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Editorial

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) per-
fez, no dia 23 de Fevereiro de 2006,
34 anos.
PARABÉNS e FELICIDADES são os
termos usuais nestas situações.
Parece legítimo, por isso, torná-los
extensivos ao SJPF. 
Dar os PARABÉNS implica, no
entanto, mais do que celebrar uma
data, evocar o passado. Um passa-
do já longo e rico em termos das
experiências vividas, sempre pau-
tadas pelo lema matricial da defesa
dos interesses dos jogadores profis-
sionais de futebol e, conexamente,
do desporto em geral.
Ora, isso só foi possível com o tra-
balho empenhado de um já vastíssi-
mo número de pessoas, que,  ao

longo dos anos, e em várias ver-
tentes funcionais, deram corpo e
alma ao SJPF.
Não sendo este o espaço adequado
para uma enumeração exaustiva, os
parabéns apresentados ao SJPF
serão por todas elas inteiramente
merecidos.
Formular votos de FELICIDADES
perspectiva, por sua vez, a conse-
cução dos objectivos subjacentes às
múltiplas actividades desenvolvidas
pelo SJPF.
Neste domínio, não poderá esque-
cer-se que o SJPF ocupa uma
posição relevante nas estruturas do
desporto, tanto a nível nacional
como internacional, pelo que os
desafios são enormes e as responsa-
bilidades acrescidas.
Assim sendo, para que os votos de
felicidades se concretizem, indis-
pensável será a participação activa,
não só dos titulares dos cargos soci-

ais como de todos os associados e
trabalhadores do SJPF.
Neste contexto, a experiência e o
empenho permanente alimentam a
esperança num futuro digno e
gratificante para o jogador profis-
sional de futebol.

A força do passado
e do presente 

alicerça futuro

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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Por ocasião de mais um
aniversário do SJPF, Joaquim

Evangelista aborda o pre-
sente e projecta o futuro.
Fala do estado do futebol

português e do papel que o
futebolista deve assumir na

reforma do futebol por-
tuguês. "O jogador é o

agente da mudança", refere,
manifestando-se esperança-
do que o Governo interven-

ha. O presidente do SJPF
critica os dirigentes de

clubes/SAD's  pelo incumpri-
mento salarial e outros atro-

pelos à lei, como o "black-
out", a colocação de atletas

a treinarem à parte do
plantel e a instauração de

processos disciplinares abu-
sivos. Entende que estas

situações devem ser denun-
ciadas pelos jogadores,

muitas vezes o elo mais
fraco na relação laboral.

Evangelista classifica o ano
de 2005 de "dramático", mas

ressalva que a consciência
de classe reforçou-se com as

situações vividas no V.
Setúbal, no Estoril, na AD
Ovarense, no Marco e no

Portimonense.

"Os jogadores devem assumir
que são os agentes da mudança"

Joaquim Evangelista 

– 34 anos de vida. Ao longo da
sua existência, o SJPF ganhou
espaço de intervenção. No pas-
sado como no presente, a força
adquirida é um factor impor-
tante para o futuro?
–  O reconhecimento do SJPF é
importante, mas quanto mais é
reconhecido o seu papel na estrutu-
ra do futebol português, maiores
são as responsabili-
dades e os desafios.
De facto, o espaço de
intervenção granjeado
ao longo destes 34
anos é a pedra angu-
lar do presente. 
Importa destacar o
papel dos meus ante-
cessores, que, em cir-
cunstâncias difíceis,
conduziram este pro-
jecto. Pela relação
mais estreita com o
anterior presidente,
António Carraça, não
posso deixar de
aplaudir o seu trabalho. A interna-
cionalização do SJPF e a sua pre-
sença activa na FIFPro permitiu-lhe
ocupar um papel central na dis-
cussão dos problemas. 
Hoje, o SJPF assume um papel pre-
ponderante, quer no plano
nacional, quer internacional.
Importa referir, no entanto que,
assumindo a defesa intransigente
do jogador, não deixamos de ter

uma preocupação geral com o fute-
bol e o desporto.
Nos planos nacional e interna-
cional, o SJPF é visto como um par-
ceiro válido, estando representado
em várias estruturas: FIFPro, FIFA,
UEFA CNVD, CSD, etc... Enfim,
ocupa, por mérito próprio, lugares
de destaque. 
Infelizmente, isto não significa que

o jogador não tenha
mais e novos proble-
mas. Com efeito, o
jogador, principal
agente e protagonista
do espectáculo, con-
tinua a não ter o
correlativo e devido
reconhecimento.
Desenvolvendo uma
actividade de desgas-
te rápido e de curta
duração, deverá, por
isso, gozar de trata-
mento adequado.
Sucede, porém, que o
que se verifica é o

contrário, pois os jogadores não
estão defendidos no domínio da
sua formação escolar, profissional e
académica, passam por situações
de acrescida dificuldade decorrente
do incumprimento salarial e não
gozam de regimes de Segurança
Social e fiscal ajustados. Também
são destinatários de falsas expecta-

"O futebolista 
português 

deve caminhar 
para uma maior 

representatividade 
nos órgãos 
nacionais 

e internacionais 
do futebol"

AFIRMAÇÃO



"Hoje, o SJPF assume
um papel preponderante, 
quer no plano nacional, 
quer internacional"

.........................................

"O jogador de futebol, 
como principal agente 
e protagonista 
do espectáculo, 
continua a não ter 
o correlativo e devido
reconhecimento 
pelo importante papel 
que desempenha"

.........................................

“Todos têm de dar 
o seu contributo, 
independentemente 
de serem jogadores
de selecção 
ou da III Divisão”

.........................................

