
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Correia, Lúcio Miguel Teixeira, 1973-

Contributo para um contrato de trabalho
desportivo : anotado : lei 28/98 de 26/06
http://hdl.handle.net/11067/5448
https://doi.org/10.34628/k64e-dn39

Metadados

Data de Publicação 2005

Palavras Chave Contrato desportivo profissional – Portugal, Atletas profissionais -
Estatuto legal, leis, etc. - Portugal

Tipo article

Revisão de Pares yes

Coleções [ULL-FD] LD, s. 2, n. 03 (2005)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:48:15Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/5448
https://doi.org/10.34628/k64e-dn39


CONTRIBUTO PARA UM CONTRATO 
DE TRABALHO DESPORTIVO - ANOTADO 

(LEI 28/98 DE 26/06) 

Lucio Correia 





CONTRIBUTO PARA UM CONTRATO 
DE TRABALHO DESPORTIVO - ANOTADO 

(LEI 28/98 DE 26/06) 1 

NOTA INTRODUTORIA 

Lticio Correia 

0 presente trabalho, e o resultado de urn interesse cada vez maior pelo 
Direito do Trabalho, e pela crescente complexidade que vem assumindo as 
rela~6es laborais corn a actividade desportiva em Portugal, tendo presente, 
que as rela~6es juridicas de trabalho e de desporto estao cada vez mais conexas, 
sendo o regime geral do contrato de trabalho incapaz de dar respostas 
totalmente adequadas a este vinculo laboral espedfico devido a sua natureza 
e caracteristicas pr6prias. 

Este tema, e singularmente importante para mim, em virtude dos dezoito 
anos que pratiquei a modalidade Rainha do panorama desportivo portugues: 
o Andebol. Tendo tido, a possibilidade, de poder concluir a Licenciatura em 
Direito, ao mesmo tempo que praticava desporto a urn nivel de alta competi~ao, 
a realiza~ao do presente trabalho, significa como que, o "coroar" de alguns 
anos de sacrificio que passei em, conseguir conciliar duas actividades muitas 
vezes incompativeis, dai o prazer enorme que tive, de poder escrever sabre 
urn tema que me acompanhou ao longo dos meus tiltimos onze anos. 

Por isso, quero agradecer ao Prof. Dr. Ant6nio Jose Moreira, nao so a 
oportunidade que me concedeu para efectivar este trabalho, mas tambem, o 
incentivo e apoio a realiza~ao do mesmo. 

Urn agradecimento muito especial ao Dr. Albino Mendes Baptista, 
verdadeira personalidade de referenda do Direito do Trabalho actual, por ter 
disponibilizado, algum do seu acervo bibliografico para a realiza~ao deste 
trabalho e que em muito o influenciou e enriqueceu e pelo apoio dado em 
horas certas. 

Aos Drs. Fcitima Dias Dinis e ao Dr. Vitor Cruz dos Santos da «Vitor 
Santos e Fcitima Dinis & Associados - Sociedade de Advogados», agrade~o as 
dicas e a paciencia que tiveram para comigo. 

1 Trabalho de p6s gradua~ao na Universidade Lusiada 
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Nao poderia igualmente deixar de agradecer a Federa<;:ao de Andebol de 
Portugal, principalmente ao seu carismatico Presidente Luis Santos, pela 
gentileza de ter acedido a coloca<;:ao na capa do meu trabalho da mascote 
(Utopias) do Campeonato do Mundo de Andebol de Seniores Masculinos, que 
se realizou em Janeiro de 2003 e, em que a nossa selec<;:ao atingiu a melhor 
classifica<;:ao de sempre. A todos o meu sincero agradecimento. 

CAPITULO I 

Disposi.;oes Gerais 

Art. l.Q (Objecto) - 0 presente diploma estabelece o regime juridico 
do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de forma.;ao 
desportiva. 

A crescente complexidade que vem assumindo a actividade desportiva em 
Portugal aliada a sua crescente profissionaliza<;:ao e, consequentemente, a 
traduzir-se numa actividade econ6mica de consideravel relevo, representa uma 
area de neg6cios florescente e bastante apetecivel, corn premencia sempre maior 
para gerar conflitos de interesses que suscitam paix6es quase irracionais e 
arrastam multid6es, cabendo, por isso, ao direito harmonizar e preencher lacunas 
do regime juridico do contrato de trabalho desportivo que e incapaz de dar 
respostas adequadas devido a natureza e especificidades deste vinculo juridico. 

Se outrora ninguem, ou quase ninguem, se afoitava a ligar pratica despor
tiva e contrato de trabalho, hoje todos, ou quase todos, aceitam a adesao. 

A Lei n.Q 1/90, de 13 de Janeiro, alterada pela Lei n.Q 19/96, de 25 de 
Junho, denominada Lei de Bases do Sistema Desportivo (LBSD), prescreveu no 
seu artigo 14.Q n.Q 4 que o regime juridico contratual dos praticantes desportivos 
profissionais seria definido por diploma proprio. 

Nao obstante o assinalavel atraso, esse diploma surgiu em 1995, atraves 
da publica<;:ao do Decreto - Lei n.Q 305/95 de 18 de Novembro, mais tarde 
revogado pela actual Lei n .Q 28/98, de 26 de Junho, que admitiu a figura do 
praticante I trabalhador desportivo, nao se incluindo no entanto os tecnicos ou 
treinadores, que de acordo corn o artigo 4.Q n.Q 4 da LBSD sao "meros" agentes 
desportivos, olvidando-se a sua imporHincia no panorama desportivo actual. 

por: 

462 

Art. 2. Q (Defini.;oes) - Para efeitos do presente diploma entende-se 

a) Contrato de trabalho desportivo aquele pelo qual o praticante des
portivo se obriga, mediante retribui.;ao, a prestar actividade despor
tiva a uma pessoa singular ou colectiva que promova ou participe 
em actividades desportivas, sob autoridade e a direc.;ao desta; 

b) Praticante desportivo profissional aquele que, atraves de contrato 
de trabalho desportivo e apos a necessaria forma.;ao tecnico - profis
sional, pratica uma modalidade desportiva como profissao exclusiva 
ou principal, auferindo por via dela uma retribui.;ao; 
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c) Contrato de forrna~ao desportiva o contrato celebrado entre urna 
entidade forrnadora e urn forrnando, nos terrnos do qual aquela se 
obriga a prestar a este a forrna~ao adequada ao desenvolvirnento da 
sua capacidade h~cnica e a aquisi~ao de conhecirnentos necessarios 
a pratica de urna rnodalidade desportiva, ficando 0 forrnando obri
gado a executar as tarefas inerentes a essa forrna~ao; 

d) Ernpresario desportivo a pessoa singular ou colectiva que, estando 
devidarnente credenciada, exer~a a actividade de representa~ao ou 
interrnedia~ao, ocasional ou perrnanente, rnediante rernunera~ao, 
na celebra~ao de contratos desportivos; 

e) Entidade forrnadora as pessoas singulares ou colectivas desportivas 
que garantarn urn arnbiente de trabalho e os rneios hurnanos e h~cni

cos adequados a forrna~ao desportiva a rninistrar; 
f) Forrnando os jovens praticantes que, tendo curnprido a escolaridade 

obrigatoria, tenharn idades cornpreendidas entre os 14 e os 18 anos 
e tenharn assinado o contrato de forrna~ao desportiva, tendo por 
firn a aprendizagern ou o aperfei~oarnento de urna rnodalidade des
portiva. 

Analisarei de momento apenas as duas primeiras alineas uma vez que as 
restantes serao objecto de analise nos capitulos respectivos, isto e, nos capitulos 
IV e VI. 

I - Quanto a alinea a), podemos afirmar que pela defini«;ao aqui prevista, 
estamos perante urn contrato de trabalho de natureza especial, que se distingue 
das definic;6es de contrato de trabalho estatuidas nos arts. 1152.Q do Codigo 
Civil e lO.Q do Codigo do Trabalho (antigo art.Q l.Q da LCT), come«;ando pelos 
sujeitos (praticante desportivo e entidade empregadora desportiva), depois 
quanto ao objecto (presta«;ao de uma actividade desportiva que e efemera, 
quando comparada corn as actividades laborais comuns ), e ainda, quanto a 
subordina«;ao juridica particularmente intensa do praticante relativamente ao 
empregador, que muitas vezes esmaece as fronteiras da sua vida profissional 
corn a sua vida privada. 

De qualquer forma, e de acordo corn o Prof. Dr. Joao Leal Amado « ..... o 
contrato regulado por esta lei se prefigura como urn contrato bidimensionat 
ou, se se preferir, urn contrato bifronte: estamos, e certo, perante urn contrato 
de trabalho ( desportivo ), mas outrossim per ante urn contra to de desporto 
(trabalhado ) .. .. .... Nao se trata, apenas, de qualificar desportivamente o subs
tantivo trabalho; trata-se bem assim, de qualificar laboralmente o substantivo 
desporto. » (Vinculac;ao versus Liberdade, Coimbra, Coimbra Editora 2002, 
pag. 79) 

Conclui-se, assim, que este contrato especial de trabalho nasce pela 
necessidade de coordenar o aspecto !aboral corn o aspecto desportivo e pela 
necessidade de harmonizar estes dois valores essenciais. 

11 - Relativamente a defini«;ao contida na alinea b), podemos afirmar, em 
born rigor, que qualquer praticante, ao celebrar urn contrato de trabalho des-
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portivo, prestando a sua actividade a uma entidade empregadora desportiva 
sob retribuic;ao, quer seja a titulo exclusivo ou secundario, e urn profissional. 

Distinguindo-se do praticante amador que nada aufere pela sua actividade 
desportiva, ou que aufere, uma mera compensac;ao das despesas efectuadas, 
sem ter, no entanto, caracter retributivo. 

Segundo o Prof. Dr. Joao Leal Amado, (in Contrato de Trabalho Desportivo
Anotado, Coimbra Editora 1995) existem duas acepc;oes de desportista 
profissional: 

- a acep~ao stricto sensu - aquele que exerce a actividade desportiva 
coma profissao exclusiva ou principal, isto e, aquele que depende 
economicamente da actividade desportiva par si prestada e em que a 
retribuic;ao auferida e meio de sustento e nao urn mero complemento 
e· I 

- a acep~ao lato sensu - «A qualidade de praticante desportivo 
profissional, lata sensu, resulta da celebrac;ao de contrato de trabalho 
desportivo, independentemente da configurac;ao federativa da moda-
lidade em causa, isto e, .. . de a respectiva federac;ao lhe conferir ou nao 
urn caracter profissional. ....... em suma, que o r6tulo podera nao corres-
ponder ao contetido, que o praticante podera ter urn estatuto jurfdico 
desportivo de amador e urn estatuto juridico-laboral de profissional, 
sendo que apenas este releva para efeitos da aplicac;ao do presente 
diploma - rnuito embora o primeiro se traduza, par vezes, num factor 
de obnubilac;ao do segundo (falso amadorismo, profissionalismo 
encapotado ).» (Contra to de Trabalho Desportivo - Anotado, Coimbra 
Editora 1995, pag. 19) 

No entanto, sern querer criticar tao douta opiniao, esta rigida qualificac;ao, 
a nosso ver restringe a amp la definic;ao prevista na alinea b) e, a nosso ver, 
esta pode sofrer algumas nuances, ou seja, quanta a 1. ~ acepc;ao nao nos choca 
a possibilidade da retribuic;ao auferida pelo praticante desportivo poder ser 
urn rnero complemento de outro tipo de rendimentos que ate podem nao advir, 
do exerdcio de outra actividade profissional, seguindo-se assim a definic;ao 
estatuida no artigo 2.Q b). 

E quanta a 2.il acepc;ao, afigura-se-nos de dificil aplicabilidade o facto da 
qualidade de praticante desportivo profissional, resultar, apenas da celebrac;ao 
de urn contrato de trabalho desportivo, olvidando-se par exemplo, urn mon
tante retributivo adequado, ao epiteto que se pretende atribuir 

Contudo, nada impede que a actividade desportiva seja profissionalmente 
prestada ao abrigo de urn outro contrato: par exemplo, contrato de prestac;ao 
de servic;os em certas modalidades nao colectivas (tenis, golfe, etc) em que o 
trabalhador e aut6nomo e em que este diploma nao se aplica. 

Considerando, no entanto, que a celebrac;ao de urn contrato de prestac;ao 
de servic;os desportivos ern rnodalidades colectivas deve ter urn caracter resi
dual, isto e, apenas devera ser utilizado em certas modalidades nao profissio
nalizadas e/ ou que 0 caracter competitivo nao tenha urn nivel elevado, em 

464 Lusiada. Direito. Lisboa, n .Q 3 (2005) 



Contributo para um Contra to de Trabalho Desportivo- Anotado (Lei n.Q 28/98 de 26/ 6), p. 459-526 

que o praticante desportivo goza de uma efectiva autonomia perante o 
"receptar" do servi~o, e uma subordina~ao jurfdica algo branda. 

Art. 3. Q (Direito subsidiario) - As rela~oes emergentes do contra to de 
trabalho desportivo aplicam-se, subsidiariamente, as regras aplicaveis ao 
contrato de trabalho. 

0 Legislador instituiu urn regime espedfico para o contrato de trabalho 
desportivo, devido as suas especialidades e natureza, atribuindo apenas urn 
caracter subsidiario ao regime geral de contrato de trabalho, o que significa 
que, em tudo o nao previsto neste regime especial, recorre-se ao regime geral, 
nao obstante, as peculiaridades desta rela~ao laboral despartiva. 

Corn a remissao efectuada par este artigo, acrescido do siH~ncio da presente 
Lei em certas materias, leva muitas vezes a aplica~ao de certos diplomas que 
olvidam a natureza da rela~ao laboral desportiva e nao conseguem dar solu~oes 
totalmente adequadas aos hiatos daqui resultantes, par exemplo, serao apli
caveis sem qualquer adapta~ao os regimes anteriormente contidos no Decreto
Lei 398183 de 2111 - Suspensao do Contrato de Trabalho (actualmente arts. 
333.Q, 334.Q e 335.Q a 349.Q do novo Codigo do Trabalho), ou da anterior Lei 651 
177, de 26108 - Lei da Greve (arts. 59l.Q a 606.Q do actual Codigo do Tra
balho )? Ou sera que, tera de existir alguma pondera<;:ao na aplica~ao de regimes 
jurfdicos previstos para o Regime Geral de Trabalho que nao podem ser 
aplicados per si a este Regime Jurfdico espedfico, sob pena, de desvirtuar este 
particular e caracterfstico diploma? Sem duvida, que esta questao e de diffcil 
resposta, contudo, a nosso ve1~ deve aceitar-se a aplica<;:ao dos diplomas, supra 
indicados, apesar de alguma adapta<;:ao ao caso concreto (ex vi este artigo 3.Q), 
ou seja, temos de imperativamente avaliar a situa~ao em analise e verificar se 
as consequencias da aplica~ao destas normas que nao foram concebidas para 
este espedfico Regime Jurfdico, nao o desvirtuam-no. 

Dai ter especial relevancia o direito de contrata<;:ao colectiva que os pra
ticantes despartivos gozam, merce do seu direito de liberdade sindical, corn a 
possibilidade das associa~oes, entretanto criadas, poderem filiar-se em 
organiza~oes sindicais internacionais (vide arts. 55.Q e 56.Q da CRP e arts. 475.Q 
a 523.Q do Codigo do Trabalho (revogando a antiga Lei Sindical Decreto-Lei 
n.Q 215-B I 75, de 30 I 04), sendo as conven~oes colectivas, urn instrumento privi
legiado de adequa~ao normativa as circunstancias particulares de cada 
modalidade (vide arts. 2.Q, 540.Q e seguintes do Codigo do Trabalho, que revo
garam o Decreto-Lei n. Q 519-C I 79, de 29 I 12 ), e em que as normas destes 
instrumentos de regulamenta~ao colectiva de trabalho, so poderao ser afastadas 
por contrato de trabalho, quando este estabele<;:a condi~oes mais favaraveis 
para o trabalhador I praticante despartivo e se daquelas disposi<;:oes nao resultar 
o contrario (art.Q 53l.Q em conjuga~ao corn o art.Q 4.Q do Codigo do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.Q 99 I 2003, de 27 de Agosto ). 
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Art. 4. 2 (Capacidade) 

n. 2 1 - 56 podem celebrar contratos de trabalho desportivo os menores 
que hajam completado 16 anos de idade e que reunam os requisitos exigidos 
pela lei geral do trabalho. 

n. 2 2 - 0 contra to de trabalho desportivo celebrado por menor deve ser 
igualmente subscrito pelo seu representante legal. 

n. 2 3 - E anulavel o contra to de trabalho celebrado corn viola~ao do 
disposto no ntimero anterior. 

Esta norma vem assim ao encontro do disposto dos arts. 122.2 e 123.Q da 
LCT, hoje em dia revogados pelos arts. 55.Q a 59.Q do novo Codigo do Trabalho 
que, conjugados corn o artigo 122.Q do Codigo Civil suscita, no entanto, algumas 
observa~6es. 

Desde logo, so os menores que hajam completado 16 anos, que tenha 
conclufdo a escolaridade obrigatoria e disponha de capacidade ffsica e psfquica 
adequadas ao posto de trabalho (art.Q 55.Q n.Q1 do Codigo do Trabalho) podem 
celebrar este contrato e prestar a correspondente actividade desportiva; antes 
disso, o menor padece de uma especie de incapacidade negocial de gozo, que 
provocara a nulidade do contrato de trabalho desportivo de que e titular, nos 
termos gerais de direito. 

Acrescida a esta eventual incapacidade, podera ainda advir uma incapa
cidade negocial de exerdcio, uma vez que o praticante desportivo menor nao 
pode por si so celebrar o contrato de trabalho, ou seja, este tera de ser obri
gatoriamente subscrito pelo seu representante legal, sob pena de anulabilidade 
como preve o n.Q 3. 

Regime este distinto do previsto no art.Q 58.Q n.Q 2 do Codigo do Trabalho 
que corresponde corn as devidas altera~6es ao art.Q 123.Q n.Q 3 da ja revogada 
LCT, que apenas exige como condi~ao de validade do contrato, a nao oposi~ao 
do representante legal, visando assim, salvaguardar os interesses do praticante 
desportivo menor tendo em conta a natureza particularmente estavel do 
vinculo que assume. 

Sendo certo que, no regime geral, a oposi~ao dos representantes legais de 
menores, bem como a revoga~ao da autoriza~ao exigida no n.Q 1 do art.Q 56.Q, 
podem ser declaradas a todo o tempo, tornando-se eficazes decorridos 30 dias, 
podendo este prazo ser reduzido ate metade, se se demonstrar a necessidade 
de frequencia de estabelecimento de ensino ou de ac~ao de forma~ao pro
fissional, nos termos do art.Q 58.Q n.Q 3 e 4 do Codigo do Trabalho. 

Por fim, de referir que, o contrato de trabalho declarado nulo ou anulado 
produz os seus efeitos como se fosse valido em rela~ao ao tempo durante o 
qual esteve em execu~ao ou, se durante a ac~ao continuar a ser executado, ate 
a data do transito em julgado da decisao judicial, conforme o disposto nos arts. 
115.Q e 116.Q do Codigo de Trabalho, correspondendo corn as devidas altera~6es 
ao revogado art.Q 15.Q da LCT. ' 
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Art. 5. Q (Forma) 

n .. Q 1 - Sem prejufzo no disposto em outras normas, na regulamenta~ao 
desportiva ou em instrumento de regulamenta~ao colectiva de trabalho, o 
contrato de trabalho desportivo e lavrado em duplicado, ficando cada uma 
das partes corn urn exemplar. 

n. Q 2 - 0 contra to de trabalho desportivo so e valido se for celebrado 
por escrito e assinado por ambas as partes, dele devendo constar: 

a) A identifica~ao das partes, incluindo a nacionalidade e a data de 
nascimento do praticante; 

b) A actividade desportiva que o praticante se obriga a prestar; 
c) 0 montante da retribui~ao; 
d) A data de inicio de produ~ao de efeitos de contrato; 
e) 0 termo de vigencia do contrato; 
f) A data da celebra~ao. 

n. Q 3 - Quando a retribui~ao for constitufda por uma parte certa e outra 
variavel, do contrato devera constar indica~ao da parte certa e, se nao for 
possfvel determinar a parte variavel, o estabelecimento das formas que 
esta pode revestir bem como dos criterios em fun~ao dos quais e calculada 
e paga. 

De acordo corn a regra geral prevista no art.Q 102.Q do C6digo de Trabalho 
a que corresponde em sentido identico ao revogado art.Q 6.Q da LCT, em 
conformidade corn o disposto no art.Q 219.Q do Cod. Civil, no contrato de 
trabalho impera a regra da consensualidade ou liberdade de forma: «A validade 
da declara\=ao negocial nao depende da observancia de forma especiat salvo 
quando a lei a exigir». No entanto, esta regra admite excep\=6es, sendo a mais 
importante delas a que diz respeito aos contratos de trabalho a termo, por 
for\=a do art.Q 103.Q n.Q 1 alinea c) do novo Codigo do Trabalho a que correspondia 
o art.Q 42.Q n.Ql da revogada LCCT. Sendo certo que, o contrato de trabalho 
desportivo e obrigatoriamente urn contrato a termo, torna-se indispensavel a 
sua redu\=ao a escrito, tendo a inobservancia legal consequencias completamente 
distintas do contrato de trabalho "normal". 

Nos termos do disposto no art.Q 13U n.Q 4 do Codigo de Trabalho a que 
corresponde corn as devidas altera\=6es ao revogado art.Q 42.Q n.Q 3 da LCCT, 
que considera contrato sem termo aquele em que falte a redu\=ao a escrito ou 
a assinatura das partes; enquanto que no contrato de trabalho desportivo, 
estando excluida a possibilidade de se verificar urn contrato sem termo, a 
preteri\=aO de forma legal podera implicar em ultimo caso a invalidade do 
contrato, em consonancia corn o art. 220.Q do Cod. Civil, sem prejuizo, do 
previsto nos arts. 115.Q e 116.Q do novo Codigo do Trabalho. 

No contrato de trabalho desportivo pode ser aposto urn termo suspensivo 
ou inicial (n.Q 2 d)), ou seja, a produ\=ao de efeitos pode ser diferida para 
momento posterior ao da respectiva celebra\=ao (vide arts. 278.Q do Cod. Civil 
e 127.Q do novo Codigo do Trabalho), sendo, no entanto, e de acordo corn o 
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Prof. Dr. Joao Leal Amado « ... a lei e omissa relativamente a condi<;ao resolutiva. 
Existe, todavia, urn aspecto que importa p6r em relevo: o contrato de trabalho 
desportivo e, por for<;a dessa mesma lei, urn contrato a termo; e, sobretudo o 
termo aqui e estabilizador e nao limitativo .... ou seja, a condi<;ao resolutiva, que 
em geral se traduz num elemento de precariza9ao, pode aqui assumir contornos 
de autentico instrumento de liberta9ao.>> (Contrato de Trabalho Desportivo -
Anotado, Coimbra Editora, pag. 32) 

Sendo de dificil aceita<;ao a aponibilidade por escrito de tal clausula que 
tambem contraria o Prindpio da Estabilidade no Emprego consagrado no art. 
53.Q da CRP. 

0 n.Q 3 do presente artigo vem na senda do disposto nos arts. 25l.Q, 252.Q 
e 253.Q do Codigo do Trabalho a que correspondiam os arts. 83.Q, 84.Q e 85.Q da 
revogada LCT (isto e, caracteriza como retribui<;ao certa a calculada em fun<;ao 
do tempo de trabalho, entendendo-se por retribui<;ao variavel a calculada em 
fun<;ao do rendimento de trabalho e, como retribui<;ao mista aquela que se 
compoe por uma parte certa e outra variavel), defini<;oes estas corn elasticidade 
suficiente para se poder aplicar ao contrato de trabalho desportivo e que visam 
assegurar ao praticante o entendimento do seu calculo de retribui<;ao. 

Art. 6.Q (Registo) 

n. Q 1 - A participa~ao do praticante desportivo em competi~oes promo
vidas por uma federa~ao dotada de utilidade publica desportiva depende 
de previo registo do contrato de trabalho desportivo na respectiva federa~ao. 

n. Q 2 - 0 regis to e efectuado nos term os que forem estabelecidos por 
regulamento federativo. 

n. Q 3 - 0 disposto nos numeros anteriores e aplicavel as modifica~oes 
que as partes introduzam no contrato. 

n.Q 4- No acto do registo do contrato de trabalho desportivo a entidade 
empregadora desportiva deve fazer prova de ter efectuado o correspondente 
seguro de acidentes de trabalho, sob pena de incorrer no disposto no artigo 
44.Q do Decreto-Lei n.Q 491/85, de 26 de Novembro. 

n. Q 5 - A falta de regis to do contra to ou das clausulas adicionais pre
sume-se de culpa exclusiva da entidade empregadora desportiva, salvo prova 
em contrario. 

Para habilitar o praticante desportivo a participar numa competi<;ao 
desportiva e necessaria a formalidade complementar de se proceder ao seu 
registo no organismo competente, tendo em conta a natureza da competi<;ao 
em que se inscreve, sendo certo que esta nao e uma condi<;ao de validade do 
contrato de trabalho desportivo, isto e, nao sofre de quaisquer vicios e produz 
efeitos entre os seus outorgantes, mas e ineficaz relativamente a federa<;ao, 
impedindo o praticante de participar em competi<;oes por esta promovidas ou 
que se disputem no seu seio. 

Dai que se conclua que o registo do contrato na federa<;ao nao tern caracter 
constitutivo, mas apenas declarativo. 
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Nas federa<;:oes desportivas em cuja modalidade se disputem competi<;:oes 
de cm·acter profissional (vide Decreto-Lei n. Q 303 I 99, de 06 I 08 ), deve ser 
constituido um organismo dotado de autonomia administrativa, tE~cnica e finan
ceira (Ligas Profissionais ), cabendo-lhe exercer as competencias da federa<;:ao 
em materia de organiza<;:ao, direc<;:ao e disciplina relativamente a essas com
peti<;:oes (arts. 24.Q da Lei de Bases do Sistema desportivo (LBSD) e 39.Q n.Q 1 
f) do Regime Juridico das Federa<;:oes Desportivas (RJFD), bem como «registar 
os contratos de trabalho dos respectivos praticantes desportivos profissionais>>. 

