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Proposta de alteração legislativa – contribuições dos jogadores profissionais de
futebol para regimes complementares de segurança social

I. Introdução

A presente análise pretende enquadrar fiscalmente os sujeitos que tenham por fonte
principal ou exclusiva de rendimento a prática da modalidade desportiva do futebol,
enquanto sujeitos cuja fonte de rendimento os submete a um desgaste especialmente
rápido.
Procura-se compreender a especificidade do rendimento derivado da prática desta
modalidade, analisar as vias possíveis para o respetivo enquadramento fiscal, e optar
justificadamente pela solução que se revelar mais adequada às especificidades
detetadas.
Por último, apresenta-se uma proposta de alteração à lei fiscal apta a acolher a
solução eleita.
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II. Enquadramento e justificação da proposta

1. Lei de Bases do Desporto
Nos termos do artigo 48º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro (“Lei de Bases da Atividade
Física e do Desporto” – adiante, “Lei de Bases do Desporto”), 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 (itálicos nossos).
A presente proposta sugere uma via de concretização da citada disposição da Lei de
Bases do Desporto. A análise efetuada tem em consideração o específico desgaste a que
estão sujeitos os praticantes de futebol. No entanto, as conclusões a extrair valem para
outros praticantes desportivos, na medida em que retirem a totalidade ou a maior
parte dos seus rendimentos da prática da respetiva modalidade, e que esta os sujeite a
um desgaste de um grau e intensidade assimiláveis aos da prática do futebol.
Como tal, pode dizer-se que a proposta apresentada terá por âmbito de aplicação o dos
sujeitos que aufiram rendimentos principal ou exclusivamente derivados da prática de
uma modalidade desportiva que os sujeite a um desgaste especialmente rápido.
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2. Especificidade dos rendimentos pagos pela prática do futebol
A prática desportiva apresenta, enquanto fonte de rendimentos, uma especial
fragilidade.
No que concerne especificamente à prática do futebol, enquanto fonte de rendimentos,
tem-se observado as seguintes dificuldades:
· Trata-se de uma ocupação que proporciona um período de vida ativa
especialmente curto. Na generalidade dos casos, o período de vida ativa dos
praticantes não ultrapassa os 30-35 anos.
· Há riscos inerentes à prática desportiva, resultantes de fatores mais ou menos
imponderáveis, como, por exemplo, lesões mais ou menos graves, ou períodos
de doença prolongados, que podem interferir na duração daquele período de vida
ativa, limitando-o.
· A concentração de rendimentos mais elevados num menor espaço de tempo, que
é corolário lógico do primeiro ponto enunciado, implica, necessariamente, uma
menor capacidade contributiva, em função da cessação prematura da vida ativa
do contribuinte1.

1
Veja-se, quanto aos três primeiros pontos, Manuel FAUSTINO, “A Tributação dos Rendimentos
derivados da prática de uma Modalidade Desportiva”, in Revista FISCO, Ano IX, n.º 82/83,
setembro/outubro 1997, p. 44.
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· A transição para ocupação profissional diversa, após cessação da carreira
desportiva, reveste-se de especiais dificuldades.
Desde logo, por se verificar, à saída da carreira desportiva, na generalidade dos
casos, um défice de educação e formação profissional do praticante.
Revela-se problemático adquirir outras competências profissionais durante a
carreira desportiva, exatamente por se tratar de atividade especialmente
empenhativa, que concentra grande intensidade de esforço em curta duração.
Esta exigência estreita a visão e o tempo do praticante para a organização de um
plano “pós-carreira”. Por outro lado, regista-se, da parte das entidades
empregadoras (clubes e sociedades desportivas), pouco envolvimento na
aquisição de outras competências, e mesmo a concessão de poucas facilidades
para a formação e educação paralelas dos seus praticantes.
Nota-se ainda que, ao mesmo tempo que o momento da cessação da carreira do
praticante se revela precoce, forçando-o a procurar outra fonte de rendimento,
revela-se simultaneamente tardio para dar início a um processo de aprendizagem
de outras competências profissionais.
Por tudo isto, verifica-se uma grande degradação do nível de vida do praticante após
cessação da carreira: estima-se que cerca de 7 em cada 10 praticantes têm, com o final
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da carreira, problemas de degradação do nível de vida numa escala mais do que
moderada.
A prática deste tipo de modalidade desportiva revela-se, assim, uma fonte de
rendimentos de caráter precário, que coloca aos respetivos praticantes especiais
dificuldades de substituição por nova fonte de rendimentos. Parece, pois, ajustado
reconhecer aos respetivos praticantes, em regra, uma maior fragilidade ao nível da
capacidade contributiva.
Como tal, parece haver razões bastantes para, no quadro da Lei de Bases do Desporto,
conceder uma proteção fiscal aos sujeitos que auferem rendimentos principal ou
exclusivamente derivados da prática desportiva do futebol, em moldes adequados à
intensidade do desgaste que é inerente à modalidade futebolística.
3. Modalidades de proteção fiscal dos rendimentos derivados da prática desportiva
3.1. Regime especial de tributação dos rendimentos derivados da prática
desportiva
A proteção fiscal dos sujeitos que auferem rendimentos principal ou exclusivamente
derivados da prática desportiva do futebol pode ser concedida através da sujeição
desses rendimentos a uma tributação especial. Isto pode ser conseguido, por exemplo,
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pela submissão destes rendimentos a um regime de taxas mais baixas do que as taxas
gerais, ou através da desconsideração, para efeitos de tributação, da parte desses
rendimentos que provenha de certas fontes.

