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EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56. 0 do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 15 de julho de 2019 e aprovada a 12 de agosto 

de 2019. ______________________________________________ ___ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 12 de agosto de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

~--:-===-
Victor Mendes (Eng.O) 
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15 de julho de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 15 de julho de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Engo Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dro Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 
Droª Maria João Lima Moreira Sousa 
Dro Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: Eng.Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida 
justificada a sua falta por estar no gozo legal de férias. 

Início da Reunião: quinze horas 
Encerramento: dezassete horas e quarenta minutos 
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Ferraz, tendo sido 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo - 6.150.886,06 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento do Senhor Professor Gaspar Jorge Mota Amaro da Rocha. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado 

conhecimento à família, à Escola Desportiva Limiana, e ao Agrupamento de Escolas de 

Arcozelo. ____________________________________________________________ __ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: __________________________________________ _ 

__ Usou da palavra o Senhor Vereador or. Abel Lima Baptista tendo questionado o 

Presidente da Câmara Municipal, a propósito da iluminação de um prédio no Largo de 

Camões, no sentido de saber se o edifício está ou não licenciado para alojamento local, e se 

a Câmara Municipal vai atuar ou não, relativamente à iluminação do edifício. Ainda no uso 

da palavra, o Senhor Vereador or. Abel Lima Baptista, questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal no sentido de repensar o projeto da obra da Lapa, designadamente o 

passeio junto às residências que está previsto com um metro e meio, e que depois de 

colocados os candeeiros, ficará apenas com um metro disponível, o que numa altura em que 

se privilegia as zonas urbanas, a mobilidade suave e a mobilidade a pé, ficarão prejudicadas, 

concluindo que valia a pena fazer a revisão do projeto da obra da Lapa. ______________ _ 

__ A Senhora Vereadora or.ª Maria João Sousa, no uso da palavra, questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal no sentido de saber, face às declarações prestadas no dia 

da assinatura do protocolo entre o Município, o loPJ e a Academia de Futebol de Ponte de 

Lima, para quando estão previstas as obras de requalificação das Piscinas Municipais e o que 

pretendem fazer. 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores, prestaram os 

esclarecimentos tidos por conven ientes. __________________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assu ntos dela constantes. ____________________________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 01 de julho de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. 

_(02) OBRAS PÚBLICAS ____________________ _ 
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_2.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO-COMPLEXO 

DESPORTIVO DE CRASTO" - Revisão de preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a revisão de preços no valor total de 21.666,26 euros, mais IVA a 

6%, relativa à Empreitada de "Construção de Relvado Sintético - Complexo Desportivo de 

Crasto". -----------------------------------------------------------
_2.2 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DA ZONA URBANA DE S2 GONÇALO" -

Revisão de preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

revisão de preços no valor total de 29.433,89 euros, mais IVA a 6%, relativa à Empreitada de 

"Requalificação da Zona Urbana de S.Q Gonçalo". ___________________________ _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - REDE DE 

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO PÓLO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS" - Revisão de 

preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão de 

preços no valor total de 41.032,98 euros, mais IVA a 6%, relativa à Empreitada de 

"Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Rede de Saneamento de Efluentes do Pólo da 

Queijada/Anais e Fornelos" . ____________________________________________ _ 

_ 2.4 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À EXPOLlMA" -

Revisão de preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

revisão de preços no valor total de 43.744,52 euros, mais IVA a 6%, relativa à Empreitada de 

"Requalificação da Zona Envolvente à Expolima". ___________________________ _ 

_ 2.5 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO CAMPO MUNICIPAL DA 

GANDRA" - Revisão de preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a revisão de preços no valor total de 19.617,86 euros, mais IVA a 6%, 

relativa à Empreitada de "Construção de Relvado Sintético Campo Municipal da Gandra". _ 

_ 2.6 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO URBANA-CENTRO cíVICO DE SANDIÃES E 

EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 306 KM 38,450 A KM 39,200" - Revisão de preços -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços no 

valor total de 7.328,21 euros, mais IVA a 6%, relativa à Empreitada de "Requalificação 

Urbana-Centro Cívico de Sandiães e Execução de Passeios na EN 306 Km 38,450 a Km 

39,200". 

_2.7 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE CALHEIROS" - Revisão 

de preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão 

de preços no valor total de 693,38 euros, mais IVA a 6%, relativa à Empreitada de 

"Requalificação do Centro Cívico de Calheiros". ------------------------------./1 
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_2.8 - EMPREITADA DE "MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DE TODA A REDE VIÁRIA DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA" - Relatório Final. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final, adjudicando a 

empreitada de "Manutenção do Pavimento de toda a Rede Viária do Concelho de Ponte de 

Lima" à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda., pelo valor total de 196.000,00 euros 

(cento e noventa e seis mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. 

_2.9 - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE ANAIS PARA CENTRO CULTURAL E COMUNITÁRIO DE ANAIS" - Aprovação do projeto de 

arquitetura, da abertura do procedimento, decisão de contratar, escolha do procedimento, 

projeto de execução, as peças do procedimento, fundamentação de não adjudicar por 

lotes, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, designação do júri, gestor do 

contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

projeto de arquitetura, a decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso 

público, o projeto de execução, as peças do procedimento e o prazo de execução em 240 

dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais 

baixa; designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente a 

Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efetivos, a 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Lopes Margalho de 

Oliveira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Jácome Fernandes de 

Almeida Fornelos e Eng.º Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o 

Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta. ________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE GONDUFE - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Construção de muro de suporte na Rua do Paraíso". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70%, até ao montante máximo de 

1.929,20€ (mil novecentos e vinte e nove euros e vinte cêntimos), à Freguesia de Gondufe, 

destinada à obra de "Construção de muro de suporte na Rua do Paraíso", a transferir para a 

Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técn icos do 

Município aprovando a execução dos trabalhos. 
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_3.2 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A JUNTA DE FREGUESIA 

DE CALHEIROS COM VISTA À DINAMIZAÇÃO DO "BIKE PARK DO PÉ DO NEGRO" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo entre o 

Município de Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de Calheiros com vista à dinamização do 

"Bike Park do Pé do Negro". ______________________ _ 

_ 3.3 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 

REFOIOS DO LIMA COM VISTA À DINAMIZAÇÃO DO "BIKE PARK DO PÉ DO NEGRO" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo entre o 

Município de Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de Refoios do Lima com vista à 

dinamização do "Bike Park do Pé do Negro". 

_3.4 - JUNTA DE POlARES - Solicita autorização para visitar o Museu de Brinquedo e o 

Museu dos Terceiros no dia 18 de julho da parte da manhã, no âmbito do ATL. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Junta de Poiares a visitar o Museu do 

Brinquedo e o Museu dos Terceiros, no dia 18 de julho da parte da manhã, no âmbito do 

ATL, condicionada à disponibilidade dos serviços ou dos equipamentos. 

_(04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL "CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

relativa aos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo. ________ _ 

_ 4.2 - EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS NO ESPAÇO RURAL, COM A TIPOLOGIA DE CASA 

DE CAMPO E ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL - ARRENDAMENTO - Aprovação 

da abertura do concurso público, do programa de concurso e caderno de encargos. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do concurso público de 

arrendamento de "Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural, com a Tipologia de Casa de 

Campo e Estabelecimento de Alojamento Local", do programa de concurso e caderno de 

encargos. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração 

de voto: "Não percebi o porquê do valor da renda, pois não existe um suporte técnico." __ 

_ 4.3 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

TRANSPORTES ESCOLARES 2019/2020 - Aprovação da minuta. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2019/2020. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
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_4.4 - ACORDO DE GESTÃO ENTRE INFRAESTRURAS DE PORTUGAL, SA E O MUNiCíPIO 

DE PONTE DE LIMA - "ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA INTERSEÇÃO AO KM 21,382 E AO KM 

21,603 DA ER203" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Acordo de Gestão entre Infraestruras de Portugal, SA e o Município de Ponte de Lima -

"Iluminação Pública na Interseção ao Km 21,382 e ao Km 21,603 da ER203". _____ _ 

_ 4.5 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ASSINADO EM 08 DE MAIO DE 2004, 

ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 

PORTUGAL- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a adenda 

ao Protocolo de Colaboração assinado em 08 de maio de 2004, entre o Município de Ponte 

de Lima e a Confederação dos Agricultores de Portugal. 

_4.6 - LETTER OF INTENT FOR ESTABlISHMENT OF FRIENDLY COOPERATION BETWEEN 

PANJIN CITY OF CHINA ANO PONTE DE LIMA CITV OF PORTUGAL - Ratificação da 

assinatura do memorando, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de junho 

de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 3 do artigo 35Q, do Anexo I, da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar 

a assinatura do memorando, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de junho, 

"LETTER OF INTENT FOR ESTABLlSHMENT OF FRIENDLY COOPERATION BETWEEN PANJIN 

CITV OF CHINA AND PONTE DE LIMA CITV OF PORTUGAL". 

_4.7 - ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DA HABITAÇÃO AO 

HABITAT - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo 

de Colaboração no âmbito do Programa da Habitação ao Habitat. 

_4.8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Aluna: Julieta Alves Gomes -

Curso: Estudos Artísticos - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, para a aluna Julieta Alves Gomes, do curso Estudos 

Artísticos. 

_4.9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O RANCHO FOLCLÓRICO 

DA CASA DO POVO DE BARBEITA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e a abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, aprovar o 

Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Barbeita. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração 

de voto: "Abstenho-me por considerar que o presente protocolo representa um claro 
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tratamento desfavorável com os ranchos folclóricos do Concelho, no que diz respeito aos 

festivais, a quem é atribuído uma verba de pouco mais de quatrocentos euros, podendo 

chegar até aos mil e quinhentos euros por ano, ficando muito aquém do apoio aqui atribuído 

a Barbeita. Manifestamente a Câmara Municipal apoia mais as entidades externas ao 

Concelho do que aquelas que vivem aqui no Concelho." 

_4.10 - ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CORRELHÃ, NO ÂMBITO DO RERAE 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Plano 

de Urbanização da Correlhã, no âmbito do RERAE, de acordo com o proposto na informação 

técnica de 18 de junho. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. ___________________ _ 

_ 4.11- ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de parecer 

relativo ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização de Navigator 

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_042549. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do artigo 9º do Decreto

Lei nº. 96/2013, de 19 de Julho, atualizado e republicado pela Lei n.º 77/2017 de 17 de 

Agosto, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 27 de junho de 2019, 

ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _ARB_042549. ____________________ _ 

_ 4.12 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Maria Eduarda da Cunha Vale, relativa ao imóvel localizado 

na Avenida 5 de Outubro, n2 1, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por Maria 

Eduarda da Cunha Vale, relativa ao imóvel localizado na Avenida 5 de Outubro, nº 1, na 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a informação prestada pelos serviços 

técnicos a 1 de julho de 2019. 

_4.13 - AQUISiÇÃO DE SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 12 CICLO DO 

ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2019/2020 - Adjudicação e celebração de contrato -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas 

constantes do relatório final. ______________________ _ 

_ 4.14 - BASKET CLUB LlMIENSE - Emissão de parecer para obtenção do Estatuto de 

Utilidade Pública. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

à obtenção do estatuto de utilidade pública por parte do Basket Club Limiense, na medida 

em que reúne cumulativamente os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 
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n.º 460/77, de 7 de novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------
_4.15 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "0S LlMIANOS" - SECÇÃO DE HÓQUEI EM PATINS -

Solicita autorização para utilizar o Pavilhão Municipal no período compreendido entre 22 

de julho e 02 de agosto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

Associação Desportiva "Os Limianos" - Secção de Hóquei em Patins, a utilizar o Pavilhão 

M u n icipal até ao dia 26 de ju lho. __________________________________________ _ 

_ 4.16 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 08 de julho de 2019. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 

35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 08 de julho de 2019. 

_4.17 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABelECIMENTO 

COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de Rio Neiva Café/Bar a requerer o 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento Café/Snack-Bar, sito na Av. 

de Sandiães nº 520, Associação de Freguesias do Vale do Neiva, até às 04:00 horas, nos 

meses de julho, agosto, setembro e dezembro todos os dias e maio, junho, outubro e 

novembro todos os fins-de-semana incluindo domingos à noite e vésperas de feriado. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento Café/Snack-Bar, sito na Av. de Sandiães nº 520, 

Associação de Freguesias do Vale do Neiva, até às 04:00 horas, nos meses de julho, agosto, 

setembro e dezembro todos os dias, e maio, junho, outubro e novembro todos os fins-de

semana incluindo domingos à noite e vésperas de feriado, sendo revogada esta autorização 

caso hajam reclamações devidamente fundamentadas. __________________________ _ 

_ 4.18 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA GANDRA - Solicita autorização para visitar o Festival 

Internacional de Jardins, o Museu do Brinquedo e a Quinta de Pentieiros e utilizar as 

Piscinas Municipais. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Associação 

de Pais da Gandra a visitar o Festival Internacional de Jardins no dia 31 de julho, da parte da 

manhã, o Museu do Brinquedo no dia 26 de julho, da parte da manhã, a Quinta de Pentieiros 

no dia 24 de julho, da parte da manhã, e a utilização das Piscinas Municipais nos dias 17, 19, 

22 e 29 de julho da parte da manhã, condicionadas à disponibilidade dos serviços ou dos 

equipamentos. 
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_4.19 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O CONSELHO DIRETIVO 

DE BALDIOS DO BÁRRIO COM VISTA À DINAMIZAÇÃO DO "BIKE PARK DO PÉ DO NEGRO"

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo entre o 

Município de Ponte de Lima e o Conselho Diretivo de Baldios do Bárrio com vista à 

dinamização do "Bike Park do Pé do Negro". 

_4.20 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O CONSELHO DIRETIVO 

DE BALDIOS DE VILAR DO MONTE COM VISTA À DINAMIZAÇÃO DO "BIKE PARK DO PÉ DO 

NEGRO" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo 

entre o Município de Ponte de Lima e o Conselho Diretivo de Baldios de Vilar do Monte com 

vista à dinamização do "Bike Park do Pé do Negro". _____________ _ 

_ 4.21 - ORECO S.A.U.- SUCURSAL EM PORTUGAL - Alteração da entidade compradora -

Autorização. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração da 

entidade compradora, autorizando a venda dos seguintes lotes: do lote L5-7 no Pólo 

Empresarial e Industrial da Gemieira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 617, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1305, da freguesia da Gemieira, 

pelo valor total de 57.705,OO€ (cinquenta e sete mil, setecentos e cinco euros), 10,OO€/m2.; 

do lote L5-8 no Pólo Empresarial e Industrial da Gemieira, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 618, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1306, da 

freguesia da Gemieira, pelo valor total de 53.187,OO€ (cinquenta e três mil, cento e oitenta e 

sete euros), 10,OO€/m2.; à empresa ORECO S.A.U. - Sucursal em Portugal. ______ _ 

_ (05) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CORNELlANA - RUSGA TíPICA DA 

CORRELHÃ - Atribuição de subsídio destinado à realização do XVII Festival Nacional de 

Folclore. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante 

de 407,OO€ (quatrocentos e sete euros), à Associação Cultural e Recreativa Corneliana -

Rusga Típica da Correlhã, destinado a comparticipar as despesas com a realização do XVII 

Festival Nacional de Folclore. ----------------------
_5.2 - GRUPO ETNO-FOLCLÓRICO DE REFOIOS DO LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado à realização de festival de folclore. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,OO€ (quatrocentos e sete euros), ao 

Grupo Etno-Folclórico de Refoios do Lima, destinado a comparticipar as despesas com a 

realização de festival de folclore. /' 
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_5.3 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALHEIROS - Atribuição 

de subsídio destinado à realização do 232 festival de folclore. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,OO€ (quatrocentos e 

sete euros), à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros, destinado a 

comparticipar as despesas com a realização do 23Q festival de folclore. _______ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Registaram-se as intervenções de 

Jorge Silva e Clara Amorim, ambas para falarem sobre a obra de Requalificação do Largo da 

Lapa, apelando ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que diligencie no sentido de 

repensar o projeto inicial. 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores, prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. __________________ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e quarenta minutos. 

__ Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _ 

A Secretária, 

tri~ ~~ (e0."JL v~IL..k Ç.J, A'f 
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Proposta 

o associativo desportivo, caracterizado pela sua riqueza e heterogeneidad em sido 

justamente considerado como um fator preponderante de integra - e harmonização 

social. Prosseguindo objetivos de dinamização do desporto, d 

e da ocupação dos tempos livres de crianças,;p.e s e adultos, as associações 

desempenham uma função social fund~ental, induzindo comportamentos, 

desenvolvendo vocações e proporcionando aós seus associados e atletas gratificantes 

experiências de participação e envolvimento comunitário. 

É, por isso, nuclear para o interesse público que o Município de Ponte de lima apoie e 

coopere com estas associações, através da concessão de apoios financeiros, técnicos ou 

logísticos, da forma mais criteriosa, transparente e equitativa possível. 

Nesse sentido, importa definir os critérios de forma a garantir que a atribuição de apoios 

possa ser apreendida de forma mais imediata e acessível por parte de todos os 

interessados, definindo os termos e condições que as diversas entidades devem 

observar para se candidatarem a tais apoios. 

Considerando o disposto na lei nº 5/2007, de 16 de janeiro (lei de Bases do Desporto), 

no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo desportivo e com o regime dos 

contratos-programa de desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-lei nº 

273/2009, de 1 de outubro, republicado pelo Decreto-lei n.º 41/2019, de 26 de março, 

em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art.º 23º, e na alínea u) do nºl 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho que 

a Câmara Municipal aprove as seguintes normas com o objetiVO de definir os 

procedimentos e critérios a observar na prestação de subsídios e apoios às associações 

desportivas sedeadas no concelho de Ponte de Lima. 

1 - Os apoios e comparticipações municipais são dirigidos a todas as entidades de 

caracter e âmbito desportivo, sedeadas no Concelho de Ponte de Lima, sem fins 

lucrativos, legalmente constituídas e que prossigam atividades de dinamização 

desportiva dos seus associados. 

2 - Poderão, ainda, beneficiar das comparticipações ou apoios previstos nas presentes 

normas pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, nomeadamente, 

associações e federações desportivas com estatuto de utilidade pública ou com secções 

sedeadas no Concelho de Ponte de Lima e que prossigam objetivos ou ações de 

relevante interesse público para o Concelho. 