No entanto, e na nossa opiniao, por for<;:a do n.Q 2 do presente artigo, 
conjugado com o n.Q 2 do art. 39.Q do RJFD, o regulamento deste organismo 
aut6nomo (Ligas Profissionais ), quanto ao regis to dos contratos dos praticantes 
desportivos profissionais, deve obediencia aos termos definidos pelos estatutos 
federativos nessa materia, por respeito ao previsto no artigo 2l.Q do RJFD e ao 
protocolo celebrado entre a Federa<;:ao e a Liga Profissionat que norteia as 
rela<;:oes entre esse organismo aut6nomo, mas nao independente, e a respectiva 
Federa<;:ao (vide art. 40.Q do RJFD). 

De referir que o n.Q 4 deste artigo ja se encontra desactualizado, uma vez 
que o Decreto-Lei n.Q 491 I 85, de 26 de Novembro foi revogado sucessivamente 
pela Lei 116 I 99, de 04108, que veio instituir o regime geral das Contra
-Ordena<;:oes laborais, tendo por sua vez, si do revogada pela Lei n. Q 99 I 2003 
de 27 de Agosto que aprovou o novo C6digo de Trabalho e que agora estabelece 
os arts. 614.Q a 689.Q, em sentido semelhante ao regime anteriormente revogado. 

Contudo, aplaude-se a obrigatoriedade de exibi<;:ao de prova de realiza<;:ao 
de seguro de acidentes de trabalho obrigat6rio por parte da entidade empre
gadora desportiva, por determina<;:ao do Decreto-Lei n.Q 146193, de 26104 
coadjuvado pela Portaria n.Q 757193, de 26108, garantindo um esquema de 
apoio social ao praticante desportivo que assim nao fica desprovido de 
qualquer indemniza<;:ao em caso de invalidez permanente, morte, ou em caso 
de necessidade de pagamento despesas de tratamento ou internamento hospi
talar e ate de repatriamento se necessaria (art.Q 4.Q n.Q1 do Decreto-Lei supra 
referido). 

Art. 7. Q (Promessa de contra to de trabalho)- A promessa de contra to de 
trabalho desportivo so e valida se, alem dos elementos previstos na lei 
geral de trabalho, contiver indica~ao do inicio e do termo do contrato 
prometido ou a men~ao a que se refere a alinea b) do n.Q 2 do artigo 8.Q. 

0 contrato-promessa nao e um contrato atipico no ordenamento juridico 
laboral (previsto no art.Q 94.Q do novo C6digo do Trabalho a que corresponde 
com as devidas altera<;:oes ao art.Q 8.Q da revogada LCT; disciplinado nos arts. 
410.Q a 413.Q do Cod. Civil), pelo contrario, este pre-contrato, preliminar de um 
contrato de trabalho desportivo e cada vez mais frequente, visando, desta 
forma, sem infrac<;:ao de nenhum dos seus deveres laborais, que o praticante 
desportivo assuma a promessa de celebra<;:ao de um outro contrato com outra 
entidade empregadora desportiva, cujo infcio de execu<;:ao apenas ocorrera 
depois da cessa<;:ao do seu actual. 
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Este contrato bilateral pressup6e o consenso de duas declara<;6es de 
vontade contrapostas, em que a sua validade depende da verifica<;ao da 
indica<;ao do inicio e do termo do contrato prometido e da men<;ao dos requi
sitos a que se refere o n .Q 1 do art.Q 94.Q e, que faz depender a validade do 
contrato « ... se constar de documento, no qual se exprima, em termos ine
qufvocos, a vontade de o promitente ou promitentes se obrigarem a celebrar 
o contrato definitivo, a especie de trabalho a prestar e a respectiva retribui<;ao. >> 

Distinto sera o regime a aplicar em caso de incumprimento da promessa 
de celebra<;ao de contrato de trabalho desportivo, uma vez que atendendo a 
natureza pessoal da obriga<;ao assumida o n.Q 3 do art.Q 830.Q do Cod. Civil, 
declara inaplicavel a possibilidade de execu<;ao especffica do contrato promessa 
atraves de senten<;a que produza os efeitos da declara<;ao negocial do faltoso, 
remetendo-se para as normas gerais sobre o incumprimento da presta<;ao e 
obriga<;ao de indemniza<;ao (arts. 798.Q e segs. e 562.Q e segs. do Cod. Civil), 
sem prejufzo, do calculo da indemniza<;ao devida, apurada nos termos gerais 
e que, podera ate ser estabelecida por conven<;ao colectiva de trabalho (vide 
art.Q 6.Q n.Q 5 da CCT dos Jogadores Profissionais de Futebol, ex vi art.Q 4.Q e 
53l.Q do novo Codigo do Trabalho). 

Assim, nao obstante a aplica<;ao do regime geral do contrato de trabalho 
(arts. 442.Q e 830.Q do Cod. Civil), no regime previsto nos n.0

' 2 e 3 do artY 94.Q 
do novo Codigo do Trabalho, verifica-se que a celebra<;ao do contrato-promessa 
representa, para o praticante desportivo uma maior vincula<;ao e potencial
mente urn maior incomodo, em caso de incumprimento, do que para o traba
lhador comum, uma vez que, este nao possui a mesma liberdade de desvin
cula<;ao, (ou seja o praticante apenas pode desvincular-se se existir justa causa) 
traduzindo urn caracter particularmente estavel as obriga<;6es assumidas 
decorrentes da celebra<;ao do contrato prometido. 

Art. 8. Q (Dura~ao do contra to) 

n. 2 1 - 0 contra to de trabalho desportivo nao pode ter dura~ao inferior 
a uma epoca desportiva nem superior a oito epocas. 

n. 2 2 - Sem prejuizo do disposto no mimero anterior podem ser cele
brados por periodo inferior a uma epoca desportiva: 

a) Contratos de trabalho celebrados ap6s o inicio de uma epoca 
desportiva para vigorarem ate ao fim desta; 

b) Contratos de trabalho pelos quais o praticante desportivo seja con
tratado para participar numa competi~ao ou em determinado mime
ro de presta~oes que constituam uma unidade identificavel no 
ambito da respectiva modalidade desportiva. 

n. 2 3 - no caso a que se refere a alinea b) do ntimero anterior, nao e 
necessario que do contrato constem os elementos referidos nas alineas d) e 
e) do n.Q 2 do artigo 5. 2 • 
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n. 2 4 - Considera-se celebrado por uma epoca desportiva, ou para a 
epoca desportiva no decurso da qual for celebrado, 0 contrato em que falte 
a indica~ao do respectivo termo. 

n. 2 5 - Entende-se por epoca desportiva o periodo de tempo, nunca 
superior a 12 meses, durante o qual decorre a actividade desportiva, a fixar 
para cada modalidade pela respectiva federa~ao dotada de utilidade publica 
desportiva. 

Art. 9. 2 (Viola~ao das re gras sob re a dura~ao do contra to) - A viola~ao 
do disposto no n. 2 1 do artigo anterior determina a aplica~ao ao contra to em 
causa dos prazos minimo ou maximo admitidos. 

Coniorme ja foi referido, o contrato de trabalho desportivo, ao contrario 
do contrato de trabalho comum, e sempre urn contrato a termo justificado 
pela propria natureza da profissao em causa, e pela competi\=ao desportiva em 
que se insere, sendo a esmagadora maioria das vezes, urn contrato a termo 
certo, de acordo corn o n.Q 1 e n.Q 2 alinea a) e n .Q 4 do art.Q 8.2, e pouco 
frequentemente, urn contra to a termo incerto, de acordo corn a alinea b) do 
n.2 2, mas sempre urn contrato de trabalho corn uma dura\=ao temporal, mais 
ou menos, certa. 

Segundo a alinea b) do n.Q 2 do preceito em analise, o praticante desportivo 
e contratado para participar numa determinada competi\=ao (ex.: Competi\=oes 
Europeias de Futebol ou no Playoff da Liga de Basquetebol), estando a 
verifica\=ao do termo do contrato dependente dos resultados desportivos 
alcan\=ados pela entidade empregadora desportiva, pelo que, o contrato ficara 
sujeito a urn termo resolutivo incerto. 

Esta situa\=ao nao foi descurada pelo CCT dos Jogadores Profissionais de 
Futebol que no art.2 7.Q n .os 1, 2 e 3, preveem a extin\=ao do respectivo contrato 
« apos a realiza\=ao do ultimo jogo da competi\=ao a que se referia ou para que 
fora contratado», que assim ultrapassou a dificil questao, anteriormente pre
vista no ja revogado art.Q 46.Q n.Q 1 e 2 da LCCT, que exigia a demincia previa 
do contrato pelo empregador, sob pena da respectiva renova\=ao, que se aplica 
face a subsidariedade do regime geral do contrato de trabalho (art.Q 3.Q), e que 
foi olvidada pela presente Lei tendo esta situa\=ao pertinente, sido alterada 
devido a novidade estatuida nos arts. 140.Q n.2 2 e 388.Q n .Q 1 do novo Codigo 
do Trabalho, uma vez que no regime actual o contrato so se renova no final 
do termo estipulado na falta de declara£ao das partes em contrario, e, ao 
contrario do que sucedia no regime anterior, tern agora as partes, (a entidade 
empregadora o prazo de 15 dias, e o trabalhador de 8 dias) antes de o prazo 
estabelecido no contrato de trabalho expirar, de comunicar por escrito a contra 
parte a vontade de fazer cessar o contrato. 

Em suma, se eventualmente existiam duvidas quanta a aplicabilidade do 
antigo regime geral de trabalho (art.2 46.Q n.Q 1 e 2 da LCCT), a presente Lei; 
afigura-se-nos agora, em virtude das altera\=oes introduzidas pelo novo Codigo 
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do Trabalho, que confere a possibilidade quer empregador, quer ao praticante 
desportivo de obstar a renova<;ao do contrato de trabalho, a nosso ver, nao nos 
resta quaisquer dtividas quanto a aplica<;ao dos arts. 388.Q e 140 n.Q 2 do novo 
Codigo a Lei n.Q 28/98, de 26 de Junho ex vi o art.Q 3.Q do mesmo diploma e 
ao canicter bilateral que agora assume a renova<;ao. 

Relativamente a dura<;ao do contrato de trabalho desportivo, e de acordo 
corn Romano Martinez, « O contrato de trabalho desportivo e celebrado neces
sariamente a termo certo» (Direito do Trabalho, vol. 11, 2.Q Tomo, pag. 87), 
podendo existir excep<;oes a celebra<;ao de contratos por periodos inferiores a 
uma epoca prevista no n.Q 1 (vide alineas do n.Q 2, dando a alinea b) guarida 
a figura do termo incerto ). 

Tambem o Dr. Albino Mendes Baptista, na senda da opiniao do Autor 
anteriormente referido defende que (in A compensa<;ao de antiguidade a que 
se refere o art.Q 46.Q n.Q 3 da LCCT, e aplicavel ao contrato de trabalho des
portivo?, RMP, n .Q 85, 2001, pp. 145-6) «O legislador quis manifestamente 
garantir a liberdade de contrata<;ao do praticante desportivo, exonerando-o de 
qualquer vincula<;ao indeterminada>> 

Nao existindo, no entanto, e a nosso ver bem, quaisquer excep<;oes ao 
prazo maxima (8 epocas), de acordo corn o art.Q 9.Q da presente Lei. Corn 
efeito, uma profissao de desgaste rapido, que requer urn aperfei<;oamento fisico 
e uma condi<;ao atletica apurada, deve ser compativel corn a juventude e pouco 
frequentemente ultrapassara os 30 a 35 anos, devendo por isso o praticante 
desportivo abandonar a carreira desportiva relativamente jovem, o que explica 
a inexistencia de excep<;oes ao prazo (bastante longo apesar de tu do) maxima 
de dura<;ao do contrato de trabalho desportivo. 

Art. 10. Q (Direito de imagem) 

n. Q 1 - Todo o praticante desportivo profissional tern direito a utilizar 
a sua imagem publica ligada a pni.tica desportiva e a opor-se a que outrem 
a use ilicitamente para explora~iio comercial ou para outros fins economicos. 

n. Q 2 - Fica ressalvado o direito de uso de imagem do colectivo dos 
praticantes, o qual podera ser objecto de regulamenta~iio em sede de con
trata~iio colectiva. 

De acordo corn o n .Q 1 do art.Q 79.Q do Cod. Civil, em consonancia corn o 
art.Q 26.Q n.Q 1 da CRP, << ... o retrato de uma pessoa nao pode ser exposto, 
reproduzido ou lan<;ado no comercio sem o consentimento dela>>, ressalvando 
o n.Q 2 do mesmo artigo do Cod. Civil que <<nao e necessaria o consentimento 
da pessoa retractada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo 
que desempenhe, exigencias de policia ou de justi<;a, finalidades cientificas, 
didacticas ou culturais, ou quando a reprodu<;ao de imagem vier enquadrada 
na de lugares ptiblicos, ou na de factos de interesse publico ou que hajam 
decorrido publicamente>>. 
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Cabe ao praticante desportivo individual a opos1c;:ao a que outrem use 
ilicitamente a sua imagem para fins comerciais, ao contr<irio do que sucede na 
utilizac;:ao da imagem do colectivo de praticante ( equipas ), cuja oposic;:ao per
tence a entidade empregadora. 

Numa altura em que os investimentos publicit<irios sao cada vez maiores, 
potenciando a imagem dos praticantes individuais, ou pertencentes a moda
lidades colectivas, a figuras endeusadas, corn as "devidas" contrapartidas para 
os clubes ou sociedades desportivas que os empregam que projectam produtos 
ligados ou nao a pratica desportiva ou a modalidade que praticam, e que 
elevam esses mesmos produtos a urn numero de vendas verdadeiramente inatin
giveis anteriormente, merce da sua imagem de grandes atletas, verificamos 
que progressivamente e de forma inelutavel 0 desporto sera urn dos maiores, 
senao o maior baluarte da publicidade actual. 

Dai que os Tribunais tenham uma atenc;:ao especial a protecc;:ao da imagem 
publica dos atletas e a sua utilizac;:ao sem a sua autorizac;:ao (vide por todos 
Ac6rdao do Tribunal da Relac;:ao de Lisboa, de 28/01/1999, proibindo a comer
cializac;:ao de cromos e cadernetas corn a imagem de jogadores de futebol sem 
a sua autorizac;:ao ou do Sindicato Nacional dos Jogadores Profissionais de 
Futebol, in Jose Manuel Meirim, 0 Desporto nos Tribunais, pags. 159 a 162, 
Centro de Estudos e Formac;:ao Desportiva, 2001) 

Art. 11. Q (Periodo Experimental) 

n. Q 1 - A dura~ao do periodo experimental nao pode exceder, em 
qualquer caso, 30 dias, considerando-se reduzido a este periodo em caso de 
estipula~ao superior. 

n. Q 2 - Relativamente ao primeiro contrato de trabalho celebrado apos 
a vigencia de urn contrato de forma~ao, nao existe periodo experimental 
caso o contrato seja celebrado corn a entidade formadora. 

n. Q 3 - Considera-se, em qualquer caso, cessado o periodo experimental 
quando se verifique, pelo menos, uma das seguintes situa~oes: 

a) Quando o praticante participe, pela primeira vez, em competi~ao 
ao servi~o da entidade empregadora desportiva, nas modalidades 
em cuja regulamenta~ao tal participa~ao impe~a ou limite a partici
pa~ao do praticante ao servi~o de outra entidade empregadora ou 
na mesma competi~ao; 

b) Quando o praticante desportivo sofra lesao desportiva que o impe~a 
de praticar a modalidade para que foi contratado e que se prolongue 
para alE~m do periodo experimental. 

0 periodo experimental corresponde ao periodo inicial de execuc;:ao do 
contrato, tern uma importancia decisiva para a estabilizac;:ao do respectivo vin
culo, proporcionando a entidade empregadora desportiva a avaliac;:ao das apti
d6es do trabalhador I praticante desportivo, bem como aferir a este as condic;:6es 
e ambiente de trabalho em que vai exercer a sua actividade desportiva. 
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:E por isso que qualquer das partes pode no perfodo maximo de 30 dias 
(considerando-se reduzido a este perfodo em caso de estipula~ao superior), 
rescindir o contrato de trabalho desportivo, sem incorrer em responsabilidade 
civil pelo incumprimento do mesmo, nos termos conjugados dos arts. 104.Q a 
108.Q do Codigo do Trabalho e 27.Q n.Q 2 da presente Lei. a que correspondem 
corn as devidas altera~6es aos arts. 43.Q n.Q 1, 55.Q n.Q 2 da LCCT, revogados 
corn a entrada em vigor do novo Codigo do Trabalho. 

Face ao supra referido, o perfodo experimental tern para o trabalhador I 
I praticante desportivo uma importancia transcendente comparado corn o 
trabalhador "comum", uma vez que a este so lhe e permitido rescindir, sem 
responsabilidade civil neste momento, enquanto que para o trabalhador a 
termo comum "basta-lhe" emitir atempadamente o pre-aviso ao empregador 
comunicando-lhe a cessa~ao do contrato de trabalho independentemente de 
existir justa causa e corn a antecedencia minima de 30 dias, conforme o contrato 
tenha dura~ao igual ou superior a 6 meses, ou de 15 dias, se for de dura~ao 
inferior, de acordo corn o art.Q 447.Q do Codigo do Trabalho a que corresponde 
aos antigos arts. 38.Q e 52.Q n.Q 5 e 7 da LCCT, ora revogados. 

Prescreve o n.Q 2 deste artigo, referindo que no caso de o contrato de 
trabalho desportivo seja celebrado corn a entidade formadora, apos a vigencia 
de urn contrato de forma~ao, nao existe perfodo experimental, o que a nosso 
ver, e totalmente correcto face ao conhecimento mutuo e previo da entidade 
empregadora desportiva e do praticante desportivo, relativamente as aptid6es 
do atleta e as condi~6es de realiza~ao de trabalho desportivo esperadas, da 
mesma forma se for celebrado novo contrato de trabalho desportivo entre os 
mesmos sujeitos. 

Quanto as situa~6es previstas no n.Q 3, diga-se que faz todo 0 sentido a 
respectiva cessa~ao do perfodo experimental, sob pena de estarmos perante 
urn flagrante abuso de direito (art.Q 334.Q do Cod. Civil) por parte da entidade 
empregadora desportiva e, por consequencia, a urn total abandono dos direitos 
e garantias do praticante desportivo se se optasse por uma solu~ao contraria. 
(vide art.Q 53.Q CRP). 

CAPITULO 11 

Direitos, deveres e garantias das partes 

Art. 12 . . Q (Deveres da entidade empregadora desportiva) - Sao deveres 
da entidade empregadora, em especial: 

a) Proporcionar aos praticantes desportivos as condi~oes necessarias 
a participa~ao desportiva, bem como a participa~ao efectiva nos 
treinos e outras actividades preparat6rias ou instrumentais da 
competi~ao desportiva; 

b) Submeter os praticantes aos exames e tratamentos clinicos neces
sarios a pratica desportiva; 
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c) Permitir que os praticantes, em conformidade corn o previsto nos 
regulamentos federativos, participem nos trabalhos de prepara~ao 
e integrem as selec~oes ou representa~oes nacionais. 

Incumbe a qualquer entidade empregadora, desportiva ou nao, os deveres 
previstos no art.Q 120.Q do Codigo do Trabalho, antigo art.Q 19.Q da LCT e que 
se podem classificar, segundo a formula do Prof. Dr. Motta Veiga (Li<;6es de 
Direito do Trabalho, 81! Edi<;ao, Universidade Lusfada 2000, pags. 347 e 348) 
« ... em tres grupos: deveres de urbanidade (alfnea a)), deveres de assistencia 
(alfneas c) a f), completados pelos arts. 40.Q, 4l.Q e 42.Q da LCT) e deveres de 
coopera<;ao e ocupa<;ao efectiva. >>, uma vez que « ... cumpre ao empresario 
proporcionar ao trabalhador as condi<;6es indispensaveis ao efectivo 
cumprimento da obriga<;ao assumida por este, trata-se do dever de coopera<;ao 
creditoria, nos precisos termos do art.Q 813.Q do Cod. Civil.>> e que esta directa 
e logicamente ligado corn aquilo que a doutrina germanica designa por dever 
de ocupa<;ao efectiva « ... ou seja, a obriga<;ao de facultar efectivamente ao 
trabalhador a execu<;ao do seu trabalho, nao o mantendo inactivo.>>. Para alem 
da obriga<;ao principal que lhe compete, nos termos acordados do contrato 
que e 0 pagamento da retribui<;ao (alfnea b)) e que sera analisada adiante no 
artigo 14.Q do actual diploma. 

No entanto, devido a especialidade deste diploma deve atender-se em 
primeiro lugar, ao respeito dos deveres estatufdos no presente artigo, sem no 
entanto, olvidar os supra referidos porque tern urn caracter subsidiario, mas 
igualmente de atendibilidade imperativa (art.Q 3.Q do presente diploma). 

Cumpre agora analisar a alfnea a) deste artigo; assim, ao conferir ao 
praticante desportivo 0 direito as condi<;6es necessarias a participa<;ao despor
tiva (que na minha opiniao extravasam as meras condi<;oes de trabalho mas 
tambem devem estar contidas condi<;6es psicologicas que se traduzem num 
ambiente de trabalho favoravel a pratica desportiva), bem como a participa~ao 
efectiva nos treinos e outras actividades preparatorias ou instrumentais da 
competi<;ao desportiva, que nao significa que 0 praticante desportivo adquira 
o direito de participar nas competi<;6es, mas sim o dever da entidade empre
gadora desportiva em nao impedir de participar 0 trabalhador desportivo nos 
treinos e nas outras actividades preparatorias ou instrumentais da competi<;ao 
(por ex. visionamento de videos de equipas adversarias, ou impedir a sua 
presen<;a em reuni6es de equipa, ou ainda, coloca-lo a treinar a parte do restante 
grupo de trabalho para for<;ar uma cessa<;ao do contra to de trabalho desportivo) 
salvo lesao, san<;ao disciplinar ou suspensao preventiva, nos termos do art.Q 
417.Q do novo Codigo do Trabalho, (antigo art.Q ll.Q da LCCT), conjugados corn 
os arts. 366.Q a 368.Q do diploma anteriormente referido a que corresponde aos 
revogados artigos 27.Q e 28.Q da LCT. 

Relativamente a aline a b), enaltece-se a obriga<;ao da entidade emprega
dora desportiva de submeter os praticantes desportivos aos exames e trata
mentos clfnicos necessarios a pratica da actividade desportiva, mas na nossa 
opiniao, olvida-se uma questao importante, que consiste na obriga<;ao de reali-
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za<;:ao de urn seguro desportivo obrigat6rio destinados aos praticantes profis
sionais e aos formandos que participem em provas profissionais ou aos atletas 
nao profissionais que participem em competi<;:6es disputadas em regime de 
alta competi<;:ao, que cubram riscos de acidentes pessoais inerentes a actividade 
desportiva, bem como riscos de doen<;:a, morte, invalidez para a pratica do 
desporto ou por causa da mesma, incluindo os riscos decorrentes de transportes 
e viagens em qualquer parte do mundo. 

E que, nao obstante esta obriga<;:ao estar prevista no, art.Q 2.Q do Decreto
-Lei n.Q 146/93, de 26/04, (corn a regulamenta<;:ao dos capitais minimos 
obrigat6rios previstos na Portaria n.Q 757/93, de 26/ 08), e a realiza<;:ao do 
seguro desportivo do praticante profissional competir, nas modalidades indi
viduais, ao praticante e nas colectivas ao clube ou sociedade corn fins despor
tivos ou seus agrupamentos (vide art.Q 7.Q n.Q 2 do referido Decreto-Lei), deveria 
ser contemplada como obriga<;:ao contratual e especialmente sancionat6ria para 
a entidade empregadora desportiva que participa em competi<;:6es de natureza 
profissional, que e a principal beneficiaria da actividade do praticante pro
fissional. 

Nao fazendo muito sentido, a nosso ver, a aplica<;:ao de san<;:ao igual as 
Federa<;:6es desportivas que aceitam a inscri<;:ao de agente desportivo nao abran
gido pelo seguro obrigat6rio para participar em competi<;:6es nao profissionais, 
que organizem competi<;:6es desportivas · sem terem celebrado o respectivo 
seguro, respondendo nos mesmos termos em que responderia a empresa segu
radora se houvesse seguro, quando temos competi<;:6es de natureza totalmente 
distintas, corn praticantes de nivel e obriga<;:6es completamente diferentes (vide 
art.Q 10.Q nY 1 do Decreto-Lei n .Q 146/93, de 26/04). 

A questao acima despoletada torna-se ainda mais pertinente, devido a 
recente publica<;:ao da Lei n .Q 8/2003, de 12 de Maio em que estabelece urn 
regime espedfico de repara<;:ao dos danos emergentes de acidentes de trabalho 
dos praticantes desportivos profissionais, constituindo este diploma uma espe
cificidade a Lei n.Q 100/97, de 13/09, (prevista para o regime geral de trabalho 
cuja aplica<;:ao torna-se agora de caracter subsidiario, de acordo corn o art.Q 6.Q 
dessa Lei, que como sabemos sera revogado corn a entrada em vigor de normas 
espedficas regulamentares, em virtude do estatuido no art.Q 2l.Q n.Q 2 alinea 
g) da Lei n.Q 99/2003, de 27 de Agosto que aprovou o novo C6digo do Trabalho), 
refor<;:ando a importancia da realiza<;:ao destes seguros desportivos e, da obriga
toriedade deste clever, merecendo, a nosso ver, ser plasmado, como clever da 
entidade empregadora desportiva no artigo em analise, impendendo sobre si 
uma maior responsabilidade na protec<;:ao do praticante desportivo profis
sional. 

