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O NOSSO FUTEBOL

ACORDO
E

ENTRE

A IIGA PORTUGUESA DE FUTEBOT PROFISSIONAL

O SINDICATO DOS JOGADORES PROFISSIONAIS DE TUTEBOT

ENTRE:

PRIMEIRA:

tlGA

PORTUGUESA DE FUTEBOT PROFISSIONAI, pessoo

coletivo número 5O2136 219, com

sede no ruo do Constituiçõo, n.o 2555, no cidode do Porto, neste oto representodo pelo
Presidente, PEDRO PROENçA

SóHll
por

DE OLIVEIRA ATVES GARCIA

seu

e pelo suo Diretoro do Comissöo Executivo

MAGATHÃES CARNEIRO, com poderes poro o obrigor, odionle designodo, obreviodomenle.

IPFP;

E SEGUNDO: SINDICATO DOS JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL,

pessoo coletivo nÚmero 500

965706, com sede no Ruo do Almodo, n.o I1,3.o Dto., 1200-288, em Lisboo, neste oto represenfodo

pelo seu Presidente, JOAQUIM MANUET
CARTOS MARTINS FERREIRA,

EVANGETISTA DA SILVA

e pelo seu Vice-Presidente

JOSÉ

com poderes poro o obrigor, odionte designodo, obreviodomente, por

SJPF,

Considerqndo que os portes celebrorom entre si um coniroto coletivo de trobolho ultimomente

publicodo no

BTE n.o

2,

de l5 de joneiro de 201ó (oo dionte,

CCT);

Considerondo que se prevê que esse controto coletivo de trobolho obronjo os 35 sociedodes
desportivos porticipontes nos competiçöes profissionois, oquirepresentodos pelo Ligo Portugol e o
universo dos jogodores profissionois oo seu serviço, em número oproximodo

de

1.200, sem prejuízo

dos entidodes empregodoros e dos trobolhodores obrongidos por portorio de extensõo;

Considerondo que, nos termos do disposto no ortigo 3.o, n.o 3, do lei n." 7412013, de ó de sefembro,

olterodo pelo lei n." 3312004, de ló de junho'
- "3 -As comissões orbilrois òs quois fenho sido
otribuído compefêncio exc/usívo ou prévio, nos fermos e poro os efeifos do ortigo 30.o do Lei n.o
28/98, de 2ó de junho, olteroda pelo Lei

n.' I l4/99, de 3 de ogosfo, montêm-se em vigor oté 3l de

julho de 2016, dota o portír do quolo respefivo compefêncio orbitrolé otribuído ooTAD"i
Considerondo que o CAP foicriodo e constituído poro oulros finolidodes que nöo contendem com

o opçÕo do legislodor de cometer o competêncio orbitrol poro o soluçöo de quoisquer conflitos
de nofurezo loborol emergentes do celebroçöo de controto de trobolho desportivo oo TAD;
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Considetondo que, os signotórios, tendo em conio, tombém. os regulomentos federotivos,
convencionorom que um jogodor só pode inscrever-se por um clube, ou sejo, só pode porticipor

oo serviço de um clube em competições orgonizodos pelo FPF e pelo LPFP se se encontror
volidomenie desvinculodo de quolquer clube, ou sejo, se, independentemente do suo
desvinculoçöo controtuol loborol, poro efeitos desportivos lhe ossistiu justo couso (ou se oo clube
nõo lhe ossistiu) ou se o rescisõo foiobtido por ocordo;
É

celebrodo o presenle ocordo, o quol se regeró pelos clóusulos seguinles:

CtÁUSUtA PRIMEIRA:
É

ofierqdo o orligo 43.o do CCT, que possoró o ler o seguinle redoçõo:
Artigo 43.o
Juslo couso de rescisõo por iniciolivo do jogodol

l.

Constituem justo couso de rescisÕo por iniciotivo do jogodor, com direito o indemnizoçõo, entre
oulros, os seguinies comportomentos imputóveis ò entidode potronol:

o) Folto de pogomento do retribuiçõo que se prolongue por mois de 30 dios, desde que o
jogodor reolize o pré-oviso oo clube ou sociedode desportivo conferindo-lhe o prozo de três
dios úteis poro proceder oo pogomento dos retribuições cujo folio lhe é impulodo;
b) Folto culposo do pogomento ponfuoldo retribuiçõo no formo devido, nos termos previstos no
n.o 5 ortigo 394. o do Código de Trobolho.