"Preocupa-me 
que, muitas vezes,
alguns jogadores 
estejam alheados"



tivas no exercício da profissão, com
consequências, nomeadamente ao
nível da protecção social.
–  Então, há ainda por muito
para fazer?
–  Decorre da constatação dos
problemas enunciados que, na ver-
dade, há ainda longo e árduo ca-
minho a trilhar. Aliás, existem
matérias básicas para os jogadores
que ainda não estão reconhecidas,
coisas tão simples como o paga-
mento do salário a tempo e horas,
as condições de trabalho e a liber-
dade de expressão. O
plano de acção do
SJPF para 2006 con-
templa os domínios
onde importa actuar,
definindo-se direc-
trizes e metas a atin-
gir.
–  O que é que se
preconiza para
ultrapassar estes
problemas com que
o jogador se
debate?
–  O lema da minha
candidatura foi, e é, "Unir,
Responsabilizar e Humanizar".
Significa isto que os objectivos pro-
postos, independemente da von-
tade inequívoca do presidente do
SJPF, só serão atingidos se, de uma
vez por todas, os jogadores
assumirem que são eles próprios os
agentes da mudança. Esta con-
sciência de classe, que se revelou a
propósito das situações verificadas
no V. Setúbal, na Ovarense, no
Marco, no Estoril e no
Portimonense, começa a dar frutos
e a incomodar aqueles que estavam
habituados a ver no jogador um

simples assalariado, a quem só
cabia deveres.
–  Como se consegue congre-
grar os jogadores à volta de um
projecto?
–  É verdade que o jogador assume,
normalmente, uma posição egoísta
no fenómeno desportivo, preocu-
pando-se, essencialmente, com a
sua situação, convencido de que os
problemas só acontecem aos ou-
tros. Aliás, a própria sociedade 
caracteriza-se do mesmo modo.
Neste tempo de mudança, verifi-
camos que qualquer um de nós, em
particular no futebol, é valorizado

ou subestimado num
ápice, independente-
mente do seu real
valor e do seu papel.
Quero com isto dizer
que os problemas
com que uns hoje se
deparam podem
amanhã atingir out-
ros. Assim sendo,
todos têm de dar o
seu contributo, inde-
pendentemente de
serem jogadores de
selecção ou da III

Divisão. A so-lidariedade não se
quantifica, é um acto gratuito, em
que cada um contribui na exacta
medida das suas possibilidades.
–  Falta então uma voz mais acti-
va do jogador? 
–  Concerteza que sim. O jogador
tem de ter a consciência de que
quando o SJPF toma uma posição,
apesar de esta traduzir a vontade
dos futebolistas, ela só será reforça-
da e eficaz se, ao mesmo tempo,
eles próprios a reiterarem.
Preocupa-me que, muitas vezes,
alguns jogadores estejam alhea-
dos e até que outros, sem nada

terem a provar ao futebol por-
tuguês, aceitem a imposição dos
clubes, como a de não falarem. O
"blackout" é uma afronta à 
dignidade humana, com a qual
não se pode pactuar. Reconheço
que, às vezes, fruto do desequíli-
brio da relação laboral, alguns
jogadores aceitem esta imposição,
mas constitui um dever de todos
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Conferência de imprensa com
plantel do V. Setúbal, com os
jogadores a anunciarem uma
posição de força por causa de
salários em atraso

"O espaço
de intervenção

granjeado  
ao longo

destes 34 anos
é a pedra angular

do presente"

INTERVENÇÃO



Abril

"É verdade que o jogador 
assume, normalmente,
uma posição egoísta
no fenómeno desportivo"

.........................................

"Existem matérias básicas
para os jogadores 
que ainda não estão
reconhecidas, coisas 
tão simples como 
o pagamento do salário
a tempo e horas, 
as condições de trabalho 
e a liberdade de
expressão"

.........................................

"Assumimos a defesa
intransigente do jogador, 
mas não deixamos 
de ter uma preocupação 
geral com o futebol 
e o desporto"

.........................................

"Os jogadores 
não estão defendidos 
no domínio 
da formação escolar,
profissional e académica"

denunciá-la até à sua erradicação.
–  A intervenção do jogador tem
de ser diária?
– O jogador, pelo papel que ocupa
na sociedade, deve pautar a sua
intervenção pela actuação perma-
nente, ora denunciando, ora ana-
lisando, ora propondo, ora decidin-
do. O futebolista português deve
caminhar para uma maior represen-

tatividade nos órgãos do futebol
nacionais e internacionais. 
Atente-se, nomeadamente, aos
casos de Platini, Beckenbauer,
Valdano e Butrageño. Estes exem-
plos também podem, e devem, ser
uma realidade no futebol por-
tuguês. É um objectivo que me
proponho enquanto presidente do
SJPF.



–  O futebol português está mal?
–  Como se costuma dizer, a evidên-
cia não carece de demonstração.O
futebol português enferma de graves
problemas estruturais, relevando,
entre outros, a falência do modelo de
gestão, a desresponsabilização dos
dirigentes, o alheamento dos respon-
sáveis das estruturas superiores e a
confusão entre o desporto profis-
sional e não profissional.
Mas outros aspectos ganham tam-
bém grande acuidade, como sejam:
a falência do actual modelo de
competições, o incumprimento
salarial, a falência de clubes/SAD's,

o aumento
do desem-
prego, a
crise na ar-
b i t ragem,
as relações
entre a po-
lítica e o fu-
tebol, o a-

fastamento das pessoas dos palcos
desportivos e o aumento da sinis-
tralidade desportiva.
– Deve o Governo intervir?
– O Governo tem reclamado essa
responsabilidade. Organizou e pro-
moveu um congresso, o maior e
com maior duração da história do
futebol português. A coragem do
Governo em intervir no futebol
deve ser proporcional à grandeza
do congresso.
– Qual é a sensibilidade dos
restantes agentes quanto à
reforma do futebol português?
– A FPF e a Liga, salvo o devido

respeito, estão mais preocupadas
com o acessório do que com o
essencial. Enquanto discutem as
questões formais de quem é quem
no futebol português, os problemas
agravam-se e não se vislumbram
soluções.
– Considera que a FPF e a Liga de
Clubes de costas voltadas é per-
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"A coragem do Governo !
deve ser proporcional à  !