A alinea c) deste artigo contempla a obriga<;:ao da entidade empregadora 
desportiva "autorizar" que os praticantes participem nos trabalhos das selec
<;:6es ou representa<;:6es nacionais, sendo ilicito qualquer comportamento da 
entidade patronal desportiva que vise impedir essa participa<;:ao, podendo o 
praticante desportivo desobedecer a qualquer ordem nesse sentido, uma vez 
que se trata de uma ordem ilegal cedendo assim o seu clever de obediencia a 
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entidade empregadora desportiva, permitindo-lhe realizar aquilo que a LBSD 
no seu art.Q 26.Q classifica, e bem, coma missao de interesse publico estando 
acima de quaisquer interesses individuais ou desportivos das entidades empre
gadoras. 

Por fim, tendo em conta as particularidades de uma actividade desportiva 
profissional e as particularidades do seu exercfcio, o artigo omite mais uma 
questao que julgo ser pertinente e que devia figurar nos deveres das entidades 
empregadoras desportivas por imposi<;ao legal, principahnente enquanto par
ticipantes de competi<;oes de natureza profissional que e a obriga<;ao contri
butiva dos clubes e sociedades desportivas que participam em modalidades 
colectivas e nao so, perante a Seguran<;a Social. 

Numa altura de grande dificuldade em que se encontra o Sistema da 
Seguran<;a Social em Portugal ( devido a enorme evasao por um la do e a enonne 
sobrecarga de utentes por outro ), tendo em conta a dura<;ao curta das carreiras 
profissionais desportivas em que a contribui<;ao deve ser vista nao coma um 
fardo para os contribuintes, mas coma razao de ser do proprio sistema, devendo 
este criar condi<;6es para uma mudan<;a de mentalidade dos diversos agentes 
desportivos. Deveria este clever estar previsto neste artigo (aproveitando as 
benesses concedidas pela Lei e Governo, vide as taxas contributivas para a 
Seguran<;a Social, estabelecidas no art.Q 15.Q do Decreto-Lei n.Q 119 I 99 e ainda 
os Decreto-Lei n.Q 300189, de 04109 para os jogadores de futebol profissional 
e Portaria n.Q 456 I 97, de 11 I 07 para os jogadores profissionais de basquetebol), 
visando prevenir a evasao ao mesmo por parte de todos os agentes envolvidos 
e tentar assegurar um futuro mais abonado, ou mais justo, para os praticantes 
desportivos, que cedo tenninam uma carreira profissional, muitas vezes nao 
acautelada do panto de vista financeiro, e que enfrentam dificuldades em 
exercer uma outra profissao, que nao esteja ligada a modalidade que prece
dentemente praticavam (na trilha do nosso entendimento, veja-se o art.Q 69.Q 
da novissima proposta de Lei de Bases do Sistema Desportivo n.Q 80 /IX, que 
esperamos que em breve esteja em vigor e que nos diz: «0 Estado assegura 
uma protec<;ao social adequada aos desportistas profissionais e aos desportistas 
de alta competi<;ao, sendo a sua integra<;ao no sistema de seguran<;a social 
definida por diploma proprio». 

Tendo as entidades empregadoras desportivas uma importancia muito 
maiot~ do que as outras entidades empregadoras, devido a temporalidade das 
carreiras dos seus trabalhadores, nao obstante a total inadequa<;ao do actual 
do Sistema de Seguran<;a Social, quanta aos desportistas profissionais. 

Quanta ao controverso clever de ocupa<;ao efectiva, falarei no artigo 
seguinte, pelo que irei agora falar de uma questao conexa e cada vez mais 
frequente com esse clever que e o problema das "Equipas B" e a consequente 
viola<;ao do clever supra referido. 
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0 problema das "Equipas B" e as razoes de sua existencia 

E cada vez mais frequente, nos inicios de epoca, os Clubes alegarem as 
muito subjectivas raz6es de ordem tecnica para afastar o praticante desportivo 
do grupo normal de trabalho que segundo a entidade empregadora desportiva 
e muito numeroso e inseri-los nas "Equipas B", ou ainda, inseri-los no chamado 
grupo de dispensaveis e coloca-los a treinar a parte dos restantes colegas, em 
que e elaborado urn programa de trabalho distinto do outro grupo e que muitas 
vezes e realizado a urn horario tambem diferente. 

Ora quando urn praticante desportivo e contratado por urn Clube, nao e, 
em principio, contratado para jogar na "Equipa B" (vide Regulamento espedfico 
para a inscri~ao de "Equipas B" dos Clubes que disputam a Superliga, no 
Campeonato Nacional da II Divisao B- Comunicado Oficial n.Q 130, de 2/11/ 
I 2000, da FPF), porem sucede corn frequencia, que corn a mudan~a de treinador 
e a contrata~ao de novos jogadores, os atletas passam a deter o estatuto de 
dispensaveis, sendo por vezes afastados do grupo normal de trabalho, passam 
a ser considerados como responsaveis pelos insucessos da equipa, sendo rene
gados para estas equipas, que como veremos de seguida foram criadas corn 
outros intuitos. 

De acordo corn o Dr. Albino Mendes Baptista (in Estudos em homenagem 
ao Prof. Dr. Raul Ventura - Grupo normal de trabalho, Equipas B e clever de 
ocupa~ao efectiva do praticante desportivo, FDUL 2003, p. 825 e vide por 
todos em Direito Laboral Desportivo - Estudos, Volume I - Quid Juris? -
sociedade editora, Lisboa 2003, pags. 9 a 24) «OS praticantes desportivos sujeitos 
quase inevitavelmente a cenarios assim configurados, tern de ser minimamente 
protegidos, o que nao e compatfvel, em caso algum, corn o afastamento do 
grupo normal de trabalho, que se traduz em verdadeiras viola~6es do clever 
de ocupa~ao efectiva.» 

Efectivamente, as "Equip as B", nao devem ser consideradas corn urn 
"reservat6rio de material excedente", a sua razao de ser, surge como uma 
forma de os jogadores jovens ganharem urn ritmo competitivo diferente dos 
escal6es de forma~ao e consequentemente amadurecerem, para mais tarde, 
poderem integrar o plantel da equipa principal. 

A incorpora~ao de urn praticante desportivo na equipa B, nao pode cons
tituir urn mecanismo de gerencia de planteis numerosos, deixados ao livre 
arbitrio das op~6es do treinador que nao poucas vezes tern urn papel revolu
cionador na renova~ao completa de urn plantel, e que, por motivos por vezes 
poucos transparentes, colocam jogadores titulares durante toda uma epoca 
desportiva e corn internacionaliza~6es frequentes, repentinamente e qui ~a 
incompreensivelmente ao servi~o da "Equipa B", como forma de ostraciza~ao 
do atleta e de pressao sobre o mesmo visando uma resolu~ao do contrato antes 
tempo. 

Mais uma vez, de acordo corn o Dr. Albino Mendes Baptista, (Estudos em 
homenagem ao Prof. Dr. Raul Ventura, cit. p. 829 e em Direito Laboral Des
portivo - Estudos, Volume I - Quid Juris? - sociedade editora, Lisboa 2003, 
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pags. 20 e 21) as situa<;:oes em que os atletas passam temporariamente a integrar 
a "Equipa B" sao: 

« 1 ~ Processo de amadurecimento e obten<;:ao de ritmo competitivo; 
2il Ma forma, fisica ou psicologica, do praticante desportivo, que tern 

de ser necessariamente temporaria (de outro modo teria de ser 
encontrada pelas partes uma solu<;:ao desoneratoria ), e que, em caso 
de litigio, teria de ser demonstrada pelo Clube, como pressuposto 
constitutivo do direito. 

3~ Recupera<;:ao de lesoes ffsicas, para que o praticante desportivo 
adquira o normal ritmo competitivo. 

4~ Comportamento desportivo incorrecto do atleta, como consequencia 
do exercfcio da ac<;:ao disciplinar.» 

Assim sendo, temos de atentar a forma de execu<;:ao do contrato de tra
balho desportivo e verificar a existencia de urn eventual atropelo ao clever de 
ocupa<;:ao efectiva por parte da entidade empregadora desportiva, incorrendo 
por isso numa viola<;:ao dos seus deveres contratuais. 

Por isso, e totalmente de acordo corn o Prof. Dr. A. Menezes Cordeiro 
(Manual de Direito do Trabalho, Coimbra, p. 788) «na situa<;:ao jurfdica laboral 
o risco corre pela entidade empregadora>>, a nosso ver, desportiva ou nao, 
sendo desrazoavel pelas razoes ja indicadas que seja subvertida a razao de ser 
das "Equipas B", pelo facto dos dirigentes e treinadores nao conseguir gerir o 
mimero de recursos humanos que tern a sua disposi<;:ao, bem como os econo
micos, podendo a inser<;:ao dos praticantes desportivos nestas equipas afectar 
decisivamente o seu rendimento desportivo e a sua condi<;:ao psicologica neces
saria para obten<;:ao de sucessos desportivos, comprometendo nao poucas vezes 
o seu futuro desportivo. 

Art. 13. 2 (Deveres do praticante desportivo)- Sao deveres do praticante 
desportivo, em especial: 

a) Prestar a actividade desportiva para que foi contratado, participando 
nos treinos, estagios e outras sessoes preparat6rias das competi~oes 
corn a aplica~ao e a diligencia correspondentes as suas condi~oes 
psicofisicas e h~cnicas e, bem assim, de acordo corn as regras da 
respectiva modalidade desportiva e corn as instru~oes da entidade 
empregadora desportiva; 

b) Participar nos trabalhos de prepara~ao e integrar as selec~oes ou 
representa~oes nacionais; 

c) Preservar as condi~oes fisicas que lhe permitam participar na com
peti~ao desportiva objecto do contrato; 

d) Submeter-se aos exames e tratamento clfnicos necessarios a pratica 
desportiva; 

e) Conformar-se, no exerdcio da actividade desportiva, corn as regras 
pr6prias da disciplina e da etica desportivas. 
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Da mesma forma que para a entidade empregadora desportiva, para 
ah~m dos deveres previstos no artigo supra referido, impendem os deveres 
previstos no ja citado art.Q 120.Q do novo Cod. do Trabalho, para o praticante 
desportivo aos deveres previstos neste artigo acrescem, por for<_;:a do art.Q 3.Q 
deste diploma os deveres previstos no art.Q 12l.Q do novo diploma, a que 
similarmente corresponde ao ja revogado art.Q 20.Q da LCT, e que, segundo o 
ja citado Prof. Dr. Motta Veiga « ... se podem sistematizar em quatro grupos: 
deveres de zelo e diligencia (alfneas b) e) e f)), deveres de obediencia (alfnea 
c) e n.Q 2), deveres de lealdade ou fidelidade (alfnea d)) e deveres de urbanidade 
(alinea a)).» 

No entanto, os deveres aqui previstos neste artigo tern urn grau mais 
exigente para o praticante desportivo que para o trabalhador comum, desde 
logo porque na alinea a) impoe, para alem de prestar diligentemente a sua 
actividade desportiva, o clever de preservar as condi<_;:oes fisicas para as com
peti<_;:oes em que participa, violando o praticante desportivo este clever se tiver 
comportamentos extra-profissionais susceptiveis de afectar a sua condi<_;:ao 
psicofisica, condicionando automaticamente a liberdade de actua<_;:ao do atleta 
na sua vida privada. 

E cada vez mais frequente verificar que as entidades empregadoras des
portivas confundem deveres do praticante desportivo corn liberdades da sua 
vida privada. Corn efeito, e de acordo corn o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Contra to 
de Trabalho Desportivo - Anotado , Coimbra Editora 1995, pags. 48 e 49) 
«Algumas exigencias por vezes feitas pelos clubes aos praticantes - tais como 
nao sair de casa a partir de determinada hora, nao se deslocar para distancias 
superiores a n quilometros, nao frequentar certo tipo de estabelecimentos, 
deitar-se as x horas, recomenda<_;:oes/imposi<_;:oes no tocante a sua vida sexual, 
etc. - revelam-se, a este proposito, seguramente desproporcionadas, traduzindo 
uma inadmissivel militariza<_;:ao (para nao lhe chamar presidiariza<_;:ao) da 
rela<_;:ao laboral do praticante desportivo.» 

Nao se podendo considerar que o praticante desportivo esta ao servi<;:o 
da entidade empregadora 24 horas por dia, sujeito a uma vigilancia sufocante, 
em que esta em constante subordina<_;:ao juridica, desvanecendo-se as diferen<_;:as 
entre a sua vida profissional e a sua vida privada. 

Contudo, as condutas extra-laborais do praticante desportivo, poderao 
ser alvo de san<_;:ao disciplinar se se revelarem adequadas a comprometer as 
suas condi<_;:oes psicologicas e fisicas, devendo analisar-se a situa<_;:ao consoante 
o objecto do contrato de trabalho desportivo e respeitar-se imperativamente 
as regras da proporcionalidade da san<_;:ao a gravidade do comportamento do 
trabalhador/praticante desportivo, conforme determina as alineas a) e c) do 
presente artigo e o prindpio constitucional da estabilidade no emprego 

Porem, o prindpio deve ser o da irrelevancia disciplinar do compor
tamento extra-laboral do praticante desportivo, salvo flagrantes excessos e 
comportamentos censuniveis que se reflictam na presta~ao da actividade 
desportiva, ou seja, o direito a reserva da intimidade da vida privada do 
trabalhador (art.Q 80.Q do Cod. Civil e art.Q 16.Q do novo Codigo do Trabalho) 
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deve cessa1~ apenas, perante particulares viola<;oes do clever (geral) de lealdade 
e do prindpio da mutua colabora<;ao e quando interesses superiores 0 exijam 
e quando verifica<;ao da justa causa tern na sua base factos e comportamentos 
que integram a intimidade da vida privada do trabalhadm~ 0 direito a reserva 
da mesma cessa apenas perante factos e circunstancias que sejam susceptiveis 
de p6r em causa o born nome ou a honorabilidade da entidade empregadora 
desportiva, quando a rela<;ao de confian<;a entre as partes seja defraudada e, 
em qualquer caso, per ante comportamentos do trabalhador I praticante que 
poderao tornar praticamente inviavel a subsish~ncia da rela<;ao laboral, pelos 
reflexos causados no ambiente de trabalho (sobre esta problematica Estudos 
do Instituto de Direito do Trabalho coordenados por Pedro Romano Martinez, 
Vol. II, Justa Causa de Despedimento, Editora Almedina 2001, pags. 88, 89 e 
90). 

Ainda quanto a alinea a), o h·abalhador/praticante desportivo tern ainda 
o clever de agir em conformidade corn as regras da respectiva modalidade e, 
corn as instru<;oes da entidade empregadora desportiva que extravasam as meras 
regras tecnicas, e de treino da modalidade, abarcando tambem os chamados 
regulamentos internos (sobre esta materia veja-se o art.Q 153.Q do novo C6digo 
do Trabalho ), nao so para demonstrar as regras de conduta interna a que os 
atletas ficam adstritos, bem como urn conjunto de condutas que devem adoptar 
perante o "exterior" e as suas respectivas penaliza<;oes (por exemplo black out 
para os meios de comunica<;ao social), por determina<;ao da entidade empre
gadora desportiva, que muitas vezes, extrapolam os seus direitos e atropelam 
direitos basicos do praticante como por exemplo o seu direito de expressao. 

As alineas b) e d) mais nao sao do que uma consequencia das alineas b) 
e c) do artigo anterior, por isso nao se ira acrescentar mais do que ja foi dito. 

Cumpre agora analisar a alinea d) em que se exige do praticante desportivo 
0 respeito pelas regras pr6prias da disciplina e da etica desportiva, podendo 
a viola<;ao destas re gras cumular dois tipos de san<;ao: 1 ~ san<;ao por falta de 
disciplina e a 2~ san<;ao disciplinar ]aboral, nao se verificando a viola<;ao do 
prindpio do non bis in idem, devendo no entanto imperar o prudente prindpio 
da proporcionalidade e da adequa<;ao ao caso concreto uma vez que a verifi
ca<;ao de uma falta desportiva, ainda que grave, pode ser feita no cumprimento 
por vezes demasiado diligente do contrato de trabalho, nao justificando por 
isso a correspondente san<;ao !aboral, salvo se ofender clamorosamente as regras 
de fair-play, que devem estar presentes em todas as modalidades desportivas. 

Conforme referi no artigo anterior, o praticante desportivo tern ainda o 
clever/ direito de ocupa<;ao efectiva previsto na al. a), isto e, tern 0 clever de 
exercer a actividade desportiva para o qual foi contratado mediante instru<;oes 
da entidade empregadora desportiva (muitas vezes por intermedio da figura 
do treinador), nao podendo esta, sem qualquer motivo justificativo, deixa-lo 
inactivo ou ocupa-lo corn outras tarefas que nao constituam o objecto para o 
qual foi contratado. 

Alias no regime geral de trabalho, a jurisprudencia e unanime na afirma<;ao 
da existencia deste clever, resultante da conjuga<;ao dos arts. 59.Q n.Q 1 b), 58.Q 
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n.Q 1 e n.Q 2 da Constitui~ao e dos ja revogados arts. 18.Q, 19.Q n.Q 1 c), 22.Q n.Q 1. 
42.Q n.Q 1 e 43.Q da LCT, a que ora correspondem corn as devidas altera~6es, aos 
arts. 119.Q, 120 alinea c), 15P n.Q 1, 123.Q n.Q 1 e 15l.Q n.Q 5 do novo C6digo do 
Trabalho (vide par exemplo Ac. STJ, 2210911993, CJ, acs. do STJ, 1993, III, 269; 
Ac. STJ, 2610611996, acs. do STJ, 1996, 11, 285 e ainda Ac. Tribunal Constitucional 
n.Q 951196, de 10107/1996 (DR, 11 Serie, de 18/1211996, 17 539). 

Mas se para alguns autores, a exish~ncia deste clever e alga controverso 
par falta de reconhecimento expresso e inequfvoco na lei, relativamente ao 
contrato de trabalho "normal", por exemplo para P. Furtado Martins (in Revista 
do Ministerio Publico, n.Q 47, 1991, pp. 35 e ss. e Despedimento ilfcito, rein
tegra~ao na empresa e clever de ocupa~ao efectiva, Lisboa, 1992, pp. 173 e ss.) 
<<A relevancia dos elementos pessoais na situa~ao jurfdica de trabalho subor
dinado rejeita a constru~ao deste clever corn base nas normas constitucionais 
e legais acima referidas, entendendo que a resposta adequada tera de ser 
procurada atraves da conjuga~ao dos prindpios gerais de direito privado, corn 
especial destaque para o prindpio da boa fe no cumprimento, corn os valores 
pr6prios do Direito do Trabalho, os quais estao subjacentes as normas citadas. 
E isto porque, o clever de ocupa~ao efectiva nao pode ter par fundamento 
normas, coma aquelas, de natureza claramente programatica.», ou para o Prof. 
Dr. Pedro Romano Martinez, (Direito do Trabalho, 11 vol., l.Q tomo, 3~ ed., 
1999, p . 321) para quem o direito de ocupa~ao efectiva <<existira tao s6, na 
medida em que 0 empregador actue de ma fe.>> 

No ambito do contrato de trabalho desportivo, a nosso ver, da sua exis
b~ncia restam poucas dtividas, uma vez que tern consagra~ao legal expressa 
(art.Q 12.Q alfnea a), sendo certo que, a inactividade de urn praticante desportivo 
tern consequencias muito mais gravosas para este do que para o trabalhador 
normal, podendo prejudicar irremediavelmente a sua curta carreira profissional 
e lesar os seus legftimos interesses, constituindo par isso motivo de justa causa 
de rescisao do contrato de trabalho desportivo por iniciativa do trabalhador 
nos termos do anterior art.Q 35.Q n.Q 1 alinea e) da LCCT a que corresponde ao 
art.Q 44P n.Q 2 alfnea e) do novo C6digo do Trabalho, havendo ja alguma 
jurisprudencia neste sentido (por exemplo Ac. RL, de 27.4.1994: BMJ, 436.Q 426 
e Ac. Do STJ de 25111/1988 do Meritfssimo Salviano de Sousa). 

Distinguindo-se, no entanto, o direito do praticante desportivo ao exerdcio 
da sua actividade profissional do direito de participa~ao na competi~ao des
portiva, isto e, nao e lfcito por parte da entidade empregadora desportiva 
cingir-se apenas ao pagamento da retribui~ao devida, da mesma forma que o 
praticante nao pode exigir a participa~ao efectiva em todos os jogos da sua 
equipa. Situa~ao particularmente diffcil, preve a FIFA nos seus regulamentos 
(art.Q 24.Q e explicitada no art.Q 12.Q do Regulamento de transferencia de joga
dores aprovados em 05 I 07 I 2001 ), que confere ao jogador a possibilidade de 
rescindir corn justa causa desportiva do contrato se conseguir demonstrar que, 
ao longo da epoca desportiva, nao chegou a realizar 10% dos jogos oficiais 
pelo seu clube, o que e de discutfvel validade e p6e em causa o referido ante
riormente. 
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Para finalizar, de referir apenas a omissao de uma questao que considero 
pertinente, que o artigo nao contempla e que poderia estar aqui prevista, pelo 
menos quanta aos praticantes desportivos que disputam competi<;6es de 
natureza profissional que e a impossibilidade de presta<;ao simultanea da 
mesma actividade a mais do que uma entidade empregadora desportiva, ou 
de outras actividades desconformes corn a pnitica daquela, nao obstante o 
praticante estar adstrito ao cumprimento do clever de lealdade para corn a 
entidade empregadora desportiva e subentender-se que a verifica<;ao deste 
clever torna inviavel a pratica do comportamento supra referido. 

Contudo, nao se confunda o que foi dito, corn a impossibilidade total do 
praticante poder trabalhar para outra entidade empregadora (nao desportiva), 
desde que as suas fun<;6es, nao prejudiquem a presta<;ao da sua actividade 
desportiva; nao nos afigura raz6es, para que ao praticante seja vedado, o 
exercfcio de outra actividade laboral ou empresarial, desde que nao desfavore<;a 
a sua actividade principal, discordamos assim da redac<;ao do artigo 19.Q do 
CCT para os futebolistas profissionais que apenas permite ao jogador o exercfcio 
de outra actividade laboral, se estiver convencionado no contrato de trabalho 
desportivo, ou se houver autoriza<;ao pelo clube. 

Por isso, ousadamente, mas corn o devido respeito, nao poderemos deixar 
de discordar corn o meu caro e mui douto formador, o Prof. Dr. Ant6nio Jose 
Moreira, que em nota ao art.Q 13.Q alinea c) da Lei em analise (Preservar as 
condi<;6es fisicas que lhe permitam participar na competi<;ao desportiva objecto 
do contra to), afirma que« este parece ser urn caso onde o pluriemprego esta 
proibido» (Compendia da Leis do Trabalho, 9~ Ed., Almedina, Coimbra, 2001, 
p. 596) 

Art. 14. 2 (Retribui~ao) 

n. 2 1 - Compreendem-se na retribui~ao todas as presta~oes patrimoniais 
que, nos termos das regras aplicaveis ao contrato de trabalho, a entidade 
empregadora realize a favor do praticante desportivo profissional pelo exer
dcio da sua actividade ou corn fundamento nos resultados nela obtidas. 

n. 2 2 - E valida a clausula constante de contra to de trabalho desportivo 
que determine o aumento ou a diminui~ao da retribui~ao em caso de subida 
ou descida de escalao competitivo em que esteja integrada a entidade empre
gadora desportiva. 

n. Q 3 - Quando a retribui~ao compreenda uma parte correspondente 
aos resultados desportivos obtidos, esta considera-se vencida, salvo acordo 
em contrario, corn a remunera~ao do mes seguinte aquele em que esses 
resultados se verificarem. 

De acordo corn o art.Q 249.Q n.Ql do novo C6digo do Trabalho, a retribui<;ao 
consiste na contrapartida do trabalho prestado pelo praticante I trabalhador, 
ou conforme define Motta Veiga (Li<;6es de Direito do Trabalho, Universidade 
Lusiada 2000, pags. 428 e 429) « ... conjunto de valores, pecuniarios ou em especie, 
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que a entidade patronal esta obrigada a pagar, regular e periodicamente, ao 
trabalhador, como contrapartida da presta<;ao laboral ou da simples disponi
bilidade do seu trabalho, ou ainda por virtude de normas legais e regulamen
tares aplicaveis.». 

Na senda do artigo 59.Q da CRP, o direito ao salario resulta do acordo 
quantitativo que as partes determinam, ao celebrarem o contrato de trabalho, 
existindo no entanto, limita<;6es estabelecidas por instrumentos de regula
menta<;ao colectiva (por exemplo estao asseguradas as remunera<;6es mfnimas 
de 3 salarios minim os nacionais para os jogadores profissionais de futebol da 1 ~ 
Divisao vide o art.Q 32.Q do CCT dos jogadores profissionais de futebol, ou o art.Q 
30.Q do CCT dos treinadores de futebol que assegura a remunera<;ao minima de 
6 salarios nacionais se treinarem equipas da P Divisao, isto e, da Superliga). 

Prevendo o n.Q 2 deste artigo que, atraves de clausula escrita, constante 
do contrato, o quantitativo da retribui<;ao seja alterado em caso de mudan<;a 
de escalao competitivo, constituindo assim urn mecanismo de adapta<;ao do 
contrato as circunstancias posteriores a sua celebra<;ao, sem violar 0 prindpio 
da irredutibilidade da retribui<;ao (arts. 122.Q alinea c) do novo Codigo do 
Trabalho e 270.Q e 271.Q do mesmo diploma). 

0 n.Q 3 concede o diferimento do pagamento da retribui<;ao correspon
dente a os resultados desportivos obtidos (premios de jogo, por exemplo) para 
urn momento ulterior que pode estar convencionado entre as partes, que a 
meu ver nao viola o disposto no artigo 269.Q n.Q 1 do Codigo do Trabalho, a que 
corresponde ao ja revogado art.Q 93.Q n.Q 1 da LCT, sendo a falta de pagamento 
pontual da retribui<;ao devida ao trabalhador constitui actualmente uma 
contra-ordena<;ao punida corn coima (Ac. RC, de 3/11/1987; Rec. N.Q 1530: 
BTE, 2~ Serie, n.os 1-2-3/90, pag. 153). 

