanhamento médico dos atletas é regulado no Capítulo I do Título III do Livro II, 

sendo determinada a obrigatoriedade de contratação de seguros de responsabilidade 

civil por parte das associações, sociedade e federações desportivas no Capítulo I do 

Título II do Livro III. 

A Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau 

et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale introduziu diversas 

alterações, nomeadamente nos Code du sport e no Code de la sécurité sociale, 

relativamente à cobertura de acidentes de trabalho e doenças dos atletas de alto nível 

e desportistas profissionais. 

No entanto, existe um outro instrumento legal relevante sobre esta matéria. Em 2005 foi 

acordada uma Convention collective nationale du sport19. O artigo 4.3º da Convention 

collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 

determinava que, no caso dos acidentes de trabalho ou doenças profissionais, não se 

aplicava o período de carência do regime geral e era aumentada a duração da 

indemnização para 180 dias. O Capítulo X bis torna obrigatório um regime 

complementar de saúde para as empresas e assalariados do ramo desportivo, 

concretizado através do Accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un 

régime de frais de santé. O desporto profissional é abordado especificamente no 

Capítulo XII da Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, com a definição 

do contrato de trabalho do desportista profissional no art.º 12.3.1.1 entendida como o 

celebrado com qualquer pessoa cuja atividade remunerada resulte do exercício de uma 

atividade desportiva em relação de subordinação legal com uma associação desportiva 

ou empresa referida nos artigos L. 122-2 e L. 122-12 do Code du sport. Sobre a higiene 

 
19 https://code.travail.gouv.fr/convention-collective/2511-sport 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006151566/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071318/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031548967
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045294043/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547524/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547524/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034117194/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071318/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031537874/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031537876/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006151569/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006151574/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031535624
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071318/2022-10-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/2022-10-20/
https://code.travail.gouv.fr/convention-collective/2511-sport
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000023446884?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list#KALIARTI000023446884
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000017577652
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000017577652
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000045145688?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list#KALIARTI000045145688
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000032094221/?idConteneur=KALICONT000017577652
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000032094221/?idConteneur=KALICONT000017577652
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000017577670/?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000017577652
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000042104939?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list#KALIARTI000042104939
file:///C:/Users/apb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E5CW1BM3/Code%20du%20sport
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e segurança, o art.º 12.7.3.1 dispõe que, para cumprir as obrigações previstas no artigo 

12.3.1.3, o empregador deve zelar pela implementação dos meios necessários ao 

exercício da disciplina desportiva em causa. Isso também se aplica a instalações, 

assistência médica, fornecimento de equipamentos ou manutenção do corpo. Esta 

obrigação de meios é necessária nomeadamente devido ao risco de acidentes durante 

as competições e durante os treinos, riscos tornados mais perigosos no contexto do 

desporto profissional. Os acidentes de trabalho são abordados no art.º 12.10, 

estipulando que, independentemente da antiguidade, beneficiam das seguintes 

disposições: 

― manutenção do salário de referência em caso de doença ou acidente de 

trabalho, nas condições definidas no art.º 12.10.2; 

― pagamento de um montante fixo em caso de morte igual a pelo menos 300% 

do salário anual de referência; 

― indemnização por invalidez definida por referência ao regime básico de 

segurança social previsto no art.º L341-4 do Code de la sécurité sociale. 

O art.º 12.10.2 da Convenção prevê que a entidade patronal garantirá o vencimento de 

referência complementando o valor das ajudas de custo atribuídas pela caixa de seguro 

de doença primária, sendo estes subsídios devidos durante o período de paragem e até 

ao 90.º dia de paragem. Em todos os casos, a retoma pelo atleta da sua atividade, na 

sequência de acidente de trabalho ou doença profissional, só é considerada efetiva a 

partir do momento em que esteja apto a participar em todos os treinos e, portanto, nas 

competições. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, na atual 

Legislatura, com objeto conexo ao projeto de lei vertente, só se encontra pendente o 

Projeto de Lei n.º 311/XV/1.ª (PCP) — Revê o regime de reparação de acidentes de 

trabalho e de doenças profissionais, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 98/2009, 

de 4 de setembro, que também baixou à Comissão de Trabalho, Segurança Social e 

Inclusão.  

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000045145699?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list#KALIARTI000045145699
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000017577925?idConteneur=KALICONT000017577652&origin=list#KALIARTI000017577925
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742597
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/2022-10-20/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151930
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▪ Antecedentes parlamentares  

Na mesma base de dados, foi possível apurar que, sobre a temática dos acidentes de 

trabalho, na Legislatura anterior, foi apresentado o Projeto de Lei n.º 829/XV/1.ª (PCP) 

— Revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, 

procedendo à primeira alteração à Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (iniciativa 

caducada a 28 de março de 2022). 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

Foi promovida a apreciação pública desta iniciativa legislativa, com a sua publicação na 

Separata n.º 31/XV, DAR, de 18 de outubro de 2022, nos termos dos artigos 472.º e 

473.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, do artigo 

16.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e do artigo 134.º do Regimento, 

pelo período de 30 dias, de 18 de outubro a 17 de novembro de 2022. 

 

Os contributos recebidos podem ser consultados na página das iniciativas em 

apreciação pública desta Comissão. 
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de algumas questões relacionadas com o Desporto e a sua intrínseca ligação com o 

Direito. Pois, a par do Direito, também o Desporto é tão vasto que haveria muito a dizer, 

pelo que, cingindo-nos ao realmente importante, fazemos uma síntese da história do 

Desporto e referência à sua definição, uma abordagem à relação entre o Direito e o 

Desporto, nomeadamente no panorama nacional, a relevância do Desporto na nossa 

Constituição, e o que distingue o Desporto profissional do amadorismo. O segundo 

capítulo versa a temática do contrato de seguro, tendo como principal intuito fazer a 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=135781&img=29595&save=true
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https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/7133/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20MSE%20-%20%e2%80%9cOs%20acidentes%20de%20trabalho%20dos%20praticantes%20de%20desporto%20profissional%e2%80%9d%20-%20Francisco%20Vala.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/7133/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20MSE%20-%20%e2%80%9cOs%20acidentes%20de%20trabalho%20dos%20praticantes%20de%20desporto%20profissional%e2%80%9d%20-%20Francisco%20Vala.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/7133/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20MSE%20-%20%e2%80%9cOs%20acidentes%20de%20trabalho%20dos%20praticantes%20de%20desporto%20profissional%e2%80%9d%20-%20Francisco%20Vala.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/7133/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20MSE%20-%20%e2%80%9cOs%20acidentes%20de%20trabalho%20dos%20praticantes%20de%20desporto%20profissional%e2%80%9d%20-%20Francisco%20Vala.pdf
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distinção entre o seguro de acidente de trabalho por aplicabilidade da Lei n.º 98/2009, 

de 04 de Setembro, e o seguro desportivo obrigatório, por imposição da Lei nº 10/2009, 

de 10 de março. O praticante de Desporto profissional surge no nosso escrito como a 

personagem principal, caso de um filme se tratasse, como tal, no terceiro capítulo 

caracterizamos o seu contrato de trabalho e os moldes em que o mesmo se insere. Por 

último, no quarto capítulo, após uma análise geral à noção de acidente de trabalho, 

balanceamos os conceitos de nexo de causalidade e desgaste biológico na tentativa de 

deslindar a sua influência na caracterização de determinado evento como acidente de 

trabalho, nomeadamente no caso especial do desporto profissional.» 

 

 


