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CONTRATO 
 

PROJETO ESPERANÇAS OLÍMPICAS  
 
 
 
 
Entre: 
 
O Comité Olímpico de Portugal, representado pelo seu Presidente, José Manuel 
Constantino, adiante designado como primeiro outorgante ou COP; 
 
e 
 
A Federação ________, representada pelo seu Presidente, ___________, adiante 
designada como segundo outorgante ou Federação. 
 
 
É celebrado, livre e conscientemente, o presente contrato, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, mútua e plenamente aceites pelas partes, que as cumprirão 
segundo os ditames da boa-fé: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 

1. O presente contrato tem por objeto a execução do Projeto Esperanças 
Olímpicas, de acordo com o disposto no ponto VI do Anexo ao contrato-
programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/1/DDF/2014, publicado 
no Diário da República n.º 33, 2.ª Série, de 17 de fevereiro de 2014, aditado 
pelo contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 
CP/219/DDF/2014. 

 
2. Este Projeto visa criar condições de apoio a praticantes identificados como 

«esperanças olímpicas», em preparação para os Jogos Olímpicos. 
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Cláusula 2.ª 
(Período de execução) 

 

O período de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao 
abrigo do presente contrato teve início a 1 de janeiro de 2014 e termina a 31 de 
dezembro de 2017. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Vigência do contrato) 

 

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura e termina a 31 de 
dezembro de 2017. 
 

 
Cláusula 4.ª 
(Objetivos) 

 

1. O Projeto Esperanças Olímpicas tem como objetivos desportivos: 
 

a) Praticantes das modalidades individuais: 
 
 

Nível Objetivos 
1 80% dos praticantes venham a integrar o Projeto Tóquio 2020  
2 50% dos praticantes venham a integrar o Projeto Tóquio 2020 
3 25% dos praticantes venham a integrar o Projeto Tóquio 2020 

 
 

b) Praticantes de modalidades ou disciplinas coletivas: 
 
 

Nível Objetivos 
A 50% dos praticantes venham a integrar o Projeto Tóquio 2020 
B 25% dos praticantes venham a integrar o Projeto Tóquio 2020 
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Cláusula 5.ª 
(Comparticipação financeira ao Projeto Esperanças Olímpicas) 

 

1. O Projeto Esperanças Olímpicas é administrado de forma independente 
relativamente a outros programas e projetos. 
 

2. Cabe à estrutura de gestão decidir sobre as formas de financiamento e, em 
conjunto com a Federação, definir a metodologia de seleção dos praticantes, 
de acordo com uma Grelha de Integração para a modalidade. 
 

3. O montante do financiamento à Federação é calculado em função do 
número de praticantes integrados, com idade compreendida entre 15 e 23 
anos. 
 

4. O intervalo etário poderá ser modificado em função da especificidade da 
modalidade desportiva, a refletir na Grelha de Integração, definida nos 
termos do Anexo I ao contrato programa de desenvolvimento desportivo n.º 
CP /2019/DDF/2014. 

 
5. A comparticipação financeira é escalonada de acordo com os seguintes níveis: 

 
b) Praticantes das modalidades individuais: 

 
Nível Valor Mensal Permanência 

1 Até 300,00 € 24 Meses 
2 Até 270,00 € 18 Meses 
3 Até 200,00 € 12 Meses 

 
b) Praticantes de modalidades ou disciplinas coletivas: 

 
Nível Valor Mensal Permanência 

A Até 240 € por praticante de equipa/seleção 12 Meses 
B Até 150 € por praticante de equipa/seleção 12 Meses 

 
6. As comparticipações acima referidas podem ser objeto de acerto de contas 

no final de cada exercício, em função dos relatórios e das demonstrações 
financeiras apresentadas pelo segundo outorgante. 
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Cláusula 6.ª 
(Disponibilização da comparticipação financeira) 

 

1. As comparticipações financeiras a que se refere a cláusula anterior são pagas 
pelo primeiro ao segundo outorgante em duodécimos, ficando cativa uma 
percentagem, no valor de 5%, a pagar após a apresentação pelo segundo 
outorgante do relatório e contas anual da execução do Projeto Esperanças 
Olímpicas. 
 

2. A não entrega pelo segundo outorgante ou a não validação do relatório e 
contas anual determina a suspensão do pagamento da comparticipação 
financeira. 