Art. 15.Q (Perfodo normal de trabalho) 

n.Q 1 - Considera-se compreendido no periodo normal de trabalho do 
praticante desportivo: 

a) 0 tempo em que o praticante esta sob as ordens e na dependenda 
da entidade empregadora desportiva, corn vista a partidpa~ao nas 
provas desportivas em que possa vir tomar parte; 

b) 0 tempo despendido em sessoes de apuramento h~cnico, tactico e 
fisico e em outras sessoes de treino, bem como em exames e trata
mentos dinicos, corn vista a prepara~ao e recupera~ao do praticante 
para as provas desportivas, 

c) 0 tempo despendido em estagios de concentra~ao e em viagens que 
precedam ou se sucedam a participa~ao em provas desportivas. 

n.Q 2 - Nao relevam, para o efeito dos limites do periodo normal de 
trabalho previsto na lei geral, os periodos de tempo referidos na alinea c) 
do mimero anterior. 
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n. Q 3 - A frequencia de dura-;ao dos est.igios de concentra-;ao devem 
limitar-se ao que, tendo em conta as exigencias proprias da modalidade e 
da competi-;ao em que o praticante intervem e a idade deste, deva ser consi
derado indispensavel. 

n.Q 4 - Podem ser estabelecidas por conven-;ao colectiva regras em 
materia de frequencia e de dura-;ao dos estagios de concentra~ao. 

Por perfodo normal de trabalho considera-se o tempo durante o qual o 
trabalhador I praticante esta a disposi<;:ao da entidade empregadora desportiva 
para executar o seu trabalho (nos termos do art.Q 158.Q do novo Codigo do 
Trabalho, em obediencia da chamada Lei das 40 horas Lei n.Q 21196, de 231 
I 07), incumbindo a esta estabelecer o horario de trabalho dos praticantes ao 
seu servi<;:o dentro dos condicionalismos acima referidos. 

Para os praticantes desportivos, o perfodo normal de trabalho com
preende: 

a) o tempo de competi<;:ao desportiva; 
b) o tempo de treinos e de recupera<;:ao ffsica para a pratica da compe

ti<;:ao; 
c) o tempo despendido em estagios de concentra<;:ao e viagens que pre

cedam ou sucedam a participa<;:ao na competi<;:ao. 

Ressalvando o n.Q 2 do artigo que, nao obstante o tempo despendido na 
alinea c) relevar para o perfodo normal de trabalho, este perfodo sera irrele
vante para efeitos de dura<;:ao maxima de trabalho, ou seja, e tempo de trabalho 
mas nao conta para efeitos dos limites previstos no art.Q 163.Q do novo Codigo 
do Trabalho que revogou os arts 5.Q da LOT e P da Lei n.Q 21196, de 23 de 
Julho. 

Acresce que a dura<;:ao dos estagios previstos na alfnea c) estao sujeitos 
ao criterio da imprescindibilidade para as exigencias proprias da competi<;:ao, 
podendo a sua dura<;:ao serem estabelecidos limites ou regras atraves de instru
mentos de regulamenta<;:ao colectiva, de acordo corn os n.os 3 e 4 do presente 
artigo. 

Veja-se por exemplo, o CCT para os jogadores profissionais de futebol 
relativamente a esta materia, preve o artigo 21.Q n.Q 2 « ... o trabalho normal 
nao devera exceder 7 horas, nao relevando os perfodos de tempo referidos na 
alinea c) do numero anterior», que e igual ao do presente artigo e 0 n.Q 3 
tambem do mesmo artigo do CCT que limita a dura<;:ao dos estagios consoante 
os jogos se disputem em campo proprio (36 horas ), ou (72 horas) se o jogo se 
realizar em campo alheio. 

Como observa o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Contrato de Trabalho Despor
tivo - Anotado, Coimbra Editora 1995, pag. 56) « .... A especificidade da acti
vidade desportiva reclama, sem duvida, uma razoavel dose de flexibilidade 
na regulamenta<;:ao destas questoes.>>, estando esta materia pouco adequada 
as particularidades do contrato de trabalho desportivo. 
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Art. 16. 2 (Ferias, feriados e descanso semanal) 

n. 2 1 - 0 praticante desportivo tern direito a urn dia de descanso sema
nal, bem como ao gozo do periodo de ferias previsto na lei, sem prejuizo de 
disposi~oes mais favoraveis constantes de conven~ao colectiva de trabalho. 

n . 2 2 - Quando tal seja imposto pela realiza~ao de provas desportivas, 
incluindo as nao oficiais, o gozo do dia de descanso semanal transfere-se 
para a data a acordar entre as partes ou, nao haven do acordo, para o 1. 2 dia 
disponivel. 

n. Q 3 - 0 disposto no numero anterior e aplicavel ao gozo de feria dos 
obrigat6rios ou facultativos. 

Como determina o art.Q 205.Q do novo C6digo do Trabalho, antigos art.Q 
51.2 da LCT e art.Q 37.Q do Decreto-Lei n .Q 409/71, de 27 de Setembro, os traba
lhadores tern direito a urn dia de descanso semanal, sendo em regra o domingo. 

No entanto como observa o Dr. Albino Baptista (Revista do Ministerio 
Publico, n.Q 80, 1999, pags. 133 e 134) << ••• as competi<;6es desportivas ocorrem 
a maior parte das vezes ao domingo, de forma a coincidirem corn o dia de 
descanso semanal dos restantes trabalhadores. Isso implica que o dia de 
descanso nao possa, na generalidade dos casos, ser o domingo, sendo, em 
princfpio, o dia imediatamente subsequente aos jogos.», sem prejufzo do 
descanso semanal complementar- meio dia (semana inglesa) ou dia completo 
(semana americana), conforme disp6e o art.Q 206 do C6digo do Trabalho, 
anterior artY 38.Q da LDT e o CCT dos jogadores profissionais de futebol no 
art.Q 24.Q, bem como o art.Q 23.Q do CCT dos treinadores de futebol, verificando
-se assim bastante flexibilidade quanta ao desfrute do prindpio do descanso 
semanal, que pode ser convencionado entre as partes. 

Quanta aos feriados, obrigat6rios e/ ou facultativos (arts. 208.Q e 209.Q do 
novo C6digo do Trabalho a que correspondem corn as devidas altera<;6es aos 
arts. 18.Q e 19.Q da LFFF), o praticante desportivo tern direito a estes, podendo 
o gozo dos mesmos ser transferidos para outro dia, nos termos do n.Q 2 deste 
artigo. 

No tocante as ferias, remete-se para o regime geral de trabalho, ou seja, 
para os arts. 21l .Q a 223.Q do C6digo do Trabalho, sem prejufzo da existencia 
de conven<;6es colectivas que consagrem normas mais favoraveis para o traba
lhador (vide art.Q 25.Q do CCT para os jogadores profissionais de futebol), de 
acordo corn o Prindpio do "favor laboratoris", ou seja, do tratamento mais 
favoravel ao trabalhador arts. 4.Q e 53l.Q do novo C6digo do Trabalho. 

Art. 17. Q (Pod er disciplinar) 

n . 2 1 - Sem prejuizo do disposto em conven~ao colectiva de trabalho, 
a entidade empregadora desportiva pode aplicar ao trabalhador, pela comis
sao de infrac~oes disdplinares, as seguintes san~oes: 

a) Repreensao 
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b) Repreensao registada 
c) Multa 
d) Suspensao do trabalho corn perda de retribui~ao 
e) Despedimento corn justa causa 

n. Q 2 - As multas aplicadas a urn praticante desportivo por infrac~oes 
praticadas no mesmo dia nao podem exceder metade da retribui~ao diaria 
e, em cada epoca, a retribui~ao correspondente a 30 dias. 

n. 2 3 - A suspensao do trabalho nao pode exceder, por cada infrac~ao, 
24 dias e, em cada epoca, 0 total de 60 dias. 

n. 2 4 - A aplica~ao de san~oes disciplinares deve ser precedida de 
procedimento disciplinar no qual sejam garantidas ao arguido as adequadas 
garantias de defesa. 

n. Q 5 - A san~ao disciplinar deve ser proporcional a gravidade da 
infrac~ao e a culpabilidade do infractor, nao podendo aplicar-se mais de 
uma pena pela mesma infrac~ao. 

0 poder disciplinar constitui urn corolario do poder de direc<;ao da enti
dade empregadora desportiva e destina-se a sancionar comportamentos desres
peitadores das suas ordens e instru<;6es, ou do seu regulamento interno, devendo 
o direito disciplinar acolher a maxima penal "nulla poena sine lege", e a san<;ao 
disciplinar aplicada proporcional a gravidade da infrac<;ao e a culpabilidade 
do infractor (n.Q 5 do presente artigo). 

0 elenco sancionat6rio disciplinar descrito no n .Ql deste artigo coincidia 
corn o ja revogado n .Ql do art.Q 27.Q da LCT, hoje em dia, como se sabe, este 
artigo corresponde ao art.Q 366.Q do novo C6digo do Trabalho, tendo sido 
introduzido uma nova alfnea d) que consagra a perda de dias de ferias, como 
san<;ao disciplinar eventualmente aplicavel, tendo ainda acrescentado a san<;ao 
estabelecida na alfnea d) deste artigo «Suspensao do trabalho corn perda de 
retribui<;ao», a perda de antiguidade, correspondendo agora a alfnea e) do 
artigo supra referido do novo C6digo do Trabalho. 

No entanto, para aplica<;ao de uma san<;ao disciplinar ao trabalhador I 
I praticante desportivo, e necessaria a instaura<;ao de procedimento disciplinar, 
nos termos do 371Y e 41P e seguintes do C6digo do Trabalho e, de acordo corn 
o n.Q 4 deste artigo, este procedimento reveste-se segundo Motta Veiga (Li<;6es 
de Direito do Trabalho, Universidade Lusiada 2000, pag. 345) « ... corn dupla 
garantia para o trabalhador: a sua audiencia previa e o direito de reclamar da 
aplica<;ao da pena.», respeitando-se assim o prindpio do contradit6rio, 
garantindo ao trabalhador adequadas garantias de defesa, contra a aplica<;ao 
de eventuais san<;6es abusivas. 

0 procedimento disciplinar, se a inten<;ao da entidade empregadora 
desportiva for o despedimento do praticante desportivo devera seguir a trami
ta<;ao prevista nos arts 41P, 418.Q e seguintes do C6digo do Trabalho (antigos 
artigos lO.Q e 15.Q da LCCT) consoante a dimensao da entidade empregadora 
desportiva, ou o trabalhador arguido for membro de uma associa<;ao sindical 
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(por exemplo do Sindicato dos jogadores profissionais de futebol), devendo a 
entidade empregadora obrigatoriamente entregar uma nota de culpa corn a 
descris;ao dos factos violadores dos seus deveres profissionais que lhe sao 
imputaveis, e a sua intens;ao de despedimento, sem a qual o despedimento 
sera ilicito nos 60 dias subsequentes aquele em que a entidade empregadora 
desportiva teve conhecimento da infracs;ao (art.2 372 n.21) e arts. 429.Q aHnea 
a) e 430.2 n.Q 2 alinea a) do Codigo do Trabalho aplicaveis atraves do art.Q 3.Q 
do presente diploma). 

Devendo a medida da punis;ao obedecer a alguns limites previstos nos 
n.os 2 e 3 que, nao obstante, nao corresponderem ao regime geral de trabalho 
e aos limites fixados no art.Q 368.Q do Codigo do Trabalho, sem prejuizo do 
estabelecido no art.Q 369.Q do mesmo diploma (que como se sabe, quanta as 
multas, nao pod em ex ceder 1 I 3 da retribuis;ao diaria e em cada ano civil, a 
retribuis;ao correspondente a 30 dias e quanta a suspensao nao se pode ultra
passar 30 dias por cada infracs;ao e, em cada ano, o total de 90 dias ), pod en do 
estes limites serem elevados para o dobro, mediante instrumento de regula
mentas;ao colectiva de trabalho ou, quando isso fosse justificado pelas especiais 
condis;oes de trabalho (vide ja citado art.Q 369.Q), devendo a sans;ao ser 
executada nos 3 meses subsequentes a decisao, nao violam qualquer diploma 
legal devido a especialidade deste regime e das normas desta Lei n.Q 28 I 98, em 
relas;ao ao regime geral anteriormente referido. 

De alegar ainda que, a infracs;ao disciplinar prescreve ao fim de 1 ano a 
contar do momento em que teve lugar, ou apos a cessas;ao do contrato de 
trabalho (art.Q 372.Q n.Q2), salvo se os factos que consubstanciam a infracs;ao 
constituirem igualmente crime, caso em que, sao aplicaveis os prazos prescri
cionais da lei penal, estabelecidos no art.Q 118.Q do Codigo Penal 

Art. 18. 2 (Liberdade de trabalho) 

n. 2 1 - Sao nulas as dausulas inseridas em contrato de trabalho des
portivo visando condidonar ou limitar a liberdade de trabalho do praticante 
desportivo apos o termo do vinculo contratual. 

n. 2 2 - Pode ser estabelecida por conven~ao colediva a obriga~ao de 
pagamento de uma justa indemniza~ao, a titulo de promo~ao ou valoriza~ao 
do praticante desportivo ha anterior entidade empregadora por parte da 
entidade empregadora desportiva que corn esse praticante desportivo cele
bre, apos a cessa~ao do anterior, urn contrato de trabalho desportivo. 

n. 2 3 - A conven~ao colectiva referida no mimero anterior e aplicavel 
apenas em rela~ao as transferendas de praticantes que ocorram entre dubes 
portugueses corn sede em territorio nadonal. 

n. 2 4 - 0 valor da compensa~ao referida no n. 2 2 nao pod era, em caso 
algum, afectar de forma desproporcionada, na pratica, a liberdade de con
tratar do praticante. 

n. 2 5 - A validade e a eficacia do novo contra to nao estao dependentes 
do pagamento de compensa~ao devida nos term os do n. 2 2. 
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n. Q 6 - A compensa~ao a que se refere o n. Q 2 pode ser satisfeita pelo 
praticante desportivo. 

Este artigo consagra o princ1p10 de que o praticante desportivo tem a 
liberdade de mudar de clube ou entidade empregadora desportiva, ap6s a 
cessa<;ao do contrato de trabalho desportivo, prindpio este de caracter funda
mental (art.Q 47.Q da CRP e art.Q 146.Q n.Q 1 do C6digo do Trabalho), sendo nula 
qualquer clausula nos termos da qual o praticante restrinja ou limite a sua 
liberdade de trabalho. 

Iremos agora analisar algumas quest5es que se levantam directamente 
cam a liberdade de trabalho do praticante desportivo: 

a) Pactos de preferencia 

Nas palavras de Antunes Varela, (Das Obriga<;5es em Geral, Vol. I, Editora 
Almedina - Coimbra 1994 pag. 373), «pactos de preferencia sao os contratos 
pelos quais alguem assume a obriga<;ao de, em igualdade de condi<;5es, escolher 
determinada pessoa (a outra parte ou terceiro) coma seu contraente, no caso 
de se decidir a celebrar determinado neg6cio.» 

Coma exemplifica o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Contrato de Trabalho 
Desportivo - Anotado, Coimbra Editora, 1995 pag. 85) « ... E o que sucede se 
determinado praticante desportivo, transferindo-se do clube x para o clube y, 
acordar em inserir no contrato celebrado com este ultimo uma clausula nos 
termos da qual, cessada a rela<;ao contratual com y, ficara obrigado a conceder 
preferencia a x para seu futuro parceiro contratual. Deste modo, o praticante 
vincula-se a, em igualdade de condi<;5es, escolher x de preferencia a qualquer 
outro clube.>> 

Desta forma e na opiniao do supra referido aut01~ e tambem na nossa, 
cam a celebra<;ao do pacto de preferencia o praticante desportivo ve a sua 
liberdade de trabalho condicionada, pelo que, inelutavelmente acarreta a 
nulidade do acordo. 

A limita<;ao da liberdade de escolher qual a entidade empregadora des
portiva que pretende representar implicara a nulidade deste pacto, em virtude 
do n.Q1 do presente artigo em analise, e por que se trata de preceitos imperativos 
inderrogaveis par vontade das partes. 

b) Pactos de op~ao 

De acordo cam Vaz Serra, (RLJ, ano llU, pag. 92-3) «Pacto de op<;ao 
consiste na conven<;ao pela qual uma das partes fica vinculada a sua declara<;ao 
ea outra corn a faculdade de a aceitar ou nao ( ... ) vinculando-se completamente 
uma delas e deixando-se a outra a liberdade de aderir posteriormente; esta 
fica, assim, titular de um direito potestativo de concluir o contrato>>. 

E o caso frequentemente, utilizado pelos clubes de celebrarem contratos 
de trabalho desportivo com x anos cam os praticantes, com op<;ao a favor do 
clube por mais uma epoca, ou mais. Esta clausula sera ou nao violadora do 
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n.Q 1 do presente artigo? Pod era ou nao 0 trabalhador I praticante, ab initio, 
isto e, no momento de celebra<;ao do contrato, condicionar a sua propria 
liberdade de trabalho? 

Mais uma vez de acordo corn o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Vincula<;ao 
versus Liberdade - 0 processo de constitui<;ao e extin<;ao da rela<;ao laboral do 
praticante desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, pags. 128 e segs.) a 
resposta a primeira questao e positiva, ou seja, a clausula que atribui 0 direito 
de op<;ao ao clubel empregador de poder prorrogar o contrato de trabalho 
desportivo (por mais uma epoca, por exemplo ), ainda que corn urn prazo 
razoavel antes do terminus do contrato de poder ou nao exercer a op<;ao, 
apenas beneficia a entidade empregadora desportiva que desta forma manieta 
totalmente o praticante desportivo a sua conveniencia e que nao recupera a 
sua liberdade de poder contratar corn outro empregador. Na verdade, para o 
autor, o tinico efeito titil desta clausula e realmente contornar os limites rfgidos 
do n.Q 1 deste artigo e tentar desvirtua-lo, assegurando a entidade empregadora 
desportiva segundo os seus mui subjectivos criterios de conveniencia, a possi
bilidade de renova<;ao for<;ada do vinculo, limitando-se o praticante I desportivo 
a ficar num estado de sujei<;ao total a vontade do empregador desportivo, 
condicionando e limitando gravemente o principal efeito da cessa<;ao de urn 
contrato de trabalho desportivo, que e o recuperar da sua Liberdade de Trabalho 
e Contratual. 

Quanto a segunda questao, e na sequencia da resposta a primeira questao, 
a conclusao tera de ser negativa. Corn efeito, apos a analise dos efeitos desta 
clausula o Prof. Dr. Joao Leal Amado conclui que a verifica<;ao da mesma 
traduz para o praticante urn regime mais gravoso e, consequentemente, menos 
favoravel do que o legalmente previsto em materia de renova<;ao ou cessa<;ao 
do contrato de trabalho desportivo, pelo que estes preceitos imperativos, 
previstos no n.Q 1 do artigo em analise, nao podem ser afastados por clausula 
de contrato de trabalho desportivo, ex vi o art.Q 114 n.Q 2 do Codigo do Trabalho, 
a que corresponde corn as devidas altera<;oes ao revogado art.Q 14.Q n.Q 2 da 
LCT., operando-se a substitui<;ao dos preceitos que importem para o trabalha
dor I praticante urn regime menos favoravel que o estabelecido imperativa
mente. 

Sem querer por em causa, tao douta opiniao, deste brilhante autor, nao 
podemos deixar de referir que (e de acordo corn o Dr. Albino Mendes Baptista), 
frequentemente o exercfcio de direito de op<;ao tambem pode trazer considera
veis vantagens patrimoniais para o praticante desportivo. 

Corn efeito, se bem repararmos, e usual, instituir-se montantes patrimo
niais significativos para o atleta se a entidade empregadora desportiva, exercer 
esse direito, nao podendo 0 praticante desportivo a posteriori, lamentar-se de 
limita<;ao a sua liberdade de trabalho (violando 0 art.Q 18.Q), quando essa limi
ta<;ao foi consentida por si a priori e quando a mesma acarreta urn conjunto 
de vantagens patrimoniais superiores a recupera<;ao da sua liberdade de 
trabalho. Por isso a nosso ver, nao nos choca a validade destes pactos se a sua 
verifica<;ao beneficiar o atleta, devendo assim a sua admissibilidade ter urn 
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caracter residual, pelas raz6es apontadas, sem preJmzo, do princ1p10 da 
liberdade de trabalho que tern entre nos caracter fundamental e imperativo 
(art.Q 47.Q da CRP e art.Q 146.Q n.Q 1 do C6digo do Trabalho). 

Cumpre agora analisar os n.0 5 2 a 4 do artigo e comentar a obriga~ao de 
pagamento de uma justa indemniza~ao, a titulo de promo~ao ou valoriza~ao 
do praticante desportivo a anterior entidade empregadora por parte da nova 
entidade empregadora desportiva do trabalhador I praticante, sem afectar de 
forma desproporcionada a liberdade de contratar do praticante, nao obstante 
a compensa~ao por promo~ao ou valoriza~ao poder ser satisfeita pelo prati
cante desportivo nos termos do n.Q 6. 

A compensa~ao acima referida em certos moldes podera constituir uma 
lirnita~ao a liberdade de contratar do praticante desportivo, sendo certo que 
se revela de forma indirecta na sua liberdade contratual, uma vez que o valor 
desta compensa~ao podera levar a retrac~ao de entidades empregadoras 
desportivas interessadas nos seus servi~os desportivos, devendo ser adequada 
e proporcional, quer as despesas de forma~ao corn 0 praticante desportivo, 
quer aos limites estabelecidos por conven~ao colectiva (ex. art.Q 35.Q a 42.Q do 
Anexo Ill do CCT para os jogadores de futebol profissional). 

Na verdade, este CCT concede a entidade empregadora inteira liberdade 
para fixar como bem lhe aprouver o montante da forma~ao I promo~ao a pagar 
por quem quiser contratar o praticante desportivo, permitindo-a estabelecer 
valores astron6micos, cerceando a liberdade de trabalho do praticante des
portivo e a sua liberdade de escolher a entidade ao servi~o da qual deseja 
passar a respectiva actividade profissional, violando assim nao s6 disposto no 
art.Q 18.Q n.Q4 mas tambem o art.Q 47.Q da CRP. 

Sendo completamente distinto uma compensa~ao pelos gastos de for
ma~ao, de urn sistema de indemniza~6es de transferencia; enquanto que o 
primeiro trata-se de compensar o clube pelos seus gastos corn a forma~ao do 
atleta (mais adiante irei debater esta questao no ambito do contrato de forma
~ao ), o segundo acompanha quase sempre toda a vida profissional do atleta. 

Note-se que as disposi~6es fixadas em conven~ao colectiva apenas se 
aplicam as chamadas transferencias internas, ou seja, entre clubes portugueses 
corn sede em territ6rio nacional, conforme disp6e o n.Q 3 do artigo, corn os 
limites do n.Q 4 (sobre este assunto Processo Bosman, Ac6rdao do Tribunal de 
Justi~a das Comunidades Europeias, de 15 de Dezembro de 1995, Proc. C-4151 
I 93, col. 4921 ). 

Alias, como demonstrou Carl Otto Lenz (advogado), quanto ao Processo 
Bosman, « .... as clausulas de transferencia tern importancia directa e funda
mental para urn jogador que quer mudar de clube», devendo por isso analisar
-se casuisticamente as diversas quest6es que se levantam, devendo esta com
pensa~ao ser fixada segundo prudentes criterios de equidade e born senso e 
nao arbitrariamente pelo clube formador. 

Na verdade, o afamado Ac6rdao Bosman veio alterar urn conjunto de 
normas que ate af nao se julgavam discriminat6rias em rela~ao ao acesso ao 
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emprego de desportistas nacionais de urn outro Estado membro da Uniao 
Europeia que se transfiram para urn clube de outro pais da UE, e claramente 
violadoras dos (entao arts. 48.Q e 85.Q do TCE) actuais 39.Q e 49.Q do mesmo 
diploma (e foi responsavel pela revoga<;ao do Decreto-Lei n.Q 305/95, de 18 de 
Novembro, pela presente Lei n.Q 28/98 de 26/06), bem como abolir as indemni
za<;oes de transferencia interestaduais e manter as mesmas a nivel intra
estadual condicionando a liberdade de trabalho dos praticantes desportivos 
portugueses no seu proprio pais. 

Para o Prof. Dr. Joao Leal Amado (in Vincula<;ao versus Liberdade, 
Coimbra Editora 2002, pags. 425 e 426) « .... este sistema e absurdo (porque 
vem colocar maiores dificuldades a circula<;ao de urn praticante desportivo 
portugues no interior do seu proprio pais do que se pretender emigrar), 
pernicioso (porque convidam os praticantes que actuam em Portugal a emigrm~ 
encontrando-se o clube de "Badajoz", dispensado de pagar uma indemniza<;ao 
ao clube portugues a quo) e potenciador de fraudes (porque leva a que muitas 
transferencias sejam efectuadas a dois tempos, como por exemplo aconteceu 
ao caso Paulo Madeira (C. F. Belenenses) e a sua curta (?) passagem por Espanha, 
antes de ingressar no S. L. Benfica). 

