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ÉPOCA DESPORTIVA 2017-2018 
SEGURO DESPORTIVO DE GRUPO DE ACIDENTES PESSOAIS 

AGENTES DESPORTIVOS 
 

(Atletas amadores, árbitros, treinadores, dirigentes desportivos e demais 
agentes desportivos) 

 
 

Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, Sociedades Desportivas e 

demais interessados, no intuito do cumprimento dos termos do Decreto-Lei nº 

10/2009 de 12 de, vem a Federação Portuguesa Futebol entidade reguladora 

da actividade, apresentar as condições e o preço de referência, relativamente 

ao seguro dos atletas, árbitros e demais agentes desportivos para a época 

desportiva 2017-2018. 

 
Seguro Desportivo de Grupo da Federação Portuguesa Futebol 

Atletas Amadores - Apólice n.º PA14AH0210 
Árbitros e Árbitros Auxiliares – Apólice n.º PA14AH0286 

Treinadores, Dirigentes e outros Agentes Desportivos – Apólice n.º 
PA14AH0288 

Emitidas pela Companhia de Seguros AIG Europe Limited – Sucursal em 
Portugal 

 
1. Disposições 

As cláusulas aplicáveis ao seguro desportivo de grupo da federação constam 

deste comunicado e das condições gerais serão publicadas no sítio www.fpf.pt. 

 

a. Pessoas Seguras 

• Jogadores Amadores inscritos na Federação Portuguesa de Futebol; 

• Árbitros, Juízes, observadores e Cronometristas, habilitados como tal e 

inscritos na Federação Portuguesa de Futebol; 

• Treinadores que se encontrem inscritos na Federação Portuguesa de 

Futebol, aderentes a este seguro; 

• Dirigentes Desportivos, colaboradores ou funcionários dos clubes que 

exerçam funções administrativas e/ou outras relacionadas com a 

http://www.fpf.pt/


COMUNICADO OFICIAL 
N.: 373 

DATA: 2017.06.30 

 
 
 

modalidade e que considerados como agentes desportivos e como tal 

inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. 

 

b. Âmbito de Cobertura 

O presente seguro cobre o risco de acidentes pessoais inerentes à actividade 

do futebol nas suas diferentes vertentes, (futebol 11, 7, futsal ou futebol praia), 

nomeadamente os que decorrem dos treinos, das provas desportivas e 

respectivas deslocações, dentro e fora do território português, conforme 

estabelece o Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro, com as coberturas e 

capitais abaixo indicados. 

 

Por “Acidente”, entende-se o acontecimento fortuito, súbito, violento ou não, 

devido a causa exterior e estranha da “Pessoa Segura” e que nesta origine 

lesões corporais medicamente comprovadas, inclusive os casos de “Morte 

Súbita”, sendo beneficiários do capital a indemnizar os legais herdeiros da 

“Pessoa Segura” falecida. 

 

2. Procedimento 

Em caso de sinistro deverá ser utilizado o modelo de participação 

correspondente, anexo a este comunicado e observados os procedimentos aí 

referidos. Para comunicação, esclarecimentos, acompanhamento de sinistros e 

devido encaminhamento clinico, os sinistrados e clubes têm à disposição um 

numero telefónico nacional Nº 808 910 988, através do qual encontrarão uma 

equipa especializada capaz de responder às questões mais pertinentes e 

efectuar o encaminhamento aos prestadores habilitados. 
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3. Riscos Cobertos, Capitais Seguros e Franquia 

Pessoas 
Seguras 

Morte Invalidez 
Permanente 
Absoluta e 

Parcial 

Despesas de 
Tratamento e 

Repatriamento 

Incapacidade 
Temporária 

Absoluta 

Despesas 
de 

Funeral 

Jogadores 

Amadores 

 
28.000,00 € 

 
28.000,00 € 

 
5.000,00 € 

 
-- 

 
5.000,00 € 

Árbitros,  
Juízes e 

Cronometristas 

 
110.000,00€ 

 
110.000,00€ 

 
5.000,00€ 

 
42,50 € 

 
5.000,00 € 

Treinadores e 
Dirigentes 

Desportivos 

 
28.000,00 € 

 
28.000,00 € 

 
5.000,00 € 

 
-- 

 
5.000,00 € 

 

A Incapacidade Temporária Absoluta é indemnizável até ao máximo de 180 

dias, a partir do terceiro dia, e apenas quando a “Pessoa Segura” faça prova 

documental do impedimento de exercer a sua atividade profissional habitual por 

razão de acidente desportivo coberto pelo presente contrato. 