c) VioloçÕo dos gorontios do jogodor

nos cosos e termos previslos no ortigo l2.o;

d) Aplicoçôo de sonções obusivos;
e) Ofenso ò integridode físico, honro ou dignidode do jogodor proticodo pelo entidode potronol
ou seus representontes legítimos;

f)

Conduto intencionol do entidode potronol de formo o levor o trobolhodor o pôr termo oo
confrofo.
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2. A folio de pogomento poniuol do retribuiçõo que se prolongue por período superior o 30 dios
confere oo jogodor direito ò rescisöo previsto no olíneo o) do número onferior, desde que o
jogodor comunique o suo intençõo de rescindir o controto, com conhecimento ò

LPFP,

por corto

registodo com oviso de receçõo e o clube ou sociedode desportivo nöo procedo, dentro do
prozo três dios úteis, oo respetivo pogomento.

CIÁUSUtA SEGUNDA:
É

oHerodo o orligo 52.0 do CCT, que possoró o ler o seguinle redoçõo:

Artigo 52.'
Pressuposlos do desvinculoçõo desporlivo do jogodor em coso de

rescisõo unilolerol por suo iniciolivo

l. Sem prejuízo do exlinçõo

do vínculo controtuol no ômbito dos reloções jurídico-loborois,

o

porticipoçõo de um jogodor em competições oficiois oo serviço de um clube terceiro no mesmo
époco em que, por suo iniciotivo, foi rescindido o controto de trobolho desportivo depende do
reconhecimento do suo desvinculoçÕo desporiivo nos termos deste CCT ou do ocordo do clube.

2. O jogodor que opere o rescisõo do controto de trobolho desportivo, com o invocoçÕo de justo
couso, deveró fozê-lo por corto registodo com oviso de receçõo dirigido oo empregodor, no
quolse invoquem expressomente os motivos que fundomentom o rescisöo.

3. Quondo poro o rescisöo tenho sido invocodo como fundomento o folto de pogomento do
retribuiçõo nos termos previstos no olíneo o) do n.o I do ortigo 43.o, o jogodor deveró tombém
notificor o

4.

LPFP,

por corto registodo com oviso de receçôo, do suo decloroçöo rescisório.

Poro efeitos de reconhecimento do desvinculoçöo desportivo, o LPFP, recebido o comunicoçÕo

referido no número onterior, procederó, em quorento e oito horos, ò notificoçöo do clube ou

sociedode desportivo poro, no prozo de cinco dios úteis, fozer provo de que pogou oo jogodor
os retribuições cujo folto lhe é imputodo, no prozo do pré-oviso descrilo no olíneo o) do n.o

I do

ortigo 43".

5. Poro efeitos do provo de pogomento mencionodo no número onferior,

considerom-se
3
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de

pogomento os recibos dos retribuiçöes dos jogodores
ocomponhodos dos documentos que titulem o reolizoçõo dos depósitos ou tronsferêncios
documentos comprovoiivos
boncórios respetivos.

ó.

A follo de resposio ò notificoçõo

do

LPFP

equivoleró ò confissôo tócito do fundomento rescisório

invocodo pelo jogodor, volendo como reconhecimento do desvinculoçöo desportivo que seró
declorodo pelo Ligo Portugueso de Futebol Profissionol.

7. Em coso de resposto do clube ou sociedode desportivo, o processo
Arbitroldo CCT previsio no ortigo

55.o

seró remetido ò Comissõo

poro reconhecimento do desvinculoçõo desportivo.

B. Nos cosos em que o fundomento olegodo sejo o constonte dos olíneos b),c), d), e) e f) do

do orligo

43.o,

n.o I

o clube ou sociedode desportivo pode opor-se oo reconhecimento do

desvinculoçÕo desportivo, medionte petiçõo escrito dirigido ò Comissõo Arbilrol, o opresenlor
no prozo de sete dios úteis, contodos desde o doto do receçôo do respelivo comunicoçõo de
rescisõo.

9. A petiçôo previsto no número onterior deveró conter os rozÕes de foclo e de direito que
fundomentem o oposiçôo, bem como o indicoçõo de todos os meios de provo o produzir.

l0.A folio de oposiçõo no prozo referido no

n.o

I

equivole ò oceitoçõo tócito do desvinculoçÕo

desportivo que deve ser reconhecido pelo Comissõo Arbitrol do presente CCT.
I

l.O processo teró nofurezo urgenie e seró orgonizodo, processodo e decidido em conformidode
com os normos consfontes do onexo ll do CCT, que regulo o funcionomento do ComissÕo
Arbitrol.

CtÁUSUIA
É

TERCEIRA:

ofterodo o orligo 54.0 do CCT, que possoró o ler o seguinle redoçõo:
Artigo

54o

Reconhecimenlo do desvinculoçõo desporlivo

l.