Podendo ate existir situa<;oes em que a transferencia intra-estadual pode 
nao ser uma situa<;ao puramente interna, como nos diz Alexandre Miguel 
Mestre (Desporto e Uniao Europeia, Coimbra Editora 2002, pags. 64 e 65), 
citando Joao Leal Amado: "Imagine-se, por exemplo, que, apos a extin<;ao do 
seu anterior contrato de trabalho, urn atleta profissional espanhol, frances ou 
alemao se transfere de urn clube portugues para outro clube portugues: nao 
havera aqui urn elemento de transnacionalidade suficiente para que a situa<;ao 
nao deva ser tida como <<puramente interna?», conclui o autor e corn o qual 
concordamos que « .... Se tudo se processar entre o desportista filiado na 
federa<;ao corn quem mantt~m a rela<;ao juridica corn vista a uma transferencia 
entre dois clubes do pais nessa federa<;ao filiados, nao ha qualquer caracter de 
externalidade, qualquer que seja a nacionalidade do atleta.», respeitando-se 
assim os arts. 39.Q , 43.Q e 59.Q do TCE, pondo em causa, por outro lado, os 
n.05 2 e 3 deste art.Q 18.Q por parte dos clubes que exigem esta indemniza<;ao. 

Considerando o Parlamento Europeu (Resolu<;ao de 11/04/89, n.Ql) que 
as « . .indemniza<;oes de transferencia sao urn a forma moderna de esdava
gismo>>, reconhecendo-se, no entanto, « .... a possibilidade de uma compensa<;ao 
dos custos de investimento na forma<;ao e prepara<;ao flsica dos jogadores que 
apenas podera ser requerida durante o periodo de forma<;ao>>. 

Mas, na nossa opiniao, existe uma questao pertinente que foi esquecida 
corn a altera<;ao do art.Q 22.Q n.Q 2 do DL n.Q 305/95, pelo art.Q 18.Q n.Q 2 da Lei 
n.Q 28/98, porque apenas atribui as conven<;oes colectivas o estabelecimento 
de regras quanto as indemniza<;oes de transferencia, nao prevendo que em 
algumas modalidades nao existe qualquer tipo de instrumento de regula
menta<;ao colectiva (corn as limita<;oes do art.Q 533.Q do Codigo do Trabalho, 
uma vez que nao podem limitar o exerdcio dos direitos fundamentais constitu
cionalmente garantidos) que estabele<;a parametros nest a materia ne m pre-
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v1soes, de que venha a existir, devendo ter sido mantido a competencia das 
Federa<;:6es Desportivas dotadas de utilidade publica desportiva, para regula
mentar estas materias (no ambito do art.Q 2l.Q do RJFD), como previa o Decreta 
Lei de 1995, em vez de nao existir qualquer diploma espedfico regulador, 
garantindo assim as Federa<;:6es urn papel regulador e normativo numa area 
em que pelo exerdcio da sua actividade de natureza publica, desempenha 
fun<;:6es essenciais na defini<;:ao da polltica desportiva nacional quanta a moda
lidade que representa. 

De qualquer forma, e de acordo corn o n.Q 6 do presente artigo, e possfvel 
que o proprio praticante desportivo pague a sua liberdade desportiva e contra
mal, nao sendo fundamento de nulidade ou anulabilidade do contrato de tra
balho desportivo entretanto celebrado corn outra entidade empregadora des
portiva sem o pagamento da compensa<;:ao devida, conforme nos refere o n.Q 5. 

CAPITULO HI 

(Cedencia e transferencia de praticantes desportivos) 

Art. 19.Q (Cedenda do praticante desportivo) 

n.Q 1 - Na vigenda do contrato de trabalho desportivo e permitida, 
havendo acordo das partes, a cedenda do praticante desportivo a outra 
entidade empregadora desportiva. 

n. Q 2 - 0 acordo a que se refere o mimero anterior deve ser reduzido 
a escrito, nao podendo o seu objecto ser diverso da adividade desportiva 
que o praticante se obrigou a prestar nos termos do contrato de trabalho 
desportivo. 

Art. 20. Q (contrato de cedencia) 

n.Q 1 - Ao contrato de cedencia do praticante desportivo celebrado 
entre as entidades empregadoras desportivas aplica-se o disposto nos art. 5 
e 6, corn as devidas adapta~oes. 

n. Q 2 - Do contra to de cedenda deve cons tar a dedara~ao de concor
danda do trabalhador. 

n.Q 3 - No contrato de cedenda podem ser estabelecidas condi~oes 
remuneratorias diversas das acordadas no contrato de trabalho desportivo, 
desde que nao envolvam diminui~ao da retribui~ao nele prevista. 

n. Q 4 - A entidade empregadora a quem o praticante pass a a prestar a 
sua adividade desportiva, nos termos do contrato de cedencia, fica investida 
na posi~ao juridica da entidade empregadora anterior nos tennos do contrato 
e da conven~ao colectiva aplicada. 
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Art. 21. Q ( Transferencia de praticantes desportivos) - A transferencia 
do praticante desportivo e regulada pelo regulamentos da respectiva fede
ra~ao dotada de utilidade publica desportiva, sem prejuizo do disposto no 
art. 18. Q. 

Por cedencia ocasional de trabalhadores, e segundo (Maria Raquel Rei, 
Fernando Xarepe Silveiro e Susana Castela Gra<;a em Estudos de Direito Des
portivo, Editora Almedina 2002, pag. 75) entende-se coma «"o contrato atraves 
do qual uma empresa cede provisoriamente a outra, usualmente integrada no 
mesmo sector de actividade econ6mica, urn ou mais trabalhadores, conser
vando, no entanto, o vinculo juridico-laboral que corn eles mantem, e por con
seguinte a qualidade de empregador." » 

0 regime juridico da presente Lei contrapoe-se ao prindpio geral da 
proibi<;ao da cedencia de trabalhadores consagrado nos arts. 322.Q e 323.Q do 
C6digo do Trabalho, que correspondem corn as devidas altera<;oes ao revogado 
o art.Q 26.Q do Decreto-Lei n.Q 358/89, de 17/10 (Regime Juridico do Contrato 
de Trabalho Temporario em que o Capihllo Ill e dedicado a cedencia ocasional 
de trabalhadores ), tendo em aten<;ao a natureza espedfica do trabalho des
portivo e os interesses envolvidos. 

Assim, este neg6cio juridico sera trilateral, em que o essencial, coma deter
mina os n.os 1 e 2 do art.Q 19.Q e o n.Q 2 do art.Q 20.Q, e o consenso de todas as 
partes envolvidas: cedente (entidade empregadora desportiva que cede o prati
cante), cedido (praticante desportivo) e o cessionario (entidade empregadora 
desportiva que vai usufruir dos servi<;os do praticante desportivo tempora
riamente). 

Este contrato vem assim ao encontro dos interesses de todas as partes 
envolvidas, senao vejamos: ao cedente permite "emagrecer" as despesas corn 
os desportistas a seu cargo, ao cedido porque podera na nova entidade empre
gadora competir corn mais regularidade e consequentemente valorizar-se, 
evitando assim uma situa<;ao de inactividade e para o cessionario porque vai 
poder utilizar os servi<;os do praticante cedido que, de outra forma, e prin
cipalmente por razoes financeiras nao poderia usufruir, uma vez que a maior 
parte das vezes o cessionario e urn clube de menores dimensoes. 

No entanto, e a semelhan<;a do regime geral exige-se a forma escrita e 
que o objecto do contrato de cedencia seja identico ao estabelecido quanta ao 
contrato celebrado entre cedente e cedido (arts. 19.Q n .05 1 e 2), exigindo-se 
igualmente o insuperavel acordo do praticante desportivo, expressamente 
consagrado no n.Q 2 do art.Q 20.Q, exigindo ainda o n.Q 1 do mesmo artigo, as 
exigencias de forma (art.Q 5.Q, sob pena de nulidade , nos termos do art.Q 220.Q 
do C6d. Civil) e as necessidades de registo nas entidades competentes 
Federa<;oes e Ligas Profissionais e de duplicados (conforme determina o art.Q 
6.Q da presente Lei), evitando-se assim a dupla inscri<;ao dos desportistas. 

Note-se que a necessidade de acordo do trabalhador constitui uma garantia 
para o praticante, pais que, perante urn contrato de cedencia, tera sempre a 
ultima palavra de o aceitar ou de o recusar, independentemente do cedente e 
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do cessionano ja terem tudo acordado entre si, nao podendo o praticante 
desportivo antecipadamente, isto e, no momento de celebra<;ao do contrato de 
trabalho desportivo, renunciar a este direito fundamental. 

Como particularmente grave, na nossa opiniao, esta o disposto no art.Q 
20.Q n.Q3 da presente Lei, prevendo a possibilidade de se poder estabelecer 
condi<;6es remunerat6rias diversas das acordadas no contrato de trabalho des
portivo, nao envolvendo uma diminui<;ao da retribui<;ao nele prevista, des
cuidando que a grande maioria dos praticantes desportivos a remunera<;ao 
nao se restringe ao "mero" salario mensal, sendo a parte variavel da sua 
retribui<;ao uma componente decisiva nas suas regalias. 

No entender dos autores Maria Raquel Rei, Fernando Xarepe Silveiro e 
Susana Castela Gra<;a e na minha opiniao tambem (em Estudos de Direito 
Desportivo, Almedina 2002, pag. 87) «A lei, em nosso entender, o que pretendeu 
salvaguardar foi que, pela figura da cedencia temporaria, o que se visasse 
fosse unicamente uma diminui<;ao da retribui<;ao da parte fixa do desportista.», 
excepto a nosso ver, se constar de clausula escrita no contrato de cedencia. 

Face ao exposto, verificamos que a rela<;ao laboral entre o praticante 
desportivo e a sua entidade empregadora desportiva esbate-se, mas nao se 
extingue, em virtude da celebra<;ao do contrato de cedencia, podendo o cedente 
e o cessionario, no uso da sua autonomia contratual (art.Q 405.Q do C6d. Civil) 
configurar o conteudo deste contrato que podera variar entre « .... urn mfnimo 
(o desportista passara a prestar a sua actividade ao cessionario, cumprindo 
perante este os deveres de assiduidade, diligencia e obediencia, o qual detem 
os poderes de autoridade e direc<;ao) e urn maximo (corn a integral substitui<;ao 
do cedente pelo cessionario, limitada pela precariedade da cedencia e, pelo 
facto de esta nao romper o vinculo laboral entre o cedente e o desportista 
cedido ), vide (Estudos de Direito Desportivo, Editora Almedina 2002, pags. 87 
e 88). 

De acordo corn o art.Q 2l.Q, que nos remete para o art.Q 18.Q os instrumentos 
de regulamenta<;ao colectiva, tambem tern uma palavra a dizer quanto ao 
estabelecimento de determinadas regras, sem prejufzo das normas das 
federa<;6es nacionais e internacionais aplicaveis nestas materias. 

Atenda-se ao estabelecido no art.Q 9.Q n.Q 6 do CCT dos Jogadores pro
fissionais de futebol, que preve : «Sempre que da cedencia resulte o pagamento 
de qualquer compensa<;ao ao clube ou sociedade desportiva cedente, o jogador 
cedido tera direito a receber, se outro acordo mais favoravel nao for estabelecido 
entre as partes, 7% daquela quantia.>>, ou ao art.Q lO.Q n.Ql do mesmo diploma 
que estabelece « Sem prejufzo de eventuais limita<;6es ou condi<;6es decorrentes 
dos regulamentos desportivos, sempre que se verifique revoga<;ao do contrato 
por mutuo acordo ou promovida par uma das partes corn invoca<;ao de justa 
causa, devidamente reconhecida, pode o jogador transferir-se definitivamente 
para outro clube ou sociedade desportiva durante 0 decurso da epoca desportiva 
e ser ainda nela utilizado pelo seu novo clube, desde que a extin<;ao do seu 
contrato seja comunicada a FPF e a LPFP ate 31 de Mar<;o.>>. 
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Por fim, de referir que ao cessionario nao e permitido ceder o praticante 
desportivo a urn terceiro clube, salvo autoriza<;:ao expressa quer do cedente 
quer do cedido nesse sentido, sem exclusao da devida autoriza<;:ao do "primeiro 
cessionario". 

CAPITULO IV 

(Empresarios desportivos) 

Art. 2 22. 2 (Exercicio da actividade de empresario desportivo) 

n. 2 1 - So podem ex ere er a actividade de empresario desportivo as 
pessoas singulares ou colectivas devidamente autorizadas pelas entidades 
desportivas nacionais ou internacionais, competentes. 

n. 2 2 - A pessoa que exer~a a actividade de empresario desportivo so 
pode agir em nome e por conta de uma das partes da rela~ao contratual. 

Art. 2 23. 2 (Registo dos empresarios desportivos) 

n. 2 1 - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, os empresanos 
desportivos que pretendam exercer a actividade de intermediarios na contra
ta~ao de praticantes desportivos devem registar-se como tal junto da fede
ra~ao desportiva da respectiva modalidade, que, para este efeito, deve dispor 
de urn registo organizado e actualizado. 

n. 2 2 - Nas federa~oes desportivas onde existam competi~oes de carac
ter profissional o registo a que se refere o mimero anterior sera igualmente 
efectuado junto da respectiva liga. 

n. 2 3 - 0 regis to a que se refere o mimero anterior e constituido por urn 
modelo de identifica~ao do empresario, cujas caracteristicas serao definidas 
por regulamento federativo. 

Art. 2 24. 2 (Remunera~ao da actividade de empresario) 

n. 2 1 - As pessoas singulares ou colectivas que exer~arn a actividade 
de intennediarios, ocasional ou pennanentemente, so podem. ser remune
radas pela parte que representarn. 

n. 2 2 - Salvo acordo em contrario, que devera cons tar de dausula escrita 
no contrato inicial, 0 montante rnaximo recebido pelo empresario e fixado 
em 5% do montante global do contrato. 

Art. 2 25. 2 (Limita~oes ao exercicio da actividade de empresario) 

Sem prejufzo de outras limita~oes estabelecidas ern regulamentos fede
rativos nacionais ou internacionais, ficarn inibidos de exercer a actividade 
de empresarios desportivos as seguintes entidades: 
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a) As sociedades desportivas 
b) Os clubes 
c) Os dirigentes desportivos 
d) Os titulares de cargos em orgaos das sociedades desportivas 
e) Os treinadores, praticantes, arbitros, medicos e massagistas 

0 Seculo XX , e sem duvida o Seculo do desporto, este originario fenomeno 
social registou urn desenvolvimento explosive tal que fo1iou uma verdadeira 
industria economica virada para o espectaculo desportivo, em que se cria 
condi<;:6es ao aparecimento massivo de profiss6es e actividades ligadas a este 
fenomeno. 

A dinamiza<;:ao crescente do proprio mercado de trabalho desportivo em 
que os valores financeiros nao sao despiciendos, gera a necessidade do pra
ticante recorrer ao auxflio de alguem que assuma a responsabilidade negocial 
de defender os seus interesses e o liberte para fazer aquilo que melhor sabe, 
que e a pratica da actividade desportiva para que foi contratado. 

Oaf o surgimento da cada vez mais polemica figura do empresario des
portivo, que a alfnea d) do art.Q 2.Q deste diploma define como: « ... a pessoa 
singular ou colectiva que, estando devidamente credenciada, exer<;:a a activi
dade de representa<;:ao ou intermedia<;:ao, ocasional ou permanente, mediante 
remunera<;:ao, na celebra<;:ao de contratos desportivos;» 

Esta profissao inovadora de final de seculo XX apenas pode ser exercida 
por pessoas que estejam autorizadas pelas entidades nacionais e internacionais 
competentes, isto e, federa<;:6es desportivas nacionais e internacionais da res
pectiva modalidade (el ou pelas ligas onde existam competi<;:6es de caracter 
profissional), habilitando assim os empresarios desportivos a exercer a sua 
actividade de agente interposto na rela<;:ao laboral desportiva que ira ser 
constitufda (vide arts. 22.Q n.Q1, n.Q 2 e 23.Q n.Q 1 e 2). 

0 empresario desportivo adquire, mediante procura<;:ao, poderes repre
sentativos do praticante desportivo, agindo em nome deste, particularmente 
na composi<;:ao e negocia<;:ao do contrato de trabalho desportivo, corn as poten
ciais entidades empregadoras, cabendo sempre a palavra final ao trabalhador I 
I praticante de concluir ou nao o negocio jurfdico, ou seja, a emissao da decla
ra<;:ao de vontade negocial definitiva e sempre desempenhada pelo representado 
e nao pelo representante. 

Em virtude dessa intermedia<;:ao tern o empresario desportivo direito a 
auferir uma remunera<;:ao pela celebra<;:ao de contratos desportivos, pela parte 
que representam (vide art.Q 24.Q n.Q 1), que, salvo acordo em contrario constante 
de clausula escrita nao podera exceder os 5% do montante global do contrato 
(n.Q 2 do art.Q 24.Q), evitando-se assim que haja a possibilidade de a remunera<;:ao 
poder ser multiplicada pelos intervenientes contratuais e, consequentemente, 
uma promiscuidade especulatoria em prejufzo dos interesses do praticante 
desportivo. 

No entanto, ha que reconhecer que nao obstante a previsao legal acima 
indicada, existem comportamentos, por vezes atentatorios da etica pessoal e 
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desportiva, que levam a que os praticantes desportivos sejam muitas vezes 
vftimas da sua ignorancia em quest6es legais e que, envolvidos numa relac;ao 
de confianc;a corn o seu empresario, se desvinculem ilicitamente da anterior 
entidade empregadora desportiva permitindo que o empresario, em curtos 
espac;os temporais aufiram varias quantias por transferencias em que nao 
poucas vezes sao prejudiciais patrimonialmente ao praticante e em que 0 unico 
beneficiario e 0 intermediario. 

Sucede corn alguma frequencia, que o praticante desportivo sofra alguma 
pressao do seu empresario para que o contrato de trabalho desportivo em 
vigor corn a actual entidade empregadora desportiva cesse de alguma forma, 
sem que se atinja o termo prefixado no mesmo, sendo certo que, a insatisfac;ao 
por vezes criada no praticante cria a necessidade de realizac;ao de urn acordo 
trilateral ( entidades empregadoras desportivas e praticante ), em que a "comis
sao" do empresario sobe em virtude do montante global da transferencia ser 
superior, do que no fim do prazo estabelecido no contrato. Sendo frequente 
que a referida comissao seja paga por qualquer das partes envolvidas em 
clara violac;ao do supra referido art.Q 24.Q. 

Na nossa opiniao, e inegavel a contribuic;ao dos empresarios desportivos 
para uma maior protecc;ao dos interesses do praticante desportivo, nao ficando 
assim a merce das entidades empregadoras desportivas, contudo, a pouca etica 
de alguns dos seus comportamentos e a crescente patronalizac;ao e subordina
c;ao do praticante ao empresario, leva a que o atleta seja uma mera "coisa" 
subjugada de mao em mao ( empresario I clube ), que apenas serve para realizar 
a obtenc;ao de dinheiro facil sendo o praticante desportivo profissional urn 
meio para atingir aquele fim, contribuindo decisivamente para urn jufzo nega
tivo por parte da opiniao publica que conotam a sua actividade corn falta de 
transparencia e parasitismo. 

CAPITULO V 

(Cessa~ao do contrato de trabalho desportivo) 

Art. Q 26. Q (Formas de cessa~ao) 

n. Q 1 - 0 contrato de trabalho desportivo pode cessar por: 

a) Caducidade 
b) Revoga~ao, por acordo das partes 
c) Despedimento corn justa causa promovido pela entidade emprega-

dora desportiva 
d) Rescisao corn justa causa por iniciativa do praticante desportivo 
e) Rescisao por qualquer das partes durante o periodo experimental 
f) Despedimento colectivo 
g) Abandono do trabalho 

n. Q 2 - A cessa~ao do contra to por abandono do trabalho aplicam-se as 
normas do art.Q 40.Q do regime juridico da cessa~ao do contrato individual 
de trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 64-A/89, de 27 de Fevereiro 
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Em sintonia corn a composi<;ao do artigo acima descrito, encontravam-se 
previstos no ja revogado art.Q 3.Q da LCCT as formas de cessa<;ao do contrato 
de trabalho do anterior regime geral, contudo, como se sabe, o novo C6digo do 
Trabalho sistematizou de forma mais adequada os regimes extintivos dos 
contratos de trabalho, agrupando-os em 4 grandes tipos, prevendo no art.Q 
384.Q a caducidade na alinea a), a revoga<;ao na alinea b), a resolu<;ao na alinea 
c), que pode ocorrer por iniciativa do empregador (despedimento), ou por 
iniciativa do trabalhador, correspondendo similarmente a figura da rescisao 
corn justa causa da LCCT (art.Q 3.Q n.Q 2 d)), e a demincia na alinea d), que 
constitui urn direito facultado apenas ao trabalhador e que constitui uma espe
cie de auto-despedimento. 

0 legislador optou assim por atribuir uma qualifica<;ao ampla de resolu<;ao 
contratual (384.Q al. c)), e por inserir as restantes formas de cessa<;ao do contrato 
de trabalho, em sec<;6es diferentes das disposi<;6es gerais, veja-se : despedimento 
por facto imputavel ao trabalhador (art.Q 396.Q); o despedimento colectivo (arts. 
397.Q a 40P); o despedimento por extin<;ao de postos de trabalho (arts. 402.Q 
a 404.Q); e o despedimento por inadapta<;ao (arts. 405.Q a 410.Q). 

Contudo, como ja verificamos anteriormente, o trabalhador no regime 
geral pode rescindir o contrato por sua iniciativa, licitamente, corn ou sem 
justa causa (arts. 384.Q c) e d) e 447.Q n .Q 1 e 3 do C6digo do Trabalho, enquanto 
que no dominio do contrato de trabalho desportivo a licitude da rescisao 
depende somente da verifica<;ao da existencia de justa causa, conforme a 
previsao da aline a d) do presente artigo, nao podendo o trabalhador I praticante 
desportivo, desvincular-se antes do decurso do prazo acordado, mediante aviso 
previo ao empregador desportivo. 

Desta forma, constata-se que o termo constante deste espedfico contrato 
de trabalho e urn termo particularmente estavel que fixa a sua dura<;ao com
primindo-se decisivamente as capacidades de rescisao do praticante desportivo, 
em troca de uma "eventual" estabilidade contratual, sendo certo que o actual 
mundo desportivo tern muito pouco de constancia e inalterabilidade, pelo que 
esta caracteristica se encontra em desuso. 

Irei agora construir uma breve analise critica das formas de cessa<;ao do 
contrato de trabalho desportivo previstas, tal qual, neste art.Q 26.Q, come<;ando 
pela caducidade prevista na alinea a) do mencionado artigo, olvidando 
deliberadamente a nova disposi<;ao do artigo 384.Q do novo C6digo do Trabalho 
e sem prejuizo do conteudo da mesma: 

a) Caducidade 

Como sucede corn qualquer outro contrato a termo, o contrato de trabalho 
do praticante desportivo tern o seu futuro tra<;ado, extinguindo-se a maioria 
das vezes por for<;a do decurso do prazo estipulado aquando do momento da 
sua celebra<;ao. 

No entanto, o contrato de trabalho desportivo pode caducar por outras 
formas, nomeadamente, pela impossibilidade superveniente, absoluta e defini-
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tiva de o praticante desportivo prestar a sua actividade ou da entidade empre
gadora desportiva a receber (e o caso tfpico da morte ou incapacidade per
manente para a pratica da actividade desportiva do praticante ou de extin<;:ao 
da entidade empregadora vide arts. 387.Q e 390.9 do C6digo do Trabalho aplica
veis ex vi art.Q 3.9 do presente diploma a que correspondem corn as devidas 
altera<;:oes aos antigos arts. 4.9 e 6.9 da LCCT), e se se considerar possfvel a 
aposi<;:ao de condi<;:ao resolutiva no contrato de trabalho desportivo ( o que a 
nosso ver e algo dificil por ser extremamente penalizador para o praticante ), 
a sua verifica<;:ao tambem sera fonte de caducidade do contrato. 

Verdadeiramente complexa, senao de dificil aplicabilidade e aplicar ao 
contrato de trabalho desportivo os efeitos jurfdicos da caducidade previstos 
no regime jurfdico do novo C6digo do Trabalho quanto aos contratos de trabalho 
a termo certo ou incerto (arts. 388.9 e 389.Q e 139.9 e 140.9

), nao obstante, como 
ja referimos, aplicar-se subsidiariamente, ex vi art.Q 3.9 da presente lei o regime 
geral do contrato de trabalho, sendo o diploma em analise totalmente omisso 
quanto a esta materia. 

Se poucas duvidas restam quanto a aplicabilidade "tout court" do n.Q 1 
do art.Q 388.9 que estipula que «O contrato caduca no termo do prazo estipulado 
desde que o empregador ou o trabalhador comunique, respectivamente, 15 ou 
8 dias antes de o prazo expirm~ por forma escrita a vontade de o fazer cessar.>>. 

Muitas duvidas nos deixa, quanto a aplicabilidade do n.Q 2 do art.9 140.Q 
que nos diz que: «0 contrato renova-se no final do termo estipulado, por igual 
perfodo, na falta de declara<;:ao das partes em contrario», sendo certo que esta 
renova<;:ao automatica nao podera efectuar-se para alem de 2 vezes e a dura<;:ao 
do contrato tera por limite 3 anos consecutivos (art.Q 139.9 n.Q 1), sem prejufzo 
de ter decorrido 0 perfodo de tres anos ou verificado 0 numero maximo de 
renova<;:6es, poder o contrato de trabalho, ser objecto de mais uma renova<;:ao 
desde que a respectiva dura<;:ao nao seja inferior a urn nem superior a tres 
anos. (139.Q n.Q2), convertendo-se o contrato num contrato sem termo se o 
contrato cuja renova<;:ao tenha sido feita em desrespeito dos pressupostos 
indicados anteriormente, como estabelece o art.Q 140.Q n.Q4 do novo C6digo do 
Trabalho. 