– Em que domínios os jogadores
reclamam intervenção imediata?
– Um dos problemas que mais  pre-
ocupa os jogadores é  o do incum-
primento salarial. Os jogadores que-
rem,  e têm direito, a uma resposta. 
Para o SJPF, o problema terminava
já esta época, ou seja: para a pró-
xima época, os clubes deveriam
apresentar garantias bancárias que
salvaguardassem o pagamento dos
salários, cabendo-lhes, durante e
no final da época, demonstrar que
a situação se encontra regularizada 
Se isso não se verificasse, os
clubes/SAD's incumpridores deve-
riam ser sancionados com a despro-
moção de escalão. 
Desta forma, resolviam-se dois
problemas: o do incumprimento e
o da ausência de verdade desporti-
va nas competições.
– Mas isso pressupõe alteração
regulamentar...
– Acreditar que os incumpridores
vão aprovar medidas desta na-
tureza é utópico. Essa reforma só
pode ser feita pelo poder político,
ou seja, de maneira semelhante ao
que foi feito em Espanha. 
Tem de se legislar sobre a matéria
e, aqui, duas atitudes podem ser
tomadas: aceitar  as regras, signifi-
cando com isso que se pretende
uma competição séria onde impera
a verdade desportiva; ou, pelo con-
trário, não aceitar, pactuando com
a anómala situação actual, de-
monstrativo de que não se está
interessado na mudança.

O exemplo
espanhol

"FPF deve
assumir papel
de liderança"

CONSTATAÇÃO



nicioso para o futebol?
– A FPF deve assumir um papel de
liderança do futebol português. O
papel e a valorização de um agente
não decorre daquilo que formal-
mente está incumbido de fazer,
mas daquilo que realmente faz.
A Liga de Clubes é o Orgão
Autónomo para o futebol profis-

sional, órgão esse que, neste
momento, não revela capacidade
de fazer a mudança que o futebol
necessita.
O que realmente importa é que a
FPF e a Liga actuem coordenada-
mente, de modo a superar vicissi-
tudes que, presentemente, existem
e assim contribuir eficazmente para
a solução dos problemas com que o
futebol se debate.
– Não há também que mudar as
mentalidades dos dirigentes?
– Muitos dos dirigentes que temos
e que conhecemos são os que
impõem o "blackout", colocam os
jogadores a treinar à parte, aplicam
multas abusivas, não pagam a
tempo e horas e, semanalmente,
ofendem a dignidade do profissio-
nal de futebol.
Isto leva a concluir que o jogador
assume um papel nuclear na
reforma do futebol português,
porque é de todos os agentes
aquele que mais tem contribuído
para a elevação do debate e da
reflexão que o futebol necessita,
preconizando medidas concretas
e praticáveis.
Existe uma cultura institucionaliza-
da de poder, traduzida em atitudes
que, em vez de servir o futebol, se
aproveita do futebol, para tirar van-
tagens pessoais. O SJPF preconiza
que quem vem para o futebol não é
para se servir, mas para servir e isto,
de facto, muitas vezes não sucede.
Facto ilustrativo desta realidade é o
de uma indústria que gera milhões
está falida.

“A Liga de Clubes
é o Orgão Autónomo 
para o futebol 
profissional, 
que, neste momento, 
não revela capacidade 
de fazer a mudança
que o futebol necessita”

.........................................

“O que realmente importa 
é que a FPF e a Liga 
actuem coordenadamente, 
de modo a superar 
vicissitudes que existem 
e assim contribuir
eficazmente para a solução
dos problemas com 
que o futebol se debate”

.........................................

“Quem vem 
para o futebol 
não é para se servir, 
mas para servir”

.........................................

"O futebol português 
enferma de problemas
estruturais"

Prémios

! em intervir no futebol
!grandeza do congresso"
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"2005 foi dramático
para futebol português"

– O ano de 2005
para o futebol
português?
– De facto, 2005
foi dramático. Foi
mau para os
jogadores, para
os clubes e,
como tal, para o
desporto. Con-
comitantemente,
face à conjuntura
económca adver-
sa, verificou-se a
falência de clu-
bes/SAD's e a
extinção do fute-
bol profissional
em vários clubes.
Esta última si-
tuação ocorreu no Alverca, no
Salgueiros, no Felgueiras e no Ac.
Viseu. Além disso, surgiu o
incumprimento salarial  no V.
Setúbal, no Estoril, na AD Ovarense,
no Marco e no Portimonense. 
Mas estes casos não são únicos e,
eventualmente, os mais graves. A
solução é constantemente adiada.
Os jogadores não denunciam a si-
tuação porque dão o benefício da
dúvida aos dirigentes e pensam que
se valorizam profissionalmente se
jogarem. Esse é o dilema de muitos
jogadores e o argumento que
muitos dirigentes usam para man-
ter os atletas reféns do incumpri-
mento salarial.
A partir de Março, vamos assistir ao
drama dos jogadores que acabam
por denunciar estas situações e, no
final da época, o
incumprimento salarial
será realidade
incontornável. Basta
recordar que, no
termo da época passa-
da, 80 por cento dos
clubes das provas da
Liga tinham ordena-
dos em atraso e o
incumprimento as-
cendia a 90 por cento
nas competições não