Relativamente à cobertura de Invalidez Permanente, o presente contrato 

considera a Tabela Nacional de Incapacidades, sendo as indemnizações 

calculadas com base nas percentagens aí mencionadas.  

 

4. Em caso de sinistro existe uma franquia de 100,00€ por sinistro para 

os atletas dos escalões Petizes, Traquinas, Benjamins e Infantis e de 

200,00€ para os restantes escalões de atletas, agentes desportivos e 

árbitros. 

 

5. Prémio Total Anual por Adesão: 

Jogadores 
FUTSAL FUT 11/ FUT7 

PRAIA (até 30 
Agosto) 

Seniores 50,00 € 87,50 € 20,00 € 

Juniores 33,00 € 55,00 € 10,00 € 

Juvenis 25,00 € 36,00 € -- 

Iniciados 17,50 € 20,00 € -- 

Infantis 7,00 € 7,00 € -- 
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Benjamins, 
Traquinas, Petizes 6,00€ 6,00€ -- 

    
Agentes Desportivos 

 
18,00 € 5,00€ 

    Árbitros, Auxiliares e 
Observadores 

 
56,00 € 5,00€ 

 

 

6. Em caso de opção por subscrição de apólice de seguro própria. 

 

a. Da Associação de Futebol: 

Os jogadores amadores, árbitros, juízes e cronometristas, treinadores e 
dirigentes desportivos podem optar por aderir ao seguro desportivo de grupo 
celebrado pela Associação Futebol cuja apólice, remetida à FPF em momento 
prévio à abertura das inscrições, garanta, no mínimo, os capitais e coberturas 
mínimos previstos na respectiva lei. 
 

b. Do seguro próprio do Agente Desportivo: 

Os jogadores amadores, árbitros, juízes e cronometristas, treinadores e 
dirigentes desportivos podem ainda optar por celebrar um seguro próprio, 
distinto do facultado pela FPF ou pela Associação de Futebol respectiva, 
cabendo à Associação, no momento da inscrição, verificar se o seguro 
contratado pelo agente desportivo garante um nível de cobertura igual ou 
superior ao legalmente estabelecido, através da análise do modelo respectivo a 
apresentar pelo interessado e mediante declaração emitida por seguradora 
nacional acreditada pelo A.S.P. . 
 
7. Suspensão da Inscrição: 

Sempre que a Federação Portuguesa de Futebol verifique que algum agente 
desportivo não se encontre coberto pelos contratos de seguro celebrados nos 
termos da lei suspende, de imediato, a sua inscrição. 
 
8. Anexos a este Comunicado: 

São anexos deste comunicado os Modelos A,B, C e os documentos de 
Participação de Sinistro (Anexo 1 PS), Boletim de Exame Médico (Anexo 2 BE) 
e Boletim de Alta (Anexo 3 BA). 
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a. Os Modelos: 

• Deverão ser emitidos em papel timbrado da Seguradora e por esta 

devidamente carimbados e assinados; 

• Serão utilizados sempre que o agente desportivo não adira ao seguro da 

Federação ou da Associação; 

• Serão arquivados na Associação respectiva. 

b. As Participações: 

• São usadas unicamente em caso de sinistro e deverão ser sempre 

carimbadas pelos clubes dos atletas. 