Quondo poro o desvinculoçõo desportivo tenho sido invocodo o rescisõo por folio de
pogomento do reiribuiçõo nos termos e com os fundomentos previstos no olíneo o) do n.o I do
4
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ortigo

43.o,

o respetivo reconhecimento é declorodo pelo LPFP, medionte o procedimento

sumório previsto nos n.os 3 o ó do ortigo 52.o.

2. Quondo poro o desvinculoçõo desportivo ienho sido invocodo o fundomento de rescisõo
constonte nos olíneos b) o f) do n.o I do ortigo 43.o e verificondo-se o estobelecido no n.o 7 do
ortigo 52o, o respetivo reconhecimenlo é declorodo pelo Comissõo Arbitrol previsto no ortigo
55.o, nos termos

do procedimento sumório previsto no oludido ortigo 52.".

3. Estó excluído do competêncio quer do

LPFP,

quer do Comissöo Arbilrol, o oprecioçÕo de

quolquer responsobilidode indemnizotório.

4. Os efeitos dos decisões do

LPFP

e do

Comissõo Arbitrol circunscrevem-se

ò

inscriçÕo dos

jogodores.

CtÁUSUtA QUARTA
É

ofierodo o orligo 55.o do CCT, que possoró o ler o seguinle redoçõo:
Artigo 55.o
Comissõo Arbilrol

l.

No ômbito do presente CCT é constituído umo Comissõo Arbitrol tendo como otribuiçöes:

o) reconhecer o desvinculoçõo desportivo do jogodor em coso de rescisöo uniloterol por suo
iniciotivo nos termos estobelecidos no número2do ortigo 54.o.
b) interpretor o oplicoçöo dos clóusulos do presente

CCT;

c) vigior o cumprimento do regulomentodo;
d) estudor o evoluçÕo dos reloções entre os portes controtontes;
e) outros otividodes tendentes ò moior eficócio próiico deste

2. A Comissöo Arbitrol é composto por
o) um designodo pelo

LPFP;

b) um designodo pelo

SJPF;

CCT.

três membros:

5

1
.) u^l

R9/

LIGA
PORTUGAL
O NOSSO FUTEBOL

c) um, que exerceró o Presidêncio, proposto, por consenso entre

os dois membros designodos

nos termos dos olíneos onteriores, ò oprovoçöo de ombos os portes outorgontes do CCT.

3.

Poro efeitos de interpretoçõo e integroçÕo dos ortigos do presente CCT openos podem intervir
nos deliberoções os membros designodos pelo Ligo Portugueso

de Futebol

Profissionol

e pelo

Sindicoto dos Jogodores Profissionois de Futebol, sendo que, nesto motério, os deliberoções
lomodos por unonimidode possoröo o fozer porte integronle do presente CCT, logo que
publicodos no Boletim do Trobolho e do Emprego, nos termos do ortigo 493." do Código de
Trobolho.

4. O mondolo dos membros do

Comissõo Arbitrolvigororó pelo período de três onos, podendo o

referido mondoto ser prorrogodo por duos vezes.

5.

Os membros cessontes

devem osseguror o exercício dos funções correspondentes oo mondoto
oté o efetivo nomeoçöo dos novos vogois pelo entidode que hovio designodo o membro
cessonte.

ó.

O funcionomento do ComissÕo Arbitrolestó previsto no onexo ll do presente CCT, bem como em

regimento próprio.

CTÁUSULA QUINTA
É

ofierodo o ANEXO ll do CCT, que possoró o ler o seguinte redoçõo:

ANEXO

II

COMISSÃO ARBITRAT

sEcÇÃo

I

Constiluiçõo e compelênciq

Artigo

1."
6
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l. O primeiro mondoto

do Comissöo Arbiirol conslituído nos termos do ortigo 55.o do CCT entroró
em exercício de funçöes no prozo de 30 dios contodos do publicoçõo dos olieroções oo CCT.

2. lncumbe o codo umo dos portes controtontes, no início de codo mondoto, dor comunicoçÕo
ò outro, com conhecimenio do Ministério do Emprego e do Seguronço Sociol, do designoçõo
dos seus representontes no comissÕo.

3.

Por

codo vogol efetivo poderó

ser sempre designodo um substituto.

Artigo 2.o (revogodo)

Artigo 3." (revogodo)

SECÇAO il

tuncionomenlo
Artigo 4."

l.

A ComissÕo funcionoró o pedido de quolquer dos portes, nos termos do presente CCT e do
regimento o oprovor.