3 - As comparticipações financeiras ao apoio à construção e requalificação de instalações 

desportivas a atribuir pela Câmara Municipal aos agentes, bem como os apoios . 



atividades e programas, são concedidas, obrigatoriamente, sob a forma de Contrato

Programa de desenvolvimento desportivo, de acordo com o modelo anexo identificado 

como Anexo I, sem prejuízo de outras formalidades impostas por lei. 

4 - Todos os restantes apoios e subsídios referentes à projeção internacional ou 

organização de eventos desportivos, com exceção dos referidos no número seguinte, 

serão concedidos sob a forma de Contrato de patrocínio desportivo, de acordo com o 

modelo anexo identificado como Anexo 11, com as necessárias adaptações e sem prejuízo 

de outras formalidades impostas por lei. 

5 - À Câmara Municipal fica reservado o direito de, mediante proposta fundamentada, 

conceder apoios financeiros extraordinários, desde que razões de relevante interesse 

público o justifiquem. 

6 - O subsídio é constituído por verbas pecuniárias entregues pela Câmara Municipal às 

associações para desenvolverem atividades por elas previstas nos respetivos programas 

de desenvolvimento desportivo, previamente entregues à Câmara Municipal (exemplo 

de formulário - anexo 111). 

7 - O subsídio pode ainda, em alternativa ou cumulativamente, assumir a forma de apoio 

técnico e logístico, através da cedência temporária de bens ou da prestação de serviços, 

igualmente com o objetivo de apoiar atividades consignadas ou previstas nos programas 

de desenvolvimento desportivo das entidades que os requeiram, previamente 

entregues à Câmara Municipal. 

8 - A Câmara Municipal poderá solicitar a restituição das importâncias entregues, caso 

a associação, por motivos não justificados, não realize as atividades subsidiadas. 

9 - Caso a Câmara Municipal considere válida a justificação da não realização das 

atividades, poderá, extraordinariamente, transferir o montante do subsídio para o ano 

seguinte, desde que a atividade conste do respetivo plano de atividades. 

10 - A decisão de atribuição dos subsídios é da competência da Câmara Municipal, sob 

proposta do membro do executivo responsável pelas áreas respetivas. 

11 - O momento de entrega dos montantes aprovados é definido pela Câmara 

Municipal, tendo em conta os seus interesses e os da respetiva associação. 

12 - Os montantes pecuniários poderão ser entregues de uma só vez ou repartidos em 

prestações. 

13 - A concessão de subsídio em bens e/ou serviços depende da disponibilidade da 

Câmara Municipal, que cuidará de, atempadamente, comunicar a sua decisão quanto 

,"-



aos pedidos de forma a não prejudicar o atempado planeamento logístico e/ou 

financeiro das atividades. 

14 - O montante global dos subsídios a atribuir durante o ano é da responsabilidade da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal vertida no seu plano de 

atividades. 

15 - Os apoios financeiros e logísticos visam exclusivamente o apoio à realização de 

atividades específicas, desde que constantes do programa de desenvolvimento 

desportivo da entidade que os requeira, sendo atribuídos em reunião pública de Câmara 

Municipal. 

16 - A Câmara Municipal poderá, fora do prazos referidos nos artigos anteriores, apoiar 

projetos e ações pontuais não inscritas no plano de atividades que as associações levem 

a efeito. 

17 - Sem prejuízo do que a lei dispõe sobre publicitação obrigatória, os contratos

programa entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação na página eletrónica 

do Município de Ponte de Lima. 

18 - São deveres das associações desportivas: 

a) Entregar, até 31 de Outubro de cada ano, o programa de desenvolvimento desportivo 

previsto para a época desportiva seguinte, de onde devem constar os seguintes 

elementos: 

i. A atividade desportiva a desenvolver, com referência expressa às 

modalidades, escalões etários e competições desportivas nas quais está 

previsto participarem; 

iL Previsão dos custos de utilização de instalações desportivas para a prática 

da sua atividade desportiva regular (treinos e competição); 

iiL Previsão de custos para a aquisição de equipamentos necessários ao 

desenvolvimento da sua atividade desportiva regular (material 

desportivo, viaturas, etc.). 

b) Entregar, até 30 de Junho de cada ano, o relatório de atividades da época desportiva 

finda, que obrigatoriamente deverá incluir 

L Certidão emitida pela respetiva Federação/Associação Regional de 

modalidade, que comprove a participação nas competições desportivas 

em que esteve envolvido ao longo da época desportiva, assim como o nº 

de atletas (por escalão etário) envolvidos e o valor pago pela inscrição 

dos atletas nas respetivas Associações ou Federações; 



ii. Comprovativos de despesa com a utilização de instalações desportivas 

utilizadas na prática da atividade desportiva realizada (treinos e 

competição); 

iii. Comprovativo de despesa realizada com a aquisição de equipamentos 

necessários ao desenvolvimento dessa atividade desportiva; 

iv. Comprovativo da despesa realizada com exames médico-desportivos dos 

atletas; bem como dos respetivos seguros; 

v. Um relatório pormenorizado da atividade desportiva efetuada. 

c) Aplicar convenientemente os subsídios recebidos; 

d) Comunicar à Câmara Municipal a eleição ou alteração dos órgãos sociais, bem como 

a alteração do endereço social e outros contactos. 

19 - A definição dos apoios financeiros a atribuir às Associações Desportivas terá em 

conta os seguintes critérios: 

a. Participação em modalidades Coletivas e/ou Individuais; 

b. Participação oficial em competições desportivas de carácter 

Regional, Nacional e/ou Internacional; 

c. Número de equipas por escalão e modalidade; 

d. Número de praticantes federados e/ou não federados; 

e. Utilização de instalações desportivas próprias ou arrendadas; 

f. Realização de exames médico-desportivos; 

g. Seguros dos atletas. 

20 - A Câmara Municipal poderá comparticipar, com um subsídio extraordinário, as 

deslocações ao estrangeiro de associações desportivas envolvidas em competições 

desportivas oficiais, de carácter internacional. 

21 - A Câmara Municipal, com base nos Programa de desenvolvimento desportivo 

entregue pelas associações desportivas no início de cada época desportiva, definirá o 

montante do subsídio a atribuir a cada uma, disponibilizando, para esse efeito, até SO% 

da verba comprometida para esse fim. O pagamento desta verba inicial será feito até ao 

dia 31 de Janeiro do ano imediatamente seguinte à época desportiva em análise. A verba 

remanescente será atribuída pela Câmara Municipal após receção e análise dos 

relatórios de atividades da época desportiva finda (anexo exemplo de formulário como 

anexo IV). O pagamento desta verba final será feito até ao dia 31 de Agosto de cada ano. 



22 - A Câmara Municipal poderá deliberar a atribuição de subsídios para obras de 

construção e requalificação de instalações desportivas. 

23 - Para efeitos do disposto no ponto 22 serão consideradas instalações desportivas 

todos os espaços e imóveis necessários às atividades estatutárias das associações, 

devidamente justificadas no âmbito de um projeto de desenvolvimento desportivo. 

24 - Para efeitos de candidatura ao subsídio referido no ponto 22, a entidade desportiva 

deve remeter à Câmara Municipal um dossier completo sobre a obra de construção ou 

requalificação que pretende realizar, e onde deve constar, obrigatoriamente, os 

seguintes elementos: 

I. Projeto da obra de construção, ampliação e/ou 

beneficiação; 

11. Documento comprovativo da propriedade ou gestão 

dessa instalação desportiva; 

111. Orçamento previsional e /ou comprovativos da despesa já 

efetuada; 

IV. Comprovativos das autorizações e licenças necessárias 

para a realização das obras. 

25 - O dossier de candidatura referido no ponto 24, deverá dar entrada na Câmara 

Municipal até ao dia 31 de Outubro de cada ano, definindo a Câmara Municipal, até 30 

de Dezembro de cada ano, quais as obras a apoiar no ano civil seguinte. 

26 - É da responsabilidade da Câmara Municipal a interpretação da necessidade das 

infraestruturas ou equipamentos a executar, sendo-lhe reservado o direito de as avaliar 

técnica e financeiramente. 

27 - A repartição dos montantes pelas associações é da responsabilidade da Câmara 

Municipal e deverão ter em conta os seguintes critérios: 

i. Impacto dos equipamentos e infraestruturas no melhoramento 

dos objetivos estatutários da associação; 

ii. Impacto dos equipamentos e infraestruturas no programa de 

desenvolvimento desportivo do concelho; 

iii. Número de beneficiários diretos da infraestrutura e 

equipamentos; 

iv. Montante do orçamento para o investimento. 



28 - A Câmara Municipal, após a análise dos documentos referidos no ponto 24, decidirá 

sobre quais as entidades desportivas contempladas com o apoio municipal, o montante 

a atribuir e a forma de pagamento. 

29 - As associações que, dolosamente, prestarem falsas declarações com o intuito de 

receberem montantes indevidos de subsídios terão de devolver as importâncias 

indevidamente já recebidas e poderão ser penalizadas com o não recebimento de 

quaisquer importâncias, direta ou indiretamente, de valores, bens e serviços por parte 

da Câmara Municipal, num prazo a determinar pela Câmara Municipal. 

30- Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Ponte de Lima, _ de julho de 2019, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Eng.º Victor Mendes 
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DATA: 24/06/2019 DE: Chefe da DAF 

PARA: Presidente 

CC: 

ASSUNTO: Contrato-Programa de desenvolvimento Desportivo 

Informação: 

O decreto-lei n027312009, de 1 de outubro, republicado pelo decreto-lei n. ° 4112019 de 26 de março, define 
o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, por sua vez enquadrado com a lei 
de bases da atividade física e do desporto, lei n° 5/2007, de 16 de janeiro. 

De acordo com o disposto no artigo 2.°, entende -se por contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
o contrato celebrado com vista à atribuição, por parte das autarquias locais, diretamente ou através de 
organismos dependentes, de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios desportivos. 

Podem beneficiar da concessão de apoios, conforme prevê o artigo 3°: 
a) O Comité Olímpico de Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal; 
b) A Confederação do Desporto de Portugal; 
c) As federações desportivas; 
d) As associações ou confederações de praticantes, de treinadores e de árbitros, bem como os clubes 
desportivos e as associações promotoras do desporto; 
e) As sociedades desportivas, nos termos previstos no presente decreto ·lei. 
A concessão de apoios mediante a celebração de contratos- programa de desenvolvimento desportivo tem 
em vista, nomeadamente, conforme artigo 8.°, os seguintes objetivos: 
a) Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto; 
b) Fazer acompanhar a concessão dos apoios por uma avaliação completa dos custos de programa ou projeto, 
assim como dos graus de autonomia financeira, técnica, material e humana previstos para a sua execução; 
c) Permitir a intervenção e mútua vinculação de diversas entidades interessadas na realização de um mesmo 
programa de desenvolvimento desportivo; 
d) Reforçar o sentido de responsabilidade dos outorgantes relativamente ao cumprimento das obrigações 
por eles livremente assumidas; 
e) Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios são concedidos. 
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Os contratos -programa de desenvolvimento desportivo integram, no respetivo clausulado ou em anexo ao 
mesmo, o programa de desenvolvimento desportivo objeto da comparticipação. 

Para efeitos do decreto - lei acima referido, consideram- se programas de desenvolvimento desportivo: 
a) Os planos regulares de ação das entidades que fomentam e dirigem, no plano nacional, regional ou local, 
a prática das diversas modalidades desportivas; 
b) Os planos de ação específica destinados a promover e divulgar a atividade física e o desporto, a organizar 
competições com interesse social ou desportivo relevante ou a apoiar a participação de praticantes 
portugueses em provas internacionais; 
c) Os projetos de construção ou melhoramento de instalações e equipamentos desportivos; 
d) As iniciativas que visem o desenvolvimento e a melhoria da prática da atividade física e do desporto, 
nomeadamente nos domínios da formação, da documentação, da investigação ou das relações com 
organismos internacionais. 
Os programas de desenvolvimento desportivo devem conter os seguintes elementos: 
a) Descrição e caracterização específica das atividades a realizar; 
b) Justificação do programa, nomeadamente do ponto de vista do desenvolvimento das modalidades em 
causa e das provas, competições ou eventos desportivos a realizar; 
c) Quantificação dos resultados esperados com a execução do programa; 
d) Previsão de custos e das necessidades de financiamento público, com os respetivos cronogramas ou 
escalonamentos; 
e) Demonstração do grau de autonomia financeira, técnica, material e humana oferecido pela entidade 
proponente para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, a indicação de outras 
comparticipações, financiamentos ou patrocínios e respetivas condições; 
f) Identificação de quaisquer entidades eventualmente associadas à gestão e execução do programa, 
definindo a natureza da sua intervenção, os seus poderes e as suas responsabilidades; 
g) Relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em curso de execução na mesma 
área ou em áreas conexas, se os houver; 
h) Calendário e prazo global de execução do programa de desenvolvimento desportivo; 
i) Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa, se a sua titularidade não ficar a 
pertencer à entidade outorgante do contrato, bem como a definição da entidade responsável pela sua gestão 
e manutenção; 
j) Articulação do programa de desenvolvimento desportivo com os programas de prevenção, formação e 
educação relativos à defesa da integridade das competições da respetiva federação desportiva. 

Quando o programa tiver em vista a construção de instalações ou equipamentos desportivos deve, ainda, 
além dos elementos referidos no número anterior, conter a planta da respetiva localização e os estudos 
prévios ou descrições técnicas necessários à sua apreciação. 
Se estiver prevista a participação de terceiras entidades no contrato- programa, devem estas ser igualmente 
identificadas na proposta, com indicação dos respetivos direitos e obrigações. 

Os contratos- programa entram em vigor na data da sua publicitação na página eletrónica das entidades27 
concedentes dos apoios. 

Os contratos-programa devem regular expressamente os seguintes pontos: 
a) Objeto do contrato; 
b) Obrigações assumidas pela entidade responsável pela execução do programa de desenvolvimento 
desportivo; 
c) Entidades eventualmente associadas à gestão do programa, seus poderes e suas responsabilidades; d) 
Início e termo de execução do programa; 
e) Custo previsto do programa e definição das responsabilidades de financiamento; 
f) Candidatura à realização de eventos internacionais; 
g) Regime de comparticipação financeira; 

Mod.073/SGQ.OO Município de Ponte de Lima i Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258900400 1 
Fax: (+351) 258 900 410 I E-mail: geral@cm-pontedelima.pt I Website: www.cm-pontedelima.pt 

Página 2 de 4 



~~ Informação Interna 

, -~~~,~~ Unidade Orgânica: "Divisão Administrativa e Financeira" 

MUNiCIPIO PONTE 8 LIMA 

h) Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa e responsabilidade pela sua gestão e 
manutenção, bem como as garantias de afetação futura dos mesmos bens aos fins do contrato; 
i) Sistema de acompanhamento e controlo da execução do programa; 
j) Condições de revisão do contrato e, sendo caso disso, a respetiva fórmula. 

A comparticipação financeira não deve ficar dependente de elementos ou fatores não determinados no 
próprio contrato, mas, se for estabelecida com base numa percentagem do custo do programa, entende ·se 
que o seu montante é o que resulta da aplicação dessa percentagem à estimativa contratual do mesmo 
custo. 

Quando a comparticipação financeira tiver por objeto apenas a fase de projeto ou de arranque de uma obra 
ou de um plano de atividade, o contrato deve definir as obrigações assumidas pela entidade beneficiária em 
relação à promoção das fases subsequentes da mesma obra ou plano, bem como consequências do respetivo 
incumprimento, 

Às entidades beneficiárias de apoios financeiros públicos titulados por contratos· programa de 
desenvolvimento desportivo que, no seu conjunto, correspondam a, pelo menos, 40 % do montante do 
respetivo orçamento anual, podem ser estabelecidos, nos referidos contratos, limites às remunerações que, 
direta ou indiretamente, possam ser atribuídas aos respetivos membros dos corpos sociais. 

Os apoios financeiros concedidos por entidades públicas para construção ou melhoramento de instalações 
desportivas propriedade de entidades privadas, quando a natureza do investimento o justifique, e os atos 
de cedência gratuita do uso ou da gestão de património desportivo público às mesmas, são condicionados à 
assunção por estas de contrapartidas de interesse público, Estas contrapartidas de interesse público constam 
do contrato ·programa que titulou o apoio financeiro concedido ou a cedência gratuita do uso ou gestão do 
património desportivo público e podem ter por objeto outro património desportivo de que o beneficiário 
seja titular, Quando a natureza do investimento não justificar o estabelecimento de contrapartidas de 
interesse público, deve constar do contrato· programa a justificação da inexistência de tais obrigações. 

Os contratos -programa podem ser outorgados para vigorarem por mais de um ano económico, até ao limite 
de quatro anos, com especificação dos montantes que devam ser anualmente liquidados ao respetivo 
beneficiário, Os contratos -programa podem ser revistos anualmente, por iniciativa da entidade concedente, 
sempre que se preveja decréscimo na arrecadação anual das receitas próprias da entidade concedente, 
reajustando -se, em conformidade, os objetivos programados inicialmente. 

As entidades beneficiárias de apoios nos termos do presente decreto ·lei devem fazer certificar as suas 
contas por revisor oficial de contas ou por sociedade revisora de contas, salvo quando os apoios concedidos 
no ano económico sejam estimados pela entidade concedente em valor inferior a € 50000. 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, as entidades beneficiárias de apoios organizam a sua 
contabilidade por centros de custo, com reconhecimento claro dos custos incorridos por contrato 'programa 
e a identificação de receitas. 
Não podem beneficiar de novos apoios financeiros por parte do Estado, das Regiões Autónomas e das 
autarquias locais, as entidades que se encontram em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais, 
para com a segurança social ou decorrentes de contratos- programa anteriores ou em vigor, sendo suspensos 
os apoios decorrentes de quaisquer contratos· programa em curso enquanto a situação se mantiver. 

Os contratos- programa e os contratos de patrocínio desportivo, assim como os respetivos anexos, 
publicitados na página eletrónica das entidades concedentes dos apoios, Município de Ponte de Lima. 

Face ao exposto anexo: 
- proposta, 

são 

Mod.073/SGQ.OO Município de Ponte de lima I Praça da República I 4990·062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258900400 I 
Fax: (+351) 258 900 410 I E-maU: geral@cm-pontedelima,pt I Website: vvww.cm-pontedelima.pt 
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- modelos de contratos, 
- modelo de relatório da atividade desportiva, 
- formulário do programa de desenvolvimento desportivo, 
- legislação. 

