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CONTRATO 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
A Federação de Ginástica de Portugal (FGP), representada pelo seu Presidente, 
João Paulo do Nascimento e Oliveira da Rocha, adiante designada como primeiro 
outorgante ou Federação.  
 
e 
 
_________________________________________________, portador do Cartão 
de Cidadão n.º _________, residente em ________________________________, 
____-____ __________, (representante legal do ginasta 
________________________ na qualidade de _____), adiante designado como 
segundo outorgante ou ginasta. 
 
 
É celebrado o presente contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 

1. O presente contrato tem por objeto assegurar as condições de preparação de 
ginastas integrantes de seleções nacionais ou representações nacionais 
possuidores, ou não de Estatuto de Alto Rendimento. 
 

2. Constitui objeto do presente contrato, em especial, a atribuição dos apoios 
financeiros, materiais ou logísticos aos ginastas por parte da FGP, assim como 
a regulação dos deveres e direitos de cada uma das partes 
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Cláusula 2.ª 
(Vigência do contrato) 

 

1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura e termina com 
a extinção do Estatuto de Alto Rendimento, da exclusão do ginasta da lista 
das seleções nacionais ou com o final do evento a que diz respeito, prazo no 
qual estão incluídos os eventuais dias de viagem em comitiva nacional. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Produção de efeitos) 

 

Sem prejuízo do disposto na cláusula 2.ª, o presente contrato produz efeitos 
retroativos ao dia 1 do mês seguinte ao da obtenção de resultado que lhe confira 
a integração no sistema de Alto Rendimento, integração na seleção nacional ou à 
data de início da viagem da comitiva nacional ao evento em causa. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Direitos do primeiro outorgante) 

 

1. São direitos do primeiro outorgante, consoante a natureza do vínculo em 
causa (ginasta de Alto Rendimento, ginasta de seleção nacional ou ginasta 
integrado numa representação nacional), nomeadamente: 

 
a) Integrar ou excluir o ginasta da seleção nacional mediante critérios 

claros previamente conhecidos; 
 

b) Integrar ou excluir o ginasta de uma representação nacional de acordo 
com critérios claros previamente conhecidos; 

 
c) Obter do segundo outorgante todas as informações que lhe sejam 

solicitadas e ser informado do cumprimento do plano de preparação e 
participação competitiva nos casos em que tal se aplique; 

 
d) Propor a suspensão da bolsa ou prémio ao ginasta em caso de 

incumprimento das obrigações contratualmente firmadas ou de 
alteração unilateral pelo atleta dos objetivos desportivos estabelecidos; 
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e) Resolver o presente contrato, nos casos previstos na cláusula 7.ª. 
 
 

Cláusula 5.ª 
(Deveres do primeiro outorgante) 

 

1. Ao primeiro outorgante compete a operacionalização das atividades de 
preparação, participação competitiva e enquadramento dos ginastas. 
 

2. São deveres do primeiro outorgante, consoante a natureza do vínculo em 
causa (ginasta de Alto Rendimento, ginasta de seleção nacional ou ginasta 
integrado numa representação nacional), nomeadamente: 

 
a) Definir e avaliar os objetivos desportivos do ginasta; 
 
b) Conceber e acompanhar o plano de preparação e de participação 

competitiva do atleta; 
 
c) Propor a integração, manutenção ou exclusão do segundo outorgante 

do sistema de Alto Rendimento de acordo com a legislação aplicável; 
 

d) Assegurar, na medida das suas capacidades financeiras e logísticas, as 
condições de treino do ginasta membro da seleção nacional, no que se 
refere, nomeadamente, a infraestruturas, equipamentos, 
enquadramento técnico, apoio médico, apoio nutricional e apoio 
psicológico; 

 
e) Assegurar, de acordo com a legislação em vigor, o desencadear dos 

procedimentos necessários ao usufruto, por parte de ginastas 
possuidores de Estatuto de Alto Rendimento, das vantagens que a 
mesma lei confere; 

 
f) Assegurar, na medida das suas capacidades financeiras e logísticas, um 

correto enquadramento das representações nacionais ao nível técnico, 
administrativo e logístico. 
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Cláusula 6.ª 
(Direitos do segundo outorgante) 

 

São direitos do segundo outorgante, nomeadamente: 
 

a) Beneficiar de uma bolsa, mensal, destinada a compensar os encargos 
adicionais ou a perda de rendimentos relacionados com o treino de 
elevado volume e intensidade, de acordo com o disposto no 
“regulamento de bolsas, prémios e apoios” da FGP; 

b) Beneficiar de prémios relacionados com o alcançar de resultados 
desportivos de excelência, de acordo com o disposto no “Regulamento 
de bolsas, prémios e apoios” da FGP; 

c) Beneficiar da permanência na seleção nacional, por período 
determinado, em caso de lesão ou doença devidamente comprovada; 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Deveres do segundo outorgante) 

 