Esta era a modalidade que correspondia à previsão da tributação autónoma dos
rendimentos ilíquidos auferidos exclusivamente na atividade desportiva, no âmbito
“regime transitório de enquadramento dos agentes desportivos”2. Com efeito, nos
termos do art. 3º-A, nº 1, al. b), do Decreto-Lei 442-A/88, de 30 de dezembro, o agente
desportivo poderia optar pela segregação do rendimento proveniente da sua atividade
desportiva, e pela tributação do seu valor ilíquido (sem quaisquer deduções ou
abatimentos) a uma taxa reduzida. O resultado apurado (imposto a pagar) seria somado,
quando existisse, ao imposto calculado nos termos gerais.

No universo europeu, esta é uma via seguida atualmente por poucos países. Assim, a
título de exemplo, a França desconsidera, para efeitos fiscais, certos rendimentos do
jogador ligados à promoção da imagem da equipa3.

2
Este regime, introduzido no Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro (art.º 3.º-A), pelo DecretoLei n.º 95/90, de 20 de março, cessou a sua aplicação em 2007.
3
A tributação a uma taxa autónoma, e consequente subtração do rendimento a um regime geral de taxas
progressivas mais elevadas, surge geralmente associada apenas à tributação de jogadores estrangeiros,
mesmo que residentes, ou de jogadores não residentes. Nestes casos, porém, as razões da especificidade
do regime prendem-se sobretudo com o facto de se tratar de situações ligadas a mais do que uma ordem
jurídica, e sobre as quais a soberania fiscal do Estado é limitada, e não especialmente com a natureza da
atividade do sujeito passivo.
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Neste esquema de proteção fiscal do rendimento, da mera qualidade de praticante
desportivo deriva um abaixamento da carga tributária. Ou seja, a proteção do
rendimento surge na forma de um desagravamento fiscal, sem que, em contrapartida, o
sujeito passivo tenha que adotar qualquer tipo de comportamento em especial.

Pelo que no ponto anterior se disse, compreende-se a justeza da menor tributação,
fundada numa menor capacidade contributiva. Porém, uma vez que esta menor
tributação não surge condicionada ou limitada, pode colocar problemas de conciliação
com o princípio constitucional da igualdade tributária.

3.2. Regime fiscal ligado a esquemas de previdência

A proteção fiscal dos sujeitos que auferem rendimentos principal ou exclusivamente
derivados da prática desportiva do futebol pode, por outro lado, ser conseguida através
de desagravamento fiscal concedido especificamente à parte dos rendimentos do sujeito
passivo que seja aplicada na organização de esquemas de previdência.

Os esquemas de previdência alimentados por estes rendimentos destinar-se-ão,
exatamente, a cobrir os riscos associados à adoção da prática desportiva como fonte
principal ou exclusiva de rendimentos.

(i) Em Portugal.
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Em Portugal, esta modalidade reflete-se na extensão aos praticantes desportivos do
regime das profissões de desgaste rápido (artigo 27º do CIRS)4. Ao abrigo deste
regime, são dedutíveis ao rendimento e até à sua concorrência, as importâncias
despendidas na constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e de
seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou
reforma por velhice, neste último caso, desde que o benefício seja garantido após os
55 anos de idade, com o limite de cinco vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS)5.
Do que se expôs no ponto 2. da presente análise resulta clara a desadequação deste
regime face à realidade da prática do futebol enquanto principal ou exclusiva fonte
de rendimento.

Durante a vigência do referido “regime transitório de enquadramento dos agentes desportivos”, os
agentes desportivos poderiam beneficiar do regime das profissões de desgaste rápido na medida em que
optassem pelo englobamento dos rendimentos auferidos exclusivamente na atividade desportiva.
4

É o seguinte o texto do artigo 27º do CIRS: “Artigo 27.º Profissões de desgaste rápido: deduções
1 - São dedutíveis ao rendimento, e até à sua concorrência, as importâncias despendidas pelos sujeitos
passivos que desenvolvam profissões de desgaste rápido, na constituição de seguros de doença, de
acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou
reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade,
desde que os mesmos não garantam o pagamento e este se não verifique, nomeadamente, por resgate ou
adiantamento, de qualquer capital em dívida durante os primeiros cinco anos, com o limite de cinco
vezes o valor do IAS.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se como profissões de desgaste rápido as de
praticantes desportivos, definidos como tal no competente diploma regulamentar, as de mineiros e as de
pescadores.
3 - No caso previsto no n.º 1, sempre que se verifique o pagamento de qualquer capital em vida durante
os primeiros cinco anos, observa-se o disposto no n.º 2 do artigo 60.º
4 - O disposto no n.º 1 aplica-se, com as devidas adaptações, às contribuições pagas a associações
mutualistas”
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Com efeito, ao abrigo dos esquemas de previdência abrangidos na hipótese do artigo
27º do CIRS, salvo se na esfera do sujeito passivo ocorrerem os riscos excecionais
correspondentes a doença, acidente pessoal, morte ou invalidez, só aos 55 anos de
idade poderá o sujeito ter acesso a rendimentos substitutivos do trabalho.
Qualquer esquema complementar que garanta ao sujeito um rendimento substitutivo
do trabalho antes dos 55 anos de idade não se encontra abrangido por este artigo.