À consideração superior, 

Mod.073/SGQ.00 I 
I 

~h'" d, OAF, 

.. =<-- 1Ie-.\ b 
(S fIa Velho, Dr. a) 
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CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

PRIMEIRO-OUTORGANTE: A Câmara Municipal de Ponte de Lima, neste ato representada por 

Eng. 2 Victor Manuel Alves Mendes, com domicílio necessário nos Paços do Concelho, em Ponte 

de Lima, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, pessoa coletiva de 

direito pública número 506 811 913, e nesta qualidade outorgando em representação do 

Município, nos termos da alínea a), do n2 1, do art. 9 359, do Anexo I da Lei n9 75/13, de 12 de 

setembro e da deliberação da Câmara Municipal de .... de ............... de 201---, como primeiro 

outorgante, 

e 
SEGUNDO-OUTORGANTE: .................... , ...... , neste ato representada pelo _____ ~, na 

qualidade de Presidente da Direção nesta qualidade outorgando em sua representação, pessoa 

coletiva , como segundo outorgante; 

Entre ambos os outorgantes é celebrado o presente contrato-programa, de acordo com o 

previsto nos artigos 46 e 47 da Lei n. 2 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade Física 

e do Desporto, no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo desportivo, e com o 

regime dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.9 

273/2009, republicado pelo decreto-lei n.9 41/2019, de 26 de março, e com as normas propostas 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e aprovadas pela Câmara Municipal de Ponte de 

Lima, na sua reunião de , ...................................... , que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo tem por objeto o incentivo e a 

cooperação financeira entre os representados de ambos os outorgantes, no âmbito especifico 

do apoio destinado à formação das camadas jovens do clube, a realizar no MunicípiO de Ponte 

de Lima, de acordo com o programa de desenvolvimento desportivo objeto da comparticipação, 

anexo ao presente contrato-programa, que dele faz parte integrante constituindo o seu Anexo 

I. 

Cláusula 2ª 

Obrigações da Entidade 

Por força do presente contrato-programa, constituem obrigações da entidade entregar ao 

Município, até 30 de junho de , o relatório de atividades da época desportiva 

~ ,que inclua: 

a. Certidão emitida pela respetiva Federação/Associação Regional de modalidade, que 

comprove a participação nas competições desportivas em que esteve envolvido ao 

longo da época desportiva, assim como o n9 de atletas (por escalão etário) envolvidos e 

o valor pago pela inscrição dos atletas nas respetivas Associações ou Federações; 

b. Comprovativos de despesa com a utilização de instalações desportivas utilizadas na 

prática da atividade desportiva realizada (treinos e competição); 

c. Comprovativo de despesa realizada com a aquisição de equipamentos necessários ao 

desenvolvimento dessa atividade desportiva; 



d. Comprovativo da despesa realizada com exames médico-desportivos dos atletas; 

e. Um relatrio ~menorizado da ~di:ade desportiva ~fetu~ /' ~ y _ . +. ,- -~- J-. " ,- ..--->-';r C. U 
Cláu ula 3ª () 

Obrigações do Município 

1. Para prossecução do programa de desenvolvimento desportivo mencionado na Cláusula 

Primeira, o Município compromete-se a prestar apoio financeiro à Entidade, através da 

atribuição de um subsídio no montante de ( ........ euros), 

2. A verba referida no número anterior será libertada em 2 (duas) tranches, sendo a primeira 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) entregue após a assinatura do presente contrato

programa e a verba remanescente será entregue depois da receção e análise do relatório de 

atividades da época desportiva finda, 

Cláusula 4ª 

Afetação da verba 

A verba atribuída no âmbíto do presente contrato-programa é obrigatoriamente afeta à 
prossecução dos fins a que se destina, não podendo a entidade utilizá-Ia para outros fins, sob 

pena de rescisão unilateral imediata deste contrato, por parte do Município. 

Cláusula Sª 

Acompanhamento e controlo do contrato-programa 

O acompanhamento e controlo deste contrato-programa são feitos pelo Município, assistindo

lhe o direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução, 

Cláusula 6ª 

Gestão e destino dos bens adquiridos ou construídos 

A gestão das infraestruturas e dos equipamentos referidos na cláusula 1ª é da responsabilidade 

da entidade, que se obriga a mantê-los afetos aos fins referidos neste contrato-programa e a 

geri-los de forma zelosa e responsável. 

Cláusula 7ª 

Vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, o presente contrato-programa referente à época 

desportiva --1 , tem o período de vigência que decorre desde a data da sua 

assinatura até 30 de junho de ___ ' 

Cláusula Sª 

Revisão do contrato-programa 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato-programa carece de prévio acordo do 

Município, a prestar por escrito, 

Cláusula 9ª 

Rescisão unilateral 



o presente contrato-programa pode, a todo o tempo, ser unilateralmente rescindido pelo 

Município, caso a entidade deixe de cumprir as obrigações que aqui assume e bem assim de 

entregar, atempadamente, os documentos que lhe sejam solicitados pelo Município no decurso 

da execução deste contrato. 

Cláusula lO! 

Contencioso do contrato 
Os litígios emergentes da execução do presente contrato serão dirimidos nos termos 

estabelecidos no art.º 31º do aludido Decreto-Lei n.º 273/2009, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 41/2019, de 26 de março. 

Este documento é lavrado em duas vias de igual teor, uma para cada um dos outorgantes, e vai 

ser assinado pelos representantes anteriormente identificados, rubricando-se cada uma das 

páginas e ainda autenticado com selo branco pelo Município de Ponte de Lima e carimbado pelo 

Segundo Outorgante, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

Ponte de Lima, _ de _______ de 201~ 

O Presidente da Câmara Municipal, O Presidente da .............................. , 

Victor Mendes/Eng.º 



CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

PRIMEIRO-OUTORGANTE: A Câmara Municipal de Ponte de Lima, neste ato representada por 

Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, com domicílio necessário nos Paços do Concelho, em Ponte 

de Lima, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, pessoa coletiva de 

direito público número 506 811 913, e nesta qualidade outorgando em representação do 

Município, nos termos da alínea a), do n9 1, do art.º 35º, do Anexo I da Lei n9 75/13, de 12 de 

setembro e da deliberação da Câmara Municipal de .... de ............... de 201-, como primeiro 

outorgante, 

e 
SEGUNDO-OUTORGANTE: ........................... , neste ato representada pelo , na 

qualidade de Presidente da Direção nesta qualidade outorgando em sua representação, pessoa 

coletiva _____ ~, como segundo outorgante; 

Entre ambos os outorgantes é celebrado o presente contrato-programa, de acordo com o 

previsto nos artigos 46 e 47 da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade Física 

e do Desporto, no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo desportivo, e com o 

regime dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

273/2009, republicado pelo decreto-lei n.º 41/2019, de 26 de março, e com as normas propostas 

pelo Senhor Presidente da Câmara MuniCipal e aprovadas pela Câmara Municipal de Ponte de 

Lima, na sua reunião de ....................................... , que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo tem por objeto o incentivo e a 

cooperação financeira entre os representados de ambos os outorgantes, no âmbito especifico 

do apoio destinado à realização da obra de ..................................... , a realizar no Município de 

Ponte de Lima, de acordo com o programa de desenvolvimento desportivo objeto da 

comparticipação, anexo ao presente contrato-programa, que dele faz parte integrante 

constituindo o seu Anexo I. 

Cláusula 2ª 

Obrigações da Entidade 

Por força do presente contrato-programa, constituem obrigações da entidade requerer ao 

Município, até ao final da vigência do presente contrato-programa, a elaboração dos autos de 

medição da obra referida. 

Cláusula 3ª 

Obrigações do Município 

1. Para prossecução do programa de desenvolvimento desportivo mencionado na Cláusula 

Primeira, o MunicípiO compromete-se a prestar apoio financeiro à Entidade, através da 

atribuição de um subsídio no montante de ( ........ euros). 

2. A verba referida no número anterior será libertada mediante a realização de autos de 

medição. 



Cláusula 4ª 

Afetação da verba 

A verba atribuída no âmbito do presente contrato-programa é obrigatoriamente afeta à 
prossecução dos fins a que se destina, não podendo a entidade utilizá-Ia para outros fins, sob 

pena de rescisão unilateral imediata deste contrato, por parte do Município. 

Cláusula 5ª 

Acompanhamento e controlo do contrato-programa 

O acompanhamento e controlo deste contrato-programa são feitos pelo Município, assistindo

lhe o direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução. 

Cláusula 6ª 

Gestão e destino dos bens adquiridos ou construídos 

A gestão das infraestruturas e dos equipamentos referidos na cláusula 1ª é da responsabilidade 

da entidade, que se obriga a mantê-los afetos aos fins referidos neste contrato-programa e a 

geri-los de forma zelosa e responsável. 

Cláusula 7ª 

Vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, o presente contrato-programa referente à época 

desportiva ~ , tem o período de vigência que decorre desde a data da sua 

assinatura até ........... de __ _ 

Cláusula 8! 

Revisão do contrato-programa 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato-programa carece de prévio acordo do 

Município, a prestar por escrito. 

Cláusula 9! 

Rescisão unilateral 

O presente contrato-programa pode, a todo o tempo, ser unilateralmente rescindido pelo 

Município, caso a entidade deixe de cumprir as obrigações que aqui assume e bem assim de 

entregar, atempadamente, os documentos que lhe sejam solicitados pelo Município no decurso 

da execução deste contrato. 

Cláusula lO! 

Contencioso do contrato 

Os litígios emergentes da execução do presente contrato serão dirimidos nos termos 

estabelecidos no art.º 31º do aludido Decreto-Lei n.º 273/2009, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 41/2019, de 26 de março. 

Este documento é lavrado em duas vias de igual teor, uma para cada um dos outorgantes, ~ vai 

ser assinado pelos representantes anteriormente identificados, rubricando-se cada uma das 



páginas e ainda autenticado com selo branco pelo Município de Ponte de Lima e carimbado pelo 

Segundo Outorgante, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

Ponte de Lima, _ de _______ de 201--, 

O Presidente da Câmara Municipal, O Presidente da .............................. , 

Victor Mendes/Eng.º 



CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

PRIMEIRO-OUTORGANTE: A Câmara Municipal de Ponte de Lima, neste ato representada por 

Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, com domicílio necessário nos Paços do Concelho, em Ponte 

de Lima, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, pessoa coletiva de 

direito público número 506 811 913, e nesta qualidade outorgando em representação do 

Município, nos termos da alínea a), do nº 1, do art.º 35º, do Anexo I da Lei nº 75/13, de 12 de 

setembro e da deliberação da Câmara Municipal de .... de ............... de 201~ como primeiro 

outorgante, 

e 
SEGUNDO-OUTORGANTE: ........................... , neste ato representada pelo _____ ~. na 

qualidade de Presidente da Direção nesta qualidade outorgando em sua representação, pessoa 

coletiva . como segundo outorgante; 

Entre ambos os outorgantes é celebrado o presente contrato, de acordo com o previsto nos 

artigos 46 e 47 da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto, no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo desportivo, e com o regime 

dos contratos de patrocínio desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 273/2009, republicado 

pelo decreto-lei n.º 41/2019, de 26 de março, e com as normas propostas pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e aprovadas pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, na sua 

reunião de ....................................... , que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente contrato de patrocínio desportivo tem por objeto o incentivo e a cooperação 

financeira entre os representados de ambos os outorgantes, no âmbito especifico do apoio 

destinado à organização ( .................................................. identificar o evento), a realizar no 

Município de Ponte de Lima, de acordo com o programa de desenvolvimento desportivo objeto 

da comparticipação, anexo ao presente contrato-programa, que dele faz parte integrante 

constituindo o seu Anexo I. 

Cláusula 2ª 

Obrigações da Entidade 

Por força do presente contrato, constituem obrigações da entidade entregar ao Município, até 

ao final da vigência do presente contrato de patrocínio desportivo, um relatório pormenorizado 

do evento desportivo realizado. 

Cláusula 3ª 

Obrigações do Município 

1. Para prossecução do programa de desenvolvimento desportivo mencionado na Cláusula 

Primeira, o Município compromete-se a prestar apoio financeiro à Entidade, através da 

atribuição de um subsídio no montante de ( ........ euros). 

2. A verba referida no número anterior será libertada em 2 (duas) tranches, sendo a primeira 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) entregue após a assinatura do presente contrato-



programa e a verba remanescente será entregue depois da receção e análise do relatório 

pormenorizado do evento desportivo realizado. 

Cláusula 4! 

Afetação da verba 

A verba atribuída no âmbito do presente contrato-programa é obrigatoriamente afeta à 
prossecução dos fins a que se destina, não podendo a entidade utilizá-Ia para outros fins, sob 

pena de rescisão unilateral imediata deste contrato, por parte do Município. 

Cláusula 5ª 
Acompanhamento e controlo do contrato-programa 

O acompanhamento e controlo deste contrato-programa são feitos pelo Município, assistindo

lhe o direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução. 

Cláusula 6ª 

Vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, o presente contrato-programa referente à época 

desportiva ~ , tem o período de vigência que decorre desde a data da sua 

assinatura até 30 de junho de ___ ' 

Cláusula 7ª 
Revisão do contrato-programa 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato-programa carece de prévio acordo do 

Município, a prestar por escrito. 

Cláusula 8ª 

Rescisão unilateral 

O presente contrato-programa pode, a todo o tempo, ser unilateralmente rescindido pelo 

Município, caso a entidade deixe de cumprir as obrigações que aqui assume e bem assim de 

entregar, atempadamente, os documentos que lhe sejam solicitados pelo Município no decurso 

da execução deste contrato. 

Cláusula 9ª 

Contencioso do contrato 

Os litígios emergentes da execução do presente contrato serão dirimidos nos termos 

estabelecidos no art.2 312 do aludido Decreto-Lei n.2 273/2009, republicado pelo Decreto-Lei 

n.2 41/2019, de 26 de março. 

Este documento é lavrado em duas vias de igual teor, uma para cada um dos outorgantes, e vai 

ser assinado pelos representantes anteriormente identificados, rubricando-se cada uma das 

páginas e ainda autenticado com selo branco pelo Município de Ponte de Lima e carimbado pelo 

Segundo Outorgante, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

Ponte de Lima, _ de _______ de 201-, 



o Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da .............................. , 

Victor Mendes/Eng.º 



FORMUlARtO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Parte I. Identificação da Associação Desportiva 

IA. D""h~ d. Aosoci., .. 
Deslgnaçao 

I B. Data de receção da candidatura 

C. Acordo preliminar 

Eu, abaixo assinado(a), Presidente da Direcção, em nome da entidade acima identificada venho apresentar 

o pedido de apoio à Câmara Municipal de Ponte de Lima, pelo presente Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, acompanhado por todos os documentos exigidos. 

Certifico que todas as infO/mações contidas neste processo de candidatura, incluindo a descrição do 
programa, são correctas e declaro igualmente ter tomado conhecimento do conteúdo dos anexos do 
formulário. 
Confirmo que a associação desportiva que represento tem as necessárias capacidades financeiras e 
operacionais para realizar o projecto proposto. 

Mais declaro, sob compromisso de honra, que o apoio solicitado se destina, exclusivamente, ao objecto do 
presente pedido. 

Nome: 

Data: Assinatura: 

Parte 11. Identificação do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
Se/ecclone apenas uma opÇSo. Cada tipo de apoio devertJ ser apresentado em candidatura independente. 

Tipo de apoio: 

o apoio à formação de camadas jovens. 

o apoio à construção elou requalificação de instalações desportivas. 

o apoio à aclividade competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro. 

o apoiO à organização de actividades e eventos desportivos. 

Duração do Programa 

Indique a data de início e de fim da activfdade desportiva. 

o Programa inicia: I I o Programa termina: I I 



FORMULÁRIO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Descrição e Justificação da ActividadelPrograma 

Faça uma curta descrição e justificação das acbVidades com a qual se propõe candidatar ao subsídio. Tenha em conta que 
se resume à actividade à qual se candidata. Por isso, seja preciso e inclua o tipo de actividades, 8S modalidades, os 
objectivos, a duraçiio ou a época desportiva, o número geral de atletas ou participantes, as actividades complementares, os 
resultados esperados e enumere entidades parceiras caso existam. 

> '--,",-~-_.~ 

--, ') 



FORMULÁRIO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Parte 111. Participantes e Instalações 

A. Informação sobre os Atletas 
Liste abaixo o número de atletas de cada escalão e modalidade. Para apoios à fonnação de camadas jovens são excluidos os 
atletas profissionais ou escalão sénlor. 

Modalidade Escalão Número de Atletas Competição 

Seniores (valor informativo) 

Tolal 

Liste abaixo o pessoal técnico directamente evoJvida por escalão e modalidade na época desporlivB / 

B. Infonnações acerca do pessoal técnico directamente envolvido 

Modalidade Escala0 CargolFunção Habilitações Nome 

Tolal 



FORMuLARIa PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

C. Informação sobre as Instalações 

Uste abaixo as instalações que utilizará durante a época desportiva / 

Entidade 
TIpo de Instalação Modalidade Dimensões Tipo de Piso Localização (Freguesia) 

Proprietária Gestora 

-----------------j-------------------------------------------------------

""~-".".~" ... ,,',.~_.~._;,~., ,-,-," ,,~~,_.-~_ .. ,. --"~'" ~.,,"".,,'~ ~''''" ',,"""',~~,,~"'-,-,""" .. -,~,"~,." ,~~"",~",,, ,-<.'-'"~' •••. '--~-.-,',~".",""''' " ."""-",=.'_".H '-,'."_ ,,,,,,,"~,_"~~,,,~,m_ 
1 '() 



fORMUlÁRIO PJlOGltAMA DE DESENVOlVJMENTO DESPORTIVO 

Parte IV. Orçamento 

A. Cálculo detalhado dos custos Se for necessário mais espaço, 
adicione mais linhas 

Todos os custos considerados neste orçamento deverãO ser posteriormente justificados com documentos de suporte 
contabíllstíco. 

Custos de aluguer de instalaçóes a terceiros 

Previsão de custos de utilização de instalaçlJes desportivas para a prática da sua actividade desportiva regular (treinos e 
competição). 