Assim, nao faz muito sentido aplicar urn regime jurfdico em que a con
trata<;:ao a termo e excep<;:ao (arts. 129.Q n.9 1 a 3 e 130.Q n.Q 2 do C6digo do 
Trabalho ), e em que o legislador descreve as situa<;:6es da possibilidade de 
contrata<;:ao a termo (sem prejufzo do estabelecido no art.Q 128.Q e quanto a 
possibilidade dos instrumentos de regulamenta<;:ao, poderem estabelecer regras 
diferentes das previstas nos artigos supra referidos, excepto no que respeita a 
alfnea b) do n.Q 3 do art.Q 129.Q), restringindo-as quantitativa e temporalmente 
compelindo as entidades empregadoras a sucessivamente converter estes con
tratos em contratos sem termo, quando a regra em sede de contrato de traba
lho desportivo e exactamente a inversa, isto e, 0 contrato desportivo e obriga
toriamente celebrado a termo certo ou incerto (art.Q 8.Q n.9 2 b)), tambem nao 
fazendo muito sentido exigir-se das entidades empregadoras desportivas a 
comunica<;:ao referida nos (arts. 388.Q n.Q 1 do C6digo do Trabalho, ex vi art.9 
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3.Q do diploma em analise), quando ja foram excedidos os prazos previstos no 
art.Q 139.Q, uma vez que nao existe a possibilidade de conversao sem termo 
desse contrato (art.Q 140.Q n.Q 4) devendo a caducidade operar automaticamente 
e sem qualquer acto adicional. 

De igual modo, consideramos desprovido de sentido os efeitos 
indemnizat6rios que o regime geral de trabalho faz decorrer da caducidade do 
contrato de trabalho comum, previstos nos arts. 388.Q n.Q 2 e 389.Q n.Q 4 (a que 
corresponde com as devidas alterat;:6es aos revogados art.Q 46.Q n.Q 3 e 50.Q 
n.Q 4 da LCCT), que confere actualmente ao trabalhador o direito a uma com
pensat;:ao correspondente a tres ou dois dias de retribuit;:ao base e diuturnidades 
por cada mes de durat;:ao do vinculo, consoante o contrato tenha durado por 
um periodo que, respectivamente, nao exceda ou seja superior a seis meses, 
sendo a ratio deste preceito como diz o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Vinculat;:ao 
versus Liberdade, Coimbra Editora, pag. 222) « ... consiste em compensar o 
trabalhador pela situa<;:ao de precariedade contratual em que se encontrou, 
em conceder uma "protec<;:ao especial", um "suplemento de tutela" ao traba
lhador contratado a termo, destinando-se tal compensat;:ao, inclusive, a desin
centivar a contrata<;:ao a prazo.» 

Na mesma linha defende o Dr. Albino Mendes Baptista (in A compensat;:ao 
de antiguidade a que se refere o art.Q 46.Q n.Q 3 da LCCT, e aplicavel ao contrato 
de trabalho desportivo?, RMP, n.Q 85, 2001, pag. 145) « ... que seria de todo 
desadequado que a entidade empregadora desportiva se visse onerada com o 
pagamento desta compensat;:ao quando contratou num modelo legal que nao 
lhe permite contratar de outro modo.» 

Pelo exposto, conclui-se que o regime juridico da caducidade dos contratos 
a termo previsto no novo C6digo do Trabalho, que continua na senda da revo
gada LCCT e algo inadequado as especificidades do contrato de trabalho des
portivo, pelo que e necessaria uma certa pondera<;:ao na aplica<;:ao de solu<;:6es 
com base neste regime juridico que e alheio ao vinculo espedfico e parti
cularmente estavel do praticante desportivo corn a sua entidade empregadora 
desportiva. 

b) Revoga~,;ao 

Como qualquer outro contrato de trabalho, o contrato de trabalho des
portivo pode extinguir-se por acordo das partes, ou seja, por mutua consen
timento consistindo esse acordo numa cessat;:ao da eficacia do contrato, materia 
esta regulada agora nos arts. 384.Q al. b), 393.Q e 394Y do C6digo do Trabalho 
aplicaveis ao contrato de trabalho desportivo por for<;:a do disposto no art.Q 3.Q 
deste diploma. 

Pm·em, a importancia deste distrate no domfn:io do contrato de trabalho 
desportivo e muito maior do que no regime geral de trabalho, devido ao termo 
particularmente estabilizador deste vinculo laboral, enquanto que no regime 
geral de trabalho as faculdades rescis6rias do trabalhador sao muito mais amplas. 
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Corn efeito, o praticante desportivo esta vinculado a cumprir o contrato 
de trabalho desportivo ate que expire o prazo, salvo existindo factos que cons
tituam motivo de cessa~ao por justa causa, sendo a cessa~ao do contrato por 
parte do praticante desportivo, ou ate da entidade empregadora desportiva 
ilicita, se se nao consubstanciarem factos culposos que impossibilitem a 
manuten~ao do contrato de trabalho e que possam integrar o conceito de justa 
causa (vide art.Q 396.Q n.05 1 e 2 do C6digo do Trabalho). 

Frequentemente arrasta-se temporalmente a execu~ao de contratos de 
trabalho desportivo que nenhuma das partes pretende cumprir, sendo a unica 
tabua de salva~ao para tal inconveniente, o acordo rescis6rio que, diga-se, e 
vantajoso para todas as partes (praticante desportivo I entidade empregadora 
desportiva) e I ou ate a uma futura entidade empregadora desportiva que, 
mediante o pagamento de indemniza~ao de transferencia ao empregador ad 
quo, podera utilizar o praticante em vez de esperar pelo decurso do prazo 
previsto no contrato de trabalho do praticante. 

c) Despedimento corn justa causa promovido pela entidade 
empregadora desportiva 

0 nosso ordenamento juslaboral estabelece na CRP, no seu art.Q 53.Q, que 
« .... e garantida aos trabalhadores a seguran~a no emprego, sendo proibidos os 
despedimentos sem justa causa ou por motivos politicos ou ideol6gicos>>, 
tratando-se de urn direito fundamental dos trabalhadores do qual o praticante 
desportivo I trabalhador tambem e titular, logo qualquer despedimento 
promovido por qualquer entidade empregadora desportiva sem justa causa 
sera considerado ilicito (tal como previa os anteriores arts. 12.Q e 13.Q da LCCT, 
e hoje em dia, arts. 429.Q e 430.Q n.Ql do C6digo do Trabalho). 

No entanto, e tal como foi referido anteriormente, devido a nova sistema
tiza~ao do novo C6digo do Trabalho, o legislador, optou por uma qualifica~ao 
ampla de resolu~ao contratual (art.Q 384.Q alinea c), em que se inclui esta 
alinea, agora em analise, uma vez que, a resolu~ao contratual assume urn 
caracter bipolar da rela~ao laboral, ou seja, pode ocorrer por iniciativa do 
empregador ou do trabalhador. 

Desta forma, nos termos do n.Ql do art.Q 396.Q a que corresponde corn as 
devidas altera~6es ao anterior n .Ql do art.Q 9.Q da LCCT, « .. . constitui justa causa 
de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gra
vidade e consequencias, tome imediata e praticamente impossivel a subsistencia 
da rela~ao de trabalho.>>, como conceito indeterminado que e torna-se necessaria 
decompo-lo, dai que nas palavras de Motta Veiga (Li~6es de Direito do Trabalho, 
Universidade Lusiada 2000, pag. 494) «Esta no~ao compreende, a nosso ver, 
tres elementos: l.Q comportamento culposo do trabalhador, 2.Q comportamento 
grave, 3.Q nexo de causalidade entre esse comportamento e a impossibilidade 
de subsistencia da rela~ao !aboraL> 
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Sendo as diversas condutas descritas no n.Q 3 do art.Q 396.Q ( correspondente 
ao revogado n.Q 2 do art.Q 9.Q da LCCT), uma concretiza~ao da justa causa de 
despedimento salientando-se que a verifica~ao dessas condutas nao e condi~ao 
necessaria (uma vez que a enumera~ao das alfneas sao meramente exempli
ficativas), nem e condi~ao suficiente (porque compreende uma referenda a 
clausula geral do n .Ql e da especifica~ao do n.Q 2), para a verifica~ao da justa 
causa. No entanto, quer a gravidade do comportamento do trabalhador deve 
ser apreciada em termos objectivos e concretos relativamente a entidade empre
gadora desportiva, quer a impossibilidade da subsistencia da rela~ao laboral 
deve ser valorada corn o mesmo criterio, e no sentido de a urn empregador 
"normal" nao ser possfvel aplicar uma san~ao disciplinar menos grave. 

De referir ainda que no ambito do contrato de trabalho desportivo adqui
rem urn especial relevo os deveres a que o praticante desportivo esta adstrito 
e que se encontram previstos no art.Q 13.Q do presente diploma, sendo necessario 
que no dizer de Monteiro Fernandes (Direito do Trabalho, I, 92 ed. Almedina, 
Coimbra, 1994, pag. 523) « ... determine uma crise contratual irremediavel>>, 
sem possibilidade da aplica~ao de uma medida disciplinar conservadora do 
vinculo contratual. 

Sempre que se verifique algum dos comportamentos do praticanteltraba
lhador desportivo que integrem o conceito de justa causa, e obviamente neces
saria que a entidade empregadora desportiva instaure 0 respectivo processo 
disciplinar, seguindo os termos previstos nos arts. 411.Q e segs. ou 418.Q, garan
tindo-se assim que ao trabalhador desportivo seja concedido a possibilidade 
de defesa dos factos que impendem contra si e deduzidos na respectiva nota 
de culpa, sob pena do despedimento ser considerado ilfcito e consequentemente 
improcedente a justa causa invocada, nos termos dos arts. 429.Q e 430.Q do 
novo C6digo do Trabalho. 

d) Rescisao corn justa causa por iniciativa do praticante desportivo 

Como foi referido anteriormente, a nova sistematiza~ao do novo C6digo 
do Trabalho determina que a alfnea agora em analise, corresponda a alfnea c) 
do novo art.Q 384.Q, pelo que, segundo o novo diploma, esta situa~ao, equivale 
a resolu~ao do contra to de trabalho desportivo por iniciativa do trabalhador I 
I praticante desportivo. 

0 novo C6digo regulamenta a extin~ao do contrato de trabalho por 
resolu~ao (corn justa causa por iniciativa do trabalhador) nos arts. 44l.Q a 
443.Q a que corresponde corn as devidas altera~6es aos anteriores arts. 34.Q a 
37.Q da LCCT. 

Todavia, e tambem frequente a rescisao imotivada, corn aviso previo por 
parte do trabalhador e, que vem regulada nos arts. 447.Q e 448.Q do mesmo 
diploma, sendo esta ultima via de rescisao, inaplicavel no domfnio do contrato 
de trabalho desportivo, como ja se sabe. 
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Quanta ao regime geral de trabalho (arts. 44l.Q e 442.Q do C6digo do 
Trabalho ), ocorrendo comportamentos do empregador susceptfveis de integrar 
o conceito de justa causa (art.Q 44l.Q n.'" 2 e 3), pode o trabalhador resolver 
imediatamente o contrato, devendo comunicar a entidade empregadora por 
escrito corn indica<;ao sucinta dos factos que a justificam, dentro dos 30 dias 
subsequentes ao conhecimento desses factos, nos term os do n. Ql do art. Q 
442.Q do novo Codigo do Trabalho (anteriormente e de acordo corn os arts. 
34.Q n.Q 2 e 35.Q n.Q3 da LCCT o prazo era de 15 dias), prazo este, de caducidade 
que se conta, e de acordo corn o Prof. Dr. Albino Mendes Baptista (in Prazo 
para o exerdcio do direito de rescisao do contrato de trabalho por iniciativa 
do trabalhadm~ Quest6es Laborais, n.Q 19, 2002) << ••• a partir da determinac;:ao se 
estamos face a urn facto instantaneo ou duradouro ...... aderindo a douta decisao 
do STJ, de 2/10/1996, que entendeu que nas hip6teses assentes em situac;:6es 
de efeitos duradouros, susceptfveis de agravamento corn o decurso do tempo, 
deve en tender-se que o prazo de 15 dias (hoje em dia 30 dias) se inicia, nao 
corn o conhecimento da materialidade dos factos, mas sim, quando no contexto 
da relac;:ao laboral assumem tal gravidade que a subsistencia do contrato de 
trabalho se torna imediatamente impossivel.>> 

Urn primeiro grupo de factos "irregulares" da entidade empregadora e 
que constituem justa causa por iniciativa do trabalhador estao descritos no 
art.Q 441.Q n.Q 2 do C6digo do Trabalho: a) Falta culposa de pagamento pontual 
da retribuic;:ao; b) Violac;:ao culposa de garantias legais ou convencionais do 
trabalhador; c) Aplicac;:ao de sanc;:ao abusiva; d) Falta culposa de condic;:6es de 
seguranc;:a, higiene e saude no trabalho; e) Lesao culposa de interesses 
patrimoniais serios do trabalhador; f) Ofensas a integridade fisica ou moral, 
liberdade, honra ou dignidade do trabalhadot~ puniveis por lei, praticadas 
pelo empregador ou seu representante legftimo. Correspondendo o segundo 
grupo de justas causas do n.Q 3 do mesmo artigo a urn conjunto de condutas 
que nao se configuram como ilicitas por parte da entidade empregadora e que 
sao as seguintes: a) Necessidade de cumprimento de obrigac;:6es legais, que 
sejam incompatfveis corn a continuac;:ao do servic;:o, caso este, em que o traba
lhador deve avisar a entidade patronal corn a maxima antecedencia possivel, 
nos termos do arU 442.Q n.Q 2; b) Alterac;:ao substancial e duradoura das 
condic;:6es de trabalho, no exercicio legftimo de poderes do empregador; c) 
Falta nao culposa de pagamento pontual da retribuic;:ao. 

Refira-se que, ao contrario do que sucede corn os fundamentos de justa 
causa alegados pela entidade empregadora, estes factos invocaveis pelo traba
lhador para rescisao do contrato de trabalho tern natureza taxativa e nao 
meramente exemplificativa. 

Coma doutamente o Prof. Dr. Joao Leal Amado alega (in Vinculac;:ao versus 
Liberdade, Coimbra Editora 2002, pag. 254) « ... ao passo que, a luz do regime 
geral, o trabalhador pode rescindir o contrato por sua iniciativa, licitamente, 
corn ou mesmo sem justa causa, no dominio do contrato de trabalho desportivo 
apenas lhe e licito rescindi-lo corn justa causa. Ou seja, para o regime estabele
cido no novo C6digo do Trabalho, a justa causa legitima o trabalhador a fazer 
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cessar imediatamente o contrato, dispensando-o do correspondente aviso 
previa a entidade empregadora (art.9 384.9 alinea c) e 441.9 correspondente ao 
anterior art.Q 34.9 da LCCT); para a Lei n.9 28/98, a justa causa habilita o 
praticante desportivo a fazer cessar licitamente o contrato.» 

Contudo, uma vez que a Lei n.Q 28/98 nao descreve o que consiste a justa 
causa de rescisao por iniciativa do praticante, e devido ao art.Q 3.9 que atribui 
ao regime geral do contrato de trabalho urn carcicter subsidiario de aplica~ao 
no dominio do contrato de trabalho desportivo, verifica-se que o regime 
previsto nos arts. 441.9 a 443.9 do Codigo do Trabalho nao podera ser aplicado 
na integra e sem qualquer adapta~ao a este vinculo laboral, em virtude da sua 
desadequa~ao ao regime do contrato de trabalho desportivo. 

e) Rescisao por qualquer das partes durante o periodo experimental 

Esta materia ja foi abordada no art.Q 11.9, no entanto, e por mera curio
sidade refira-se que o CCT dos jogadores profissionais de futebol contempla a 
possibilidade de este periodo nem sequer existi1~ de acordo corn o seu art.9 ll.Q 
n.Q 4 que na falta de estipula~ao expressa no contrato de trabalho desportivo 
« .. presume-se que as partes afastaram a possibilidade da existencia de periodo 
experimentaL», reconhecendo-se aos instrumentos de regulamenta~ao colectiva 
urn papel importante quanta ao tratamento desta materia que, como se sabe, 
nao pode ofender 0 disposto no art.9 ll.Q. 

f) Despedimento colectivo 

0 despedimento colectivo e uma causa objectiva extra-contratual de ces
sa~ao do contrato de trabalho em que os motivos da cessa~ao sao de ordem 
interna, e como diz o Prof. Motta Veiga (Li~6es de Direito do Trabalho, Univer
sidade Lusiada 2000, pag. 471) « ... directamente relacionados corn circunstancias 
de caracter estrutural, tecnologico ou conjuntural inerentes a empresa, que 
justificam o seu encerramento definitive, ou o encerramento de uma ou varias 
sec~6es, ou apenas a redu~ao do pessoal pelos mesmos motivos.» 

Previsto actualmente o seu regime nos arts. 397.9 a 40l.Q e 419.Q a 422.9 

do novo Codigo do Trabalho (a que correspondem corn as devidas altera~6es 
aos revogados arts.16.Q a 25.Q da LCCT), aplicaveis ex vi art.Q 3.Q deste diploma, 
o despedimento colectivo deve operar simultanea ou sucessivamente no periodo 
de tres meses e abrange1~ pelo menos, 2 ou 5 trabalhadores, conforme se trate, 
respectivamente, de micro-empresa e de pequena empresa, por urn lado, ou de 
media e grande empresa, por outro, sempre que aquela ocorrencia se funda
mente em encerramento de uma ou varias sec~6es ou estrutura equivalente ou 
redu~ao de pessoal determinada por motivos de mercado, estruturais ou tecno
logicos Tratando-se, a nosso ver, de uma modalidade de despedimento dificil
mente aplicavel no dominio do contrato de trabalho desportivo, devido ao seu 
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especifico regime juridico e a sua complexa e exigente tramita<;ao processual, 
nao obstante a sua previsao neste artigo 26.Q. 

Pelo que a previsao desta modalidade de cessa<;ao do contrato de trabalho 
neste regime juridico desportivo sera talvez meramente figurativa e de custosa 
aplicabilidade pratica. 

g) Abandono do trabalho 

De acordo corn o n.Q 1 do art.Q 450 do novo C6digo do Trabalho que 
transcreve o estatuido no anterior n.Q 1 do art.Q 40.Q da LCCT «Considera-se 
abandono de trabalho a ausencia do trabalhador ao servi<;o acompanhada de 
factos que corn toda a probabilidade revelem a inten<;ao de o nao retomar.>>. 
Sera o caso, por exemplo, de o trabalhador emigrar ou de ter ido trabalhar 
para outra entidade patronal, sendo necessaria que o trabalhador assuma urn 
comportamento concludente, inequivoco, no sentido de evidenciar que, de 
facto, quis par termo ao contrato, sem se dar sequer dar ao inc6modo de 
proceder a uma declara<;ao expressa nesse sentido junta da entidade patronal. 

Presumindo-se a inten<;ao de abandono do trabalho se a ausencia se 
prolongar, pelo menos 10 dias titeis seguidos, podendo, no entanto, ser ilidida 
pelo trabalhador mediante comprova<;ao de motivo de for<;a maior impeditivo 
de comunica<;ao da ausencia (vide art.Q 450.Q n. 0 5 2 e 3 do C6digo do Trabalho). 

0 abandono do trabalho e equiparado a rescisao do contrato sem aviso 
previa, ou seja dentincia nos termos do art.Q 384 alinea d), e constitui o 
trabalhador na obriga<;ao de indemnizar a entidade patronal, nos termos 
estabelecidos do art.Q 450.Q n.Q 4, e constitui o trabalhador I praticante desportivo 
na obriga<;ao de indemnizar a entidade empregadora desportiva pelos even
tuais prejuizos causados, nao devendo a indemniza<;ao ser inferior ao montante 
previsto no art.Q 448.Q. 

Devendo a entidade empregadora comunicar a rescisao do contrato de 
trabalho por abandono ao mesmo, atraves de carta registada corn aviso de 
recep<;ao, para a ultima morada conhecida do trabalhador (art.Q 450.Q n.Q 5). 

Mais uma vez a aplica<;ao deste regime e devido a omissao normativa da 
presente Lei quanta a esta materia aplicando-se assim subsidiariamente o 
regime geral de trabalho (artY 3.Q da Lei n.Q 28/98). 

Art. Q 27. Q (Responsabilidade das partes pela cessa~ao do contra to) 

n.Q 1- Nos casos previstos nas alineas c) e d) do n.Q 1 do artigo anterior, 
a parte que der causa a cessa~ao ou que a haja promovido indevidamente 
incorre em responsabilidade civil pelos danos causados em virtude do 
incumprimento do contrato, nao podendo a indemniza~ao exceder o valor 
das retribui~oes que ao praticante seriam devidas se o contrato de trabalho 
tivesse cessado no seu termo. 
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n. 2 2 - Quando se trate de extin~ao promovida pela entidade empre
gadora, 0 disposto no mimero anterior nao prejudica 0 direito do trabalhador 
a reintegra~ao no clube em caso de despedimento ilicito. 

n. 2 3 - Quando, em caso de despedimento promovido pela entidade empre
gadora, caiba o direito a indemniza~ao prevista no n. 2 1, do respectivo mon
tante devem ser deduzidas as remunera~oes que, durante o periodo corres
pondente a dura~ao fixada para o contrato, o trabalhador venha a receber 
pela presta~ao da mesma actividade a outra entidade empregadora desportiva. 

Art. 2 28. 2 (Rescisao pelo trabalhador) - Nao e devida a compensa~ao 
referida no artigo 18. 2 quando o contrato de trabalho desportivo seja 
rescindido corn justa causa pelo trabalhador. 

0 legislador estabeleceu no art.Q 27.Q desta lei urn regime "sui generis" 
nas situa<;6es de cessa<;ao do contrato de trabalho desportivo, previstas nas 
alineas c) e d) do artigo 26.Q, isto e, nas situa<;6es de existencia de justa causa 
par parte da entidade empregadora desportiva e nas situa<;6es de verifica<;ao 
de justa causa por iniciativa do praticante desportivo, situa<;6es estas de cankter 
complexo que iremos de forma pouco exaustiva analisar de seguida, escalpe
lizando apenas o que consideramos mais importante. 

Contudo, mais uma vez relembramos que o novo Codigo do Trabalho 
sistematizou as formas de extin<;ao do contrato de trabalho de forma diferente 
do previsto nos arts. 26.Q e 27.Q da presente Lei, pelo que, quer as formas de 
cessa<;ao de contrato previstas no artigo anterior quer as causas de cessa<;ao 
que analisaremos de seguida, terao de ser enquadradas nos 4 tipos ja enunciados 
anteriormente (art.Q 384.Q) que sao: caducidade; revoga<;ao; resolu<;ao e demincia 

De qualquer forma, nao podemos deixar de antecipar o aspecto mais 
peculiar neste regime juridico e que esta previsto no n.Q 1 do artY 27.Q, que e 
a incorrencia em responsabilidade civil pelos danos causados em virtude do 
incumprimento do contrato de trabalho desportivo pela parte (entidade 
empregadora desportiva ou trabalhador I praticante desportivo) que deu causa 
a cessa<;ao ou que a haja promovido indevidamente, consagrando-se aqui a 
priori uma norma civilistica (art.Q 562.Q e segs. do Cod. Civil), mas em que os 
efeitos decorrentes desta responsabilidade civil sao aplicados de uma forma 
diferente consoante o infractor seja o empregador ou o trabalhador desportivo 
(vide n .os 2 e 3 do art.Q 27.Q) e a nosso ver, em claro prejuizo da parte mais fraca 
( o praticante desportivo ), ao contrario dos demais regimes juridico laborais 
que protegem de uma forma mais incisiva o trabalhador, uma vez que se 
limita inexoravelmente o valor indemnizatorio devido. 
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Vejamos a 1!! situa<;ao: 

a) Despedimento sem justa causa pela entidade empregadora des
portiva 

De acordo corn o regime geral de trabalho no despedimento ilicito do 
trabalhador a termo, nos termos do art.9 440.9 n.9 1 e 2 do novo Codigo do 
Trabalho, a entidade empregadora sera condenada ao pagamento da 
indemniza<;ao pelos prejuizos causados, nao devendo o trabalhador I praticante 
desportivo receber uma compensa<;ao inferior ao valor das retribui<;oes que o 
trabalhador deixou de auferir desde a data do despedimento ate a data do 
transito em julgado da decisao do tribunal, se aquele termo ocorrer posterior
mente; e ainda na reintegra<;ao do trabalhador, sem prejuizo da sua categoria 
e antiguidade, se o termo certo ou incerto do contrato ocorra depois do transito 
em julgado da decisao do tribunal. 

Se o trabalhador tiver optado pela chamada "indemniza<;ao de anti
guidade", este tern direito a ser ressarcido de todos os prejuizos causados 
(inclusive os morais), bem como, nos termos do n.91 do art.9 439.9 ao montante 
devido entre 15 dias e 45 dias de remunera<;ao de base e diuturnidades por 
cada ano completo ou frac<;ao de antiguidade, nao podendo ser inferior a 3 
meses (n.9 3 do mesmo artigo), contando-se para o efeito todo o tempo decorrido 
ate a data do transito em julgado da senten<;a, sendo certo que, nos casos 
especiais do art.9 438.9 n.9 2, 3 e 91.9 n.9 1 a), ou seja, no caso da entidade 
empregadora desportiva nao ter mais de 10 trabalhadores desportivos ao seu 
servi<;o, e tendo a entidade empregadora, deduzido oposi<;ao a reintegra<;ao, e 
esta, ter sido julgada procedente, a indemniza<;ao referida e calculada nos 
termos anteriores, entre 30 e 60 dias, nao podendo ser inferior a 6 meses (art.9 

439.9 n.9 4 e 5). 
Porem, no dominio do contrato de trabalho desportivo, conforme referi

mos anteriormente, o legislador consagrou neste diploma, ainda antes desta 
importante altera<;ao legislativa prevista no novo Codigo do Trabalho (art.9 

436.9 n.9 1 a)) a incorrencia de responsabilidade civil por parte da entidade 
empregadora desportiva pelos danos causados em virtude do incumprimento 
(art.9 562.9 do Cod. Civil), pelo que, nos termos desta norma, « .. . quem estiver 
obrigado a reparar urn dano deve reconstituir a situa<;ao em que este se 
encontraria se o contrato fosse exactamente cumprido, indemnizando-o pelo 
lucro cessante» (vide 564.9 n.9 1 do Cod. Civil), abrangendo tambem a respon
sabilidade por danos nao patrimoniais que pela sua gravidade mere<;am a 
tutela do direito, conforme prescreve o actual n.9 1 do art.9 496.9 do Codigo 
Civil, nao havendo razoes afastar esta norma de aplica<;ao geral, alias como 
a recente jurisprudencia se encaminha nesse sentido (por ex. Ac. do STJ, de 2 I 
11012002 in ADSTA, Ano XLII, n.9 496, p. 650 e Ac. daRE, de 2210112002 in 
CJ, Ano XXVII, Tomo I, p. 284) 

Contudo, a este valor indemnizatorio (correspondente ao valor das retri
bui<;oes que medeiam entre a data do despedimento e a data prevista para a 
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caducidade do contra to) deverao ser deduzidas as retribui<;6es que durante o 
perfodo correspondente a dura<;ao fixada para o contrato, o trabalhador I 
I praticante desportivo venha a receber pela presta<;ao da mesma actividade 
a outra entidade empregadora desportiva (art.Q 27.Q n.Q 3 deste diploma), 
consagrando assim uma ja idosa regra civilfstica (compensa<;ao de vantagens) 
e em analogia ao regime geral de trabalho (vide art.Q 437.Q n.Q 2 do Codigo do 
Trabalho) e pela qual nao somas apologistas, pela particularidade desta rela<;ao 
jurfdico-laboral e pelos escassos anos de exerdcio da mesma. 