São deveres do segundo outorgante, nomeadamente: 
 

a) Cumprir os objetivos desportivos estabelecidos pelo primeiro 
outorgante, nos casos em que tal se aplique; 

 
b) Respeitar o planeamento da preparação desportiva, nomeadamente em 

termos de treinos, estágios e competições, a nível nacional e 
internacional, nos casos em que tal se aplique; 

 
c) Informar o primeiro outorgante sempre que, por motivo de força maior, 

devidamente comprovado, o planeamento definido não puder ser 
cumprido; 

 
d) Restituir o valor das bolsas ou prémios recebidos no âmbito do deste 

contrato em caso de recusa injustificada para integrar uma 
representação nacional a uma determinada competição, qualquer que 
seja o nível de objetivos definidos para a mesma; 
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e) Devolver o valor das bolsas recebidas em caso de desistência, por 
vontade própria, da prossecução dos objetivos estabelecidos; 

 
f) Cumprir o programa de avaliação médico-desportiva e avaliação e 

controlo do treino e sujeitar-se aos exames de controlo a realizar pelo 
Laboratório de Análises de Dopagem; 

 
g) Manter hábitos de vida consentâneos com as exigências da preparação 

e representação nacional, nomeadamente mas não exclusivamente no 
que toca a hábitos tabágicos, consumo de álcool ou outras drogas; 

 
h) Cumprir os requisitos de postura pública e os comportamentos sociais 

que constituam um modelo de referência na defesa dos princípios da 
Ética no desporto; 

 
i) Colaborar nos estágios, concentrações, ações de formação e atos 

públicos da iniciativa da FGP, nomeadamente no quadro da 
constituição, organização e preparação de representações nacionais ou 
na sequência destas; 

 
j) Cumprir o “Regulamento de publicidade” da FGP, assim como os 

regulamentos análogos das organizações internacionais nas quais a FGP 
está filiada (UEG, FIG); 

 
k) Utilizar o equipamento desportivo e o traje definidos pelo primeiro 

outorgante; 
 

l) Não utilizar os equipamentos das seleções nacionais, quer sejam 
técnicos, desportivos ou trajes, em situações em que não esteja a 
representar a FGP ou com autorização expressa por parte da FGP para o 
efeito; 

 
m) Não efetuar contratos ou acordos publicitários sem ter autorização 

expressa da FGP para o efeito; 
 

n) Participar em campanhas publicitárias organizadas por parceiros da FGP; 
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o) Participar em ações de comunicação social (programas, entrevistas, 
sessões de fotografia), de acordo com as instruções da FGP; 

 
p) Observar, em todas as circunstâncias, um comportamento exemplar, de 

forma a valorizar a imagem da respectiva modalidade desportiva, da 
seleção nacional ou representação nacional em que está integrado; 

 
q) Respeitar o plano de preparação e participação competitiva elaborado 

pela 1ª outorgante. 
 
 

Cláusula 8.ª 
(Comunicação) 

 
Sendo as seleções e representações nacionais vistos como modelos por parte dos 
mais jovens e do público em geral, devem os seus membros procurar em todos os 
momentos transmitir uma imagem positiva e sã da Ginástica. 
 
Assim os/as ginastas titulares de Estatuto de Alto Rendimento, membros de 
seleções Nacionais ou integrantes de representações nacionais não devem: 
 

 Divulgar informações escritas, fotografias, vídeos ou resultados nas redes 
sociais ou via correio electrónico relativos ao decorrer da competição ou 
evento, antes dos mesmos estarem difundidos nos meios de comunicação 
da FGP; 

 Divulgar informações, fotografias, vídeos ou comentários que possam ser 
interpretados como depreciativos da imagem da Ginástica, da seleção, da 
Federação de Ginástica de Portugal ou de Portugal. 

 
 

Cláusula 9.ª 
(Revisão do contrato) 

 

1. O presente contrato pode ser revisto por livre acordo entre as partes. 
 
2. Os outorgantes poderão proceder à revisão deste contrato se, em virtude de 

alteração superveniente e imprevista de circunstâncias, a sua execução se 
tornar manifestamente inadequada à realização do objeto. 
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Cláusula 10.ª 
(Resolução) 

 

Assiste ao primeiro outorgante o direito de resolver este contrato nas situações de 
incumprimento por parte do 2º outorgante de qualquer das obrigações 
constantes neste contrato e/ou legislação e regulamentos aplicáveis e bem assim, 
em caso de sanção disciplinar ou de avaliação negativa do cumprimento pelo 
atleta dos objetivos desportivos. 

 
 

Cláusula 11.ª 
(Disposições finais) 

 

1. Os litígios emergentes do presente contrato são submetidos a arbitragem, 
nos termos legais. 

 
2. Os casos omissos no presente contrato serão esclarecidos entre as partes, 

não podendo em caso algum contrariar a legislação desportiva vigente. 
 
 
 

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 _______ de 20___ 

 
 

Federação de Ginástica de Portugal 
 
 
 
 

____________________ 
 

 

 
 

Ginasta 
 
 
 
 

____________________ 

 