Donde resulta que este regime não se adequa aos sujeitos cuja carreira remunerada
termine substancialmente antes dos 55 anos de idade. Para que possam beneficiar da
dedução prevista, estes terão que alimentar com as suas remunerações esquemas de
previdência que, após a cessação da fonte remuneratória, e durante um hiato de
cerca de 20 anos, não lhes darão acesso a qualquer rendimento substitutivo do
trabalho.

Daqui decorre que o atual regime fiscal das profissões de desgaste rápido protege os
sujeitos que possam assegurar a manutenção da sua fonte remuneratória até cerca
dos 55 anos de idade.

Como tal, o atual regime não consegue conferir qualquer proteção efetiva a sujeitos
cuja fonte de rendimento principal ou exclusiva seja a prática do futebol – como se
viu já, o período de vida ativa dos praticantes não ultrapassa, em média, os 30-35
anos.
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Note-se ainda que, por força da entrada em vigor da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, este regime tornou-se ainda mais restritivo, na medida em que a alteração
do art.º 27.º do CIRS restringiu o montante dedutível ao rendimento a cinco vezes o
valor do IAS, quando a redação anterior da norma permitia a dedução integral ao
respetivo rendimento.

(ii) No contexto europeu

A previsão de um desagravamento especial para a parte dos rendimentos do
praticante desportivo que seja aplicada na organização de esquemas de previdência é
atualmente acolhida, a título de exemplo, na Bélgica, França, Holanda, Noruega,
Espanha, Irlanda e Reino Unido.

De entre estes vários exemplos, pontifica a experiência holandesa. O sistema
previsto dirige-se especificamente aos jogadores de futebol profissionais. Deve
dizer-se, contudo, que, em abstrato, seria um regime igualmente adequado a abarcar
praticantes de outras modalidades desportivas que causem igual desgaste, ou
jogadores não profissionais6, mas que tenham por fonte principal ou exclusiva de
rendimento a prática desportiva.

Ao abrigo da Lei nº 28/98, de 26 de junho, que estabelece um novo regime jurídico do contrato de
trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, é praticante desportivo
profissional aquele que, através de contrato de trabalho desportivo e após a necessária formação técnico profissional, pratica uma modalidade desportiva como profissão exclusiva ou principal, auferindo por via
dela uma retribuição (art. 2º, al. b), sublinhados nossos). Pode, porém, ser parte num contrato de trabalho
desportivo, qualquer praticante desportivo (art. 2º, al. a)).
2
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O sistema holandês baseia-se na existência de um fundo de pensões (Fundo CFK),
criado em 1972. O jogador profissional está obrigado a entregar uma parte do seu
salário ao Fundo CFK (contribuição do jogador), durante a sua carreira na Holanda.
Esta contribuição é retida pela entidade empregadora (clube) do rendimento bruto
do jogador, e depositada no fundo. Esta contribuição não está sujeita a imposto, e
corresponde a um máximo de 50% do rendimento do trabalho anual do jogador.

No final da carreira profissional do jogador, este adquire o direito às seguintes
prestações:
- uma pensão de velhice, que lhe será paga a partir dos 65 anos. Esta pensão será
contratada entre o fundo CFK e uma seguradora, a partir de parte dos rendimentos
acumulados a favor do jogador;
– o restante montante acumulado a favor do jogador ser-lhe-á pago trimestralmente
pelo fundo, a título de pensão para transição de carreira. Os pagamentos trimestrais
terão início logo após o final de carreira, dependendo a sua duração do montante
acumulado a favor do jogador.

4. Razões de preferência por um regime fiscal ligado a esquemas de previdência

De entre as modalidades de proteção fiscal dos rendimentos derivados da prática
desportiva, parece preferível a opção por um regime fiscal ligado à previdência (3.2.).
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· Aqui, a especial duração e desgaste da carreira de praticante não são relevados
através de uma não sujeição, ou isenção, sem mais, de parte dos rendimentos do
praticante: o desagravamento só existe face à parte do rendimento aplicada na
organização da previdência requerida pela brevidade e intensidade da carreira.

· O desagravamento proposto consiste na permissão da dedução de parte do
rendimento sujeito à incidência de IRS.

Com o que a lei fiscal, antes de mais, protege os sujeitos cuja fonte de
subsistência é uma atividade que lhes causa um especial desgaste, manifestando
por isso uma menor capacidade contributiva. E, mais do que isso, incentiva esses
sujeitos a organizar a sua própria proteção para o termo do exercício da sua
atividade desportiva, cumprindo, assim, uma função pedagógica socialmente
relevante.

· Apenas se permite a dedução de montantes aplicados em veículos que não
permitam o pagamento de quaisquer montantes aos praticantes salvo em caso de
ocorrência de riscos biométricos e sociais muito delimitados, e específicos da
profissão de praticante.

Como tal, pode dizer-se que o desagravamento fiscal prossegue também a
finalidade – congruente, e mais lata – de incentivo à poupança, face a uma
carreira que especialmente impõe preocupações com a poupança. Porém, o que é
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específico deste desagravamento é a prossecução de uma finalidade de
previdência social, atenta a especial configuração dos riscos biométricos e
sociais que envolvem esta carreira.

· O desagravamento concedido está, pois, ao serviço de finalidades juridicamente
preponderantes, com respaldo legal – desde logo, na Lei de Bases do Desporto –
e constitucional.