Tipo de Instalação Modalidade 

Custos de manutenção de instaiaçóes próprias 

Número de 
horas/semana 

Custo Mensal Custo Anual 

TOTAL 

Previsão de custos de utilizaç/Jo de instalações desportivas próprias para a prática da sua actividade desportiva regular 
(treinos e competição). Ex: Agua, Luz, Gás, Limpeza, Rendas, etc. 

Tipo de Instalação Descrição da despesa Custo Mensal Custo Anual 

TOTAL 

Custos com Pessoal Técnico (Treinadores) 

Cargo/Função Modalidade (se aplicável) Custo Mensal Custo Anual 

TOTAL 



FORMUlARlO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Despesas de viagem 

Estimativa dos custos das deslocações, por modalidade e escalões de fonnação (excluindo seniores). Ex: Combustíveis, 
Portagens, Alugueres, etc. 

Modalidade Escala0 Competição 
Meios 

de transporte 

Despesas com Exames Médico-Desportivos 

Modalidade Escalão 

Despesas com Inscrição de Atletas 

Modalidade Escalão 

Custos de Investimento/amortização 

Número de 
exames 

TOTAL 

Custo por 
exame 

TOTAL 

Número de atletas Custo por atleta 

TOTAL 

A preencher apenas nos casos de pedido de apoio à construção e/ou requalific~o de 
instalações desportivas. 

Descrição da despesa 

TOTAL 

Estimativa de 
Custos Anual 

Custo Anual 

Custo Anual 

Custos 
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Outros custos directamente relacionados com a implementação do programa 

Especifique outros custos directamenfe relacionados com a implementação do programa, entre outros, relacionados com 
aquisição de equipamentos necessários 80 desenvolvimento da sua acUvidade desportiva regular (material desportivo, 
viaturas, seguros, outras despesas médicas, etc) 

Descnção Custos 

TOTAL 

18. TOTAL DE CUSTOS ESTIMADOS 
Montantes totais (a ser preenchido ~Ia 

Câmara Municipal 
A.1. Custos dlrectos 

1. Custos de aluguer de instalações a terceiros 

2. Custos de manutenção de instalações próprias 

3. Custos com Pessoal Técnico (Treinadores) 

4. Despesas de viagens 

5. Despesas com Exames Médico-Desportivos 

6. Despesas com inscrição de atletas 

7. Custos de Investimento/amortização 1 

8. Outros custos directa/relacionados com a implementação do programa 

Custos totais estimados 

1 A preencher apenas nos casos de pedido de apoio à construção e/ou requalificação de instalações desporlívas. 

C. RECEITAS ESTIMADAS 

Montante (a ser preenchido pela 
Câmara Municipal) 

B.1. Receitas 

1. Receitas Próprias (Quotas. bilheteiras. patroclnios, publicidade, alugueres) 

2. Receitas provenientes da formação 

3. Outras Instituições públicas locais/regionais/nacionais 

4. Outras Instituições privadas 

5. Fundos Comunitários 

6. Outros subsldios ou apoios (especificar cada fonte): 

Financiamento total estimado 

7. Contribuição da Câmara Municipal 
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Parte V. Assinatura do representante legal 

o candidato compromete-se a comunicar à Câmara Municipal de Ponte de Lima qualquer alteração susceptfvel de 
afectar as actividades tal como descrito no presente formulário. 

O candidato permite que 8 Câmara Municipal de Ponte de Lima utilize todos os dados fornecidos neste formulário para 
fins de gesMo e avaliação do Programa. 

Os candidatos podem, a partir de um pedido escrito, aceder 80S seus dados pessoais. Devem dirigir qualquer dúvida 
referente ao processamento dos seus dados pessoais à Câmara Municipal de Ponte de Lima responsável pelo Gabinete 
do Desporto. 

Confirmo que a minha organização tem as necessárias capacidades financeiras e operacionais para realizar o projecto 
proposto. 

Confirmo que a minha organização açeionou todas as medidas necessárias para assegurar a protecçl1o e segurança de 
todos os atletas envolvidos no programa. 

Estou ciente que, de acordo com as disposições previstas no Decreto-Lei nO 273/2009 de 1 de Outubro, as subvenções 
não podem ser atribuídas a candidatos que se encontrem em qualquer das seguintes situações: 

a) Em situação de falência ou sejam objecto de um processo de falência, com assuntos a serem tratados pelos tribunais, 
tiverem realizado um acordo com credores, cessação de actividade, estiverem sujeftos a processos relativos a estes 
assuntos ou qualquer outra situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação ou 
regulamentos nacionais; 

(b) Se tiverem sido condenados por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a Sua honorabilidade 
profissional; 

(c) Se tiverem sido considerados culpados de má conduta profissional provada por qualquer meio que a entidade 
adjudicante possa justificar; 

(d) Se não tiverem cumprido com as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a segurança 
social ou com as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as disposições legais; 

(e) Tiverem sido condenados por sentença transitada em julgado por fraude, corrupçlJo, parbcipaçl10 numa organização 
criminosa ou qualquer outra actividade ilega/ em detrimento dos interesses financeiros públicos; 

(f) Na sequência de um processo de adjudicação de um outro contrato ou processo de adjudicação de uma subvenção 
financiados pelo orçamento camarárío, tiverem sido declarados em situação de falta grave em matéria executiva, em 
razão do não cumprimento das suas obrigações contratuais. 

(g) Se durante o processo de adjudicação do contrato se encontrarem em situação de conflito de interesses; 

(h) Se durante o processo de adjudicação do contrato forem considerados culpados de falsas declarações ao fornecer as 
infonnações exigidas pela entidade adjudicante para a sua participação no processo de adjudicação do referido contrato, 
ou caso não tenham fornecido essas informações. 

Confirmo que nem eu nem a organizaçlio da qual sou o representante legal nos encontramos em qualquer uma das 
situações acima descritas e que tenho conhecimento de que as sanções previstas na Proposta do Presidente da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima relativamente às normas de Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de Ponte de 
Lima podem ser aplicadas em caso de declarações falsas. 

Caso B presente candidatura seja aprovada, autorizo a Câmara Municipal de Ponte de Lima a publicar no seu sítio na 
Internet ou em qualquer outro meio apropriado os seguintes elementos: 

• O nome e o endereço do benefICiário da subvenção; 

• A designação da sUbvençAo; 

• O montante atribufdo e a percentagem de financIamento dos custos do programa de desenvolvimento desportivo. 

Associação/Clube/Federação 

Nome: 

Representante legal 

Nome; 

Local: 

Data: 

Assinatura: 
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Lista de verificação 
Antes de enviar este formulário de candidatura para a Câmara Municipal de Ponte de Uma, confirme os seguintes aspectos: 

.:. A candidatura deve incluir os seguintes documentos: 

o O formulário do Programa de Desenvolvimento Desportivo. devidamente preenchido e 
assinado no original pela pessoa autorizada a assumir compromissos legais em nome da 
associação desportiva . 

• :. Documentos obrigatórios: 

o O Plano de Actividades e Orçamento para a presente época desportiva com a cópia da aeta de 
aprovação pelos órgãos sociais do clube. 

A apresentação destes documentos tem como finalidade avaliar a capacidade e autonomia financeira 
dos candidatos. 



I Nome da Instituição 

RELATÓRIO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 
Mapa de Despesas 

doe (l' 4 
r,,-o,rJ 

Anexo I. Relatório TODOS OS ITENS EM EUROS 

Cálculo detalhado das despesas 

Se for necessário mais espaço, adicione mais linhas. 

Custos de aluguer de instalações a terceiros 

Despesas de utilização de instalações desportivas para a prática da sua atividade desportiva regular (treinos e 
competição). 

Número de 
Tipo de Instalação Modalidade horas/seman Custo/hora Custo Mensal Custo Anual 

a 

TOTAL 

Custos de manutenção de Instalações próprias 

Despesas de utilização de instalações desportivas para a prática da sua atividade desportiva regular (treinos e 
competição). 

Tipo de instalação Descrição Modalidade Custo Mensal Custo Anual 

TOTAL 

pág,1/3 



RELATÓRIO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 
Mapa de Despesas 

Custos com Pessoal Técnico (Treinadores) 

Cargo/Função 
Modalidade (se 

aplicável) 
Custo Mensal Custo Anual 

Despesas de viagem 

Modalidade Escalão 

Despesas com Exames Médico-Desportivos 

Modalidade Escalão 

Despesas com Inscrição de Atletas 

Modalidade Escalão 

Competição 

Número de 
atletas 

Número de 
atletas 

TOTAL 

Meios 
de transporte 

Número 
de 

exames 

TOTAL 

Custo por 
exame 

TOTAL 

Custo por atleta 

TOTAL 

Custo Anual 

Custo Anual 

Custo Anual 

pág.2/3 



RELATÓRIO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 
Mapa de Despesas 

Outros custos diretamente relacionados com a implementação do programa 

Especifique outras despesas diretamente relacionados com a implementação do programa, entre outras, 
relacionadas com aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade desportiva 
regular (material desportivo, viaturas, etc) 

Descrição Custos 

TOTAL 

Quadro Geral - Despesas efetuadas 

Custos elegíveis 
Os montantes a colocar neste quadro são os totais calculados nas Montante (a ser preenchido 

rubricas anteriores. (€) pela Câmara 
Municipal) 

A.l. Custos diretos 

L Custos de aluguer de instalações a terceiros 

2. Custos de manutenção de instalações próprias 

3. Custos com Pessoal Técnico (Treinadores) 

4. Despesas de viagens 

5. Despesas com Exames Médico-Desportivos 

6. Despesas com inscrição de atletas 

7. Outros custos diretamente relacionados com a Implementação do 
programa 

Custos totais estimados 

NOTA FINAL - É imprescindível juntar em anexo todos os comprovativos de despesa efectuada 

(fotocópias), que prove os valores apresentados. 

pág.3/3 
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.' 25/2019 

de 26 de março 

Quarta aUeração à lel.quadro das contraordenações 
ambientais. consagrando o princípio do não aviso prévio 

de ações de inspeção e fiscalização 

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 16l.° da Constituição, o seguinte: 

Artigo l.' 

Objeto 

A presente lei procede à quarta alteração à lei-quadro 
das c·ontraordenações ambientais, de modo a estabelecer 
o princípio da não comunicação e notificação às entidades 
visadas em atividades de inspeção e fiscalização. 

Artigo 2.' 

Alteração à Lei n.o 50/2006, de 29 de agosto 

o artigo 18.' da Lei n.' 50/2006, de 29 de agosto, alte
rada pelas Leis n." 89/2009, de 31 de agosto, e 114/2015, 
de 28 de agosto, c pelo Decreto-Lei n.' 42-AJ20l6, de 12 
de agosto, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 18.' 

Direito de acesso 

1 - Os procedimentos de inspeção e de fiscalização 
ambientais não devem ser antecedidos de cOffilmicação 
ou notificação às entidades visadas ou aos responsáveis 
pelas instalações e locais a inspecionar. 

2 - Excetuam-se do n(unero anterior os casos em 
que, justificadamente, a comunicação prévia consti
tua um requisito fundamental para que a atividade de 
inspeção on de fiscalização não fique condicionada ou 
prejudicada, nomeadamente: 

a) Quando se tratem de procedimentos de inspeção 
ou fiscalização que impliquem a consulta de elementos 
documentais, ou outros, que devam ser previamente 
preparados pelos responsáveis dos espaços referidos 
no número anterior; 

b) Quando seja necessário à entidade realizar dili
gências, com vista à preparação da inspeção ou fisca
lização. 

3 - Sempre que existir comunicação prévia, nos 
tel'mos do número anterior, esta deve ser fundamentada 
por escrito, 

4 - (Anterior n. o 1.) 
5 - (Anterior n. o 2.) 
6 - (.4nterior n. o 3.) 
7 - (Anterior n. o 4.)) 
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Artigo 3.° 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Aprovada em 8 de fevereiro de 2019. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues. 

Promulgada em 14 de março de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendada em 14 de março de 2019. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
112157139 

Resolução da Assembleia da República n.' 43/2019 

Recomenda ao Governo que legisle sobre a prevenção 
da contaminação e remediação dos solos 

AAssembleia da República resolve, nos telmos do n.' 5 
do al1igo 166.' da Constituição, recomendar ao Governo 
que, com a maior celeridade possível, estabeleça um regime 
jurídico relativo à prevenção da contaminação e reme
diação dos solos, salvaguardando o ambiente e a saúde 
pública, tendo em conta o respetivo processo de consulta 
pública, de modo a acautelar de fonna integrada a proteção 
do solo, prevenindo a sua degradação. 

Aprovada em 27 de fevereiro de 2019. 

O Presidente da Asscmblcia da República, Eduardo 
Fen·o Rodrigues. 

112148431 

Resolução da Assembleia da República n.' 44/2019 

Recomenda ao Governo que adote as medidas que possam 
dar resposta ao estado de abandono 

e de degradação da Villa Romana da Nossa Senhora da Tourega 

AAssembleia da República resolve, nos teImOS do n.' 5 
do artigo 166.' da Constituição, recomendar ao Governo: 

1 - A adoção de medidas que possam dar resposta ao 
estado de abandono e de degradação do monumento e 
vestígios da Villa Romana da Nossa Senhora da Tow-ega. 

2 - A realização de obras de regularização dos cami
nhos de acesso ao referido monumento, em conjunto com 
as autarquias. 

3 - O desenvolvimento de uma estratégia de valo
rização turística do referido monumento, em conjunto 
com outros monumentos da mesma época/civilização. 

Aprovada em 8 de março de 2019. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues. 

112145515 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.' 41/2019 

de 26 de março 

O Programa do XXI Governo Constitucional propõe 
uma nova agenda para o desporto nacional capaz de dar 
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um novo impulso ao desenvolvimento do desporto e au
mentar significativamente a sua prática. Esta nova agenda 
é enquadrada por quatro fatores essenciais: às recursos 
disponíveis, a garantia duradoura de sustentabilidade, um 
novo contrato de confiança e de autonomia entre o Estado 
e os agentes desportivos e a ambição de alcançar mais e 
melhor desporto. De entre as medidas preconizadas para 
a implementação desta nova agenda encontra-se a sim
plíficação da relação contratual do Estado no apoio ao 
desporto. 

De forma a responder às novas exigências e requisitos 
em matéria de financiamento público do sistema despor
tivo consagrados na Lei de Bases daAtividade Física e do 
Desporto, aprovada pela Lei n.o 5/2007, de 16 de janeiro, 
o Decreto-Lei n.0273/2009, de I de outubro, na sua re
dação atual, estabeleceu o regime jurídico dos contratos
-programa de desenvolvimento desportivo. 

DecolTida quase uma década da entrada em vigor do 
Decreto-Lei n.o 273/2009, de I de outubro, impõe-se atua
lizar as regras aí vertidas, conferindo uma maior agili~ 
dade aos mecanismos de concessão de apoio público ao 
desporto. 

Assim, destaca-se: 
A entrada em vigor dos contratos-programa de desenvol

vimento desportivo na data da sua publicitação na página 
eletrónica da entidade concedente do apoio; 

A previsão de que a comparticipação estabelecida no 
contrato-programa abrange a totalidade do programa des
portivo a apoiar, independentemente da data do seu início; e 

A determinação de que a violação da limitação às re
munerações dos membros dos corpos sociais prevista no 
contrato-programa constitui a entidade beneficiária na 
obrigação de restituir à entidade concedente o montante 
correspondente à parte que ultrapassa essa limitação. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re
giões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e o Conselho Nacional do Desporto. 

Assim: 
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pelaLci n.O 5/2007, de 16 de janeiro, na sua redação atual, 
e nos termos das alíneas a) e c) do n.o 1 do artigo 198.° da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.0 

Objeto 

O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.o 273/2009, de I de outubro, alterado pelas 
Leis n.o'74/2013, de 6 de setembro, e 101/2017, de 28 de 
agosto, que estabelece o regime jurídico dos contratos
-programa de desenvolvimento desportivo. 

Artigo 2.° 

Alteração ao Decreto-Lei n." 273/2009, de 1 de outubro 

Os artigos 3.°, 6.°, 14.0 a 16.o~ 18.o~ 23.0 a 28.o~ 30.0 e 
32.' do Decreto-Lei n.O 273/2009, de 1 de outubro, na sua 
redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 3.0 

[ ... J 

1-[ ... ): 

a) [ ... ); 
b) [ ... ); 
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c) [ ... ); 
d)As associações ou confederações de praticantes, de 

1}"einadores e de árbitros, bem como os clubes desporti
vos e as associações promotoras do desporto; 

e) [ ... ]. 

2 - [ ... ]. 
3 - [ ... ). 
4- [ ... ). 

1 - [ ... ). 
2 - [ ... ). 

Artigo 6.' 

[ .. ·1 

3 - Sem prejuízo das nonnas contabilísticas apli
cáveis, para efeitos do disposto no presente artigo, as 
entidades beneficiárias de apoios titulados por contratos
-programa de desenvolvimento desportivo devem man
ter um registo detalhado e atualizado dos proveitos 
referentes aos apoios concedidos e aos respetivos custos 
associados, com menção expressa da sua proveniência 
e da insuscetibilidade de penhora, apreensão judicial ou 
oneração, conforme modelo aprovado por despacho do 
conselho diretivo do Instituto POltuguês do Desporto e 
Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.), ou, quando o apoio é pres
tado por municípios, pe1a câmara municipal respetiva. 

4- [ ... ]. 

Artigo 14.° 

[ ... J 

1 - Os contratos-programa entram em vigor na data 
da sua publicitação na página eletrónica das entidades 
concedentes dos apoios. 

2- [ ... ). 
3 - A comparticipação estabelecida no contrato

-programa abrange a totalidade do programa desportivo 
a apoiar, independentemente da data do seu início. 

1-[ ... ): 

a) [ ... ]; 
b) [ ... ); 
c) [ ... ); 

Artigo 15.' 

[ .. ·1 

d) Início e termo de execução do progrmna; 
e) [ ... ]; 
f) [ ... ]; 
g) [ ... ]; 
h) [ ... ]; 
i) [ ... ]; 
j) [ ... ]. 

2-[ ... ]. 
3 - [ ... ]. 

1-[ ... ]. 

Artigo 16.° 

1 .. ·1 

2 - A limitação referida no número anterior 
compreende todas as quantias suscetíveis de serem tri
butadas em sede de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares. 
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3 ~ As cláusulas do contrato-programa referidas no 
n. o 1 prevalecem sobre quaisquer normas estatutárias ou 
regulamentares da entidade beneficiária. 