profissionais. 
– A relação laboral é desequili-
brada?
– Os jogadores são a parte mais
fraca e muitos preferem aceitar tra-
balhar em condições desvantajosas
a denunciar as tropelias dos diri-
gentes, que pensam que os atletas
têm apenas deveres e não direitos.
E os jogadores não agem muitas
vezes por pensarem que se o fize-
rem estão a contribuir para o
agravamento da sua situação pes-
soal e profissional. 
Para se ter uma ideia de quanto o
ano anterior foi dramático, o apoio
financeiro do SJPF, disponibilizado
através do Fundo de Solidariedade,
aumentou cerca de 52 por cento
relativamente a 2005, ou seja: fa-
cultou-se a jogadores em situação

precária verba na
ordem dos 50 mil
euros, mais 17 mil
euros do que em 2004.
E em 2003 já tinha esta
verba se fixado em 17
mil euros. 
Por outro lado, no que
concerne ao apoio
jurídico, também este
se traduziu na dupli-
cação do valor refrente
ao ano de 2004.

O envolvimento

dos jogadores

da selecção
– Que papel devem ter os
jogadores da selecção e aqueles
que actuam em clubes no
estrangeiro?
– Já tive oportunidade de dizer que
esses jogadores têm de ser o pólo
aglutinador, à volta dos quais nos
devemos mobilizar. O SJPF tem
procurado uma relação/colabo-
ração estreita. 
Aliás, ainda no último estágio da
principal selecção, estive presente,
dialogando com os jogadores,
antes da partida para a Alemanha. 
Um dos temas fundamentais rela-
ciona-se com o Fundo de So-
lidariedade destinado a acorrer às
situações graves, nomeadamente
as decorrentes do incumprimento
salarial.
–   E qual tem sido a resposta
deles?
–  Tem havido disponibilidade ime-
diata e incondicional para, através
de acções comerciais, afectar ver-
bas ao Fundo de Solidaridade e,
desta forma, contribuirem para a
minimização dos problemas. 
São actos desta grandeza, muitas
vezes desconhecidos, que reforçam
o sentimento de classe. 
Ao referir isto, paralelamente,
quero chamar também a atenção
daqueles que criticam os joga-
dores de mais sucesso, imputan-
do-lhes a responsabilidade pelo
insucesso de outros, como se as
causas deste se fundassem no
êxito dos primeiros. 
Relembro que a maioria destes
jogadores com presença assídua
na selecção e que actuam no
estrangeiro conquistou o seu
sucesso com muito suor, trabalho
e dedicação.
E, como se disse, não voltam as
costas nas situações em que é pre-
ciso efectivar a solidariedade. 

Plantel do Estoril foi
afectado por salários em atraso

"No final
da época,

o incumprimento
salarial será
realidade

incontornável"

REALIDADE



Agosto

Casa do Futebolista 
e uma nova sede

– O que o SJPF projecta a breve
trecho?
–  Há dois projectos de grande
importância. Um é a Casa do
Futebolista e outro é a nova sede
do SJPF pelas vantagens que daí
advirão para a consecussão do
objectivo matricial consignado ao
SJPF: a defesa dos interesses colec-
tivos dos jogadores
– Internamente, o esforço tem
sido para melhorar a qualidade
do apoio?
– Esse esforço é constante. A
Direcção, e demais órgãos sociais,
tem conjugado esforços no sentido
de assegurar um apoio efectivo aos
associados, nas mais diversas ver-
tentes. Em 2005, estivemos presentes
onde foi mais importante, dando
expressão à máxima "Em Campo
pelos Jogadores". A todos dispensá-
mos a nossa atenção, independente-
mente da natureza dos problemas,

acompanhando nos mais momentos
mais difícieis João Manuel, Hugo
Cunha, Mauro Gama, Humberto
Miranda, José António, Sandro, Abel
Xavier, Nuno Assis, Rui Óscar, Miguel,
Costinha, Nuno Valente, Postiga e
Jorge Costa. Como também o fize-
mos com os plantéis do V. Setúbal, da
AD Ovarense, do Marco, do Estoril e
do Portimonense. Ao fazê-lo, cumpri-
mos um dever indeclinável, resta-nos,
por isso, apelar à participação efectiva
dos associados na vida do SJPF.

"A Direcção, e demais
órgãos sociais, 
tem conjugado esforços
no sentido de assegurar 
um apoio efectivo 
aos associados, 
nas mais diversas vertentes.

.........................................

"Em 2005, estivemos
presentes onde foi mais
importante, dando 
expressão à máxima 
"Em Campo pelos 
Jogadores". A todos
dispensámos 
a nossa atenção, 
independentemente 
da natureza 
dos problemas" 

Humberto Miranda é exemplo
da atenção dispensada pelo SJPF
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O Sindicato 

De Jorge Sampaio
ao "caso Saltillo"