Com efeito, a Constituição da República Portuguesa (adiante, CRP) atribui ao
Estado a incumbência de “promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a
difusão da cultura física e do desporto” (veja-se o artigo 79º, nº 2, da CRP7) e,
no âmbito económico e social, a incumbência prioritária de “assegurar a
igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades
na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política
fiscal” (veja-se o artigo 81, al. b) da CRP8); fiscalmente, incumbe-o de “uma

O artigo 79º da CRP tem a seguinte redação: “Artigo 79.º (Cultura física e desporto)
1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como
prevenir a violência no desporto.”
8
A alínea b) do artigo 81º da CRP tem a seguinte redação: “Artigo 81.º (Incumbências prioritárias do
Estado)
Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social:
(…)
b) Promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções
das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal;
(…)”.
7
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repartição justa dos rendimentos e da riqueza” (veja-se o artigo 103º, nº 1, da
CRP9), no quadro do princípio constitucional da igualdade (artigo 13º da CRP).

4.1. Esquemas que servem a previdência – os regimes complementares da
segurança social

Nos termos do nº 1 do artigo 81º da Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da
Segurança Social), o sistema complementar da Segurança Social compreende um
regime público de capitalização e regimes complementares de iniciativa coletiva e de
iniciativa individual.

De entre as várias figuras compreendidas nestes regimes complementares de iniciativa
coletiva e de iniciativa individual, proceder-se-á à descrição dos regimes
complementares que, tipicamente, apenas permitem o pagamento de montantes aos
respetivos beneficiários no caso de ocorrência de riscos biométricos e sociais
delimitados – como sejam os riscos materializados na reforma, doença e morte do titular
do regime.

(i) Contratos de seguro

9
O nº 1 do artigo 103º, da CRP tem a seguinte redação: “O sistema fiscal visa a satisfação das
necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e
da riqueza.”.
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O contrato de seguro pode ser definido como o “negócio pelo qual uma entidade – o
segurador – assume, perante outra – o tomador – mediante uma contrapartida – o
prémio – o risco de um determinado evento futuro e incerto – o sinistro – efetuando,
caso ele ocorra, a favor de determinada pessoa – o beneficiário ou o segurado – a
prestação ou prestações acordadas”10.

O elemento fundamental para distinguir o contrato de seguro de outras operações
praticadas por seguradoras reside no caráter aleatório do contrato. Assim, no caso do
contrato de seguro, “a prestação da seguradora fica dependente da ocorrência de um
evento futuro e incerto, o risco que se pretende segurar”11. Só quando este risco se
materializar pode haver lugar ao pagamento de montantes aos beneficiários.

Em sede de previdência aliada à prática desportiva, atentos os riscos em causa, relevam
os seguros de doença, os seguros de acidentes profissionais e os seguros de vida.

(ii) Fundos de pensões e planos de pensões associados

Os fundos de pensões encontram-se regulados no Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de
janeiro. Nos termos do artigo 2º, alínea c), desse Decreto-Lei, um fundo de pensões

A definição é de MENEZES CORDEIRO – cfr. MENEZES CORDEIRO, António, Manual de Direito
Comercial – I Volume, Coimbra, Almedina, 2005, p. 576.
11
A expressão é de SOARES GOMES, Teresa, in «O agravamento crescente da tributação dos seguros de
vida com componente de investimento», Fisco, nº 103/104, 2002, p. 57.
10
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configura um património autónomo exclusivamente afeto à realização de um ou mais
planos de pensões e ou planos de benefícios de saúde.

Os fundos de pensões podem ser fechados, dizendo respeito a um ou a vários
associados12 – que, nas hipóteses em análise, podem ser, por exemplo, clubes
desportivos, sociedades desportivas, ou sindicatos de praticantes –, ou abertos, não se
exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao fundo13.

Nos termos do artigo 2º, alínea d), do Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de janeiro, é «Associado» a pessoa
coletiva cujos planos de pensões ou de benefícios de saúde são objeto de financiamento por um fundo de
pensões.
13
O artigo 13º do Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de janeiro, que define fundos de pensões abertos e
fechados, tem a seguinte redação: “Artigo 13º (Tipos de fundos de pensões)
1- Os fundos de pensões podem revestir a forma de fundos fechados ou abertos:
a) Considera-se que um fundo de pensões é fechado quando disser respeito apenas a um associado ou,
existindo vários associados, quando existir um vínculo de natureza empresarial, associativo, profissional
ou social entre os mesmos e seja necessário o assentimento destes para a inclusão de novos associados
no fundo;
b) Considera-se que um fundo de pensões é aberto quando não se exigir a existência de qualquer vínculo
entre os diferentes aderentes ao fundo, dependendo a adesão ao fundo unicamente de aceitação pela
entidade gestora.
2- Os fundos de pensões fechados podem ser constituídos por iniciativa de uma empresa ou grupos de
empresas, de associações, designadamente de âmbito socioprofissional, ou por acordo entre associações
patronais e sindicais.
3- Os fundos de pensões abertos podem ser constituídos por iniciativa de qualquer entidade autorizada a
gerir fundos de pensões, sendo o seu valor líquido global dividido em unidades de participação, inteiras
ou fracionadas, que podem ser representadas por certificados.
4- A adesão aos fundos de pensões abertos pode ser efetuada de forma coletiva ou individual.
5- Os fundos de pensões PPR/E, previstos no Decreto-Lei n.o 158/2002, de 2 de julho, e os fundos de
pensões que financiem planos de poupança em ações (PPA), previstos no Decreto-Lei n.o 204/95, de 5 de
agosto, são classificados como fundos de pensões abertos aos quais só é permitida a adesão individual.”.
12
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Os fundos podem ser financiados com base em contribuições dos respetivos
participantes14 – que, no âmbito da presente análise, seriam os praticantes desportivos –
ou dos respetivos associados.

