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Acontecimentos
• Em dezembro de 2017, foi aprovado a Lei nº 18/IX que, 

estabelece as Bases das Políticas de Desenvolvimento 
da atividade Física e do Desporto em Cabo. 

A referida Lei veio a dar uma nova vida ao Desporto e A.F 
que passaram a chegar a todas as Regiões Desportiva; e 
Permitir um desenvolvimento harmonioso  no  Território  
Nacional, de acordo com os desígnios da Boa 
Governação desportiva. 



Acontecimentos
Por forma a materializar o cumprimento da referida Lei um 
conjunto de medidas de politica, e outros instrumentos jurídicos 
foram também trabalhados    

•  

 O regime da BOLSA- ATLETA  

Tem por objetivo assegurar o 
atendimento a todas as categorias dos 

benificiários  
Decreto- lei nº 60/2018
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1. Benificiários da Bolsa-Atleta   

• Podem ser beneficiados os atletas que reunir as 
seguintes condições: 

• a) Ter um estatuto de “atleta promissor”continental, internacional e 

mundial; 

• b) Durante o último ano, ter estado como  membro das seleções 

de Caboverde; 

• C)  Ter conseguido os 16 primeiros lugares ( Jogos Olímpicos, 

Paralímpicos e de Juventude ); Campeonatos do Mundo( Cadetes, 

Júnior, Sénior, Olímpicos e Paralímpicos);  

   



Podem ser beneficiados os atletas que reunir as seguintes condições: 

d) Ter conseguido o 1º ao 3º lugar nas seguintes competições: 

✓ Nos jogos africanos( cadetes, juniores, Sénior olímpicas e 

paralímpicas) 

✓ Nos campeonatos africanos( cadetes, juniores, Sénior olímpicas e 

paralímpicas) 

e) Ter conseguido 1º lugar nas modalidades individuais não olímpicos  

que são consideradas de alta competição; 

f) Estar no ranking nas disciplinas desportivas onde é aplicado o 

critério de classificação seguinte: 

✓ Ser Sénior 

✓ Ser júnior 



 
Podem ser beneficiados os atletas que reunir as seguintes condições: 

• f) Ter conseguido a qualificação em competições 
para: 

✓ Jogos Olímpicos/ Paralímpicos/ Juventude  ; 

✓ Campeonato do Mundo; 

✓ Campeonato de África 



2. Condições para Atrib.   Bolsa para Atletas de Formação  e Sénior 

Destinada a atletas de formação , acompanhadas dos seguintes 
documentos: 
a)  Comprovativo de ter nacionalidade cabo-verdiana; 

b) Declaração que  o atleta reúne as condições  para representar 
as seleções cabo-verdianas;  

c) Declaração da referida federação que o atleta reúne as 
condições para atribuição da Bolsa; 

d) Parecer Técnico do Treinador  a Candidatura; 

e)Plano de Treino  anual(Treinos de competições do Treinador ); 

f) Documento comprovativo do Comité Olímpico , no qual  a 
Federação/ Associação  que está filiada; 



g) Documento que comprove que o atleta está no Território 

Nacional/ Estrangeiro num dos processos académicos: 

✓ Ensino Básico; 

✓ Ensino Secundário; 

✓ Ensino Técnico/ Profissional;  

✓ Bacharelato; 

✓ Licenciatura. 

h) Atestado Médico especializado, que atesta a aptidão da mesma . 



3. Atletas de Escalões de Formação

•  São atletas de Escalões de Formação( 14 a 19 anos e 13 anos 

para Ginástica Rítmica, com os seguintes documentos: 

a) Declaração de Matricula Original  da Instituição académica;  

b) Certificado  que transitou de ano de escolaridade ; 

c) Certificado que comprova o nº de exames Universitários 

aprovados( 70%) das disciplinas anuais;



Os documentos Seguintes/ Cont. 
d) Declaração da referida federação que o atleta reúne as 

condições para atribuição da Bolsa; 

e) Parecer Técnico do Treinador  a Candidatura e Plano 

de treino anual ( Treinos competitivos) ; 

f)Documento que constam melhorias no resultados e 

performances desportivas; 

g) Atestado medico especializado: 