4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 29.°, a viola
ção do presente artigo constitui a entidade beneficiária 
na obrigação de restituição à entidade concedente do 
montante correspondente à parte que ultrapassa a limi
tação indicada no n.' 1. 

Artigo 18.' 

1···1 
I ~ Os contratos-programa podem ser outorgados 

para vigorarem por mais de um ano económico, até ao 
limite de quatro anos, com especificação dos montan
tes que devam ser anualmente liquidados ao respetivo 
beneficiário. 

2 ~ [ ... ]. 
Artigo 23.0 

1···1 
Em caso de suspensão do estatuto de utilidade pública 

desportiva, os apoios decorrentes de contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, a que a federação des
portiva em causa teria direito, são reduzidos em mon
tante proporcional ao período da suspensão, sendo esse 
valor integrado no orçamento de funcionamento do 
IPDJ, l. P. 

1 -- [ .. .]. 

Artigo 24.' 

1.·.1 

2 ~ Tratando-se de apoios financeiros decorrentes 
de contratos-programa de desenvolvimento desportivo, 
a que a federação desportiva em causa teria direito, são 
os mesmos reduzidos em montante proporcional ao 
período da suspensão, sendo esse valor integrado no 
orçamento de funcionamento do IPDJ, L P. 

Artigo 25.0 

(··.1 

I ~ Não podem beneficiar de novos apoios finan
ceiros por parte do Estado, das Regiões Autónomas e 
das autarquias locais, as entidades que se encontram em 
situação de incumprimento das suas obrigações fiscais, 
para com a segurança social ou deconentes de contratos
-programa anteriores ou em vigor, sendo suspensos os 
apoios deconentes de quaisquer contratos-programa em 
curso enquanto a situação se mantiver. 

2 - Para efeitos do disposto no núme1'O anterior, a 
entidade que pretende beneficiar de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a consulta da 
respetiva situação tributária e contributiva pelos serviços 
da entidade concedente, nos temlos previstos no n.';:' 1 do 
artigo 4." do Decreto-Lei n.' 114i2007, de 19 de abril, 
na sua redação atual. 

1 ~ [ ..• ): 

Artigo 26.' 

( ••• J 

a) Qumldo esteja concluído o programa de desen
volvimento desportivo objeto de apoio, sem prejuízo 
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do cabal cumprimento das obrigações contratualmente 
assumidas; 

b) [ ... ); 
c) [ ... ); 
d) [ ... ); 

2~ [ ... ). 

Artigo 27.' 

Publicitação dos conb'atos 

1 ~ Os contratos-programa e os contratos de patro
cínio desportivo, assim como os respetivos anexos, são 
publicitados na página eletrónica das entidades conce
dentes dos apoios. 

2 ~ (Revogado.) 

Artigo 28.0 

[ •.. 1 

1 ~ [ ... ]. 
2 ~ Verificado novo atraso, a entidade concedente 

tem o direito de resolver o contrato, havendo lugar à 
restituição das quantias que já tiverem sido pagas a 
titulo de comparticipação se o objeto do contrato ficar 
comprometido. 

3 ~ [ ... ]. 

1 ~ [ ... ]. 

Artigo 30.' 

1···1 

2 ~ A reposição das quantias a que se refere o nú
mero anterior pode ser efetuada medimlle a retenção, 
pelas entidades concedentes do apoio, de verbas afetas 
a esse ou outros contratos-programa de desenvolvi
mento desportivo, celebrados pela mesma entidade, 
desde que não se coloquem em causa os fins essenciais 
dos mesmos. 

Artigo 32.0 

[···1 
1 ~ O IPDJ, l. P., organiza e mantém uma base de 

dados intermillisterial que centralize a totalidade dos 
apoios concedidos por entidades públicas às entidades 
desportivas, nos tennos a defmil' por portaria do membro 
do Governo responsável pela área do desporto. 

2 ~ [ ... ).» 

Artigo 3.' 

Norma revogatória 

É revogado o n.' 2 do attigo 27.' do Decreto-Lei 
n.' 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. 

Artigo 4.0 

Republicação 

É republicado em anexo ao presente decreto-lei, do 
qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.' 273/2009, de 
1 de outubro, na redação introduzida pelo presente decreto
-lei. 
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Artigo 5.° 

Entrada em "igor 

O presente dccreto·lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de 
fevereiro de 2019. - António Luis Santos da Costa - Ma
ria de Fátima de Jesus Fonseca - Tiago Brandão Rodri
gues - José Anfónio Fonseca Vieira da Silva. 

Promulgado em 19 de março de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 21 de março de 2019. 

Pelo Primeiro-Ministro,Augusto Ernesto Santos Silva, 
Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

ANEXO 

(a que se refere o artigo 4. 0
) 

Republicação do Decreto-Lei n.o 273J2009, de 1 de outubro 

CAPÍTULO! 

Disposições gerais 

Artigo 1.0 

Ohjeto 

O presente decreto-lei define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 

Artigo 2.° 

Conceito 

Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por 
contrato~programa de desenvolvimento desportivo o 
contrato celebrado com vista à atribuição, por palie do 
Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais, 
diretamente ou através de organismos dependentes, de 
apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de 
patrocínios desportivos. 

Artigo 3.° 

Concessão de apoios 

I - Podem benefidar da concessão de apoios: 

a) O Comité Olímpico de POltugal e o Comité Para-
límpico de Portugal; 

b) A Confederação do Desporto de Portugal; 
c) As federações desportivas; 
ti) As associações ou confederações de pralicantes, de 

treinadores e de árbitros, bem como os clubes desportivos 
e as associações promotoras do desporto; 

e) As sociedades desportivas, nos tennos previstos no 
presente decreto-lei. 

2 - Os apoios financeiros diretamente atribuídos aos 
clubes desportivos por patte do Estado só podem ter por 
objeto planos ou projetos específicos que não caibam nas 
atribuições próprias das associações de clubes e das fede-
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rações desportivas e não constituam um encargo ordinário 
dos mesmos clubes. 

3 - Por despacho do membro do Governo responsável 
pela área do desporto podem igualmente ser concedidos 
apoios a outrdS pessoas singulares ou coletivas não previs
tas no n,o 1, desde que se destinem, direta ou indiretamente, 
ao apoio de atividades desportívas. 

4 - É condição para a atribuição de apoios à federa
ção desportiva a aprovação e execução por parte desta de 
programas de prevenção, formação e educação relath/Os 
à defesa da integridade das competições, e à luta contra 
a dopagem, a corrupção e a viciação de resultados, e ao 
combate à violência~ ao racismo~ à xenofobia e à intole
rância nos espetáculos desportivos. 

Artigo 4.' 

Parecer vinculativo 

A comparticipação financeira do Estado na edificação 
de instalações desportivas, públicas ou privadas, carece 
de parecer prévio e vinculativo do membro do Governo 
responsável pela área do desporto. 

Artigo 5.' 

Interesse público de eventos ou competições desportivas 

Para efeitos do disposto nos n.'; 1 e 2 do atiigo 46.' da 
Lei n.O 5/2007, de 16 de janeiro, são considerados even
tos ou competições desportivas de interesse público, para 
além das que venham a ser reconhecidas por despacho do 
membro do Governo responsável pela área do desporto, as 
manifestações desportivas que integrem os quadros com
petitívos regulares das respetivas federações desportivas 
nacionais ou internacionais. 

Artigo 6.° 

Insuscctibilidade de penhora. apreensão 
judicial de bens ou de oneração 

1 - Os apoios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente decreto-lei encontram-se exclusivamente afetos 
às finalidades para as quais foram atribuídos, sendo abso
lutamente insuscetiveis de penhora ou de outra qualquer 
forma de apreensão judicial de bens ou oneração. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica à 
entidade concedente de apoios financeiros titulados por 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo, quanto 
aos créditos resullantes de tal contrato. 

3 - Sem prejuízo das normas contabilístícas aplicáveis, 
para efeitos do disposto no presente artigo, as entidades 
beneficiárias de apoios titulados por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo devem manter um registo 
detalhado e atualizado dos proveitos referentes aos apoios 
concedidos e aos respetivos custos associados! com menção 
expressa da sua proveniência e da insuscetibilidade de pe
nhora~ apreensão judicial ou oneração, confonne modelo 
aprovado por despacho do conselho diretivo do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, l. P. (IPDJ, I. P.), ou, 
quando o apoio é prestado por municípios, pela câmara 
municipal respetiva. 

4 - O disposto no n.' I é extensivo aos bens adquiri
dos ou construídos com as verbas resultantes de contrato
-programa de desenvolvimento desportivo, devendo, no 
caso de bens imóveis, ser feito averbamento do ónus de 
impenhorabilidade ao respetivo regísto. 
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Altigo 7.' 

Apoios financeiros atribuídos por entidades desportivas 

1 - Os apoios ou comparticipações financeiras atribui~ 
dos pelas federações desportivas aos clubes, associações 
regionais ou distritais ou ligas profissionais, nelas filiados, 
sào obrigatoriamente titulados por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, celebrados nos termos 
do presente decreto-lei e integralmente publicitados nas 
páginas cletrónicas das entidades concedentes. 

2 - O disposto no número anterior é aplicável ao Comité 
Olímpico de Portugal e ao Comité Paralímpico de Portugal, 
em relação às verbas de quc este tenha beneficiado. 

3 - O disposto no n.a 1 não é aplicável ao contrato 
a que se refere o artigo 23.0 da Lei n.o 5/2007, de 16 de 
janeiro. 

CAPÍTULOU 

Contratos-programa de desenvolvimento 
e patrocínio desportivos 

Artigo 8.0 

Finalidade dos contratos-programa 

A concessão de apoios mediante a celebração de 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo tem 
em vista, nomeadamente, os seguintes objetivos: 

a) Enquadrar a execução de programas concretos de 
promoção da atividade fisica e do desporto; 

b) Fazer acomparhar a concessão dos apoios por urna 
avaliação completa dos custos de programa ou projeto, 
assim como dos graus de autonollÚa financeira, técnica, 
material e humana previstos para a sua execução; 

c) Permitir a intervenção e mútua vinculação de diver
sas entidades interessadas na realização de um mesmo 
programa de desenvolvimento desportivo; 

d) Reforçar o sentido de responsabilidade dos outor
gantes relativamente ao cumprimento das obrigações por 
eles livremente assumidas; 

e) Assegurar a plena publicidade e transparência das 
condições com base nas quais os apoios são concedidos. 

Artigo 9.° 

Patrocínio desportivo 

I --- Podem beneficiar de patrocínios financeiros os 
agentes desportivos cuja atividade, nesta qualidade, projete 
intemacionalmente O nome do País, bem como as pessoas, 
singulares ou coletivas, que promovam ou organizem even
tos desportivos. 

2 - Aos patrocínios financeiros são aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, as regras aplicáveis aos contratos
-programa de dcsenvolvimento desportivo, salvo as que 
digam respeito aos programas de desenvolvimento des
portivo. 

Artigo 10.° 

Outras partes outorgantes 

I - Podem igualmente ser partes nos contratos
-programa, além dos organismos concedente e beneficiário 
do apoio, outras entidades interessadas no conespondente 
programa de desenvolvimento desportivo ou atividade, 
nomeadamente estabelecimentos de ensino, associações 
dc caráter não desportivo e autarquias locais. 
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2 - A participaçãc das entidades referidas no número 
anterior pode traduzir-se na aceitação dos direitos ou das 
vantagens estabelecidos a seu favor no contrato, bem como 
na definição de quaisquer obrigações ou contrapmtidas que 
por elas sejam assumidas no quadro das suas atribuições 
l'cspetivas. 

Artigo 11.° 

Programas de desenyolvirncnto desportivo 

I - Os contratos-programa de desenvolvimento des
portivo integram, no respetivo clausulado ou em anexo ao 
mesmo, o programa de desenvolvimento desportivo objeto 
da comparticipação. 

2 - Para efeitos do presente decreto-lei, consideram-se 
programas de desenvolvimento desp0l1ivo: 

a) Os planos regulares de ação das entidades que fo
mentam e dirigem, no plano nacional, regional ou local, a 
prática das diversas modalidades desportivas; 

b) Os planos de ação específica destinados a promo
ver e divulgar a atividade fisica e o desporto, a organizar 
competições com interesse social ou desportivo relevante 
ou a apoiar a participação de praticantes portugueses em 
provas internacionais; 

c) Os projetos de construção ou melhoramento de ins
talações e equipamentos desportivos; 

d) As iniciativas que visem ° desenvolvimento e a me
lhoria da prática da atividade fisica e do desporto, nome
adamente nos domínios da [onnação, da documentação, 
da investigação ou das relações com organismos interna
cionais. 

Attigo 12.0 

Conteúdo do programa de desenvolyimento desportivo 

I - Os programas de desenvolvimento desportivo de
vem conter os seguintes elementos: 

a) Descrição e caracterização específica das atividades 
a realizar; 

h) Justificação do programa, nomeadamente do ponto de 
vista do desenvolvimento das modalidades em causa e das 
provas, competições ou eventos desportivos a realizar; 

c) Quantificação dos resultados esperados com a exe
cução do programa; 

cf) Previsão de custos e das necessidades de financia
mento público, com os respetivos cronogramas ou escaM 

lonamentos; 
e) Demonstração do grau de autonomia financeira, téc

nica, material e hnmana oferecido pela entidade proponente 
para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, 
a indicação de outras comparticipações, financiamentos ou 
patrocínios e respetivas condições; 

fJ Identificação de quaisquer entidades eventualmente 
associadas à gestão e execução do programa, definindo 
a natureza da sua intervenção, os seus poderes e as suas 
responsabilidades; 

g) Relações de complementaridade com outros progra
mas já realizados ou em curso de execução na mesma área 
ou em áreas conexas: se os houver; 

h) Calendário e prazo global de execução do programa 
de desenvolvimento desportivo; 

i) Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo 
do programa, se a sua titularidade não ficar a pertencer à 
entidade outorgante do contrato, bem como a definição da 
entidade responsável pela sua gestão c manutenção; 
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;) Articulação do programa de desenvolvimento despor
tivo com os programas de prevenção l formação e educa~ 
ção relativos à defesa da integridade das competições da 
respetiva federação despoltiva. 

2 - Quando o programa tiver em vista a construção 
de instalações ou equipamentos desportivos deve, ainda, 
além dos elementos referidos no número anterior, conter 
a planta da respetiva localização e os estudos prévios ou 
descrições técnicas necessários à sua apreciação. 

3 - Se estiver prevista a participação de terceiras enti
dades no contrato~programa, devem estas ser igualmente 
identificadas na proposta, com indicação dos respetivos 
direitos e obrigações. 

Artigo 13.0 

Princípio da redução n escrito 

o texto definitivo do contrato é reduzido a escrito em 
tantos exemplares quantas as partes outorgantes e por elas 
assinado, com base em minuta previamente submetida a 
homologação do membro do Governo responsável pela 
área do desporto, quando a entidade concedente for o Es
tado, sem prejuízo das demais autorizações e aprovações 
exigidas pela lei. 

Artigo 14.' 

Inicio da vigência dos contratos-programa 

1 - Os contratos-programa entram em vigor na data 
da sua publicitação na página eletránica das entidades 
concedentes dos apoios. 

2 - Salvo estipulação em contrário, os contratos~ 
-programa para construção ou melhoramento de instalações 
desportivas produzem os seus efeitos a partir da data em 
que tenha sido emitido o alvará que titula a autorização 
de utilização para atividades desportivas. 

3 - A comparticipação estabelecida no contrato
-programa abrange a totalidade do programa desportivo a 
apoiar, independentemente da data do seu início. 

Artigo 15.0 

Conteúdo dos contratos-programa 

I - Sem prejuízo de outras estipulações, os contratos
~programa devem regular expressamente os seguintes 
pontos: 

a) Objeto do contrato; 
b) Obrigações assumidas pela entidade responsável pela 

execução do programa de desenvolvimento desportivo; 
c) Entidades eventualmente associadas à gestão do pro

grama, seus poderes e suas responsabilidades; 
d) Início e tenno de execução do programa; 
e) Custo previsto do programa e definição das respon-

sabilidades de financiamento; 
j) Candidatura à realização de eventos intemacionais; 
g) Regime de comparticipação financeira; 
h) Destino dos bens adquiridos ou constlUídos ao abrigo 

do programa e responsabilidade pela sua gestão e manuten
ção, bem como as garantias de afetação futura dos mesmos 
bens aos fins do contrato; 

i) Sistema de acompanhamento e controlo da execução 
do programa; 

J) Condições de revisão do contrato e, sendo caso disso, 
a respetiva fórmula. 
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2 - A compatticipação financeira não deve ficar de
pendente de elementos ou fatores não determinados no 
próprio contrato, mas, se for estabelecida com base numa 
percentagem do custo do programa, entende-se que o seu 
montante é o que resulta da aplicação dessa percentagem 
à estimativa contratual do mesmo custo. 

3 - Quando a comparticipação financeira tiver por 
objeto apenas a fase de projeto ou de arranque de uma 
obra ou de um plano de atividade, o contrato deve definir 
as obrigações assumidas pela entidade beneficiária em 
relação à promoção das fases subsequentes da mesma 
obra ou plano, bem como consequências do respetivo in
cumprimento. 

Artigo 16.' 

Limitação às remunerações dos membros dos corpos sociais 

I - Às entidades beneficiárias de apoios financeiros 
públicos titulados por contratos-programa de desenvol
vimento desportivo que, no seu conjunto, corrcspondam 
a, pelo menos, 40 % do montante do respetivo orçamento 
anual, podem ser estabelecidos, nos referidos contratos, li
mites às remunerações que, direta ou indiretamente, possam 
ser atribuIdas aos respetivos membros dos corpos sociais. 

2 - A limitação referida no número anterior compreende 
todas as quantias suscetíveis de serem tributadas em sede 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

3 - As cláusulas do contrato-programa referidas no 
n.o 1 prevalecem sobre quaisquer normas estatutárias ou 
regulamentares da entidade beneficiária. 

4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 29.', a violação 
do presente artigo constitui a entidade benet1ciária na obri
gação de restituição à entidade concedente do montante 
correspondente à parte que ultrapassa a limitação indicada 
no n.o 1. 

Artigo 17.' 

Contrapartidas de inter'esse púbJico 

1 - Os apoios financeiros concedidos por entidades 
públicas para construção ou melhoramento de instalações 
desportivas propriedade de entidades privadas, quando a 
natureza do investimento o justifique, e os atos de cedên
cia gratuita do uso ou da gestão de património desportivo 
público às mesmas, são condicionados à assunção por estas 
de contrapartidas dc interesse público. 