Nos termos do artigo 7º, nº 2, do Decreto-Lei em causa, os planos de pensões são
contributivos quando existem contribuições dos participantes (alínea a)), e não
contributivos, quando o plano é financiado exclusivamente pelo associado (alínea b)).

Quando se trate de plano de pensões não contributivo, as contingências que podem
conferir direito ao recebimento de uma pensão são a pré-reforma, a reforma antecipada,
a reforma por velhice, a reforma por invalidez e a sobrevivência; pode ainda prever-se a
atribuição de subsídios por morte, desde que complementares e acessórios das
prestações antes referidas. Estes conceitos entendem-se nos termos em que se
encontrem definidos no respetivo plano de pensões (cfr. artigo 6º, nºs 1 e 2, do citado
Decreto-Lei).

Por outro lado, em sede de planos de pensões não contributivos, o pagamento de
montantes aos beneficiários do fundo terá que ocorrer sob a forma de pensões. Apenas
poderá haver lugar ao pagamento do montante na forma de capital quando essa
possibilidade esteja prevista no plano de pensões e tenha sido apresentado à entidade
gestora um pedido formulado por escrito pelo futuro beneficiário (veja-se o art. 8º, nº 1).

Nos termos do artigo 2º, alínea e), do Decreto-Lei nº 12/2006 é “«Participante» a pessoa singular em
função de cujas circunstâncias pessoais e profissionais se definem os direitos consignados no plano de
pensões ou no plano de benefícios de saúde, independentemente de contribuir ou não para o seu
financiamento.”.

14
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Em qualquer caso, o montante pago na forma de capital não poderá ser superior a um
terço do valor atual da pensão estabelecida, calculado de acordo com as bases técnicas
utilizadas para a determinação do mínimo de solvência (artigo 8º, nº 2)15.

Já no caso de se tratar de fundos de pensões que financiam planos contributivos, o
regime é diverso. Note-se, porém, que se o plano em causa previr a realização de
contribuições pelos associados, a par das contribuições dos participantes, o regime que
antes se descreveu vale para os montantes constituídos por contribuições do
associado. Ou seja, o regime que se passa a descrever apenas se aplica aos montantes
resultantes de contribuições dos participantes.

Neste caso, além das contingências acima descritas, os fundos poderão ainda proceder
ao reembolso dos montantes acumulados em caso de desemprego de longa duração, de
doença grave ou de incapacidade permanente para o trabalho (artigo 8º, nº 4). Estes
conceitos valem com o sentido que têm na legislação aplicável aos planos poupança-reforma/educação (PPR/E).

Assim, nos termos do artigo 4º, nº1, al. b) do Decreto-Lei nº 158/2002, de 2 de julho,
que regula os planos poupança-reforma/educação, e da Portaria nº 1453/2002, de 11 de
novembro, que o regulamenta, estarão em situação de desemprego de longa duração os

A única hipótese em que se prevê a remição total da pensão em capital é a descrita no nº 3 do mesmo
artigo 8º: “Mediante acordo entre a entidade gestora, o associado e o beneficiário, é ainda possível a
remição total da pensão, desde que o montante da prestação periódica mensal seja inferior à décima parte
da retribuição mínima mensal garantida para a generalidade dos trabalhadores em vigor à data da
remição.”.

15

19

trabalhadores dependentes ou independentes que, tendo disponibilidade para o trabalho,
estejam há mais de doze meses desempregados e inscritos nos respetivos centros de
emprego (ponto 2) da Portaria).

Estarão em situação de doença grave as vítimas de enfermidade que, pelas suas
características e as próprias do indivíduo afetado, possa colocar em risco a vida, e ou
exija tratamento prolongado, e ou provoque incapacidade residual importante (artigo 4º,
nº 1, alínea d) do Decreto-Lei nº 158/2002, e ponto 4) da Portaria citada).

Por último, nos termos do artigo 4º, nº 1, alínea c) do Decreto-Lei nº 158/2002, e do
ponto 3) da citada Portaria, estarão na situação de incapacidade permanente para o
trabalho as pessoas que: a) sejam titulares de pensões de invalidez por qualquer regime
de proteção social, nomeadamente da segurança social ou da função pública; b) sejam
titulares de pensão por acidentes de trabalho ou doença profissional, desde que o grau
de incapacidade não seja inferior a 60%; c) não se encontrando na situação das alíneas
anteriores, detenham incapacidade permanente causada por ato da responsabilidade de
terceiro que as impeça de auferir mais de um terço da remuneração correspondente ao
exercício normal da sua profissão.

No âmbito de planos contributivos, note-se ainda que, em relação ao valor resultante das
contribuições do participante, pode haver lugar a reembolso na forma de renda, capital
ou qualquer combinação destes (artigo 8º, nº 5).
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5. Sentido da proposta – seu enquadramento no regime previsto para as profissões
de desgaste rápido

Pelo exposto, parece que a proposta a apresentar se deve enquadrar no regime fiscal
previsto para as profissões de desgaste rápido, tendo em conta os regimes
complementares de segurança social que se mostrem tipicamente talhados para a
previdência.

