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Seguro Desportivo Época 2016-2017 
  
 O presente comunicado pretende esclarecer todos os atletas e encarregados 
de educação sobre as condições de funcionamento do seguro desportivo. Assim 
temos: 
 
1-O seguro desportivo é contratado entre a Companhia de Seguro e o atleta 
podendo ser acionado por este e pelo seu encarregado de educação, com o 
comprovativo pelo clube dos factos que originaram o acidente desportivo. 
 
2- O acionamento do seguro desportivo pressupõe o pagamento de uma 
franquia de 100,00 euros, podendo antes de esse acionamento ser solicitada 
uma consulta de pré avaliação que tem um custo de 30,00€ que em caso de 
se avançar com o seguro será deduzida do custo da franquia. 
 
3-Os custo referidos em 2 serão da responsabilidade dos atletas, consulta de 
analise ou franquia, devendo estes em caso de acidente informar se pretendem 
utilizar o seguro desportivo ou outros meios de proteção, ADSE, SNS ou outros, 
sendo que no caso de pequenos incidentes não é no nosso entender necessário 
acionar o seguro, sendo no entanto a decisão sempre dos encarregados de 
educação. 
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4-No caso de os acidentes desportivos ocorrerem durante jogos deve solicitar-
se aos árbitros que indiquem a ocorrência do acidente no relatório de jogo para 
comprovativo da ocorrência. No caso de acidentes desportivos ocorridos em 
treinos, devem garantirem-se testemunhas dos factos ocorridos. 
 
5- Em ambos os casos jogos ou treinos e como forma de garantir a segurança 
dos atletas e o comprovativo das ocorrências, deve sempre recorrer-se à 
urgência de um hospital público, ficando com comprovativos de todo o processo. 
No Hospital deve dar-se a indicação de acidente geral, pois só apos a analise 
do ocorrido será tomada a decisão de acionamento da apólice, evitando 
despesas desnecessárias em pequenas lesões sem gravidade. 
 
6-O seguro desportivo não compreende as despesas de transporte, no caso de 
se tornar necessário deslocações para tratamentos ou operações fora de Beja. 
 
Anexo ao presente comunicado, norma de procedimento no caso de acidentes 
desportivos e condições gerais de apólice, despesas cobertas pelo seguro. 
Solicitamos a melhor compreensão para o cumprimento rigoroso das normas 
para garantirmos o melhor tratamento aos atletas evitando custos 
desnecessários. 
 
 
  
 O Presidente da Direção 
/ João Duarte Lopes Baptista Margalha / 