2 - As contrapartidas de interesse público referidas 
no número anterior constam do contrato-programa que 
titulou o apoio t1nanceiro concedido ou a cedência gra
tuita do uso ou gestão do património desportivo público e 
podem ter por objeto outro património desportivo de que 
o benet1ciário seja titular. 

3 - Quando a natureza do investimento, nos termos do 
n.o 1, não justificar o estabelecimento de contrapartidas 
de interesse público, deve constar do contrato-programa 
a justit1cação da inexistência de tais obrigações. 

4 - Compete à entidade concedente do apoio, se outra 
não for designada no contrato como titular do direito refe
rido nos n.os 1 e 2~ ° exercício dos poderes de fiscalização e 
dos procedimentos executivos necessários para assegurar 
o cumprimento das obrigações assumidas. 

Artigo 18.' 

Contratos plurianu;ais 

I - Os contratos-programa podem ser outorgados para 
vigorarem por mais de um ano econórnico, até ao limite de 
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quatro anos, com especificação dos montantes que devam 
ser anualmente liquidados ao respetivo beneficiário. 

2 - Os contratos-programa refelidos no presente artigo 
podem ser revistos anualmente, por iniciativa da entidade 
concedente, sempre que se preveja decréscimo na aneca· 
dação anual das receitas próprias da entidade concedente, 
reajustando-se, em conformidade, os objetivos programa
dos inicialmente. 

Artigo 19.' 

Acompanhamento c controlo da execução dos contratos 

1 - Compete à entidade concedente da comparticipa
ção financeira fiscalizar a execução do contrato-programa, 
podendo realizar, para o efeito~ inspeções. inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria 
por entidade externa. 

2 - As ações illspetivas mencionadas no número 
antelior podem ainda ter por objeto os outorgantes de 
contratos-programa celebrados pelos benefidários de 
apoios ou comparticipações públicas nos termos previstos 
no artigo 7,°, devendo ser inserida nos respetivos contratos
-programa cláusula expressa nesse sentido. 

3 - A entidade ou entidades responsáveis pela realiza
ção do programa de desenvolvimento desportivo devem 
prestar à entidade concedente da comparticipação finan
ceira todas as infonnações por esta solicitadas acerca da 
execução do contrato. 

4 - A entidade beneficiária da comparticipação finan
ceira inclui nos seus relatórios anuais de atividade uma 
referência expressa à execução dos contratos-programa 
celebrados. 

5 - Concluída a realização do programa de desenvol
vimento desportivo, a entidade beneficiária da compartici
pação financeira enviaà entidade concedente um relatório 
final sobre a execução do contrato-programa. 

Artigo 20.0 

Obrigação de certificação das contas 

I - As entidades beneficiárias de apoios nos termos do 
presente decreto-lei devem fazer certificar as suas contas 
por I'evisor oficial de contas ou por sociedade revisora de 
contas, salvo quando os apoios concedidos no ano econó
mico sej am estimados pela entidade concedente em valor 
inferior a € 50 000. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as 
entidades beneficiárias de apoios organizam a sua contabi
lidade por centros de custo, com reconhecimento claro dos 
custos incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas. 

Artigo 21.0 

Revisão dos contratos 

1 - Os contratos-programa podem ser modificados ou 
revistos nas condições que neles se encontrarem estabele
cidas e, !los demais casos, por livre acordo das partes. 

2 - E sempre admitido o direito à revisão do contrato 
quando, em vitiude de alteração superveniente e imprevista 
das circunstâncias, a sua execução se tome excessivamente 
onerosa para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à realização do 
interesse público. 

3 - A entidade interessada na revisão do contrato envia 
às demais partes outorgantes wna proposta fundamentada, 
donde conste expressamente a sua pretensão. 
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4 - As entidades a quem seja enviada uma proposta de 
revisão do contrato comunicam a sua resposta no prazo 
máximo de 30 dias após a receção da mesma. 

Artigo 22.' 

Regime duodecimal 

I - Tenninado cada ano económico, mediante despa
cho de autorização da entidade competente para a homo
logação do respetivo contrato-programa, pode a entidade 
concedente outorgar com os beneficiários um aditamento 
ao contrato-programa celebrado para o ano findo, a fim de 
que sejam liquidadas, até à celebração de novo contrato
-programa, as quantias mensais correspondentes ao duo
décimo do ano antcl;or. 

2 - O aditamento referido no número anterior não pode 
ter duração superior a três meses. 

3 - Os montantes liquidados nos temlOS do aditamento 
são levados em conta nos valores atribuídos pelos novos 
contratos~programa ou integralmente restituídos se se não 
vier a outorgar tais contratos. 

Artigo 23.0 

Suspensão do estntuto de utilidade pÚblica desportiva 

Em caso de suspensão do estatuto de utilidade pública 
desportiva, os apoios decorrentes de contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, a que a federação desportiva 
em causa teria direito~ são reduzidos em montante propor
cional ao período da suspensão, sendo esse valor integrado 
no orçamento de funcionamento do IPDJ, I. P. 

Artigo 24.' 

Defesa da integridade e combate à \'iolência, à corrupção 
e à dopagem associadas ao desporto 

1 - O in cumprimento da legislação referente à defesa 
da integridade das competições, à luta contra a dopagem, 
à corrupção e à viciação de resultados, à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 
desportivos, bem como das determinações das entidades 
competentes nestas áreas, implica a suspensão de todos 
os apoios concedidos por palie do Estado, enquanto tal 
incumprimento se mantiver. 

2 - Tratando-se de apoios financeiros decoll"Cntes de 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, a que 
a federação despOliiva em causa teria direito, são os mes
mos reduzidos em montante proporcional ao período da 
suspensão, sendo esse valor integrado no orçamento de 
funcionamento do IPDJ, I. P. 

Artigo 25.0 

Obrigações fiscais e para com a segurança social 

1 - Não podem beneficiar de novos apoios fmancciros 
por parte do Estado, das Regiões Autónomas e das autar
quias locais, as entidades que se encontram em situação 
de incumprimento das suas obrigações fiscais, para com 
a segurança social ou decorrentes de contratos-programa 
anteriores ou em vigor, sendo suspensos os apoios decor
rentes de quaisquer contratos-programa em curso enquanto 
a situação se mantiver. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior a 
entidade que pretende beneficiar de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a consulta da 
respetiva situação tributária e contributiva pelos serviços 
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da entidade concedente, nos termos previstos no n.' 1 do 
attigo 4.' do Decreto-Lei n.' 114/2007, de 19 de abril, na 
sua redação atual. 

Artigo 26.' 

Cessação dos contratos 

._~ Cessa a vigência dos contratos-programa: 

a) Quando esteja concluído o programa de desenvolvi
mento desportivo objeto de apoio, sem prejuízo do cabal 
cumprimento das obrigações contratualmente assumidas; 

b) Quando.. por causa não imputável à entidade res
ponsável pela execução do programa, se torne objetiva e 
definitivatllente impossível a realização dos seus objetivos 
essenciais; 

c) Quando a entidade concedente do apoio exerça o seu 
direito de resolver o contrato; 

d) Quando, no prazo estipulado pela entidade conce
dente, não forem apresentados os documentos menciona
dos no n. o 2 do artigo antenor. 

2 - A cessação do contrato efetua~se através de no
tificação dirigida às demais partes outorgantes, no prazo 
máximo de 30 dias a contar do conbecimento do facto que 
lhe serve de ti.mdatnento. 

CAPÍTULO III 

Publicitação dos apoios 

Artigo 27.' 

Publicitação dos contratos 

1 - Os contratos-programa e os contratos de patrocínio 
desportivo, assim como os respetivos anexos, são publi
citados na página eletrónica das entidades concedentes 
dos apoios. 

2 - (Revogado.) 

CAPÍTULO IV 

Contencioso dos contratos 

Altigo 28.' 

""10m e incumprimcnto dos contratos 

1 - O atraso na realização do programa de desenvolvi
mento desportivo confere à entidade concedente da com
participação financeira o direito de fixar novo prazo ou 
novo calendário para a sua execução. 

2 .. - Verificado novo atraso, a entidade concedente tem 
o direito de resolver o contrato, havendo lugar à restituição 
das quantias que já tiverem sido pagas a titulo de compar
ticipação se o objeto do contrato ficar comprometido. 

3 - Quando se verifique mora no pagamento da com
participação financeira, por parte da entidade concedente, 
a entidade beneficiária tem o direito de ser compensada 
pelos prejuízos daí resultantes. 

Artigo 29.' 

Diréito à restituição 

1 - O incumprimento culposo do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, por parte da entidade bene
ficiária da comparticipação financeira, confere à entidade 
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concedente o direito de reaver todas as quantias pagas, 
quando se verifique a impossibilidade de realização dos 
fins essenciais do programa. 

2 - Nos demais casos não referidos no número anterior, 
o incumprimento contere à entidade concedente apenas o 
direito de reduzir proporcionalmente a sua comparticipação. 

3 - Quando, em virtude de incumprimento do contrato 
por parte da entidade beneficiária da comparticipação fi
nanceira, fique incompleta a construção de instalações ou 
equipamentos desportivos, pode a conclusão das obras ser 
assumida pela entidade concedente com base na revisão, 
por mútuo acordo, das condições contratuais, havendo 
lugarl neste caso, apenas a reposição das quantias pagas 
na parte correspondente ao incumprimento. 

4 - Sem prejuízo da responsabilidade das entidades 
beneficiárias de compaJticipações fmanceiras, os membros 
dos respetivos órgãos de gestão só respondem pessoalmente 
pelo reembolso das quantias aplicadas a fins diversos dos 
fixados no contrato-progratlla quando se prove ter havido 
da sua parte atuação dolosa ou fraudulenta. 

Artigo 30.0 

Dever de sustação 

1 - As entidades que deixarem culposamente de cum
prir um contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
não podem beneficiar de novas comparticipações financei
ras, enquanto não repuserem as quantias que nos termos 
do artigo anterior devam ser restituídas. 

2 -A reposição das quantias a que se refere o número 
anterior pode ser efetuada mediante a retenção, pelas en
tidades concedentes do apoio, de verbas afetas a esse ou 
outros contratos-programa de desenvolvimento desportivo, 
celebrados pela mesma entidade, desde que não se colo
quem em causa os fins essenciais dos mesmos. 

Artigo 31.' 

Litígios 

1 - Os litígios emergentes da execução dos contratos
-programa de desenvolvimento desportivo são submetidos 
a arbitragem. 

2 - (Revogado.) 
3 - (Revogado.) 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

Artigo 32.' 

Base de dados interministel'ial 

1 - O IPDJ, 1. P., organiza e mantém uma base de dados 
intelministerial que centralize a totalidade dos apoios con
cedidos por entidades públícas às entidades desportivas, 
nos termos a definir por portaria do membro do Governo 
responsável pela área do desporto. 

2 - Os recursos financeiros necessários ao funciona~ 
mento da base de dados mencionada no número anterior 
são assegurados por verbas provenientes do Orçamento 
do Estado. 

Artigo 33.' 

Regiões Autónomas 

O presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, com as devidas adaptações, nos 
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termos da respetiva autonomia politico~administrativa, 
cabendo a sua execução administrativa aos serviços e orga
nismos das respetivas administrações regionais autónomas 
com atribuições e competências no âmbito do presente 
decreto-lei, sem prejuizo das atribuições das entidades de 
âmbito nacional. 

Artigo 34.' 

Norma revogatória 

É revogado o Decreto-Lei n.' 432/91, de 6 de novembro. 

Artigo 35.' 

Entrada em vigor 

o presente decreto-lei entra em vigor no I.' dia do mês 
seguinte ao da sua publicação. 

112164737 

Decreto n.o 9/2019 

de 26 de março 

A República Portuguesa e a República Francesa assi
naram o Acordo de Cooperação Educativa e Linguística, 
em Paris, a 28 de março de 2017. que tem como objetivo 
essencial assegurar a promoção e a difusão da língua e 
da cultura da outra Parte no respetivo sistema educativo 
e contribuir para o reforço dos dispositivos linguisticos e 
culturais já implementados para o efeito. 

Com o presente Acordo pretende-se a implementação 
pelas duas Partes de um dispositivo de ensino facultativo 
da língua portuguesa, intitulado Ensinos Internacionais de 
Línguas Estrangeiras, a ter lugar no primeiro nível, que se 
inscreve no quadro de um período escolar alargado, que 
vai além das 24 horas semanais habituais, à razão de wna 
hora e meia por semana. 

Com a entrada em vigor do presente Acordo, cessa a 
vigência do artigo 37.' do Acordo entre o Governo Portu
guês e o Governo Francês relativo à Imigração, à Situação 
e à Promoção Social dos Trabalhadores Porhlgueses e de 
Suas Famílias em França, assinado em Lisboa, em 1I de 
janeiro de 1977, aprovado pelo Decreto n.' 21/77, de 26 
de fevereiro. 

Assim: 
Nos termos da alínea c) do n.' I do artigo 197.' da 

Constituição. o Governo aprova o Acordo entre a Repú
blica Portuguesa c a República Francesa de Cooperação 
Educativa e Linguística, assinado em Paris, a 28 de março 
de 2017, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas 
portuguesa e francesa, se publica em anexo. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de 
março de 2019. -António Luís Santos da Costa ~Au
gllsto Ernesto Santos Silva ~ Tiago Brandc70 Rodrigues. 

Assinado em 21 de março de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 22 de março de 20 19. 

Pelo PrimeirowMinistro, Augusto Ernesto Santos Silva, 
Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Diário da República, 1.'série~N.'60~26 de março de 2019 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA 
FRANCESA DE COOPERAÇÃO EDUCATIVA E LlNGUiSTICA 

A República Portuguesa, por um lado, e a República 
Francesa~ por ouh'o lado, doravante designadas por «Partes», 

Considerando o Acordo de Cooperação Cultural, Cien
tífica e Técnica entre o Governo da República Portuguesa 
e o Governo da República Francesa, assinado em Lisboa, 
a 12 de junho de 1970; 

Considerando o Acordo entre o Governo Português 
e o Governo Francês relativo à Imigração, à Situação e 
à Promoção Social dos Trabalhadores Portugueses e de 
Suas Famílias em França, assinado em Lisboa, em I] de 
janeiro de 1977; designadamente o seu artigo 37.' relativo 
ao ensino às crianças portuguesas da sua língua e cultura 
de origem no sistema educativo francês; 

Tendo como referência o Protocolo de Cooperação 
Educativa entre o Ministério da Educação da República 
Portuguesa e o Ministério da Educação Nacional, do En
sino Superior e da Investigação da República Francesa, 
assinado em Paris, a 10 de abril de 2006; 

Baseando-se na Declaração conjunta sobre a cooperação 
bilateral em matéria de ensino do português e do francês, 
assinada em Paris, em 25 de julho de 20] 6, por represen
tantes dos dois Estados; 

Sublinhando a dimensão internacional do português e 
do francês como línguas de trabalho, de comunicação e 
de cultura; 

Reafirmando a importância que reveste, para cada um 
dos dois Estados, o conhecimento da \lngua e da cultura do 
Outro e a sua vontade de garantir a promoção das mesmas 
nos seus respetivos territórios, 

Acordanl no seguinte: 

Artigo 1.0 

Objeto 

Cada Parte assegura a promoção e a difusão da língua 
e da cultura da outra Parte no respetivo sistema educativo 
e contribui pam o reforço dos dispositivos linguísticos e 
culturais já implementados para o efeito. 

Artigo 2.' 

Outras modalidades de apoio 

Cada Parte pode alargar, modificar ou estabelecer novas 
modalidades de apoio ao ensíno da sua língua e da sua 
cultura, para além do previsto nas disposições do pre
sente Acordo, com base nas orientações formuladas pela 
comissão bilateral de acompanhamento instituída pelo 
al1igo 8.° 

Artigo 3.° 

Ensino das línguas francesa e portuguesa 

As Partes reforçam a visibilidade e o ensino da lingua da 
outra Patie como lingua viva estrangeira nos seus respetivos 
sistemas educativos favorecendo a continuidade das apren
dizagens e complementando a oferta de ensino onde sejam 
identificadas necessidades, com vista a aumentar o número 
de aprendentes. 

Artigo 4.' 

Ensino da língua francesa em Portugal 

1 - As Secções Europeias de Língua Francesa (SELF) 
são um dispositivo de Ensino bilingue caracterizado por 
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Artigo 102.0 

Grupos sócio·profissionais 

A lei define os termos em que se efectiva a integração 
no sistema previdencial dos trabalhadores e respectivas 
entidades empregadoras por aqnele parcialmente abran
gidos. 

Artigo 103.0 

Regimes especiaLs 

Os regimes especiais vigentes à data da entrada em 
vigor da presente lei continuam a apJicar-se, incluindo 
as disposições sobre o seu funcionamento, aos grupos 
de trabalhadores pelos mesmos abrangidos, com res
peito pelos direitos adquiridos e em formaçfto. 

Artigo 104.0 

Regimes da função pública 

Deve ser prosseguida a convergência dos regimes da 
função pública com os regimes do sistema de segurança 
social. 

Artigo 105.° 

Financiamento do sistema de protecção social de cidadania 

A lei define os termos da transição para a forma 
de financiamento do sistema de protecção social de cida
dania prevista no n." 1 do artigo 90." 

Artigo 106.° 

Aplicação às instituições de previdência 

Mantêm-se autónomas as instituições de previdência 
criadas anteriormente à entrada em vigor do Decre
to-Lei n." 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regi
mes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando suo
sidiariamente sujeitas às disposições da presente 1ei e 
à 1egislação dela decorrente, com as necessárias adap
tações. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais 

Artigo 107." 

ProtecçáQ nos acidentes de trabalho 

A lei estabelece o regime jurídico da protecção obri
gatória em caso de acidente de trabalho, definindo os 
termos da respectiva responsabilidade. 

Artigo 108.0 

Regiões Autónomas 

A aplicação da presente lei às Regiões Aulónomas 
dos Açores e da Madeira não prejudica a regulamen
tação própria em matéria de organização e funciona
mento, bem como a regionalização dos serviços de segu
rança social. 

Artigo 109." 