Breve resenha histórica

O processo de constituição do SJPF
foi iniciado em 1968, com Jorge
Sampaio, convidado por António
Simões, encarregue de elaborar os
estatutos e de discutir com o Estado
Novo a formalização da estrutura
sindical.
A 23 de Fevereiro de 1972, depois da
autorização do Governo de Marcelo
Caetano, é constituído o SJPF, com a
primeira comissão directiva a ser
composta por Artur Jorge, Eusébio,
António Simões, Fernando Peres,
Rolando, Manuel Pedro Gomes e
João Barnabé, entre outros. 
Na primeira reunião da comissão
directiva fixou-se o preço da quotiza-
ção, estabelecendo-se que auferir
um vencimento superior a dois mil
escudos era a condição para se con-
siderar profissional de futebol. Como
as remunerações diferiam, o valor

das quotas mensal
situou-se entre os 35 e
os 50 escudos.
Após a criação do
SJPF, numa altura em
que vigorava a Lei de
Opção, Jorge Sam-
paio, um fervoroso
oposicionista ao re-
gime marcelista, aban-
donou a estrutura,
sendo substituído por
Jorge Santos, também
licenciado em Direito.
Conotado com a opo-
sição ao regime
marcelista, Jorge Sampaio cedeu o
lugar ao também causídico Jorge
Santos logo após a autorização do
Governo para a constituição do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol. 

A abertura na sociedade
portuguesa resultante da
queda do regime fascista,
a 25 de Abril de 1974,
permitiu ao SJPF consti-
tuir-se como um espaço
de afirmação dos profis-
sionais de futebol.
No entanto, uma mu-
dança profunda operou-
-se a partir do Mundial de
1986, no México, com os
jogadores da selecção
nacional a protagoni-
zarem o "Caso Saltillo". 
A partir de 1993, com

José Couceiro na presidência, a estru-
tura do SJPF profissionalizou-se. O
organismo ganhou espaço interventi-
vo e um peso institucional junto de
instituições governamentais e outros
agentes do futebol português.
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nas origens do SJPF



Os rostos do SJPF 
no quotidiano

Tozé e Carlos Pedro, delegados há uma década

Tozé e Carlos Pedro exercem a
função de delegados há uma déca-
da. Eles são o rosto do SJPF no quo-
tidiano, contactando os jogadores
de Norte a Sul do país, sempre com
a mesma disponibilidade.
Nas visitas que Tozé, delegado da
região Sul, e Carlos Pedro, da zona
Centro e Norte, realizam diariamente
aos plantéis ressaltam experiências
gratificantes no contacto com os
jogadores, independentemente de
serem ou não filiados no SJPF. 
"A amizade com os jogadores é o
mais importante desta actividade. E
não há nada melhor do que isso",
refere Carlos Pedro, que abando-
nou a prática do futebol na época
passada, no CD Tondela, depois de
passagens pelo Santa Combadense
e Ac. Viseu e por experiências nos
Estados Unidos, tendo representa-
do as equipas de Penn-Jersey
Spirits, de uma filial do FC Porto em
Newark e do Newark Tigers.
Tozé ressalva "a confiança" que os
jogadores depositam no delegado
do SJPF. "É importante eles saberem
que podem confiar em nós, que os
delegados do SJPF estão no terreno
para os ajudar em tudo o que for
necessário", afirma o antigo fute-
bolista, com percurso no Benfica, no
Marítimo, na Académica, no Leixões,
no Torreense, no Barreirense e no
Atlético.
No exercício da actividade diária,
tanto Tozé, de 48 anos, como
Carlos Pedro, quase a completar 40
anos, aludem à "receptividade dos
jogadores" e, como salienta o dele-
gado da região Centro e Norte, até
"reconhecem que o trabalho de
delegado não é fácil e aceitam sem-
pre bem".
"Como já andamos há muitos anos
no terreno, a nossa função é aceite
pelos jogadores. E criamos empatia,
o que facilita a mensagem que se

pretende fazer passar", observa
Tozé, acrescentando: "Tentamos
ter uma intervenção construtiva
junto dos jogadores".

SEMPRE PRESENTES. Mesmo que
em situações pontuais tenham feito
parte dos órgãos sociais do SJPF, os
dois delegados sempre exerceram
esta função, reconhecendo que, ao
longo do anos, tem existido uma
evolução quanto à intervenção da
estrutura sindical.
"Nota-se que, realmente, os
jogadores tem vindo a aderir mais e
a perceber que o SJPF tem um papel
importante, para resolver os proble-
mas deles", declara Tozé, enquanto
Carlos Pedro menciona o facto de
"os jogadores entenderem que
estamos sempre ao lado deles, a
qualquer hora".

"Já houve casos de jogadores que
telefonaram à meia noite. Eles
sabem que nós estamos sempre
disponíveis. Somos o elo de ligação
diário do SJPF com os jogadores,
filiados ou não, e eles sabem que
podem sempre contar connosco.
Mesmo que tenham dúvidas que
nós não saibamos, encaminhamos a
questão, no sentido de resolver-se o
problema", diz Carlos Pedro.
Quanto à matéria que mais vezes é
focada pelos jogadores no contacto
com os delegados do SJPF, Tozé e
Carlos Pedro não têm dúvidas ao
referir o incumprimento salarial. 
"Não receber o ordenado, no final
de cada mês, é uma grande preocu-
pação dos jogadores e, infeliz-
mente, actualmente esta situação
verifica-se muito em alguns
clubes", acentua Tozé. 

