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ALTERAÇÃO DO REGIME DOS SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO DOS 

PRATICANTES DESPORTIVOS PROFISSIONAIS 

 

igora desde 2011 a Lei n.º 27/2011, de 16 

de Junho, que estabelece o regime 

específico relativo à reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho dos 

praticantes desportivos profissionais, regime 

este justificado pelo facto de estarem em causa 

profissões de desgaste rápido. 

PROJECTO DE LEI N.º 348/XV 

No passado mês de Outubro foi apresentado na 

Assembleia da República, por parte do grupo 

parlamentar do Partido Socialista, o Projecto de 

Lei n.º 348/XV, com vista à alteração do 

quadro legal relativo a esta questão, indo ao 

encontro das pretensões dos clubes e 

sociedades desportivas, da Federação 

Portuguesa de Futebol e da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional, que consideravam há 

muito necessária uma revisão da lei em vigor. 

ALTERAÇÕES RELEVANTES PREVISTAS NO 

PROJECTO DE LEI  

 Passa a ser exigido que os praticantes 

desportivos profissionais dêem o seu 
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consentimento explícito, no contrato de 

trabalho, para que o empregador faculte à 

seguradora todos os exames médicos 

realizados e relevantes para a apreciação do 

risco, consentimento esse fundamental para 

que a apreciação do risco seja o mais rigorosa 

possível. 

 No que diz respeito à incapacidade 

permanente parcial resultante de acidente 

de trabalho, passa a atender-se apenas a 

incapacidades iguais ou superiores a 5%, o 

que, na prática, reduz de forma muito 

significativa os casos de reparação aos 

desportistas profissionais nestes casos de 

incapacidade permanente parcial, 

justificando a já referida poupança na 

contratação dos seguros por parte das 

sociedades desportivas. 

 Passa a prever-se um regime de remição das 

pensões, que não está previsto na lei em 

vigor, sendo essa remissão apenas possível 

após a data em que o atleta complete ou 

teria completado 45 anos. 

 Prevê-se expressamente a possibilidade de 

revisão da incapacidade, a qual só poderá ser 

requerida no prazo de 10 anos a contar da 

data da alta clínica, prazo esse reduzido para 

3 anos no caso de, do acidente de trabalho, 

não resultar qualquer incapacidade 

permanente. 

 Passa a efectuar-se, em determinados casos, 

uma actualização da pensão a pagar ao 

praticante desportivo profissional após este 

completar 45 anos de idade ou após a data 

em que completaria os 45 anos, passando 

essa pensão a ter como base o montante 

máximo de 14 vezes a retribuição média 

mensal nacional apurada à data da alteração 

da pensão. 

NOTAS FINAIS 

O Projecto de Lei n.º 348/XV encontra-se, até 

ao próximo dia 17 de Novembro de 2022, em 

consulta pública, sendo expectável que o novo 

regime relativo à reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho dos 

praticantes desportivos profissionais venha a ser 

aprovado em termos muito semelhantes aos que 

constam do referido Projecto de Lei. 

 
José Carlos Silva 
jose.cs@caldeirapires.pt 
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