2. A ComissÕo Arbitrol deve, no procedimento de reconhecimento do desvinculoçôo desportivo,
respeitor os seguinles princípios fundomentois:

o)

As portes sÕo troiodos com iguoldode e deve ser-lhes

dodo umo oportunidode rozoóvel de

fozerem voler os seus direitos, por escrito ou orolmente, ontes de ser proferido o sentenço finol;

b)
3.

Em todos os foses

do procedimento é gorontido o observôncio do princípio do controditório.

o Comissöo Arbitrol observoró o princípio do respeito pelo verdode moteriol,
devendo porticipor oo Conselho de Disciplino do FPF os infroções disciplinores de que tenho
Nos suos decisões

conhecimento, por efeito do exercício dos suos funções.
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Artigo 5." (revogodo)

Artigo ó."
As deliberoções só poderôo ser volidomente tomodos desde que estejo presente

o moiorio

dos

membros efetivos representontes de codo porte e só em quesiões do ogendo.

Artigo 7."

do desvinculoçöo desporiivo sÕo tomodos por moiorio
dos votos dos membros presentes, cobendo o voto de desempote oo Presidente.
As deliberoções sobre o reconhecimento

Artigo B.o(revogodo)

sEcÇÃo

ilr

Do processo de resoluçcio de conflilos

Artigo 9.o(revogodo)

Artigo 10."(revogodo)

Artigo I1."(revogodo)

Artigo l2.o(revogodo)

Artigo

13."
8
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As porles

devem estor representodos por odvogodo no procedimento

Arfigo ì4.'
Söo odmitidos quoisquer meios de provo previstos no leido processo loborol.

Arligo

l.

15."

Todos os prozos do processo söo de noturezo perentório e correm por formo contínuo, nÕo

podendo em coso olgum ser prorrogodos.
2. Tronsito poro o primeiro dio útil

imedioto o último dio do prozo quondo este coincidir com sóbodo,

domingo ou dio feriodo.

Artigo I ó."(revogodo)

Artigo l7.o

A

ComissÕo Arbitrol

julgo segundo o direito constituído, podendo tombém julgor segundo

o

equidode em todos os questões omissos.

Artigo lB."
As decisões finois serõo reduzidos

o escrito e delos constorÕo, sob peno de nulidode, os seguintes

elementos:

o) A identificoçõo dos portes;
b) O objeto do litígio;
c) A doto e locolem que o decisõo for proferido;
d) A ossinoturo dos membros do comissõo que subscrevem o decisõo;
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e) A inclusõo do voto de vencido, se o houver, devidomente identificodo;
f) A fundomentoçÕo do decisöo;

g) A decisÕo quonto o custos.
2. Dos decisões do CAP cobem os recursos legois.

Artigo l9.o

l.

As portes envolvidos no

procedimento de reconhecimento do desvinculoçõo desportivo devem

remeter ò Comissöo Arbitrol os endereços de correio eletrónico poro efeitos de reolizoçÕo dos
notificoções que lhes sejom dirigidos,

2. As decisöes do Comissõo Arbitrol serÕo notificodos òs portes, ò FPF, LPFP e SJPF, medionte
comunicoçöo dirigido poro o endereço de correio eletrónico indicodo e considerom-se reolizodos
no dio útilseguinle oo seu envio.
Artigo 20.o

Os poderes

do

Comissõo Arbitrol

no procedimento de reconhecimento de

desvinculoçÕo

desportivo findom com o notificoçöo òs portes dos respetivos decisões.

sEcçÃo rv
Do processo poro reconhecímento do existêncio de justo couso de rescisõo poro efeitos desportivos

Artigo 21.o(revogodo)

Artigo 22.o
A decisÕo deveró ser proferido no prozo móximo de 40 dios o contor do receçöo do processo pelo
ComissÕo Arbitrol.

Artigo 23."
l0
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Se, duronte

o pendêncio do procedimento de reconhecimento de

desvinculoçÕo desportivo,

ocorrer o iermo do controto cujo rescisöo se discute, seró livre o inscriçöo do jogodor por novo

clube. independentemente

do fose em que o

processo se encontre, sem prejuízo dos

consequêncios legois no esfero loborol de umo eventuol inexistêncio de justo couso bem como do

compensoçõo devido nos termos do regulomento de formoçõo dos jogodores profissionois de
futebol.

Lisboo, lB de outubro de 2016

Pelo Ligo Porlugueso de Futebol Profissionol,

Pelo Sindicoto dos Jogodores Profissionois de Fufebol,

O Presidente,
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