 
Cláusula 7.ª 

(Responsabilidades do COP) 
 

1. Ao primeiro outorgante compete a gestão, coordenação e avaliação do 
Programa de Preparação Olímpica. 
 

2. Compete ao COP, no âmbito do presente contrato, nomeadamente: 
 

a) Decidir sobre as formas de financiamento e, em conjunto com a 
Federação, definir a metodologia de seleção dos praticantes, de acordo 
com uma Grelha de Integração para a modalidade; 
 

b) Acompanhar a preparação olímpica e as competições de referência a nível 
nacional e internacional com relevância para o Programa de Preparação 
Olímpica e para a Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos; 

 
c) Apreciar as propostas apresentadas pelo segundo outorgante; 
 
d) Monitorizar e avaliar o cumprimento dos objetivos definidos; 
 
e) Obter do segundo outorgante as informações e documentos solicitados; 
 
f) Pagar ao segundo outorgante a comparticipação financeira estabelecida; 
 
g) Suspender a comparticipação financeira em caso de incumprimento dos 

planos de preparação ou das obrigações emergentes do presente contrato. 
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Cláusula 8.ª 
(Responsabilidades da Federação) 

 

1. Ao segundo outorgante compete a operacionalização das atividades de 
preparação, participação competitiva e enquadramento dos praticantes, 
treinadores e demais agentes envolvidos. 

 
2. Compete à Federação, no âmbito do presente contrato, nomeadamente: 

 
a) Apresentar propostas fundamentadas dos praticantes a integrar ou a 

permanecer no Projeto Esperanças Olímpicas, acompanhadas da 
homologação dos resultados desportivos; 
 

b) Apresentar, até 30 de novembro do ano anterior ao exercício a que 
respeitam, o plano anual de atividades e o orçamento previsional, 
compreendendo o respetivo cronograma; 

 
c) Apresentar, até 31 de janeiro do ano seguinte ao exercício, o relatório e 

contas anual, que deverá incluir um balancete financeiro discriminativo da 
afetação das verbas disponibilizadas por praticante/equipa/seleção; 
 

d) Informar o primeiro outorgante relativamente às sanções disciplinares 
aplicadas aos praticantes integrados ou a integrar; 

 
e) Informar o primeiro outorgante sobre qualquer situação de 

incumprimento dos planos de preparação; 
 
f) Providenciar para que os praticantes integrados sejam sujeitos a avaliação 

médico-desportiva e controlo do treino nos termos definidos no Programa 
Desportivo anexo ao contrato programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/1/DDF/2014; 

 
g) Colaborar com as autoridades para que os praticantes cumpram os exames 

de controlo a realizar pelo Laboratório de Análise de Dopagem nos termos 
da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e demais regulamentação aplicável;  
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h) Cumprir e informar os praticantes e treinadores acerca do Decreto-Lei n.º 
155/2012, de 18 de julho, que estabelece o regime de proteção jurídica a 
que estão sujeitas as “Propriedades Olímpicas”; 

 
i) Assegurar a inscrição dos praticantes no Regime de Alto Rendimento 

previsto na legislação em vigor; 
 
j) Colaborar nos estágios, concentrações, ações de formação e atos públicos 

da iniciativa do primeiro outorgante. 
 
 

Cláusula 9.ª 
(Restituição do financiamento) 

 

A Federação está obrigada a restituir o valor do financiamento casos os praticantes 
desistam dos objetivos desportivos definidos, ou se recusem injustificadamente a 
integrar as missões portuguesas a competições realizadas sob a égide do Comité 
Olímpico Internacional, sem prejuízo das demais situações nos termos gerais de 
Direito, se essa for a conclusão da apreciação casuística da situação segundo 
critérios de equidade.  
 

 
Cláusula 10.ª 

(Conta relativa ao contrato) 
 

O segundo outorgante organizará uma contabilidade própria para a execução do 
Projeto Esperanças Olímpicas, de forma a permitir a avaliação autónoma do 
respetivo grau de execução orçamental.  

 
 

Cláusula 11.ª 
(Revisão) 

 

O presente contrato pode ser revisto por acordo das partes, sem prejuízo da sua 
resolução ou modificação no caso de alteração das circunstâncias em que elas 
fundaram a decisão de contratar. 
 
 

Cláusula 12.ª 
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(Fiscalização) 
 

Sem prejuízo das competências do Comité Olímpico de Portugal, compete ao 
Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P., a fiscalização da execução do 
presente contrato. 
 
 

Cláusula 13.ª 
(Direito aplicável) 

 

A presente relação contratual é regulada pela lei portuguesa, especialmente pela 
legislação desportiva. 
 

 
Cláusula 14.ª 

(Litígios) 
 

Os litígios emergentes da formação, validade, interpretação e execução do presente 
contrato são submetidos a arbitragem, nos termos legais. 
 
 
 
Lido e compreendido pelos outorgantes o teor do presente contrato, vai por eles 
assinado, em dois exemplares, ficando um para o primeiro outorgante e outro para 
o segundo outorgante. 
 
 
Lisboa, __ de julho de 2014 

 
 

Comité Olímpico de Portugal, 
 
 
 
 
 

José Manuel Constantino 

 
 

Federação ______, 
 
 
 
 
 

….. 
 