Tozé e Carlos Pedro: sempre em campo pelos jogadores
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Tributação Autónoma ou Englobamento são as opções

Apoio no preenchimento
da declaração de rendimentos

O prazo para entrega do Modelo 3
do IRS expira a 15 de Março (con-
tribuintes com contrato de traba-
lho) e o SJPF disponibiliza aos asso-
ciados apoio no preenchimento da
declaração de rendimentos.
Para beneficiar deste serviço
prestado pelo SJPF, o associado
pode colocar as suas dúvidas quan-

to ao preenchimento da declaração
de rendimentos através dos contac-
tos telefónico e electrónico.
Em conformidade com o Regime de
Enquadramento dos Agentes
Desportivos (Art.º 3.º - A do Código
do IRS), o contribuinte tem duas
opções quanto à declaração dos
rendimentos auferidos em 2005
pela actividade desportiva: Tri-
butação Autónoma ou Englo-
bamento. Qualquer que seja a sua
escolha, a taxa de retenção difere
nos dois regimes.
A Tributação Autónoma, com uma
taxa de 22 por cento de retenção
na fonte, permite a separação dos

rendimentos da actividade des-
portiva resultantes de contrato de
trabalho ou no regime de
prestação de serviços (recibo
verde), para serem tributados
autonomamente. 
No Englobamento, que permite a
dedução a 100 por cento de

prémios de seguro de doença, de
acidentes pessoais e de vida, o con-
tribuinte pode juntar os rendimen-
tos que resultam da actividade
desportiva com outros. A retenção
na fonte é realizada nos termos
gerais, de acordo com o Decreto-
Lei n.º 42.º/91, de 22 de Janeiro.

Estas páginas constituem espaço privilegiado dos associados. Nelas se divul-
gam benefícios emergentes de acordos para o efeito celebrados, por um lado,
servindo, por outro, como "campo" de formulação de opiniões sobre matérias
de interesse, sobretudo colectivo. Todas as opiniões serão bem acolhidas,
embora ao SJPF se reserve o direito de selecção, por escassez de espaço.
Colabora. Contacta-nos através de carta, fax ou correio electrónico, mencio-
nando sempre o nome e o número de associado.

&acordos
benefícios

Espaço
dos 

sócios

Retenção na fonte
DL 42/91, de 22.01

Taxa normal 

Dedução a 100%
prémios de seguro

TRIBUTAÇÃO
AUTÓNOMA

ENGLOBAMENTO

Retenção 20%

80% taxa normal

Dedução:
• Pagamentos

por conta
• Importâncias

retidas na fonte



Visto de trabalho
O gabinete jurídico esclarece

Quer vender o seu telemóvel? Pretende trocar de
automóvel?
Deseja transaccionar outros bens? Neste espaço vai ter
oportunidade de concretizar os seus negócios.
Contacte-nos por carta, por fax ou por endereço elec-
trónico, indicando sempre o nome número de sócio.
localidade onde reside e o contacto telefónico. 

Rua Nova do Almada, Nº11, 
3º Direito
1200-288 Lisboa

espacosocios@sjpf.pt
sjpf@sjpf.pt
Tel: 21 321 95 90
Fax: 21 343 10 61

www.sjpf.pt

Classificados

– Se um jogador estrangeiro
receber convite para traba-
lhar em Portugal, o que tem
de fazer quanto ao visto de
trabalho?

MÁRCIO ATHAÍDE (BRASIL)

– Verifica-se, com frequência, o
impedimento de entrada em ter-
ritório nacional de jogadores profis-
sionais de futebol, pelo facto de
não preencherem os requisitos
legalmente exigidos. O Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras alertou
para este problema, através de

comunicação dirigida à LPFP.
Entende o SJPF elucidar, igualmente,
os seus associados, prestando as
informações que considera rele-
vantes à luz da legislação aplicável.

Assim:
1. Os atletas profissionais de fute-
bol, nacionais de países que não
integrem a União Europeia, sempre
que se apresentarem numa fron-
teira para entrar em território
nacional, com a finalidade de iniciar
a sua actividade ao serviço de um
clube, deverão cumprir todos os
requisitos previstos na legislação
nacional que regula a entrada, per-
manência e afastamento de
cidadãos estrangeiros. 

2. Existem quatro tipos de visto de
trabalho, sendo o adequado ao
exercício da actividade profissional
no âmbito do desporto a do Tipo I.
Assim, o jogador profissional de
futebol necessita de obter um visto
de trabalho, que lhe permite a
entrada em território português,
para o exercício da actividade profis-
sional, por um máximo de três anos.
3. O pedido de visto deverá ser for-
mulado numa missão diplomática ou
posto consular no estrangeiro, antes
da entrada em território nacional.
4. Acontece, com muita frequência,
se não na grande maioria dos casos,
jogadores profissionais de futebol
entrarem em território nacional sem
visto de trabalho. Ora, a isenção de
visto consular aplica-se apenas às
viagens de  curta duração,  com a
finalidade de turismo ou negócios,
pelo que, reitera-se, os atletas que
pretendem entrar em Portugal, para
exercício da actividade profissional
de futebol, deverão, previamente,
dirigir-se a uma missão diplomática
ou consular no estrangeiro, a fim de
requerem o visto de trabalho. 
5. O pedido de visto deverá ser
instruído com os seguintes docu-
mentos: Formulário devidamente
preenchido e assinado pelo requer-
ente; duas fotografias tipo passe, a
cores e fundo liso; documento de
viagem válido; documento pro-
batório da finalidade da viagem;
comprovativo das condições de alo-
jamento; comprovativo dos meios
de subsistência ou apresentação de
termo de responsabilidade por
cidadão     português ou estrangeiro

residente em território nacional,
que garanta a alimentação e aloja-
mento do interessado durante a sua
estada, emitido em impresso
próprio e autenticado pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF);
certificado de registo criminal -
estada requerida superior a 90 dias;
atestado Médico -  estada requerida
superior a 90 dias; seguro de saúde
(*); autorização para viajar (conferi-
da por quem exerce o poder pater-
nal) para os menores de 18 anos;
promessa de contrato de trabalho
assinada por ambas as partes. 