Não se propõe, com a presente análise, a criação de um regime fiscal especial. Nem
mesmo de um regime fiscal especial adentro do regime previsto para as profissões de
desgaste rápido.

Parece, sim, ajustado que se adeque o regime de desagravamento fiscal previsto para a
organização da previdência das profissões de desgaste rápido às circunstâncias de causa
e de idade de final da carreira que são próprias dos praticantes de certas modalidades
desportivas.

5.1. O regime fiscal que vale atualmente para profissionais de desgaste rápido

21

Nos termos do artigo 27º, nº 1, do CIRS, as importâncias despendidas pelos sujeitos
passivos que desenvolvam profissões de desgaste rápido, na constituição de seguros de
doença, de acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente os
riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso desde que o
benefício seja garantido após os 55 anos de idade, são dedutíveis ao rendimento, e até à
sua concorrência, desde que não garantam o pagamento e este se não verifique,
nomeadamente, por resgate ou adiantamento, de qualquer capital em vida durante os
primeiros cinco anos, com o limite de cinco vezes o valor do IAS.

Assim, nos termos deste regime, as importâncias despendidas pelos sujeitos passivos
que desenvolvam profissões de desgaste rápido, na constituição dos esquemas de
previdência aí previstos, são parcialmente dedutíveis ao respetivo rendimento, para
determinação do rendimento líquido da respetiva categoria.

O atual regime fiscal das profissões de desgaste rápido protege a organização, pelo
próprio profissional sujeito a desgaste rápido, da sua previdência futura. Para realizar
essa proteção, o regime enquadra o momento em que o sujeito passivo efetua as
contribuições necessárias para a constituição desses esquemas de previdência.

No momento do pagamento dos montantes pela seguradora, valerá o regime fiscal
próprio da figura do seguro.

Ou seja, no caso de pagamento de montantes ao abrigo de contrato de seguro de vida,
haverá lugar a tributação dos valores que correspondam a rendimento gerado pelas
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contribuições efetuadas. Deste modo, aquando do vencimento ou do resgate do seguro
de vida, haverá lugar à tributação apenas dos montantes que constituam um
acréscimo patrimonial face às importâncias despendidas pelo sujeito passivo.

Caso os seguros deem lugar ao pagamento de importâncias na forma de capital, vale o
artigo 5º, nº 3, do CIRS16. Assim, considera-se rendimento de capital a diferença
positiva entre os montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou vencimento de
seguros e operações do ramo «Vida» e os respetivos prémios pagos ou importâncias
investidas.

Quando o montante dos prémios ou importâncias pagos na primeira metade da vigência
dos contratos representar pelo menos 35% da totalidade daqueles, e o resgate,
adiantamento, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade, bem como o
vencimento, ocorrerem após cinco e antes de oito anos de vigência do contrato, é
excluído da tributação um quinto do rendimento. Quando, nas mesmas circunstâncias, o

O artigo 5º, nº 3, do CIRS, tem a seguinte redação: “3 - Consideram-se ainda rendimentos de capitais
a diferença positiva entre os montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros
e operações do ramo «Vida» e os respetivos prémios pagos ou importâncias investidas, bem como a
diferença positiva entre os montantes pagos a título de resgate, remição ou outra forma de antecipação
de disponibilidade por fundos de pensões ou no âmbito de outros regimes complementares de segurança
social, incluindo os disponibilizados por associações mutualistas, e as respetivas contribuições pagas,
sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes, quando o montante dos prémios, importâncias ou
contribuições pagos na primeira metade da vigência dos contratos representar pelo menos 35% da
totalidade daqueles:
a) São excluídos da tributação um quinto do rendimento, se o resgate, adiantamento, remição ou outra
forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento, ocorrerem após cinco e antes de oito
anos de vigência do contrato;
b) São excluídos da tributação três quintos do rendimento, se o resgate, adiantamento, remição ou outra
forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento, ocorrerem depois dos primeiros oito
anos de vigência do contrato.”.
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resgate, adiantamento, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade, bem
como o vencimento, ocorrerem depois dos primeiros oito anos de vigência do contrato,
são excluídos da tributação três quintos do rendimento.

Caso os seguros deem lugar ao pagamento de importâncias na forma de pensões, valem
os artigos 53º17 e 54º18 do CIRS. Assim, o artigo 54º manda distinguir entre capital e