Norma re~'ogatória 

1 - É revogada a Lei n." 32/2002, de 20 de Dezembro. 
2 - Até revogação expressa, mantêm-se em vigor as 

disposições legais e regulamentares aprovadas ao abrigo 
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das Leis n.O 28/84, de 14 de Agosto, n.o 17/2000, de 
8 de Agosto e n.o 32/2002, de 20 de Dezembro. 

Artigo 110." 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1 - A presente lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação. 

2 - O disposto no artigo 68.0 produz efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2007. 

Aprovada em 14 de Dezembro de 2006. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama. 

Promulgada em 6 de Janeiro de 2007. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

Referendada em 9 de Janeiro de 2007. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Caf1Jalho Pinto de 
Sousa. 

Lei n. o 5/2007 

de 16 de Janeiro 

Lei de Bases da Actlvldade Ffsica e do Desporto 

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161." da Constituição, o seguinte: 

CAPÍTULO! 

Objccto c princípios gerais 

Artigo 1.° 

Objecto 

A presente lei define as bases das políticas de desen
volvimento da actividade física e do desporto. 

Artigo 2.° 

Princípios da universalidade e da igualdade 

1 - Todos têm direito à actividade física e desportiva, 
independentemente da sua ascendência, sexo, raça, 
etnia, língua, território de origem, re1igião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual. 

2 - A actividade física e o desporto devem contribuir 
para a promoção de uma situação equilibrada e não 
discriminatória entre homens e mulheres. 

Artigo 3.° 

Princípio do ética desportiva 

1 - A actividade desportiva é desenvolvida em obser
vância dos princípios da ética, da defesa do espírito des
portivo, da verdade desportiva e da formação integral 
de todos os participantes. 

2 - Incumbe ao Estado adaptar as medidas tenden
tes a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas, 
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designadamente a violência, a dopagem, a corrupção, 
o racismo, a xenofobia e qualquer forma de discri
minação. 

3 - São especialmente apoiados as iniciativas e os 
projectos, em favor do espírito desportivo e da tole
rância. 

Artigo 4.° 

Princípios da coesão c da continuidade territorial 

1 - O desenvolvimento da actividade física e do des
porto é realizado de forma harmoniosa e integrada, com 
vista a combater as assimetrias regionais e a contribuir 
para a inserção social e a coesão nacional. 

2 - O princípio da continuidade territorial assenta 
na necessidade de corrigir os desequilíbrios originados 
pelo afastamento e pela insularidade, por forma a garan
tir a participação dos praticantes e dos clubes das 
Regiões Autónomas nas competições desporrivas de 
âmbito nacional. 

Artigo 5.° 

Princípios da coordenação, da descentralização 
e da cGlaboração 

1 - O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias 
locais articulam c compatibilizam as rcspectivas inter
venções que se repercutem, directa ou indirectamente, 
no desenvolvimento da actividade física e no desporto, 
num quadro descentralizado de atribuições e compe
tências. 

2 - O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias 
locais promovem o desenvolvimento da actividade física 
e do desporto em colaboração com as instituições de 
ensino, as associações desportivas e as demais entidades, 
públicas ou privadas, que actuam nestas áreas. 

CAPÍTULOII 

Políticas públicas 

Artigo ó. ll 

Promoção da acth'idade física 

1 - Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e 
às autarquias locais, a promoção e a generalização da 
actividade física, enquanto instrumento essencial para 
a melhoria da condição física, da qualidade de vida e 
da saúde dos cidadãos. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, são 
adaptados programas que visam: 

a) Criar espaços públicos aptos para a actividade 
física; 

b) Incentivar a integração da actividade física nos 
hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de 
estilos de vida activa; 

c) Promover a conciliação da actividade física com 
a vida pessoal, familiar e profissional. 

Artigo 7." 

Desenvolvimento do desporto 

1 - Incumbe à Administração Pública na área do des
porto apoiar e desenvolver a prática desportiva regular' 
e de alto rendimento, através da disponibilização de 
meios técnicos, humanos e financeiros, incentivar af:: acti~ 
vidades de formação dos agentes desportivos e exercer 
funções de fiscalização, nos tcrmos da lei. 

357 

2 - Junto do membro do Governo responsável pela 
área do desporto funciona, de forma permanente, o Con
selllO Nacional do Desporro, composto por represen
tantes da Administração Pública e do movimento asso
ciativo desportivo. 

3 - No âmbito da administração central do Estado, 
funciona a Autoridade Antidopagem de Portugal, com 
funções no controlo e combate à dopagem no desporto. 

4 --:- As competências, composição e funcionamento 
dos órgãos referidos nos números anteriores são defi
nidos na lei. 

Artigo 8.° 

Política de infra-estruturas e equipamentos desporth'os 

1 - O Estado, em estreita colaboração com as 
Regiões Autónomas e com as autarquias locais e enti
dades privadas, desenvolve uma política integrada de 
infra-estruturas e equipamentos desportivos com base 
em critérios de distribuição territorial equilibrada, de 
valorização ambiental e urbanística e de sustentabilidade 
desportiva e económica, visando a criação de um parque 
desportivo diversificado e de qualidade, em coerência 
com uma estratégia de promoção da actividade física 
e desportiva, nos seus vários níveis e para todos os esca
lões e grupos da população. 

2""':'" Os instrumentos de gestão territorial devem pre
ver a existência de infra-estruturas de utilização colectiva 
pata a prática desportiva. 

3 - Com o objectivo de incrementar e requalificar < 

o parque das infra-estruturas desportivas ao serviço da 
população o Estado assegura: 

a) A realização de planos, programas e outros ins
trumentos directores que regulem o acesso a financia
mentos públicos e que diagnostiquem as necessidades 
e estabeleçam as estratégias, as prioridades e os critérios 
de desenvolvimento sustentado da oferta de infra-es
truturas e equipamentos desportivos; 

b) O estabelecimento e desenvolvimento de um qua
dro legal e regulamentar que regule a edificação e a 
utilização dos espaços e infra-estruturas para actividades 
físicas e desportivas, bem como a concessão das res
pectivas licenças de construção e utilização; 

c) A adopção de medidas adequadas à melhoria efec
tiva das condições de acessibilidade, de segurança e de 
qualidade ambiental e sanitária das infra-cstruturas e 
equipamentos desportivos de uso público. 

4 - A comparticipação financeira do Estado na edi
ficação de instalações desportivas públicas c privadas, 
carece de parecer prévio e vinculativo do membro do 
Govemo responsável pela área do desporto. 

5 - As comparticipações financeiras públicas para 
construção ou melhoramento de infra-estruturas des' 
portivas propriedade de entidades privadas, quando a 
natureza do investimento o justifique, e, bem assim, os 
actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de patri
mónio desportivo público às mesmas, são condicionados 
à assunção por estas de contrapartidas de- interesse 
público. 

6 - Nos termos da lei, e observadas as garantias dos 
particulares, o Governo pode determinar, por períodos 
limitados de tempo, a requisição de infra-estruturas des
portivas de propriedade de entidades privadas para rea
lização de competições desportivas adequadas à natu
reza daquelas, quando o justifique o interesse público 
e nacional e se verifique urgência. 
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Artigo 9.0 

Carta Desportiva Nacional 

1 - A lei determina a elaboração da Carta Desportiva 
Nacional, a qual contém o cadastro e o registo de dados 
e de indicadores que permitam o conhecimento dos 
diversos factores de desenvolvimento desportivo, tendo 
em vista o conhecimento da situação desportiva nacio· 
nal, nomeadamente quanto a: 

a) Instalações desportivas; 
b) Espaços naturais de recreio e desporto; 
c) Associativismo desportivo; 
d) Hábitos desportivos; 
e) Condição física das pessoas; 
fJ Enquadramento humano, incfuindo a identificação 

da participação em função do género, 

2 - Os dados constantes da Carta Desportiva Nacio
nal são integrados no sistema estatístico nacional, nos 
termos da lei. 

Artigo 10.0 

Investigação 

O Estado, em colaboração com as instituições de 
ensino superior, promove e apoia a realização de estudos 
e trabalhos de investigaçüo sobre os indicadores da prá
tica desportiva e os diferentes factores de desenvolvi
mento da actividade física e do desporto. 

Artigo 11.0 

Cooperação internacional 

1 - No sentido de incrementar a cooperação na área 
do desporto, o Estado assegura a plena participação 
portuguesa nas instâncias desportivas europeias e inter
nacionais, designadamente as instituições da União. 
Europeia, o conselho da Europa, a UNESCO e o Con-
selho Iberoamericano do Desporto. . 

2 - O Estado estabelece programas de cooperação 
com outros países e dinamiza o intercâmbio desportivo 
internacional nos diversos escalões etários. 

3 - O Estado privilegia o intercâmbio desportivo 
com países de língua portuguesa, em particular no qua
dro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

4 - O Estado providencia para que sejam implemen
tados programas desportivos vocacionados para as 
comunidades portuguesas estabelecidas em outros 
países, com vista ao desenvolvimento dos laços com a 
sua comunidade de origem. 

CAPÍTULO III 

Associativismo desportivo 

SECÇÃO] 

Organização Olímpíca 

Artigo 12.0 

Comité Olímpico de Pnrtubral 

1 - O Comité Olímpico de Portugal é uma associaçãó 
sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, 
que se rege pelos seus estatutos e regulamentos, no re~
peito pela lei e pela Carta Olímpica Internacional. 

2 - O Comité Olímpico de Portugal tem competên
cia exclusiva para constituir, organizar e dirigir a dcle-
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gação portuguesa participante nos Jogos Olímpicos c 
nas demais competições desportivas realizadas sob a 
égide do Comité Olímpico Internacional, colaborando 
na sua preparação e estimulando a prática das activi
dades aí representadas. 

3 - O Comité Olímpico de Portugal mantém actua
lizado o registo dos praticantes desportivos olímpicos. 

4 - O Comité Olímpico de Portugal tem direito ao 
uso exclusivo dos símbolos o1ímpicos em território nacio
nal, nos termos da lei. 

Artigo 13.0 

Comité Pacalímpico de Portugal 

Ao Comité Paralímpico de Portugal aplica-se, com 
as necessárias adaptações, o disposto no artigo anterior, 
relativamente aos praticantes desportivos com deficiên
cia e às respectivas competições desporlivas interna
cionais. 

SECÇÃO II 

Federações desportivas 

SUBSECÇÃOI 

Disposições gerais 

Artigo 14.0 

Conceito de federação desportiva 

As federações desportivas são, para efeitos da pre
sente lei, pessoas colectivas constituídas sob a forma 
de associação sem fins lucrativos que, englobando clubes 
ou sociedades desportivas, associações de âmbito ter
ritorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, téc
nicos, juízes e árbitros, e demais entidades que pro
movam, pratiquem ou contribuam para o desenvolvi
mento da respectiva modalidade, preencham, cumula
tivamente, os seguintes requisitos: 

a) Se proponham, nos termos dos respectivos esta
tutos, prosseguir, entre outros, os seguintes objectivos 
gerais: 

i) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, 
a prática de uma modalidade desportiva ou de um con
junto de modalidades afins ou associadas; 

ii) Representar perante a Administração Pública os 
interesses dos seus filiados; 

üi) Representar a sua modalidade desportiva, ou con
junto de modalidades afins ou associadas, junto das orga
nizações desportivas internacionais, bem como assegurar 
a participação competitiva das selecções nacionais; 

b) Obtenham o estatuto de pessoa colectiva de uti
lidade pública desportiva. 

Artigo 15." 

Tipos de federações desportivas 

1 - As federações desportivas são unidesportivas ou 
muI tidesportivas. 

2 - São federações unidesportivas as que englobam 
pessoas ou entidades dedicadas à prática da mesma 
modalidade desportiva, incluindo as suas várias disci
plinas, ou a um conjunto de modalidades afins ou 
associadas. 
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3 - São federações multidesportivas as que se dedi
cam, cumulativamente) ao desenvolvimento da prática 
de diferentes modalidades desportivas, em áreas espe
cíficas de organização social, designadamente no âmbito 
do desporto para cidadãos portadores de deficiência e 
do desporto no quadro do sistema educativo. 

Artigo 16." 

Direitos desportivos exclush'os 

1 - Os títulos desportivos, de nível nacional ou regio
nal, são conferidos pelas federações desportivas e só 
estas podem organizar selecções nacionais. 

2 - A lei define as formas de protecção do nome, 
imagem e actividades desenvolvidas pelas federações 
desportivas, estipulando o respectivo regime contra
-ordenacional. 

Artigo 17.0 

Deliberações sociais 

1 - Nas assembleias gerais das federações despor
tivas, ligas profissionais e associaçães de âmbito ter
ritorial não são permitidos votos por representação. 

2 - No âmbito das entidades referidas no número 
anterior, as deliberações para a designação dos titulares 
de órgãos, ou que envolvam a apreciação de compor
tamentos ou das qualidades de qualquer pessoa, são 
tomadas por escrutínio secreto. 

Artigo 18.0 

Justiça dc.'iportiva 

1 - Os litígios emergentes dos actos e omissões dos 
órgãos das federações desportivas e das ligas profissio
nais, no âmbito do exercício dos poderes públicos, estão 
sujeitos às normas do contencioso administrativo, 
ficando sempre salvaguardados os efeitos desportivos 
entretanto validamente produzidos ao abrigo da última 
decisão da instância competente na ordem desportiva. 

2 - Não são susceptíveis de recurso fora das instân
cias competentes na ordem desportiva as decisões e deli
berações sobre questões estritamente desportivas. 

3 - São questões estritamente desportivas as que 
tenham por fundamento normas de natureza técnica 
ou de carácter disciplinar, enquanto questões emergen
tes da aplicação das leis do jogo, dos regulamentos e 
das regras de organização das respectivas competições. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, as 
decisões e deliberações disciplinares relativas a infrac
ções à ética desportiva, no âmbito da violência, da dopa
gem, da corrupção, do racismo e da xenofobia não são 
matérias estritamente desportivas. 

5 - Os litígios relativos a questões estritamente des
portivas podem ser resolvidos por recurso à arbitragem 
ou mediação, dependendo de prévia existência de com
promisso arbitral escrito ou sujeição a disposição esta
tutária ou regulamentar das associações desportivas. 

SUBSECÇÃO II 

Utilidade pública desportiva 

Artigo 19." 

Estatuto de utilidade pública desportiva 

1-O estatuto de utilidade pública desportiva con
fere a uma federação desportiva a competência para 
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o exercício, em exclusivo, por modalidade ou conjunto 
de modalidades, de poderes regulamentares, disciplina
res e outros de natureza pública, bem como a titula
ridade dos direitos e poderes especialmente previstos 
na lei. 

2 - Têm natnreza pública os poderes das federações 
desportivas exercidos no âmbito da regulamentação e 
disciplina da respectiva modalidade que, para tanto, lhe 
sejam conferidos por lei. 

3 - A federação desportiva à qual é conferido o esta
tuto mencionado no n.o 1 fica obrigada, nomeadamente, 
a cumprir os objectivos de desenvolvimento e genera
lização da prática desportiva, a garantir a representa
tividade e o funcionamento democrático internos, em 
especial através da limitação de mandatos, bem como 
a transparência e regularidade da sua gestão, nos termos 
da lei. 

Artigo 20." 

Atribuição, suspensão e cancelamento 
do estatuto de utilidade pública desportiva 

1-Para efeitos da alínea b) do artigo 14.", o estatuto 
de utilidade pública desportiva só pode ser atribuído 
a pessoas colectivas titulares do estatuto de mera uti
lidade pública. 

2 - As condições de atribuição, por período deter
minado, do estatuto de utilidade pública desportiva, bem 
como a sua suspensão e cancelamento, são definidas 
por lei. 

Artigo 21.° 

Fiscalização 

A fiscalização do exercício dos poderes públicos, bem 
como do cumprimento das regras legais de organização 
e funcionamento internos das federações desportivas é 
efectuada, nos termos da lei, por parte da Administração 
Pública, mediante a realização de inquéritos, inspecções 
e sindicâncias. 

SUBSECÇÃO III 

Organização das competições desportivas profissionais 

Artigo 22.0 

Ligas profissionais 

1 - As federações unidesportivas em que se disputem 
competições desportivas de natureza profissional, como 
tal definidas na lei, integram uma liga profissional, sob 
a forma de associação sem fins lucrativos, com perso
nalidade jurídica e autonomia administrativa, técnica e 
financeira. 

2 - As ligas profissionais exercem, por delegação das 
respectivas federações, as competências relativas às com
petições de natureza profissional, nomeadamente: 

a) Organizar e regulamentar as competições de natu
reza profissional, respeitando as regras técnicas defi
nidas pelos competentes órgãos federativos nacionais 
e internacionais; 

b) Exercer, relativamente aos seus associados, as fun
ções de controlo e supervisão que sejam estabelecidas 
na lei ou nos respectivos estatutos e regulamentos; 

c) Definir os pressupostos desportivos, financeiros e 
de organização de acesso às competições profissionais, 
bem como fiscalizar a sua execução pelas entidades nelas 
participantes. 
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3 - As ligas profissionais são integradas, obrigato
riamente, pelos clubes e sociedades desportivas que dis
putem as competições profissionais. 

4 - As ligas profissionais podem ainda, nos termos 
da lei e dos respectivos estatutos, integrar representantes 
de outros agentes desportivos. 

Artigo 23. 0 

Relações da federação desportim com a liga profissional 

1 - O relacionamento entre a federação desportiva 
e a respectiva liga profissional é regulado por contrato 
a celebrar entre essas entidades, nos termos da lei. 

2 - No contrato mencionado no número anterior 
deve acordar-se, entre outras matérias, sobre o número 
de clubes que participam na competição desportiva pro
fissional, o regime de acesso entre as competições des
portivas não profissionais e profissionais, a organização 
da actividade das selecções nacionais e o apoio à acti
vidade desportiva não profissional. 

3 - Os quadros competitivos geridos pela liga pro
fissional constituem o nível mais elevado das compe
tições desportivas desenvolvidas no âmbito da respectiva 
federação. 

4 - Na falta de acordo entre a federação desportiva 
e a respectiva liga profissional para a celebração ou 
renovação do contrato a que se refere o n.o 1, compete 
ao Conselho Nacional do Desporto regular, provisoria
mente e até que seja obtido consenso entre as partes, 
as matérias referidas no n.o 2, com excepção do apoio 
à actividade desportiva não profissional que fica sub
metido ao regime de arbitragem constante da Lei 11.° 
31/86, de 29 de Agosto. 