(*) No que concerne ao seguro de saúde impor-

ta esclarecer que, no estrito cumprimento das

regras da União Europeia - Decisão do Conselho

de 22.12.03 -, é exigido a qualquer cidadão

estrangeiro sujeito a visto de curta duração

um seguro de saúde, individual ou colectivo,

que permita cobrir as despesas eventualmente

decorrentes de um repatriamento por razões

médicas, de assistência médica urgente e/ou

cuidados hospitalares urgentes.

O seguro deverá ser subscrito no Estado de residên-

cia. Na impossibilidade de tal ser feito, poderá ser

subscrito pela pessoa que convida o requerente, no

seu próprio local de residência, devendo ser válido

para todos os Estados Schengen, sendo a cobertu-

ra mínima de 30 000 euros. 

O seguro de saúde é documento também

exigido para a instrução de pedidos de visto

de longa duração sempre que a estada seja

superior a 90 dias. Mas, também em relação a

estes vistos, se prevê a possibilidade do seguro

ser subscrito após entrada em território nacional,

desde que fique provada a impossibilidade da

sua obtenção no país de origem.

João Nogueira da Rocha

&perguntas
e respostas



Prémios
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Liedson, distinguido com o troféu
"Jogador do Mês" de Janeiro, dedi-
cou o galardão instituído pelo SJPF
à equipa do Sporting. "Sem os
meus companheiros, não o teria
ganho e, por isso, dedico este
prémio a eles", referiu o avançado
brasileiro na entrega da peça em
vidro, em Alcochete. 
Depois da cerimónia, a entrega do
troféu a ser feita por Tozé, o jogador
do Sporting revelou estar "muito
feliz" pela conquista do préio, insti-
tuído mensalmente com a colabo-
ração de Holmes Place Health Clubs
e de A Montra do Vidro.
"É importante ganhar este prémio
significativo e que foi possível ga-
nhar graças ao trabalho do grupo",
acrescentou Liedson, que, pela
primeira vez, recebe o prémio, uma
peça em vidro original idealizada
pelo artista plástico Luiz Costa e
concebida artesanalmente por
Armindo Martins e Celso Martins,
de A Montra do Vidro, em Maceira,
localidade próxima de Leiria.

Entretanto, o premiado de
Fevereiro é João Vieira Pinto. O
jogador do Boavista concluíu o
mês com 70 pontos acumulados,
mais três do que João Moutinho,
do Sporting. 
Quanto ao prémio "Fair-Play"
Colectivo, a equipa do Sp. Braga foi

a mais disciplinada da Liga
Betandwin na globalidade dos
jogos da competição realizados no
segundo mês deste ano. É a segun-
da vez que o conjunto bracarense
conquista o prémio nesta tempora-
da, reportando-se a primeira vez a
Dezembro de 2005.

Liedson dedica troféu à equipa

Tozé entrega troféu em vidro a Liedson
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Notícias

Alexandre:
mil jogos no Varzim
Alexandre completou o milésimo
jogo com a camisola do Varzim, na
recepção do clube poveiro ao
Leixões, em jogo da 22.ª jornada da 

Liga de Honra.
Um feito assinalável 

de um defesa que
nunca defendeu outro

emblema, apesar de ter
assinado dois pré-con-

tratos com o FC Porto.

Portimonense com salários em atraso

Greve chegou a ser convocada
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O atraso de dois meses na liqui-
dação dos vencimentos levou os
atletas do Portimonense a avançar
com o aviso prévio de greve para o
jogo com o Desp. Chaves.
O plantel reuniu com o SJPF e deu
um prazo à Direcção, mas, como

não foram regularizadas as dívidas,
a decisão de paralisar foi inevitável.
Contudo, a greve foi desconvocada,
co cada um dos atletas a receber dois
cheques, um para depositar na
segunda-feira seguinte e o outro pré- 
-datado, para 20 de Março.

Atletas do Portimonense reuniram com o SJPF
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Emanuel Medeiros aborda
relação entre ligas e sindicatos

O SJPF apresentou,
no encerramento do
Congresso de Des-
porto, realizado no
Centro de Congres-
sos do Estoril, um
conjunto de medidas
para a reforma do
futebol português,
num documento inti-
tulado "Medidas
Inadiáveis na Óptica
do Jogador".
Entre outras mais
matérias que se colo-
cam com acuidade, o
documento elaborado pelo SJPF,
depois de um estudo aprofundado,
propõe: a definição de um regime
de incompatibilidades dos diri-

gentes e a inter-
venção na duração
dos mandatos destes;
a assumpção por
parte do Estado da
regulação do futebol;
a criação do Fundo de
Apoio do Atleta de
Alta Competição; a
adequação do regime
de Segurança Social
às características da
profissão de fute-
bolista, de desgaste
rápido e de curta
duração; e a qualifi-

cação dos jovens desportistas, no
sentido de uma preparação ade-
quada para quando entrarem no
mercado do trabalho.

Propostas para a reforma do futebol

SJPF propõe medidas
no Congresso de Desporto

FIFPro defende abolição
das janelas de transferências

A FIFPro defende a abolição das
janelas de transferências de atletas,
advogando a recuperação da si-
tuação anterior a 2001, em que a
inscrição de atletas ocorria em qual-
quer altura da época. 
"Em Janeiro, as muitas transferên-
cias começaram repentinamente.

Nenhuma justiça se faz aos regula-
mentos da União Europeia, em que
há livre circulação no trabalho. A
FIFPro é a favor da situação origi-
nal", afirma Theo van Seggelen,
secretário-geral do organismo a que
o SJPF está filiado que congrega as
associações de classe de 40 países.