O artigo 53º do CIRS tem a seguinte redação: “Artigo 53.º Pensões
1 - Aos rendimentos brutos da categoria H de valor anual igual ou inferior a 72 % de 12 vezes o valor
do IAS deduz-se, até à sua concorrência, a totalidade do seu quantitativo por cada titular que os tenha
auferido.
2 - Se o rendimento anual, por titular, for superior ao valor referido no número anterior, a dedução é
igual ao montante nele fixado.
3 - (Revogado pela Lei n.º 53-A/2006 de 29/12)
4 - Aos rendimentos brutos da categoria H são deduzidas:
a) As quotizações sindicais, na parte em que não constituam contrapartida de benefícios relativos à
saúde, educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social e desde que não
excedam, em relação a cada sujeito passivo, 1% do rendimento bruto desta categoria, sendo acrescidas
de 50%;
b) As contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e para subsistemas legais de saúde, na
parte que exceda o montante da dedução prevista nos n,ºs 2 ou 5.
5 - Os rendimentos brutos da categoria H de valor anual superior a (euro) 22 500, por titular, têm uma
dedução igual ao montante referido nos n.ºs 1 ou 4, consoante os casos, abatido, até à sua concorrência,
de 20% da parte que excede aquele valor anual.
6 - (Revogado pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro)
7 - Excluem-se do disposto no n.º 1 as rendas temporárias e vitalícias que não se destinem ao pagamento
de pensões enquadráveis nas alíneas a), b) ou c) do n.º 1 do artigo 11.º”.
18
O artigo 54º do CIRS tem a seguinte redação: “Artigo 54.º Distinção entre capital e renda
1 - Quando as rendas temporárias e vitalícias, bem como as prestações pagas no âmbito de regimes
complementares de segurança social qualificadas como pensões, compreendam importâncias pagas a
título de reembolso de capital, deduz-se, na determinação do valor tributável, a parte correspondente ao
capital.
2 - Quando a parte correspondente ao capital não puder ser discriminada, à totalidade da renda abatese,
para efeitos de determinação do valor tributável, uma importância igual a 85%.
3 - Não é aplicável o disposto nos números anteriores relativamente às prestações devidas no âmbito de
regimes complementares de segurança social, seja qual for a entidade devedora ou a sua designação, se
as contribuições constitutivas do direito de que derivam tiverem sido suportadas por pessoa ou entidade
diferente do respetivo beneficiário e neste não tiverem sido, comprovadamente, objeto de tributação.
4 - Considera-se não terem sido objeto de tributação no respetivo beneficiário, designadamente, os
prémios e as contribuições constitutivos de direitos adquiridos referidos no n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do
artigo 2.º que beneficiarem de isenção.”.
17
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renda, prevendo a dedução, na determinação do valor tributável, da parte
correspondente ao capital. Quando a parte correspondente ao capital não puder ser
discriminada, à totalidade da renda abate-se, para efeitos de determinação do valor
tributável, uma importância igual a 85%.

Nos termos do artigo 54º, nºs 3 e 4, não há lugar a qualquer distinção entre rendimento
correspondente a capital e rendimento correspondente a renda quando, relativamente às
prestações devidas no âmbito de regimes complementares de segurança social, as
contribuições constitutivas do direito de que derivam tiverem sido suportadas por
pessoa ou entidade diferente do respetivo beneficiário e neste não tiverem sido,
comprovadamente, objeto de tributação. Uma vez que, em face do regime das profissões
de desgaste rápido, apenas se trata de contribuições feitas pelo próprio sujeito
passivo, esta ressalva não é aplicável.

Ao rendimento da categoria H assim apurado, são depois aplicadas as deduções
previstas no artigo 53º do CIRS.

5.2 Sentido da proposta – conclusões
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(i) Pretende-se adequar o regime de desagravamento fiscal previsto para a organização
da previdência das profissões de desgaste rápido às circunstâncias de causa e de idade
de final da carreira que são próprias dos praticantes de certas modalidades desportivas.
Na presente análise procurou-se expor e justificar a ocorrência de um desgaste
especialmente rápido no caso da prática desportiva do futebol.

O regime proposto vale também, por conseguinte, para as restantes modalidades
desportivas que expuserem os respetivos praticantes a um risco assimilável – o de
ficar privado da fonte de rendimentos principal ou exclusiva, que sobre o praticante
exerceu um desgaste especialmente rápido, numa idade que ronda os 30-35 anos.

Ao proceder à adequação do regime fiscal, a lei fiscal deve definir os respetivos
destinatários: os praticantes de modalidades cuja prática remunerada não exceda,
normalmente, os 35 anos de idade do praticante. Isto não preclude, porém, que as
modalidades a que correspondam períodos de vida ativa mais longos continuem a
beneficiar do regime das profissões de desgaste rápido, na medida em que se devam
configurar como tal.

A lei fiscal deverá delegar a diploma regulamentar a elencagem das modalidades a que,
em concreto, corresponda um desgaste especialmente rápido, e das a que corresponda
um desgaste rápido.
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(ii) A proposta de proteção fiscal específica a apresentar apenas vale para sujeitos que
tenham por fonte principal ou exclusiva de rendimentos a prática desportiva – uma
vez que é neste caso que se coloca a assinalada necessidade de organização da
previdência do sujeito passivo.

Faz-se notar que a lei que estabelece o regime jurídico do contrato de trabalho do
praticante desportivo e do contrato de formação desportiva (citada supra, em nota ao
texto) reserva a qualificação de “praticante desportivo profissional” ao praticante
desportivo que exerça a sua atividade através de contrato de trabalho desportivo e após a
necessária formação técnico-profissional (art. 2º, al. b), sublinhados nossos). No
entanto, a mesma lei permite a celebração de contrato de trabalho desportivo, e acesso à
retribuição dele derivada, a qualquer praticante desportivo (art. 2º, al. a)).

Para efeitos da qualificação da prática desportiva como atividade que sujeita o
praticante a desgaste rápido – e, face a certas modalidades, a desgaste especialmente
rápido –, parece irrelevante que este tenha ou não tido acesso à formação técnicoprofissional referida na lei. Como tal, não se faz qualquer referência ao caráter
profissional do exercício da atividade.

(iii) As contribuições a considerar são as efetuadas pelo praticante: é para estas que o
regime das profissões de desgaste rápido prevê uma proteção especial.
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As contribuições para regimes complementares de segurança social efetuadas pela
entidade patronal estão a coberto de um regime próprio de proteção fiscal, que deverá
ser mantido na sua lógica própria.