Corn efeito, este regime e muito mais vantajoso para quem lesa do que 
para 0 proprio lesado, isto e, nao so se premeia a inercia do praticante "obri
gando-o" praticamente a nao exercer a sua actividade desportiva ate ao termo 
do prazo estipulado no contrato, como ainda verifica que ao seu quantum 
indemnizatorio tera de ser deduzido as retribui<;6es auferidas pela pratica da 
sua actividade profissional ao servi<;o de outra entidade empregadora desportiva, 
nao se compreendendo como e que a custa da celebra<;ao de urn novo contrato 
de trabalho desportivo o lesante venha a beneficiar em primeira linha das retri
bui<;6es pagas ao praticante corn o qual ja nao tern qualquer vinculo, impondo
se assim ao praticante urn duplo sacriffcio (nao receber da sua anterior entidade 
empregadora durante urn certo perfodo de tempo e verificar que as retribui<;6es 
que agora recebe pela celebra<;ao de urn novo contrato serao deduzidas a urn 
montante que mais nao e do que uma cifra de cani.cter indisponivel). 

Traduzindo-se a maior parte das vezes numa indemniza<;ao de valor fnfi
mo, senao = a zero, bastando para tanto que o praticante aufira uma retribui<;ao 
de valor igual ou superior a que auferia no contrato dissolvido, para ja nao 
falar do tempo despendido nos tribunais em que se espera eternamente uma 
senten<;a condenatoria transitada em julgado (nao obstante uma maior cele
ridade nos tribunais de trabalho ), acrescida dos custos inerentes corn o mesmo 
e corn os honorarios do advogado. 

Mas o cm·acter sui generis desta 1 ~ situa<;ao nao fica por aqui, e que para 
se evitar o fardo anterior o legislador consagrou a possibilidade de reintegra<;ao 
do praticante desportivo ilicitamente despedido ainda no n.Q 1 do art.Q 27.Q. 

Obviamente que so fara sentido £alar em direito a reintegra<;ao se o h·ansito 
em julgado da senten<;a que declare a ilicitude do despedimento for proferida 
antes do termo previsto para o conh·ato, nao podendo ser admitido este direito se 
a verifica<;ao do transito em julgado for posterior a do termo do conh·ato, 

No entanto, em termos praticos este direito pode vir a ter consequencias 
verdadeiramente nefastas para a curta carreira do trabalhador desportivo, 
nao so em termos de execu<;ao do contrato (participa<;ao efectiva em compe
ti<;6es), mas principalmente a nivel da sua valoriza<;ao profissional, e ate no 
seio da equipa. Sera praticamente incontestavel, que obrigar qualquer entidade 
empregadora desportiva a admitir no seu seio urn elemento indesejado nao 
traz beneffcios a nenhuma das partes, sendo quase certo que esse atleta ficara 
sempre preterido aquando da disputa de qualquer competi<;ao, crispando ainda 
mais a rela<;ao corn o seu empregador produzindo nao raramente efeitos per
niciosos no balneario dos atletas. 
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Como brilhantemente o Prof. Dr. Joao Leal Amado defende (in Vincula-;ao 
versus Liberdade, Coimbra Editora, 2002, pag. 307) e tambem a nosso ver 
« ... na parte respeitante as consequencias do despedimento ilicito, discordamos 
duplamente da Lei n .Q 28198: atribuir ao praticante ilicitamente despedido o 
direito a reintegra-;ao no clube, como faz o art.Q 27.Q n .Q2, parece-nos uma 
solu-;ao que peca por excesso, isto e, por ser demasiado lesiva dos interesses da 
entidade empregadora desportiva (para alem de ser dotada de escassa utilidade 
pratica para o desportista); deduzir o alliunde perceptum ao total das retribui
-;6es vincendas, como manda o art.Q 27.Q n.Q 3, afigura-se-nos uma solu-;ao que 
peca por defeito, isto e, por ser demasiado desconsideradora dos interesses do 
praticante desportivo. Melhor seria, a nosso ver, negar a reintegra-;ao for-;ada 
e rejeitar a dedu-;ao do alliunde perceptum, graduando a compensa-;ao a pagar 
ao praticante pelo valor das suas retribui-;6es vincendas.» 

Vejamos agora a 2.Q situa-;ao 

b) Despedimento corn justa causa por parte da entidade empregadora 
desportiva 

De acordo corn o regime geral de trabalho, a justa causa habilita o empre
gador a despedir o trabalhador sem ter a necessidade de o pre-avisar e I ou a 
pagar qualquer indemniza-;ao. 

Porem, em sede de contra to de trabalho desportivo, sera o trabalhador I 
I praticante a incorrer em responsabilidade civil pelos danos causados em vir
tu de do incumprimento do contrato, nao podendo a indemniza-;ao exceder o 
valor das retribui-;6es vincendas ate ao termo do contrato (vide art.Q 27.Q nY 
1 da lei n.Q 28 I 98). 

No entanto, o legislador nao preve nesta 22 situa-;ao uma solu-;ao analoga 
a estabelecida no n .Q 3 do art.Q 27.Q a favor da entidade empregadora desportiva, 
isto e, a dedu-;ao das importancias auferidas pelo trabalhador I praticante des
portivo por for-;a da celebra-;ao de urn outro contrato de trabalho desportivo 
apos o despedimento. E que, seguindo a "linearidade" do raciocfnio do legi
slador na solu-;ao anterior, questiona-se se nao faria sentido nesta 2i! solu-;ao, 
uma vez que a entidade empregadora desportiva fica desonerada do pagamento 
das remunera-;6es devidas ate ao termo do contrato, possibilitando o emprego 
dessas quantias por exemplo na contrata-;ao de urn outro praticante que ate 
ai seria inacessivel, a dedu-;ao das vantagens patrimoniais (se for possivel 
quantifica-las) que a entidade empregadora obteve corn o despedimento do 
praticante? 

E obvio que nao faz muito sentido aplicar-se o reverso de uma solu-;ao 
pouco feliz e em claro prejuizo da parte mais fraca desta rela-;ao laboral prevista 
no art.Q 27.Q n.Q 3, este eventual entendimento, serve apenas para defender a 
inaplicabilidade de urn raciocinio simetrico claramente pouco sensato e despro
vido de sustenta-;ao legal, trazendo urn conjunto de vantagens desmedidamente 
onerosas para o praticante, que assim recupera a sua liberdade contratual. 
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Cumpre agora analisar a 3ll situa«;ao: 

c) Rescisao sem justa causa por parte do praticante desportivo 

Ao rescindir o contrato sem justa causa, o praticante promove indevida
mente a sua cessa«;ao incidindo em responsabilidade civil pelos danos causados 
em virtude do incumprimento 

Como ja referimos anteriormente, a entidade empregadora desportiva 
tern direito a receber o montante das retribui«;6es que o praticante iria auferir 
ate ao termo do contrato, sendo pratica corrente o pagamento de uma clausula 
penal prevendo uma justa indemniza«;ao convencionada entre as partes para 
o efeito, compensando a entidade empregadora desportiva pela precoce nao 
utiliza«;ao dos servi«;os do atleta. 

Entre n6s as «clausulas de rescisao» sao ja tao frequentes no contrato de 
trabalho do praticante desportivo que ninguem duvida da sua adrnissibilidade 
legal, alias, elas servem para aquilo que os dirigentes desportivos chamam de 
"blindar" urn contrato podendo afectar inelutavelmente a liberdade de trabalho 
do praticante desportivo e em clara viola«;ao dos principios mais basicos do 
Direito Comunitario (Livre Circula«;ao de trabalhadores no espa«;o da CE). 

Mas serao validas? Poderao os sujeitos do contrato de trabalho desportivo 
estabelecer uma clausula penal, fixando, urn montante indemnizat6rio, que 
permita ao praticante desportivo libertar-se ante tempus? 

Para o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Vincula«;ao versus Liberdade- Processo 
de constitui«;ao e extin«;ao da rela«;ao laboral do praticante desportivo, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2002 pags. 310 e ss.) as clausulas de rescisao servem apenas 
para garantir o cumprimento do contrato por parte do praticante e reservar 
para a entidade empregadora urn papel incontornavel na eventual transfe
n~ncia do praticante desportivo media tempore; « Isto e, uma clausula de rescisao 
de montante proibitivo impede o praticante de se dernitir, pelo que a respectiva 
transferencia sempre carecera do assentimento da actual entidade emprega
dora, seja para revogar o contrato de trabalho corn o praticante desportivo, 
seja para acertar as contrapartidas financeiras da transferencia corn o clube 
de destino.» Para o autor, estas clausulas enquadram-se na modalidade de 
clausula penal em sentido estrito, medida coercitiva tendente a satisfa«;ao do 
interesse do credor I empregador e criam uma situa«;ao de iniludfvel "encar
ceramento contratual" do praticante desportivo 

Ora, como n6s sabemos, estas clausulas estao brilhantemente definidas 
pelo Dr. A. Pinto Monteiro (Sobre a clausula penal, Scientia Iuridica, 1993, 
n .Q 244-246, pp. 231 e segs.) e estao classificadas em tres especies, que sao: -
clausula penal stricto sensu, - clausula penal de fixa«;ao antecipada do montante 
da indemniza«;ao, - clausula penal exclusivamente compulsivo-sancionat6ria. 

Estas clausulas de natureza civilfstica, nao obstante a sua frequencia, em 
sede de contrato de trabalho desportivo sao de complexa aplicabilidade, e 
como adverte o Dr. A. Pinto Monteiro (Clausula Penal e Indemniza«;ao, 
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Almedina, Coimbra, 1990, pag.720) « ... Ha que contar corn os casos em que a 
lei vede o emprego de clausulas penais (ou esvazie o alcance das mesmas), seja 
expressamente, seja de modo implfcito, em razao da tutela especial que, em 
determinados dominios, confere a certos contraentes, por motivos de ordem 
publica de protec<;ao social», sustentando ainda que esta ordem publica de 
protec<;ao social». 

De acordo corn o Prof. Dr. Joao Leal Amado (Vincula<;ao versus Liberdade, 
Coimbra Editora, pags. 321 e 322) « .. . qualquer "clausula de rescisao" que esta
bele<;a uma pena convencional de montante superior ao valor das retribui<;6es 
vincendas, correspondentes ao tempo de contrato frustrado, sera invalida, pois 
constitui principio geral do Direito do Trabalho que as clausulas do contrato 
individual nao podem importar para o trabalhador urn regime menos favoravel 
do que o estabelecido em preceitos legais de natureza imperativa - corn efeito, 
nos termos do art.Q 14.Q n.Q 2 da LCT (art.Q 114.Q n.Q 2 do novo C6digo do 
Trabalho) as clausulas do contra to de trabalho que importarem para o 
trabalhador regime menos favoravel do que o estabelecido em preceitos 
imperativos consideram--se substituidas por estes», posi<;ao esta na esteira do 
Dr. Fernando Xarepe Silveiro que considera que o regime juridico do contrato 
de trabalho desportivo aprovado pela Lei n.Q 28/98 (A cedencia temporaria 
internacional de jogadores profissionais de futebol, Relat6rio de Mestrado, 
FDUL, 1998, pag. 64) « ... embora nao proibindo expressamente tais clausulas 
de rescisao, parece limitar-lhe os efeitos». 

Contudo, nao poderemos deixar de atender aos doutos ensinamentos do 
Dr. Albino Mendes Baptista (in Breve Apontamento sobre as Clausulas de 
rescisao, Revista do Minish~rio Publico, n.Q 91, 2002, pags. 141 a 147), corn 
efeito para este autor, existem tres raz6es para que a entidade empregadora 
desportiva e o praticante desportivo possam estabelecer urn quantum indemni
zat6rio superior ao previsto no art.Q 27.Q n.Q 1 e por remissao deste, ao 
estabelecido no art.Q 562.Q e ss. do C6digo Civil. «Por urn lado, porque os 
praticantes desportivos de mais elevada craveira, relativamente aos quais de 
pode justificar em particular a estipula<;ao de "clausulas de rescisao", estao 
normalmente representados por empresarios experientes, o que os coloca numa 
posi<;ao negocial que nao tern paralelo em nenhuma outra rela<;ao de trabalho. 
Por outro lado, as condi<;6es contratuais, maxime retributivas, podem ter sido 
fixadas em virtude e como contrapartida da aceita<;ao da clausula de rescisao. 
Finalmente, nao faz qualquer sentido que os clubes ou sociedades desportivas 
nao disponham de mecanismos de estabilidade contratual (lembre-se, 
circunscrita ao termo acordado ), ja que a saida prematura de urn praticante 
desportivo relativamente ao qual se pode ter feito urn grande investimento, ou 
em fun<;ao do qual se contrataram jogadores ajustados as suas especiais 
caracteristicas tecnicas, ou se definiram objectivos desportivos, pode ser 
altamente lesiva e economicamente ruinosa.» 

Na opiniao deste autor, e na nossa tambem, a saida de determinados 
praticantes corn determinada projec<;ao que atrai o publico aos estadios e geram 
receitas suplementares e criam uma dinamica de investimento e de solidez 
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economica, a troco do pagamento das retribui<;:oes devidas ate ao final do 
contrato nao assegura a estabilidade contratual, pense-se, sobretudo, em 
contratos de curta dura<;:ao, pode ser prejudicial a propria competi<;:ao 
desportiva e e susceptfvel de provocar 0 desequilfbrio financeiro dos pequenos 
e medias clubes, ou ainda, na situa<;:ao de urn clube que fica sem urn praticante 
desportivo, a troco do pagamento das retribui<;:oes devidas numa fase crucial 
da competi<;:ao em que os prejuizos advindes seriam superiores ao montante 
entretanto auferido. 

Mais uma vez, sem querer discordar das doutas opinioes do Prof. Dr. 
Joao Leal Amado, a nosso ver, e em consonancia corn o Dr. Albino Mendes 
Baptista, estas cLiusulas de rescisao ainda que estabelecidas em montante 
superior ao do montante retributivo, poderao ser consideradas validas, na 
verdade, o praticante desportivo pode ter interesse nessa clausula resolutiva 
se surgir urn clube de maior dimensao disposto a pagar o pre<;:o estipulado, 
sendo situa<;:oes bem diferentes a fixa<;:ao previa dos danos e prejuizos causados 
pelo incumprimento do contrato por parte do praticante desportivo, da pos
sibilidade consentida pela nossa ordem juridica de o atleta se desvincular a 
troco de urn pre<;:o acordado entre as partes, coma refere o Dr. A. Pinto Monteiro 
sao as chamadas «penas de arrependimento». 

Mas se a aponibilidade destas clausulas que chegam a atingir valores no 
minima exorbitantes (por ex. urn jogador muito conhecido da 1 ~ Liga de futebol 
profissional tern uma clausula rescisoria de 18 milhoes de cantos, ou seja, 
89.783.460), sao de discutfvel legalidade nos contratos de trabalho desportivo 
pela limita<;:ao da sua liberdade de trabalho (sendo reconhecido pela UEFA no 
seu Boletim Oficial de 2000, n.Q 1, pag. 76 <<as clausulas de rescisao incluidas 
em muitos contratos de trabalho desportivo representarn uma especie de 
regresso as indemniza<;:oes de transferencia condenadas pelo Tribunal Europeu), 
mais complexo, senao impossivel, sera estabelecer urn quantum indernnizatorio 
razoavel (acima do montante das retribui<;:oes vincendas) que satisfa<;:a quer 
os interesses da entidade empregadora desportiva que perde os servi<;:os do 
atleta, e que nao afecte a liberdade de trabalho do proprio praticante que 
pretende valorizar a sua carreira profissional, sendo sem duvida uma situa<;:ao 
em que a razao tera de se impor a paixao. 

No entanto, estas clausulas de valor exorbitante poderao ser alvo do 
mecanismo de redu<;:ao previsto no art.Q 812.Q do Codigo Civil, de forma a 
combater limita<;:oes ao principio da liberdade de trabalho e da livre circula<;:ao 
de trabalhadores, sendo certo que, este mecanismo e aplicavel a todas as penas 
convencionais, independentemente da classifica<;:ao da clausula coma penal 
ou nao (vide A. Pinto Monteiro, Clausula Penal e Indemniza<;:ao, Coimbra, 
1990, pags. 730 e segs.) 

Reconhecendo que o valor das retribui<;:oes vincendas correspondem, por 
vezes, a urn valor irrisorio acrescido do entrave estabelecido no art.Q 114.Q n .Q2 
do Codigo do Trabalho, o CCT dos jogadores profissionais de futebol, no seu 
art.Q 39.Q alinea e) preceituou a resolu<;:ao por iniciativa do jogador sem justa 
causa, quando contratualmente convencionada, concretizando o art.Q 46.Q n.Q1 
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do mesmo diploma a cessa<;ao unilateral do praticante mediante o pagamento 
ao clube de uma indemniza<;ao fixada para o efeito, determinada nos termos 
do n.Q 2, impedindo o praticante de exercer a actividade profissional ao servi<;o 
de outra entidade empregadora desportiva, pelo tempo correspondente ao do 
contrato frustrado (artY 52.Q n .Q 1 do CCT), tornando esta situa<;ao particular
mente gravosa para o atleta colocando-o numa situa<;ao contratual ainda mais 
debil e em clara viola<;ao do principio "favor laboratoris" consagrado no ja 
aludido art.Q 114.Q n.Q 2 do C6digo do Traballio. 

Importa ainda ter presente, a solu<;ao prevista no art.Q 50.Q do CCT para 
os futebolistas profissionais, onde preve que quando a justa causa invocada 
nos termos do art .Q 43Y desse diploma seja declarada como infundada, por 
inexistencia de fundamento o jogador fica obrigado na obriga<;ao de indemnizar 
a entidade empregadora desportiva em montante nao inferior ao valor das 
retribui~oes que lhe seriam devidas se o contrato de trabalho tivesse cessado 
no seu termo, ou seja, instituiu-se urn limite minima de indemniza<;ao, bem 
mais justo diga-se, do que o previsto no art.Q 27.Q n.Q 1 da Lei em analise que 
pelo contrario ficou-se pelo limite maxima, podendo ainda ser alvo de dedu<;6es. 

Por fim a 4il e ultima situa<;ao: 

d) Rescisao corn justa causa por parte do praticante desportivo 

Como ja tive o ensejo de referir, a rescisao corn justa causa por iniciativa 
do praticante fara incorrer a entidade empregadora desportiva em responsa
bilidade civil, vista que, e esta que da causa a cessa<;ao do contrato. 

A Lei n.Q 28/98, nao esclarecendo o que deve entender-se por justa causa 
de rescisao, tera de ser aplicada analogamente o regime geral de trabalho 
(maxime art.Q 44l.Q n.Q 2 e 443.Q do novo C6digo do Trabalho, a que corresponde, 
corn as devidas altera<;6es, ao anterior art.Q 35.Q da LCCT), que, como iremos 
analisar, nao esta adequado as especificidades do contrato de trabalho 
desportivo. 

Desde logo porque o elenco de situa<;6es constitutivas de justa causa de 
demissao integra comportamentos culposos descritos no n.Q 2 do art.Q 44l.Q do 
C6digo do Traballio e nao culposos da entidade empregadora (vide o n.Q 3 do 
mesmo artigo ). Estes ultimos relativos a esfera pessoal do traballiador, em que 
inexiste qualquer culpa da entidade empregadora desportiva, causando alguma 
perplexidade se se admitir a cessa<;ao de urn contrato de traballio desportivo 
em que 0 vinculo laboral e particularmente estavel, devido a necessidade de 
cumprimento de obriga<;6es legais incompatfveis corn a continua<;ao ao servi<;o 
(vide alfnea a) do n Y 3 do art.Q 44P do novo C6digo do Traballio), podendo 
dar azo a condutas fraudulentas pelo praticante desportivo que aproveita este 
artificio para obter a sua desvincula<;ao. 

Convem nao esquecer que, para alem da situa<;ao acima descrita, 
acrescida das estipuladas no art.Q 44l.Q n.Q 3 (altera<;ao substancial e duradoura 
das condi<;6es de trabalho no exercicio legitimo de poderes do empregador, 
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falta nao culposa de pagamento da retribui<;;ao ), 0 trabalhador nao tern direito 
a chamada <<indemniza<;;ao de antiguidade» prevista no art.Q 439.Q e 443.Q n.Q 
3 do novo Codigo do Trabalho, sendo desprovido de sentido que a entidade 
empregadora desportiva incorra em responsabilidade civil sem a verifica<;;ao 
de urn dos seus pressupostos essenciais que e a culpa (art.Q 483.Q do Cod. 
Civil), legitimando-se a desvincula<;;ao do praticante desportivo corn 
fundamento em razoes alheias ao comportamento da entidade empregadora, 
ainda corn o bonus de ver dispensado de pagar a chamada "indemniza<;;ao de 
promo<;;ao ou valoriza<;;ao", ao abrigo do disposto no art.Q 28.Q desta Lei. 

Pelo que, a nosso ve1~ o conceito de justa causa de rescisao por iniciativa 
do praticante desportivo, tern uma menor amplitude do que o estabelecido no 
art.Q 44l.Q do Codigo do Trabalho, nao fazendo muito sentido aceitar-se a 
aplica<;_:ao do n.Q 3 deste artigo no dominio do contrato de trabalho desportivo, 
aproveitando-se apenas o regime do n.Q 1 e 2, concebendo a justa causa de 
cessa<;_:ao do contrato como urn comportamento imputavel a entidade empre
gadora e nao atinente ao praticante. 

No entanto, nao se pode olvidar que recai sabre a entidade empregadora 
desportiva certos deveres especiais enunciados no art.Q 12.Q desta Lei, 
consistindo a viola<;;ao de algum destes deveres especiais a possibilidade de 
rescindir corn justa causa para o praticante desportivo, nomeadamente o 
impedimenta da entidade empregadora desportiva, de participa<;;ao do 
praticante desportivo nos trabalhos de prepara<;;ao das selec<;_:oes nacionais, 
que jamais podera ser envolvida em qualquer litfgio ou condi<;;ao, uma vez 
que a representa<;;ao do pais nao pode estar sujeita a quaisquer interesses ainda 
que relevantes de nenhuma entidade empregadora desportiva, sendo 
incontornavel que os interesses nacionais serao sempre "hierarquicamente 
superiores" aos interesses de qualquer entidade empregadora desportiva (art.Q 
26.Q da LBSD). 

ArU 29.Q (Comunica~ao da cessa~ao do contrato) 

n. Q 1 - A eficacia da cessa~ao do contra to de trabalho desportivo depende 
da comunica~ao as entidades que procedem ao registo obrigatorio do con
trato, nos termos do disposto no artigo 6. Q. 

n. Q 2 - A comunica~ao deve ser realizada pela parte que promoveu a 
cessa~ao, corn indica~ao da respectiva forma de extin~ao do contrato. 

Da mesma forma que as federa<;;oes desportivas ( e I ou Ligas profissionais 
se a competi<;;ao revestir essa natureza) deve ser dado conhecimento do come<;;o 
do contrato de trabalho desportivo e das suas vicissitudes (ex. cedencia a 
outra entidade empregadora desportiva art.Q 19.Q), e essencial comunicar a 
estas entidades a cessa<;;ao do contrato de trabalho desportivo. 

Recaindo sobre a parte que promoveu a cessa<;;ao do contrato de trabalho 
desportivo a comunica<;_:ao da extin<;;ao do vinculo, nos termos do n.Q 2, ou seja, 
ao praticante desportivo em caso de rescisao corn justa causa e a entidade 
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empregadora desportiva nos restantes casos descritos no art.Q 26.Q incluindo a 
hipotese de abandono de trabalho, a excep<;ao da aline a b) que a nosso ver 
podera ser qualquer das partes a realizar a referida comunica<;ao, uma vez 
que 0 distrate e promovido por ambas as partes. 

Incontestavelmente, tal como o registo do contrato de trabalho desportivo 
nao e condi<;ao de validade do mesmo, a comunica<;ao aqui exigida nao e 
condi<;ao da sua cessa<;ao, isto e, o contrato extingue-se independentemente 
desta, nao obstante a respectiva comunica<;ao tornar aquela extin<;ao contratual 
ineficaz relativamente as entidades competentes (Federa<;6es Desportivas e 
Ligas Profissionais, apenas a se a competi<;ao em causa tiver caracter profis
sional vide art.Q 39.Q n.Q 1 alinea f) do RJFD). 