Artigo 24.0 

Regulamentação das competiçi)!.!!) dcsportil'as profissionais 

1 - Compete à liga profissional elaborar e aprovar 
o respectivo regulamento de competição. 

2 - A liga profissional elabora e aprova, igualmente, 
os respectivos regulamentos de arbitragem e disciplina, 
que submete a ratificação pela assembleia geral da fede
ração no seio da qual se insere, nos tennos da lei. 

Artigo 25.0 

Disciplina e arbitragem 

1-Nas federações desportivas em qne se disputem 
competições de natureza profissional, o órgão de arbi
tragem e de disciplina deve estar organizado em secções 
especializadas, conforme a natureza da competição. 

2 - A arbitragem é estruturada de forma a que as 
entidades que designam os árbitros para as competições 
sejam necessariamente diferentes das entidades que ava~ 
liam a prestação dos mesmos. 

SECÇÃO III 

Clubes e sociedades desportivas 

Artigo 26." 

Clubes desportivos 

1 - São clubes s pessoas colectivas de 
direito pnvãõo, CUIlsuLUldas súl':í a lorma de aSSOClaçao 
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sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento 
e a prática directa de modalidades desportivas. 

2 - Os clubes desportivos participantes nas compe
tições profissionais ficam sujeitos ao regime especial de 
gestão, definido na lei, salvo se adoptarem a forma de 
sociedade desportiva c mJ'insJucrativos. 

Artigo 27.0 

Sociedades desportivas 

1 - São socie des desportivas ssoas colectivas 
de direito privado, co " 50 a forma de sociedade 
anónima, cujo objecto é a participação em competições 
desportivas, a promoção e organização de espectáculos 
desportivos e o fomento ou desenvolvimento de acti
vidades relacionadas com a prática desportiva profis
sionalizada no âmbito de uma modalidade. 

2 - A lei define o regime jurídico das sociedades 
desportivas, salvaguardando, entre outros objcctivos, a 
defesa dos direitos dos associados do clube fundador, 
do interesse público e do património imobiliário, bem 
como o cstabelecimento de um regime fiscal adequado 
à especificidade destas sociedades. 

CAPÍTULO IV 

Aclividade física e prática desportiva 

SECÇÃO! 

Actividade física e prática desportiva 

Artigo 28.0 

Estabelecimentos de educação e ensino 

1 - A educação física e o desporto escolar devem 
ser promovidos no âmbito curricular e de complemento 
curricular, em todos os níveis e graus de educação e 
ensino, como componentes essenciais da formação inte
grai dos alunos, visando especificamente a promoção 
da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e 
condutas motoras e o entendimento do desporto como 
factor de cultura. 

2 - As actividades desportivas escolares devem valo
rizar a participação e o envolvimento dos jovens, dos 
pais e encarregados de educação e das autarquias locais 
na sua organização, desenvolvimento e avaliação. 

3 - As instituições de ensino superior definem os 
princípios reguladores da prática desportiva das respec
tivas comunidades, reconhecendo~se a relevância do 
associativismo estudantil e das respectivas estruturas 
dirigentes em sede de organização e desenvolvimento 
da prática do desporto neste âmbito. 

Artigo 29.0 

Pessoas c{)m deficiência 

A actividade física e a prática desportiva por parte 
das pessoas com deficiência é promovida e fomentada 
pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais 
com as ajudas técnicas adequadas, adaptada às respec~ 
tivas especificidades, tendo em vista a plena integração 
e participação sociais, em igualdade de oportunidades 
com os demais cidadãos. 
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Artigo 30. 0 

Jogos tradicionais 

Os jogos tradicionais, como parte integrante do patri
mónio cultural específico das diversas regiões do País, 
são fomentados e apoiados pelo Estado, Regiões Autó
nomas e autarquias locais. 

Artigo 31.° 

Desporto na natureza 

1 - A actividade física e a prática desportiva em espa
ços naturais devem reger-se pelos princípios do respeito 
pela natureza e da preservação dos seus recursos, bem 
como pela obseIVância das normas dos instrumentos de 
gestão territorial vigentes, nomeadamente das que res
peitam às áreas classificadas, de forma a assegurar a 
conservação da diversidade biológica, a protecção dos 
ecossistemas e a gestão dos recursos, dos resíduos e 
da preservação do património natural c cultural. 

2 - As actividades mencionadas no número anterior 
devem contribuir para a divulgação e interpretação do 
património natural e cultural, a sensibilização e edu
cação ambientais e a promoção do turismo de natureza. 

Artigo 32. 0 

Provas ou manifestações desportivas em espaços públicos 

1 - Deve ser obrigatoriamente precedida de parecer, 
a emitir pela respectiva federação desportiva, a reali
zação de provas ou manifestações desportivas, que 
cumulativamente: 

a) Decorram na via pública ou demais espaços 
públicos; 

b) Estejam abertas à participação de praticantes ins
critos nas federações desportivas; e 

c) No âmbito das quais se atribuam prémios, em 
dinheiro ou em espécie, superiores a montante a fixar 
na lei. 

2 - A federação desportiva competente deve homo
logar o regulamento da prova ou manifestação despor
tiva referida no número anterior, a fim de assegurar 
o respeito pelas regras de protecção da saúde e segu
rança dos participantes, bem como o cumprimento das 
regras técnicas da modalidade. 

3 - As provas ou manifestações desportivas referidas 
nos números anteriores são inscritas no calendário da 
federação respectiva. 

Artigo 33. 0 

Associaçi)cs promotoras de desporto 

São associações promotoras de desporto as entidades, 
sem fins lucrativos, que têm por objecto a promoção 
e organização de actividades físicas e desportivas, com 
finalidades lúdicas, formativas ou sociais, não compreen
didas na área de actuação própria das federações des
portivas, cujo regime jurídico é definido na lei. 

SECÇÃO II 

Agentes desportivos 

Artigo 34.0 

PratiCo"lOtes desportivos 

1-O estatuto do praticante desportivo é definido 
de acordo com o fim dominante da sua actividade, enten-
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dendo-se como profissionais aqueles que exercem a acti
vida de desportiva como profissão exclusiva ou principal. 

2 - O regime jurídico contratual dos praticantes.des
portivos profissionais e do contrato de formação des
portiva é definido na lei, ouvidas as entidades sindicais 
representativas dos interessados, tendu em conta a sua 
especificidade em relação ao regime geral do contrato 
de trabalho. 

Artigo 35.0 

Fonnação de técnicos 

1 - A lei define as qualificações necessárias ao exer
cício das diferentes funções técnicas na área da acti
vidade física e do desporto, bem como o processo de 
aquisição e de actualização de conhecimentos para o 
efeito, no quadro da formação profissional inserida no 
mercado de emprego. 

2 - Não é permitido, nos casos especialmeute pre
vistos na lei, o exercício de profissões nas áreas da acti
vidade física e do desporto, designadamente no âmbito 
da gestão desportiva, do exercício e saúde, da educação 
física e do treino desportivo, a título de ocupação prin
cipal ou secundária, de forma regular! sazonal ou oca
sional, sem a adequada formação acadêmica ou pro
fissional. 

Artigo 36.0 

Titulares de cargos dirigentes desporth'os 

A lei define os direitos e deveres dos titulares de 
cargos dirigentes desportivos. 

Artigo 37.0 

Empresários desportivos 

1 - São empresários desportivos, para efeitos do dis
posto na presente lei, as pessoas singulares ou colectivas 
que, estando devidamente credenciadas, exerçam a acti
vidade de representação ou intermediação, ocasional ou 
permanente, mediante remuneração, na celebração de 
contratos de formação desportiva, de trabalho despor
tivo ou relativos a direitos de imagem, 

2 - O empresário desportivo não pode agir em nome 
e por conta de praticantes desportivos menores de idade. 

3 - Os factos relativos à vida pessoal ou profissional 
dos agentes desportivos de que o empresário desportivo 
tome conhecimento em virtude das suas funções, estão 
abrangidos pelo sigilo profissional. 

4 - A lei define o regime jurídico dos empresários 
desportivos. 

Artigo 38.0 

Apoio ao voluntariado 

1-O Estado reconhece o papel essencial dos agen
tes desportivos em regime de voluntariado, na promoção 
e no apoio ao desenvolvimento da actividade física e 
do desporto, sendo garantidas as condições necessárias 
à boa prossecução da missão socialmente relevante que 
lhes compete. 

2 - A lei define as medidas de apoio aos agentes 
desportivos em regime de voluntariado. 

Artigo 39. 0 

Regime de incompatibilidades 

A lei define o regime jurídico de incompatibilidades 
aplicável aos agentes desportivos. 
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SECÇÃOIlI 

Protecção dos agentes desportivos 

Artigo 40.0 

Medicina desportiva 

1 - O acesso à prática desportiva, no âmbito das 
federações desportivas, depende de prova bastante da 
aptidão física do praticante, a certificar através de exame 
médico que declare a inexistência de quaisquer con
tra-indicações, a regulamentar em legislação comple
mentar. 

2 - No âmbito das actividades físicas e desportivas 
não incluídas no número anterior, constitui especial 
obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de 
que não tem quaisquer contra-indicações para a sua 
prática. 

3 - Incumbe aos serviços de medicina desportiva da 
administração central do Estado a investigação e a par
ticipação em acções de formação, bem como a prestação 
de assistência médica especializada ao praticante des
portivo, designadamente no quadro do regime do alto 
rendimento, no apoio às selecções nacionais e, quando 
solicitado, para tratamento de lesões. 

4 - O disposto no n. o 1, com as devidas adaptações, 
aplica-se aos árbitros. 

Artigo 41." 

Segurança social 

O sistema de segurança social dos praticantes e 
demais agentes desportivos é definido no âmbito do 
regime geral da segurança social, e no caso dos pra
ticantes profissionais e de alto rendimento, respeitando 
a especificidade das suas carreiras contributivas. 

Artigo 42.0 

Seguros 

1 - É garantida a institucionalização de um sistema 
de seguro obrigatório dos agentes desportivos inscritos 
nas federações desportivas, o qual, com o objectivo de 
cobrir os particulares riscos a que estão sujeitos, protege 
em termos especiais o praticante desportivo de alto 
rendimento. 

2 - Tendo em vista garantir a protecção dos pra
ticantes não compreendidos no número anterior, é assc~ 
gurada a institucionaJização de um sistema de seguro 
obrigatório para: 

a) Infra-estruturas desportivas abertas ao público; 
b) Provas ou manifestações desportivas. 

3 - A lei define as modalidades e os riscos cobertos 
pelos seguros obrigatórios referidos nos números ante
riores. 

Artigo 43.0 

Obrigações das entidades 
prestadoras de serviços desportivos 

As entidades que proporcionam actividades físicas ou 
desportivas, que organizam eventos ou manifestações 
desportivas ou qne exploram instalações desportivas 
abertas ao público, ficam sujeitas ao definido na lei, 
tendo em vista a protecção da saúde e da segurança 
dos participantes nas mesmas, designadamente no que 
se refere: 

a) Aos requisitos das instalações e equipamentos 
desportivos; 
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b) Aos níveis mínimos de formação do pessoal que 
enquadre estas actividades ou administre as instalações 
despo!tivas; 

c) A existência obrigatória de seguros relativos a aci
dentes ou doenças decorrentes da prática desportiva. 

SECÇÃO IV 

Alto rendimento 

Artigo 44.0 

Medidas de apolo 

1 - Considera-se desporto de alto rendimento, para 
efeitos do disposto na presente lei, prática desportiva 
que visa a obtenção de resultados de excelência, aferidos 
em função dos padrões desportivos internacionais, sendo 
objecto de medidas de apoio específicas. 

2 - As medidas referidas no número anterior são 
estabelecidas de forma diferenciada! abrangendo o pra
ticante desportivo, bem como os técnicos e árbitros par~ 
ticipantes nos mais altos escalões competitivos, a nível 
nacional e internacional. 

3 - Os agentes desportivos abrangidos pelo regime 
de alto rendimento beneficiam, também, de medidas 
de apoio após o fim da sua carreira, nos termos e con
dições a definir em legislação complementar. 

Artigo 45.0 

Selecções nacionais 

A participação nas selecções ou em outras represen
tações nacionais é classificada como missão de interesse 
público e, como tal, objecto de apoio e de garantia espe
cial por parte do Estado. 

CAPÍTULO V 

Apoios financeiros e fiscalidade 

Artigo 46. 0 

Apoios financeirus 

1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, 
podem beneficiar de apoios ou comparticipações finan
ceiras por parte do Estado, das Regiões Autônomas 
e das autarquias locais as associa ões des ortivas, bem 
como os eventos esportivos de inter!h'ili~p ... !LJÇO como 
tal reconhecidos por deslla".hILdJU))l'mbro do Governo 
responsável pela área do desporto. 

2 - Os clubes desportivos participantes em compe
tições desportivas de natureza profissional não podem 
beneficiar, nesse âmbito, de apoios ou comparticipações 
financeiras por parte do Estado, das Regiões Autónomas 
e das autarquias locais, sob qualquer forma, salvo no 
tocante à construção ou melhoramento de infra~estru~ 
turas ou equipamentos desportivos com vista à reali
zação de competições desportivas de interesse público, 
como tal reconhecidas pelo membro do Governo res
ponsável pela área do desporto. 

3 - Os apoios ou comparticipações financeiras con
cedidas pelo Estado, pelas Regiões Autônomas e pelas 
autarquias locais, na área do desporto, são tituladas por 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos 
termos da lei: 

4 - As entidades beneficiárias de apoios ou compar
ticipações financeiras por parte do Estado, das Regiões 
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Autónomas e das autarquias locais na área do desporto, 
ficam sujeitas a fiscalização por parte da entidade con
cedente, b.ê.,ffi como à obrigação de certlÍlcaçao das suas 
contas qu_ando os IDollta,gtes concemdos sejam supe
riores ao limite para esse etelio denmao no regIme jurí
dico dos contratos-programa de desenvoÍvimento des
portivo. 

5 - As federações desportivas, ligas profissionais e·. 
associações de âmbito territorial têm obrigatoriamente 
de possuir contabilidade organizada segundo as normas 
do Plano Oficial de Contabilidade, adaptadas, se disso 
for caso, ao plano de contas sectorial aplicável ao 
desporto. 

6 - O disposto no número anterior aplica-se, tam
bém, aos clubes desportivos e sociedades desportivas, 
com as adaptações constantes de regulamentação ade
qy,a(la à competição em que participem. 

-7 r.;j;--- Sem prejuízo de outras consequências que resul
tem da lei, não podem beneficiar de novos apoios finan
ceiros por parte do Estado, das Regiões Autónomas 
e das autarquias locais, as entidades que estejam em 
situação de incum rimento das suas obrigações fiscaIs 
ou ara com a se uran õ'Cffif,"'1t~vendo ser suspensos 
os benefícios finançeiros ecorrentes qe quaisquer con
tratos-programa em curso enquanto a situação se 
mantiver. 

Artigo 47. 0 

Contratos-programa 

1 - A concessão de apolOs ou comparticitações 
financeiras na área do desporto, mediante a ceIe ração 
de contratos-Q.rograma, depende, nomea(~amente, da 
observância dºs seguintes requlsltOs:-----~ 
--~ ~----

a) Apresentação de programas de desenvolvimento 
desportivo e sua caracterização pormenorizada, com 
especificação das formas, dos ~os e dos. prazos para 
O seu cumprimento; 

b) Apresentação dos custos e aferição dos graus de 
autonomia financeira_ técOIca, material e humana. pre
vistos nos programas referidos na alínea anterior; 

c )ldentificação de outras fontes de fmanciamento, 
pre,,:istas ou concedidas. 

2 - Os apoios previstos no artigo anterior encon
tram-se exclusivamente afectos às finalidades para as 
quais foram atribuídos, sendo insusceptíveis de apreen
são judicial ou oneração. 

Artigo 48.0 

Regimes fiscais 

1 - O regime fiscal para a tributação dos agentes 
desportivos é estabelecido de modo específico e, no caso 
dos praticantes desportivos, de acordo com parâmetros 
ajustados à natureza de profissões de desgaste rápido. 

2 - As bolsas atribuídas ao abrigo do regime geral 
de apoio ao alto rendimento, por entidades de natureza 
pública e ou privada, destinam-se a apoiar os custos 
inerentes à preparação dos praticantes desportivos, 
sendo o seu regime fiscal estabelecido na lei. 

3 - Nos termos do Estatuto do Mecenato, têm rele
vância fiscal os donativos em dinheiro ou em espécie 
concedidos sem contrapartidas que configurem obriga
ções de carácter pecuniário ou comercial às entidades 

---------_ .. _--
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públicas ou privadas nele previstas cuja actividade con
sista~ predominantemente, na realização de iniciativas 
na área desportiva. 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

Artigo 49.0 

Acesso a espfX!táculos desportivos 

1 - A lei derme as medidas de protecção dos con
sumidores, nomeadamente no que se refere à protecção 
dos interesses económicos e ao direito à informação 
prévia quanto ao valor a pagar nos espectáculos des
portivos praticados ao longo da temporada. 

2 - A entrada em recintos desportivos por parte de 
titulares do direito de livre trânsito, durante o período 
em que decorrem espectáculos desportivos com entradas 
pagas, só é permitida desde que estejam em efecliva 
exercício de funções e tal acesso seja indispensável ao 
cabal desempenho das mesmas, nos termos da lei. 

Artigo 50.0 

Situações especiais 

1 - As políticas públicas promovem e incentivam a 
actividade física e desportiva nos estabelecimentos que 
acolhem cidadãos privados de liberdade, incluindo os 
destinados a menores e jovens sujeitos ao cumprimento 
de medidas e decisões aplicadas no âmbito do processo 
tutelar educativo. 

2 - A organização e a realização de actividades des
portivas no âmbito das Forças Armadas e das forças 
de segurança obedece a regras próprias, sem prejuízo 
da aplicação dos princípios gerais fixados na presente lei. 

Artigo 51.0 

Regulamenlação 

A presente lei, nas matérias que não sejam reserva 
da Asscmbleia da República, deve ser objecto de regu
lamentação, por decreto-lei, no prazo de 180 dias. 

Artigo 52.0 

Norma revogatória 

É revogada a Lei n.o 30;2004, de 21 de Julho. 

Aprovada em 7 de Dezembro de 2006. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama. 

Promulgada em 6 de Janeiro de 2007. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

Referendada em 9 de Janeiro de 2007. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa. 
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