 

 

 

 

Pel’A Direção da FPF 
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(MODELO A) 
 
 

(Certificado de Seguro – Árbitros, Juízes e Cronometristas) 
 
Para certificação junto da Federação Portuguesa de Futebol, declaramos que 
(nome completo agente) contratou com esta Companhia a Apólice nº 
____________ de Acidentes Pessoais, válida para a época desportiva de 
2017-2018 (01JUL2017 a 30JUN2018), garantindo o agente desportivo: 
_____________________________________ nascido a 
___________________ a inscrever na Federação Portuguesa de Futebol 
através da Associação de Futebol de ________________, nos termos do 
Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro, com as coberturas e capitais seguros, 
por sinistro, não inferiores a: 

Morte 110.000,00€ 
Despesas de Funeral  2.500,00€ 
Invalidez Permanente Absoluta  110.000,00€ 
Invalidez Permanente Parcial, ponderada pelo grau de 
incapacidade fixado. 

110.000,00€ 

Despesas de Tratamento e Repatriamento 5.000,00€ 
Incapacidade Temporária Absoluta 42,50€/dia 

 
No cumprimento do disposto do artº 18º do D.L. nº 10/2009 de 12 de Janeiro, 
os capitais mínimos acima indicados serão automaticamente atualizados em 01 
de janeiro de 2018, de acordo com o índice de preços ao consumidor verificado 
no ano de 2017 e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
 
Data:_________________________ 
 
_______________________________ 
(Assinatura e carimbo/selo branco do Segurador) 



COMUNICADO OFICIAL 
N.: 373 

DATA: 2017.06.30 

 
 
 

(MODELO B) 
 
 

(Certificado de Seguro – Treinadores e Dirigentes) 
 
Para certificação junto da Federação Portuguesa de Futebol, declaramos que 
(nome completo do Clube e da sede social/agente) contratou com esta 
Companhia a Apólice nº ____________ de Acidentes Pessoais, válida para a 
época desportiva de 2017-2018 (01JUL2017 a 30JUN2018), garantindo o 
agente desportivo: _____________________________________ nascido a 
___________________a inscrever na Federação Portuguesa de Futebol 
através da Associação de Futebol de ________________, nos termos do 
Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro, com as coberturas e capitais seguros, 
por sinistro, não inferiores a: 

Morte 27.500,00€ 
Despesas de Funeral  5.000,00€ 
Invalidez Permanente Absoluta  27.500,00€ 
Invalidez Permanente Parcial, ponderada pelo grau de 
incapacidade fixado. 

27.500,00€ 

Despesas de Tratamento e Repatriamento 5.000,00€ 
 
No cumprimento do disposto do artº 18º do D.L. nº 10/2009 de 12 de Janeiro, 
os capitais mínimos acima indicados serão automaticamente atualizados em 01 
de janeiro de 2018, de acordo com o índice de preços ao consumidor verificado 
no ano de 2017 e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
 
Data:_________________________ 
 
_______________________________ 
(Assinatura e carimbo/selo branco do Segurador) 
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(MODELO C) 
 
 

(Certificado de Seguro – Jogadores Amadores) 
 
Para certificação junto da Federação Portuguesa de Futebol, declaramos que 
(nome completo do Clube e da sede social) contratou com esta Companhia a 
Apólice nº ____________ de Acidentes Pessoais, válida para a época 
desportiva de 2017-2018 (01JUL2017 a 30JUN2018), garantindo os jogadores 
mencionados na tabela anexa a inscrever na Federação Portuguesa de Futebol 
através da Associação de Futebol de ________________, nos termos do 
Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro, com as coberturas e capitais seguros, 
por sinistro, não inferiores a: 

Morte 27.500,00€ 
Despesas de Funeral  5.000,00€ 
Invalidez Permanente Absoluta  27.500,00€ 
Invalidez Permanente Parcial, ponderada pelo grau de 
incapacidade fixado. 

27.500,00€ 

Despesas de Tratamento e Repatriamento 5.000,00€ 
 
No cumprimento do disposto do artº 18º do D.L. nº 10/2009 de 12 de Janeiro, 
os capitais mínimos acima indicados serão automaticamente actualizados em 
01 de janeiro de 2018, de acordo com o índice de preços ao consumidor 
verificado no ano de 2017 e publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica, I.P. 
A presente Certificação respeita ao escalão etário_______________ 
Data:_________________________ 
 
_______________________________ 
(Assinatura e carimbo/selo branco do Segurador) 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 
 