Art.Q 30.Q (Conven~ao de arbitragem) 

n. Q 1 - Para a solu~ao de quaisquer conflitos de natureza !aboral em er
gentes da celebra~ao de contrato de trabalho desportivo poderao as associa
~oes representativas de entidades empregadoras e de praticantes desportivos, 
por meio de conven~ao colectiva, estabelecer o recurso a arbitragem, nos 
termos da Lei n. Q 31/86, de 29 de Agosto, atraves da atribui~ao, para tal 
efeito, de competencia exclusiva ou previa a comissoes arbitrais paritarias, 
institucionalizadas, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.Q 425/86, de 27 
de Dezembro. 

n. Q 2 - A conven~ao que estabelecer o recurso a arbitragem prevista no 
mimero anterior devera fixar as competencias pr6prias da comissao arbitral 
paritaria, hem como a respectiva composi~ao. 

n.Q 3 -As comissoes e tribunais arbitrais ja existentes a data da entrada 
em vigor do presente diploma consideram-se competentes nos termos do 
n. Q 1 do presente artigo, desde que tal competencia re suite da conven~ao 
que determinou a sua constitui~ao. 

As especificidades do contrato de trabalho desportivo, aliado a curta dura
<;ao da carreira profissional do praticante desportivo, torna imperioso a tomada 
de decis6es rapidas para os crescentes litigios laborais desportivos que nao se 
compadecem corn a anormal demora das decis6es dos Tribunais Judiciais 
Comuns, daf que o legislador preve que a solu<;ao de conflitos desta natureza 
laboral possa ter lugar atraves do recurso a arbitragem nos termos da Lei 
n.Q 31186, de 29 de Agosto, atraves da atribui<;ao de competencia exclusiva ou 
previa a comiss6es arbitrais institucionalizadas nos termos do Decreto-Lei 
n.Q 425 I 86, de 27 I 12, de acordo corn o n.Q 1 deste artigo. 

Sendo hoje frequente que nos contratos de trabalho desportivos, principal
mente no futebol, conste conven<;ao de arbitragem, isto e, atribuindo a com
petencia as comiss6es arbitrais paritarias para resolu<;ao de eventuais litfgios 
emergentes desses contratos ( compromisso arbitral ou clausula compromissoria. 

As decis6es destas comiss6es arbitrais, para alem de serem obtidas num 
espa<;o temporal muito mais curto, tern a mesma for<;a executoria das decis6es 
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dos Tribunais Judiciais comuns (podendo igualmente as senten<;;as condenat6rias 
proferidas serem objecto de ac<;;ao executiva, nos termos do Decreto-Lei n.Q 
103191, de 08103) e tern ainda a vantagem de serem constitufdas por elementos 
(arbitros que poderao ser nomeados ou nao pelas partes), que tern urn conhe
cimento maior dos actuais problemas desportivos da sua legisla<;;ao e das suas 
originalidades, sendo, por isso, mais aptos a proferirem decisoes mais justas. 

A modalidade do desporto rei (futebol), bem como do basquetebol, ja 
recorrem a este sistema desde ha algum tempo, tendo a Portaria n.Q 81 I 2001, 
de 08102, (ex vi DL n.Q 425186, de 27112 e Lei n.Q 31186), procedido a enu
mera<;;ao, de forma sistematizada, das entidades ja autorizadas ao exerdcio de 
arbitragens voluntarias corn caracter institucionalizado, 

Quanta ao primeiro exemplo, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 
o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol foram autorizados, pelo 
despacho ministerial n.Q 132195, de 24108, a criar urn Centra de Arbitragem de 
canicter especializado, corn ambito nacional, tendo como objectivo a resolu<;;ao 
de litigios decorrentes dos contratos celebrados entre os clubes desportivos ou 
sociedades desportivas e os jogadores profissionais de futebol, centra este sediado 
actualmente no Porta, constituindo a meu ver urn exemplo de funcionamento 
para outras modalidades ainda que nao possuam urn caracter profissional. 

Relativamente, ao Basquetebol, a Federa<;;ao Portuguesa de Basquetebol, 
Liga dos Clubes de Basquetebol, Associa<;;ao Nacional de Treinadores de Bas
quetebol e Associa<;;ao de Jogadores de Basquetebol, foram autorizadas pelo 
despacho ministerial n.Q 1699212000, de 31 de Julho, a criarem urn centra 
especializado na dirimi<;;ao de litigios resultantes da interpreta<;;ao, da validade, 
da execu<;;ao e do cumprimento de protocolos outorgados entre clubes e ou 
sociedades an6nimas desportivas e, bem assim, na dirimi<;;ao de litfgios emer
gentes de contratos outorgados entre clubes e ou sociedades an6nimas despor
tivas, treinadores e praticantes desportivos, todos quantos os especificos da 
modalidade de basquetebol, a funcionar na sede da Federa<;;ao Portuguesa de 
Basquetebol em Lisboa. 

Contudo, relativamente a esta materia, veja-se a novissima Proposta de 
Lei de Bases do Desporto n.Q 80 /IX (ainda nao totalmente aprovada na Assem
bleia da Republica e que em breve, como nos refere o art.Q 89.Q da Proposta de 
Lei revogara a Lei de Bases do Sistema Desportivo, is to e, a Lei n.Q 1 I 90, de 13 
de Janeiro, corn as altera<;;oes introduzidas pela Lei n.Q 19196, de 25 de Junho) 
no seu art.Q 47.Q nos diz o seguinte: 

Artigo 47.Q 

(Arbitragem de conflitos desportivos) 

1 - A arbitragem desportiva constitui urn sistema de jurisdi<;;ao voluntaria 
de conflitos em materia desportiva, ou corn esta relacionados, livremente adop
tado pelas partes litigantes, como ultima instancia. 
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2 - A resolw;ao de litigios por via de arbitragem desportiva depende da 
previa existencia de urn compromisso arbitral escrito que vincule as partes 
litigantes no ambito de qualquer contrato, ou da sujei~ao a disposi~ao estatu
taria ou regulamentar dos organismos desportivos, que obrigue as entidades 
a estes vinculadas. 

3 - A resolu~ao de litfgios por via da arbitragem s6 e possivel ap6s o 
previo esgotamento dos meios jurisdicionais federativos, em caso algum impe
dindo o recurso aos tribunais comuns. 

4 - A arbitragem desportiva e exercida pela comissao nacional de arbi
tragem desportiva, que funciona junto do Conselho Superior do Desporto. 

Assim, e salvo qualquer altera~ao profunda do texto acima descrito, que 
ocorra na aprova~ao da mesma em Assembleia da Republica, teremos em breve, 
uma profunda reforma da arbitragem desportiva nacional, em que, quer as 
Federa~6es Desportivas, quer o Conselho Superior de Desporto ganham uma 
posi~ao fulcral, no exercfcio desta actividade de jurisdi~ao alternativa. 

No piano internacional, a tendencia para cometer a resolu~ao dos litfgios 
desportivos a instancias arbitrais veio a traduzir-se na cria~ao em 1984 do 
Tribunal Arbitral do Desporto, sediado em Berna, cuja actividade jurisprudencial 
nao tern cessado de crescer, revelando assim urn acentuado atraso na adop~ao 
deste sistema no ordenamento jurfdico portugues no plano desportivo. 

CAPITULO VI 

(Contrato de forma~ao desportiva) 

Art. Q 31. Q (Capacidade) 

n. Q 1 - Pod em ser contratados como formandos os jovens que, cumula-
tivamente, tenham: 

a) Cumprido a escolaridade obrigat6ria 
b) Idade compreendida entre os 14 e 18 anos 

n.Q 2 - Podem celebrar contratos de forma~ao como entidades forma
doras as entidades empregadoras desportivas que garantam urn ambiente 
de trabalho e meios humanos e h~cnicos adequados a forma~ao desportiva 
a ministrar. 

n. Q 3 - A verifica~ao do m disposto no ntimero anterior e certificada 
mediante documento comprovativo a emitir pela respectiva federa~ao dotada 
de utilidade publica desportiva e pode ser reapreciada a todo o tempo. 

n.Q 4- A celebra~ao do contrato depende da realiza~ao de exame medico, 
a promover pela entidade formadora, que certifique a capacidade ffsica e 
psiquica adequada ao desempenho da actividade. 

n. Q 5 - 0 incumprimento dos requisitos previstos no presente artigo 
determina a anulabilidade do contrato. 
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Entende-se par contrato de forma<;ao desportiva o « .. . contrato celebrado 
entre uma entidade formadora e urn formando, nos termos do qual aquela se 
obriga a prestar a este a forma<;ao adequada ao desenvolvimento da sua capa
cidade tecnica e a aquisi<;ao de conhecimentos necessarios a pratica de uma 
modalidade desportiva, ficando o formando obrigado a executar as tarefas 
inerentes a essa forma<;ao», de acordo corn o art.Q 2.Q alfnea c) deste diploma. 

Este contrato de forma<;ao desportiva e celebrado entre uma entidade 
formadora que, de acordo corn a alfnea e) do artigo supra referido, sao « ... as 
pessoas singulares ou colectivas desportivas que garantam urn ambiente de 
trabalho e os meios humanos e tecnicos adequados a forma<;ao desportiva a 
ministrar» e urn formando, isto e, « .... os jovens praticantes que, tendo cumprido 
a escolaridade obrigatoria, tenham idades compreendidas entre os 14 e os 18 
anos e tenham assinado o contrato de forma<;ao desportiva, tendo par fim a 
aprendizagem ou o aperfei<;oamento de uma modalidade desportiva.» (art.Q 
2.Q alfnea f)) 

0 contrato de forma<;ao desportiva nao e urn contrato gerador de rela<;oes 
de trabalho subordinado, nao sendo par isso uma sub-especie de contrato de 
trabalho desportivo, corn efeito, os contratos de forma<;ao desportiva visam a 
aprendizagem e o aperfei<;oamento da pratica de uma determinada modalidade 
em que o objecto do contrato tern par finalidade o desenvolvimento da capa
cidade e aquisi<;ao de conhecimentos tecnicos para o exercfcio de uma moda
lidade desportiva pelo formando ficando este obrigado a cumprir as tarefas 
inerentes a essa forma<;ao e a entidade formadora responsavel pela transmissao 
dos mesmos ( vide arts. 35.Q e 36.Q deste diploma) 

E certo que este contrato frequentemente funciona coma urn contrato pre
cedente de urn contrato de trabalho desportivo, distinguindo-se deste nao so 
pela nao verifica<;ao de uma rela<;ao juridica subordinada autentica, bem coma, 
pelo facto do elemento retributivo nao configurar coma elemento essencial deste 
contrato, ao contrario do estabelecido no contrato de trabalho desportivo, nao 
obstante ser cada vez mais frequente as entidades formadoras e I ou os empre
sarios desportivos incentivem os formandos I clientes (corn quantias que ja nao 
sao despiciendas ), na prossecu<;ao da sua aprendizagem aliciando-os a seguirem 
em definitivo uma carreira profissional desportiva, em detrimento da sua 
forma<;ao escolar, apesar de estar previsto no art.Q 35.Q n.Q 1 e) coma clever da 
entidade formadora o proporcionar da frequencia dos estudos. 

Art. 2 32. 2 (Forma) 

n. 2 1 - 0 contra to de forma~ao desportiva deve ser reduzido a escrito 
e e feito em triplicado. 

n. 2 2 - Os tres exemplares sao assinados pelo representante da entidade 
formadora, pelo formando e pelo seu representante legal, quando aquele 
for menor. 

n. 2 3 - Dos tres exemplares urn e para a entidade formadora, outro para 
o formando ou seu representante legal e outro para a federa~ao respectiva. 
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n. Q 4 - 0 modelo do contra to de forma~ao e aprovado por regulamento 
federativo. 

Art.Q 33.Q (Dura~ao) 

n. Q 1 - 0 contra to de forma~ao tern a dura~ao minima de uma epoca 
desportiva e a dura~ao maxima de quatro epocas desportivas. 

n. Q 2 - 0 contra to de forma~ao pode ser prorrogado ate ao limite 
estabelecido no mimero anterior. 

Art.Q 34.Q (Tempo de trabalho)- No que respeita ao tempo de trabalho, 
feriados e descanso semanal do formando, e aplicavel o regime estabelecido 
pelo presente diploma para o praticante desportivo profissional. 

Art. Q 35. Q (Deveres da entidade formadora) 

n. Q 1 - Constituem, em especial, deveres da entidade formadora: 

a) Proporcionar ao formando os conhecimentos necessarios a pratica 
da modalidade desportiva 

b) Nao exigir dos formandos tarefas que nao se compreendam no 
objecto do contrato 

c) Respeitar as condi~oes de higiene e seguran~a e de ambiente com
pativeis corn a idade do formando 

d) Informar regularmente o representante legal do formando sobre o 
desenvolvimento do processo de forma~ao e, hem assim, prestar os 
esclarecimentos que lhes forem por aquele solicitados 

e) Proporcionar ao formando a frequencia e a prossecu~ao dos seus 
estudos 

n. Q 2 - A entidade formadora e responsavel pela realiza~ao de urn 
exame medico anual, se periodicidade mais curta nao for exigida pelo desen
volvimento do processo de forma~ao, por forma a assegurar que das acti
vidades desenvolvidas no ambito da forma~ao nao resulte perigo para a 
satide e para o desenvolvimento fisico e psiquico do formando. 

Art.Q 36.Q (Deveres do formando) - Constituem em especial, deveres 
do formando: 
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a) Ser assiduo, pontual e realizar as suas tarefas corn zelo e diligencia 
b) Observar as instru~oes das pessoas encarregadas da sua forma~ao 
c) Utilizar cuidadosamente e zelar pela boa conserva~ao dos bens 

materiais que lhe sejam confiados 
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Art. 2 37.2 (Promessa de contra to de trabalho desportivo) 

n. 2 1 - Vale como promessa de contra to de trabalho desportivo o acordo 
pelo qual o formando se obriga a celebrar corn a entidade formadora urn 
contrato de trabalho desportivo ap6s a cessa~ao do contrato de forma~ao. 

n. Q 2 - A dura~ao do contra to de trabalho prometido nao pode exceder 
quatro epocas desportivas, considerando-se reduzida a essa dura~ao em caso 
de estipula~ao superior. 

n. 2 3 - A promessa de contra to de trabalho referida no mimero anterior 
caduca caso o contrato de forma~ao cesse antes do termo fixado. 

n. 2 4 - 0 incumprimento do contra to, sem justa causa, de forma~ao por 
parte do formando inibira este de celebrar contrato de trabalho desportivo 
corn dube diverso do dube formador ate ao final do prazo pelo qual se 
tinha comprometido corn este. 

Art. 2 38.2 (Compensa~ao por forma~ao) - A celebra~ao, pelo praticante 
desportivo, do primeiro contrato de trabalho como profissional corn empre
gadora distinta da entidade formadora confere a esta o direito de receber 
uma compensa~ao por forma~ao, de acordo corn o disposto no artigo 18.2

• 

A nosso ver, considera-se legitimo que urn clube financiando a forma<;ao 
de urn desportista, suportando todos os custos inerentes a este processo for
mativo, seja compensado pelo clube beneficiario dessa forma<;ao, uma vez que 
a entidade formadora nao colhe os frutos desse trabalho de forma<;ao, visto 
que o praticante celebra o seu primeiro contrato de trabalho desportivo corn 
entidade distinta do clube formador. 

Ja Carl Otto Lenz (advogado no Processo Bosman, ja referido no art.2 18.2 

deste trabalho ), nas suas conclusoes finais no ambito deste processo afirmou 
que « .. . urn clube deve ser compensado pelo seu trabalho de forma<;ao e que os 
grandes clubes ricos nao devem poder collier os frutos desse esfor<;o sem para 
ele contribuirem>> 

Em Portugal, o CCT dos jogadores profissionais de futebol disciplina a 
materia da compensa<;ao pela forma<;ao ou promo<;ao no Capitula Ill do seu 
anexo Ill, instituindo e regulando, nao s6 o direito a compensa<;ao pela for
ma<;ao no caso de celebra<;ao do primeiro contrato de trabalho desportivo 
(arts. 33.Q e 34.Q) e tambem o direito a compensa<;ao nos casos de mudan<;a de 
entidade empregadora desportiva (arts. 35.Q a 42.Q) ao abrigo do disposto no 
art.Q 18.Q n.Q 2 da Lei n .Q 28/98. 

Sendo o criteria utilizado na determina<;ao do montante pela compensa<;ao 
de forma<;ao, discricionario, residindo no livre arbitrio da anterior entidade 
empregadora a determina<;ao do mesmo, pelo que nao s6 existem reservas 
quanto a extensao do periodo de forma<;ao (24 anos de idade), bem como a 
articula<;ao e compatibiliza<;ao deste sistema corn o estabelecido no art.Q 18.Q 
n.Q 4 do regime juridico do contrato de trabalho desportivo. 
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Devendo, por isso, atender-se as palavras mui sabias do Dr. Albino Mendes 
Baptista (nas alega<;oes no ambito da Comissao Arbitral Paritaria, para os 
jogadores profissionais de futebol, Proc. N.Q 51-CAP I 02 de 21 I 10), quanta a 
forma<;ao e promo<;ao do praticante desportivo, « ... A lei estabelece dais 
pressupostos para a fixa<;ao por conven<;ao colectiva da compensa<;ao por 
promo<;ao do praticante desportivo: 

l.Q- que a indemniza<;ao seja justa, o que exige que o Clube que a reclama 
alegue e demonstre factos que integrem a justeza da compensa<;ao; 

2.Q- que a liberdade de trabalho nao seja afectada de forma despro
porcionada, o que implica uma postura activa do julgador na ava
lia<;ao da proporcionalidade da compensa<;ao. 

Estes dois pressupostos implicam que a compensa<;ao por promo<;ao nao 
seja de funcionamento automatico ..... Em l Y lugar, e preciso que o formador 
disponha de estruturas tecnicas e humanas criadas para o efeito, por outras 
palavras seja titular de urn Centro de Forma<;ao Profissional. 

Por outro lado, o clube que alega ter promovido o jogador tera de demons
trar que praticou actos de promo<;ao e de quantificar os custos desses aetas 
(vd., a este prop6sito, os arts. 5.Q a 7.Q do Regulamento de Aplica<;ao do Regu
lamento Relativo ao Estatuto e Transferencias de Jogadores, aprovado pela 
FIFA em 15 de Julho de 2001) ....... Se atentarmos que o fim econ6mico e social 
do direito a indemniza<;ao por promo<;ao e indemnizar 0 clube que praticou 
aetas de valoriza<;ao profissional do jogador e de que, nos termos do art.Q 334.Q 
do C6digo Civil, e ilegitimo o exercicio de urn direito, quando o titular exceda 
manifestamente os limites impostos pela boa fe, pelos bans costumes e pelo 
fim social ou econ6mico desse direitO.>> 

Nao podendo esta compensa<;ao pela promo<;ao apenas servir como balao 
de oxigenio para que os clubes mais pobres possam exigir dos mais ricos valores 
exorbitantes, completamente alienados dos custos reais da forma<;ao, treino, 
acompanhamento tecnico do praticante desportivo, inadequado dos limites 
impostos pela boa fe . 

Assim, o acolhimento desta protec<;ao ao formador desportivo deve ser 
entendida mediante a justifica<;ao concreta da promo<;ao do atleta, pretendendo
se assegurar a este o justo reembolso pelas despesas e nao urn meio de finan
ciamento abusivo por conta de outrem, em consonancia corn o disposto no 
art.Q 18.Q n.Q4 e em correspondencia corn o art.Q 79.Q da CRP. 

Art.Q 39.Q (Cessafi:aO do contrato) 

n. Q 1 - A cessafi:ao do contra to de formafi:ao desportiva e aplicavel, corn 
as necessarias adaplafi:oes, o regime previsto nos artigos 26. Q a 30. Q do 
Decreto-Lei n. Q 205/96, de 25 de Outubro. 

n.Q 2 - A cessafi:ao do contrato de formafi:ao por iniciativa do clube 
formador depende da verificafi:ao de justa causa apurada atraves do compe
tente procedimento disciplinar. 
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0 contrato de forma~ao desportiva cessa nos mesmos termos do regime 
estabelecido no Decreto-Lei n.Q 205/96 de 25/10 (Regime Juridico da Apren
dizagem), ou seja, por mutuo acordo ( art.Q 27.Q), par rescisao unilateral do 
formando, (art.Q 28.Q) pela entidade formadora ocorrendo causa justificativa, 
(art.Q 29.Q e 39.Q n.Q 2 da Lei n.Q 28/98) e por caducidade (art.Q 30.Q). 

Desde logo, o regime de cessa~ao do presente contrato demarca-se do 
regime jurfdico do contrato de trabalho desportivo, ao permitir que o formando 
possa livremente extinguir o contrato atraves de comunica~ao por escrito corn 
a antecedencia minima de 8 dias, dependendo no caso de este ser menor da 
concordancia do representante legal. 

Depois, quanto a rescisao pela entidade formadora, ao contnirio do regime 
juridico do contrato de trabalho desportivo (art.Q 26 .Q), o art.Q 29.Q n.Q 2 do 
Regime jurfdico da aprendizagem enumera algumas causas justificativas de 
rescisao exigindo ainda que a rescisao deve ser comunicada ao formando corn 
a antecedencia minima de 5 dias. 

Por fim, quanto a caducidade, uma vez que o contrato de forma~ao 
desportiva e urn contrato obrigatoriamente a termo (corn a dura~ao minima 
de 1 epoca e maxima de 4 vide art.Q 33.Q da Lei n.Q 28/98), trata-se de uma 
normal fonte de cessa~ao a verifica~ao do prazo estabelecido, podendo ainda 
de acordo corn a alfnea b) do art.Q 30.Q do DL n.Q 205/96, de 25/10 o contrato 
de forma~ao desportiva caducar em caso de impossibilidade superveniente de 
o formando receber a forma~ao (ex. morte do atleta) ou de a entidade formadora 
a ministrar (ex. extin~ao da entidade formadora). 

Art. Q 40. Q (Liberdade de contra tar) - A federa~ao de cada modalidade, 
dotada de utilidade publica desportiva, pode estabelecer, por regulamento, 
limites quanto a possibilidade de participa~ao do formando em competi~oes 
oficiais em representa~ao de mais de uma entidade formadora numa mesma 
epoca desportiva. 

Art. 2 41.Q (Norma revogat6ria) - E revogado o Decreto-Lei n.Q 305/95, 
de 18 de Novembro. 

CAPITULO VII 

(San~oes) 

Art. Q 42. Q (Contra-ordena~oes) 

n. Q 1 - Constitui contra-ordena~ao muito grave a presta~ao de actividade 
corn base num contrato de trabalho desportivo por parte de menor que nao 
satisfa~a as condi~oes referidas no n. Q 1 do artigo 4. Q, bem como a execu~ao 
de contrato de forma~ao desportiva por parte de menor sem os requisitos 
minimos do n. Q 1 do artigo 31. Q. 
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n. 2 2 - Constitui contra-ordena~ao grave a viola~ao das alineas a) e b) 
do artigo 12.2 , do n. 2 3 do artigo 15.2 , do artigo 16. 2 , dos n. os 2, 3 e 4 do artigo 
17. 2 , do n. 2 2 do artigo 27. 2 e da alinea c) do n. 2 1 e do n. 2 2 do artigo 35. 2 • 

n. 2 3 - Constitui contra-ordena~ao leve a viola~ao do n. 2 2 do art. 2 4. 2 , 

dos n. 2 1 e 2 do artigo 5. 2 e da parte final do n. 2 2 do artigo 32. 2 • 

A contra-ordena~ao !aboral, e definida como todo o facto tfpico e ilicito 
e censuravel que consubstancie a viola~ao de uma norma que consagre direitos 
ou imponha deveres aos sujeitos da rela~ao de trabalho e que seja punivel corn 
uma coima (art.Q U n.Q 1 da Lei n.Q 116/99, de 04/08 e art.Q 614.Q do Codigo 
do Trabalho ). 

Este artigo 42.Q foi introduzido pelo art.Q 4.Q da Lei n.Q 116/99, de 4 de 
Agosto, tendo sido ate a presente data a unica altera~ao ao diploma originario 
de 1998 em analise. Contudo, como se sabe, a Lei n.Q 116/99, foi revogada, 
corn a entrada em vigor do novo Codigo do Trabalho, Lei n.Q 99/2003, de 27 
de Agosto (art.Q 2l.Q n.Q 1 aa), encontrando-se a responsabilidade contra
ordenacional agora disposta nos arts. 614.Q a 689.Q no novo Codigo, estando 
dividida em duas sec~6es (Sec~ao I - Regime Geral arts. 614.Q a 640.Q e Sec~ao 
II - Contra-Ordena~6es em especial arts. 64U a 689.Q). 

De referir que os valores das coimas aplicaveis as entidades empregadoras 
desportivas (se e que alguma vez foi aplicada alguma), estao previstas no art.Q 
620.Q e seguintes do novo Codigo do Trabalho, tendo em conta o disposto no 
art.Q 9l.Q, sem prejufzo do regime contra-ordenacional especial previsto nos 
arts. 64U a 689.Q normas estas tambem aplicaveis a Lei n.Q 28/98, de 26 de 
Junho ex vi o art.Q 3.Q que manda aplicar subsidiariamente as regras do regime 
geral de trabalho as rela(,:6es emergentes do contrato de trabalho desportivo. 

0 escalonamento das infrac~6es laborais estabelecido para o regime geral 
de trabalho, e pouco adequado a realidade desportiva nao correspondendo 
muitas vezes o valor da coima corn a gravidade dos factos que consubstanciam 
a sua infrac~ao, em claro prejufzo do praticante desportivo. De acordo corn o 
Dr. Adalberto Costa (Contra-Ordena~6es Laborais, Regime Geral, Anotado e 
comentado, Vislis Editores, 2001) << ... Este escalonamento e em nosso entender 
urn modo de informatiza1~ senao mesmo de organizar as infrac~6es laborais 
em matrizes pre-concebidas onde se poderao fazer corresponder factos que 
por sua vez serao catalogados e consequentemente classificados. Aceitamos 
que o legislador portugues, tente ajustar a disciplina e o cumprimento das 
obriga~6es previstas nas normas de legisla~ao !aboral, contudo, nao entendemos 
ser possfvel, que as infrac~6es laborais sejam tratadas como se fossem simples 
infrac~6es estradais, ja que umas e outras, alem de terem natureza diferente, 
merecem dignidade tambem diferente .... » 
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