OBS: Os documentos têm que ser originais e autenticados 
provenientes de Instituições Estrangeiras



4. Atletas Sénior não estudante

• Será destinada a Atletas Sénior não estudante, com idade = 
ou » a 20 anos acompanhados com os seguintes: 

a) Parecer Técnico da Federação a candidatura do atleta; 

b) Parecer Técnico do Treinador  a Candidatura e Plano de treino 

anual ( Treinos competitivos) ; 

c) Relatório  Técnico anual da( Federação, Clube)  

d)Documento que constam melhorias nos resultados e performances 

desportivas; 

e) Atestado medico especializado:



5. Termo de Adesão, Pagamento/ Cancelamento :

1. Pedido de Bolsa ao Atleta, é assinado um termo de 

adesão que tem as suas cláusulas, mediante a Portaria 

do membro do Governo que tutela a área do desporto: 

2. A Bolsa é paga a partir do mês subsequente a 

assinatura pelo o  beneficiário/ responsável legal , no 

caso  de menor de 18 anos; 

3. É cancelada quando o atleta deixa de satisfazer os 

requisitos exigidos. 



6. Impugnação 

1. Qualquer interessado pode impugnar a concessão da Bolsa- Atleta, 

através de requerimento dirigido ao Ministro; 

 2. Formalizada a impugnação será  instruído procedimentos 

administrativo para aferir a responsabilidade do atleta; 

3.  Deferida a Impugnação , a Bolsa- Atleta será cancelada. 



7. Prestação de Contas e Regularização da Bolsa
1. O Atleta beneficiado deve apresentar as contas no Prazo de 30 

dias apos receber a última parcela, ao Serviço Central do 

Desporto. 

2.  A prestação da contas deve constar: 

a) Declaração da entidade desportiva/ instituição de ensino , na 

categoria do atleta de formação; 

b) Declaração emitido do Serviço Central do Desporto 
atestando o Atleta: 

✓ Manteve –se regularmente inscrito junto do mesmo; 

✓ Participou  nas competições  oficialmente reconhecidas, 

especificando a data, local e os resultados obtidos.



7. Prestação de Contas e Regularização da Bolsa/Cont

3. Caso que a prestação das contas não seja entregue no Prazo, ou 

as contas não tenham sido aprovada, a BOLSA NÃO SERÁ 
RENOVADA,  até seja regularizada a pendência . 

4.  A não aprovação de contas obriga o atleta ou responsável a 

restituir os valores recebidos indevidamente . 



8. Considerações finais (Impactos):

• O regime da Bolsa- Atleta constitui um meio de 

patrocínio individualmente concedido, em jeito de apoio 

, aos atletas  em competições nacionais e 

internacionais, no âmbito das suas modalidades; 

•  O presente diploma distingue , com precisão, os 

diferentes níveis de atletas e as condições inerentes a 

cada um dos níveis;   



8. Considerações finais (Impactos):
• Permite aos atletas estudar, trabalhar e/ou dedicando à 

outros afazeres, a praticar o Desporto nas melhores 

condições;  

• Bolsa Atleta irá atrair mais jovens, raparigas e rapazes 

à pratica do Desporto ao mais alto nível;  

• Permitirá Cabo Verde formar novos campeões, com 

muitas possibilidades de participações em competições  

Africanos e Internacionais, Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos . 



VIII – Reunião do Conselho Nacional do Desporto – 8 de Novembro – Mindelo 

 Socialização do Diploma “Regime Jurídico da Bolsa 

Atleta”: 

• CNS -  Presidente da Mesa, concluiu que não havia 

consenso quanto a forma do Diploma, induzindo 

algumas dúvidas; 

• Tendo por isso proposto que os participantes se 

refletissem sobre o assunto e que enviassem os 

subsídios num prazo de um mês; 

• Aguardamos Regulamentação do diploma Bolsa- Atleta. 



“Promover o Desporto, Engradecer 
Cabo Verde!” 

MUITO OBRIGADO(A)!...

MINISTÉRIO DO DESPORTO 