(iv) A lei fiscal deve permitir a dedução tanto de importâncias despendidas na
constituição de seguros, como de contribuições para fundos de pensões e outros regimes
complementares da segurança social que condicionem o pagamento de montantes à
ocorrência dos riscos biométricos e sociais assinalados.

Tal é imposto pelo princípio da neutralidade fiscal (cfr. art. 81º, al. e), da CRP): uma
vez que se trate de instrumentos técnico-juridicamente equivalentes, e colimados à
mesma finalidade, a lei fiscal não deverá ter um papel distorçor no mercado,
privilegiando uns em relação aos outros.

(v) O alargamento da dedução a estas outras figuras manterá a estrutura que se
descreveu em relação à tributação dos montantes aplicados em previdência pelos
sujeitos passivos.

Em complemento ao que acima se disse (5.1.), faz-se notar que, por força dos artigos
16º, nº 6, e 21º, nº 3, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o regime fiscal das
importâncias pagas por Fundos de Pensões é estabelecido por remissão para o CIRS.
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Assim, se, no momento do vencimento, o fundo atribuir ao beneficiário prestações
regulares e periódicas, estas serão tributadas de acordo com as regras aplicáveis aos
rendimentos da categoria H de IRS. Como tal, quanto à descrição do regime fiscal
aplicável a estes montantes pagos pelo fundo de pensões, vale o que acima se disse
(ponto 5.1.) quanto à tributação de importâncias pagas na forma de pensões.

Ou seja, são aplicáveis os artigos 53º e 54º do CIRS. Assim, nos termos do artigo 54º,
apenas se considera valor tributável a parte correspondente a rendimento gerado pelo
fundo, prevendo-se a dedução, na determinação do valor tributável, da parte
correspondente a capital. Quando a parte correspondente a capital não puder ser
discriminada, à totalidade da renda abate-se, para efeitos de determinação do valor
tributável, uma importância igual a 85%.

Ao rendimento assim apurado são depois aplicadas as deduções previstas no artigo 53º
do CIRS, sendo o valor final obtido o valor relevante para efeitos de tributação.

Diferentemente, se, no momento do vencimento, o fundo atribuir ao beneficiário
importâncias na forma de capital, reembolsando-o total ou parcialmente, as
importâncias pagas serão tributadas de acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos
da categoria E de IRS, incluindo as relativas a retenções na fonte. Vale, pois, o que
acima se disse (ponto 5.1.) quanto à tributação de importâncias pagas na forma de
capital, aplicando-se o artigo 5º, nº 3, do CIRS.
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Assim, considera-se rendimento de capital a diferença positiva entre os montantes pagos
a título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo «Vida»
e os respetivos prémios pagos ou importâncias investidas.

No caso de pagamento de rendimentos de capital por fundo de pensões, valem, porém,
as seguintes adaptações: (i) a matéria coletável é constituída por dois quintos do
rendimento e (ii) a tributação é autónoma, sendo efetuada à taxa de 20%.

Daqui resulta, em termos paralelos aos anteriormente expostos, que apenas constitui
uma realidade tributável o rendimento gerado pelas contribuições efetuadas, e que
a estas acresce.

(vi) Em face do regime proposto, pode haver lugar a pagamento dos montantes
segurados ou acumulados em momento mais precoce (35 anos) do que o previsto para
as restantes profissões de desgaste rápido. Não se desconhece que a circunstância torna
a aplicação de montantes por parte dos praticantes mais apetecível. Faz, pois, sentido,
que esta aplicação esteja sujeita a um plafonamento.

(vii) O diploma de alteração do CIRS deve prever um regime transitório para efeitos da
aplicação do nº 3, parte final, e do nº 5 do artigo 27º. Nos termos do regime transitório a
estabelecer, a limitação prevista na parte final do nº 3, e a sanção para a respetiva
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violação não se aplicarão a jogadores que tenham idade igual ou superior a 29 anos à
data de entrada em vigor da alteração.
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III. Texto da proposta – Alteração ao artigo 27º do Código do IRS.

Artigo 27.º
Profissões de desgaste rápido: deduções
1 – [redação anterior].
2 – [redação anterior].
3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as importâncias aplicadas pelos
praticantes desportivos que aufiram rendimentos principal ou exclusivamente derivados
da prática de modalidades de desgaste especialmente rápido, em regimes
complementares da segurança social que garantam exclusivamente o benefício de
invalidez, sobrevivência, desemprego prolongado, lesão desportiva que constitua uma
doença grave, reforma ou complemento de reforma, nestes últimos dois casos desde que
o benefício seja garantido após os 35 anos de idade e não garantam o pagamento e este
se não verifique, nomeadamente, por resgate ou adiantamento, de qualquer capital em
vida durante os primeiros cinco anos, são dedutíveis até à concorrência de 50% do
respetivo rendimento bruto.
4 – São modalidades desportivas de desgaste especialmente rápido aquelas, definidas
como tal no diploma regulamentar referido no número 2, cuja prática remunerada não
exceda, normalmente, os 35 anos de idade do praticante.
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5- No caso previsto nos números 1 e 3, sempre que se verifique o pagamento de
qualquer capital em vida durante os primeiros cinco anos, observa-se o disposto no
número 2 do artigo 60.º
6 – [anterior n.º 4]

Lisboa, 11 de outubro de 2012

(José Maria de Albuquerque Calheiros)

(Paulo Tavares Courela)
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