O relacionamento entre ligas e sindi-
catos, quer no plano nacional quer
internacional, foi um dos temas abor-
dados por Emanuel Medeiros, direc-
tor-geral das Ligas Europeias, na
reunião que manteve com Joaquim
Evangelista, na sede do SJPF.

No encontro, que sucedeu ao de
Emanuel Medeiros com Durão
Barroso, presidente da Comissão
Europeia, sublinhou-se ainda a
necessidade de manter uma articu-
lação/colaboração com a FIFPro e
de prosseguir o Diálogo Social. 

Sub-21 conhecem
opositores no Europeu

O sorteio do Europeu de sub-21,
que vai decorrer de 23 de Maio a 4
de Junho, em Portugal, determinou
que a selecção nacional terá como
opositores, no Grupo A, a
Alemanha, a França e a Sérvia e
Montenegro. A Itália, detentora do
título de campeã, integra o Grupo
B, juntamente com Dinamarca,
Holanda e Ucrânia.

SJPF disponibiliza
apoio a Costinha

O SJPF disponibilizou apoio a
Costinha, afastado no Dínamo de
Moscoco devido a uma desin-
teligência com o técnico Yuri
Semin, no estágio que a equipa
russa realizou em Israel. "Se para
isso for solicitado, o SJPF prestará
todo o apoio jurídico a Costinha,
com quem estamos solidários",
disse Joaquim Evangelista. 

Atletas da Ovarense
exigem demissão

Em comunicado, os atletas da AD
Ovarense manifestaram-se "cansa-
dos de mentiras" e exigiram a de-
missão do presidente, porque, acen-
tuam, revela-se incapaz de resolver o
incumprimento salarial e de ultrapas-
sar a falta de médico e massagista.



Notícias

A UEFA apelou ao envolvimento de
jogadores, em particular os mais
mediáticos, na luta contra o racis-
mo no futebol. O pedido foi feito
na Conferência "Todos Contra o
Racismo", em Barcelona, promovi-
da no início de Fevereiro, em parce-
ria com o programa FARE (Football
Against Racism in Europe).
"Ajudar a correr com o racismo do
desporto é ajudar a que seja banido
da sociedade", referiu Lars-Christer
Olsson, director executivo da UEFA,
sustentando: "Não podemos ser
complacentes!" 
Joaquim Evangelista comungou da
mesma necessidade de tolerância
zero no racismo. "Os atletas são
parte importante neste combate
contra o racismo e todas as formas
de discriminação", sublinhou,
defendendo sanções duras.
O presidente do SJPF foi orador no
Seminário B - Sul da Europa. Com
uma exposição subordinada ao tema
"O Racismo no Futebol Português",
Joaquim Evangelista, que ofereceu a

Laporta camisola da campanha do
racismo do SJPF, dividiu a sua inter-
venção em quatro áreas: Portugal e
o Mundo, A Coexistência Multiracial
e Multicultural, o Combate ao
Racismo e o Incremento da
Integração e As Boas Práticas do
Sindicato Português e da FIFPro. (O
documento, editado em "Power-
Point",  encontra-se disponível para
consulta no portal do SJPF).
Numa conferência com a partici-
pação de cerca de três centenasde
personalidades ligadas ao futebol, a
Conferência da UEFA sobre o
Racismo dividiu-se em sessões
plenárias e seminários. Foram qua-
tro os seminários: Seminário A -
Europa Oriental e Central;
Seminário B - Sul da Europa;
Seminário C - Boas Práticas nos
clubes; e Seminário D - Outros tipos
de discriminação. 
Esta foi a segunda conferência da
UEFA sobre o Racismo. A  primeira
realizou-se em Londres, em Março
de 2003.

UEFA apela à intervenção
de atletas contra o racismo

Evangelista orador na Conferência em Barcelona

João Pinto e Baía
atingem marcas

João Vieira Pinto e Vítor Baía,
ambos dos órgãos sociais do SJPF,
atingiram, na jornada 24 da Liga
Betandwin, marcas pessoais de
relevo. Enquanto o "capitão" da
equipa do Boavista, a atravessar um
bom momento de forma, comple-
tou 100 jogos com a camisola de
"xadrez" no encontro com o Gil
Vicente, o guarda-redes do FC
Porto, o jogador com mais títulos
no mundo, cumpriu, na visita dos
portistas ao Estádio da Luz, o jogo
400 no principal campeonato por-
tuguês e na baliza dos "dragões".

Solidários
com Assis

Além de
disponib i -
lizar apoio
jurídico, o
SJPF mani-
festou soli-
dar iedade
para com o
benfiquista
Nuno Assis,
na sequên-
cia de um controlo anti-"doping"
positivo, que acusou um derivado
da nandrolona.
O jogador do Benfica, que reclam-
ou inocência, foi suspenso preven-
tivamente e incorre numa pena de
proibição de exercer a actividade
desportiva num período entre seis
meses e dois anos.
O teste de despistagem foi realiza-
do a 3 de Dezembro, após o jogo
que opôs o Benfica ao Marítimo,
referente à 13.ª jornada da Liga
Betandwin.

Laporta e Evangelista
comungam do mesmo
desígnio quanto ao racismo
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Declaração de rendimentos 2005
O SJPF presta apoio aos associados no preenchimento da declaração de rendi-
mentos relativos a 2005 (Modelo n.º 3 do IRS), cujo prazo de entrega termina
a 15 de Março para os contribuintes com contratos de trabalho. Se tiver dúvi-
das no preenchimento, contacte o SJPF, através do telefone 21 321 95 90 ou
através dos endereços electrónicos sjpf@sjpf.pt e espacosocios@sjpf.pt




