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Luís Costa

Um triste fim e um novo começo



Editorial

O nosso associado Abel Xavier,
como publicamente é sabido, repre-
sentou, a nível de clubes, o E.
Amadora, o Benfica, o Bari, o PSV,
o Oviedo,  o Galatasaray, o Ever-
ton,  o Liverpool, a AS Roma e o
Middlesbrough. A nível de selec-
ções foi internacional mais de 30
vezes, sendo Campeão Europeu de
Sub-16, Vice-Campeão da Europa
de Sub-17, Vice-Campeão da
Europa de Sub-18 e Campeão do
Mundo de Sub-20, além de ter par-
ticipado no Campeonato da Europa
de 2000 e no Campeonato do
Mundo de 2002.
No dia 29 de Setembro de 2005,
Abel Xavier participou no jogo que
se realizou na Grécia, entre o Skoda
Xanthi FC e o Middlesbrough FC, a
contar para a Taça UEFA, após o
qual foi submetido a testes de con-
trolo de dopagem que se revelaram
positivos.
Em 25 de Novembro de 2005, o
Comité de Controlo e Disciplina da
UEFA decidiu suspendê-lo pelo
período de 18 meses, a contar
desde 14 de Outubro de
2005.
O caso do Abel Xavier per-
mite explanar a posição
do SINDICATO e do seu
Presidente sobre o "do-
ping", em três vertentes,
que, embora  lógica e
cronologicamente dife-
rentes, não deixam de
entre si estar conexas.
Assim:

1. Combate pela saúde e ver-
dade desportiva 

Em primeiro lugar, cabe, à partida,
referir que o SINDICATO assumiu,
assume e assumirá combate perma-
nente ao "doping", já que, para
além da defesa da saúde dos
desportistas, propugna pela defesa
da ética e da verdade desportiva. 

2. Garantias de defesa

O cumprimento intransigente deste
princípio não obsta, antes impõe,
que  devem ser garantidos todos os
direitos de defesa tendentes ao
esclarecimento cabal das circuns-
tâncias, para obviar que o bom
nome, em termos pessoais e profis-
sionais, seja precipitada e injusta-
mente posto em causa. 

3. Medida e fim das penas 

Em termos genéricos, a fixação da
medida da pena é feita em função

da culpa do agente e das
exigências de prevenção,

visando aquela a pro-
tecção de bens jurídi-
cos e a reintegração

do agente.
Ora, no caso do
Abel Xavier, a pena
aplicável, atenta a
realidade subja-
cente – percurso

profissional do
jogador,

primeira infracção e idade – não pode
deixar de considerar-se inadequada e
desproporcionada, porque é:

– pesadíssima, sem paralelo no
futebol português;
– violadora do princípio do direito
ao trabalho;
– violadora do princípio do fim das
penas, porque obsta à resocialização;

Mais:

– traduz-se, na prática, de uma
"sentença de morte", já que con-
figura uma irradiação do futebol
cominada à primeira infracção do
atleta após uma longa carreira, não
tendo por isso qualquer razoabili-
dade;
– configura um tratamento discri-
minatório no âmbito da UEFA, já
que casos idênticos foram sanciona-
dos com penas muito mais leves –

Mutu, 7 meses de suspensão;
Mark Bosnicvh, 9 meses de

suspensão.
Em suma, e franca-

mente, não se entende
esta desproporção,

nem a ausência de
uniformidade de
critérios. 

"Doping" –  O Caso Abel Xavier

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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Philippe Piat preside à
FIFPro desde Setembro do
ano passado. Acumula
uma larga experiência na
defesa dos profissionais de
futebol e sublinha a
importância dos jogadores,
os protagonistas do espec-
táculo, terem uma voz
activa em todas as
questões que os envolvem.
Por isso, defende, com
intransigência, o diálogo
com as instituições. "A
FIFA deve comprender que
os regulamentos que
impõe aos jogadores não
têm nenhuma força de
lei", refere, sugerindo que
"todos devemos nos sen-
tar em torno da mesma
mesa". Numa entrevista
conduzida por Stéphane
Saint-Raymond, responsá-
vel pela área da
Comunicação da UNFP,
Piat insiste na indepen-
dência dos sindicatos e
reitera a necessidade de
centrar os esforços no 
diálogo social.



– Assumiu a presidência da
FIFPro em Setembro do ano pas-
sado e 2006 encerra grandes
desafios para os jogadores
profissionais. Que papel deve
assumir a FIFPro?
– Eu creio que, mesmo que a minha
humildade deva sofrer, que a minha
eleição é uma mensagem forte
enviada aos dirigentes interna-
cionais. Eles conhecem, desde há
muito tempo, o som da minha voz.
À parte da experiência necessária
para este tipo de empreitada, eu
tenho um espírito de combatente e
domino perfeitamente os dossiês
que devemos tratar.
Superintendo à UNFP, o sindicato
francês, há 36 anos e pode fazer-se
um balanço positivo. Em todo o
mundo, o futebolista francês é
desejado, o seu sindicato é respeita-
do e citado como exemplo.
Hoje, as instâncias olham-nos de
outro modo e os jogadores sabem
que a FIFPro não é uma concha
vazia. É uma instituição que trabalha
para a evolução de tudo relacionado
com os jogadores, fazendo respeitar
as leis e os regulamentos, melhoran-
do as suas condições de trabalho,
principalmente através da elabo-
ração do calendário internacional.
A FIFPro empenha-se ainda na defe-
sa dos interesses dos jogadores, na
prevenção dos perigos que esprei-

tam, como a dopagem ou o racismo.
É preciso que todos percebam – e
inclui-se aqui os jogadores que, por
vezes, se alheiam – que a saúde do
futebol e dos futebolistas passa,
inevitavelmente, pela FIFPro.
– Há que centrar os esforços no
diálogo social com os clubes?
– Será pretencioso pensar que nós
podemos exportar um modelo – o
modelo francês, por exemplo – para
todo o mundo. O que nós fazemos
em França pode, efectivamente,
servir de modelo para o mundo
inteiro, mas todos sabemos que a
união nacional se enriquece, no
presente como no passado, aqui
como em todo o lado, com a diver-
sidade cultural e as particularidades
locais. É uma verdadeira riqueza e é
imperativo que ela esteja sempre
presente.
Nós estamos decididos a utilizar os
meios cultural e social já estabeleci-
dos, para criar, ao nível interna-
cional, as melhores condições pos-
síveis para fazer desabrochar os
futebolistas profissionais. Daí a falar
de uma convenção colectiva mundi-
al existe algo difícil de ultrapassar,
por causa das particulariedades
nacionais.
Em França, necessitámos de sete 
anos para obter uma convenção

"Um sindicato não
pode ser submisso!"

Philippe Piat
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colectiva para os profissionais do
desporto. Logo, a lei é a mesma
para todos os desportistas.
Mesmo que nos lancemos numa
cruzada impossível, aproveitemos o
facto da Comissão Europeia nos
apoiar no diálogo social com os
clubes, que nós temos a intenção
de realmente instaurar.
Pode transformar-se numa referên-
cia ao nível internacional um acordo
colectivo no seio da União Eu-
ropeia, com regulamentações que
tenham em conta a lei, mas, tam-
bém, as especificações da prática
desportiva.
– Observando o que se passa na
Dinamarca, a FIFA não vai acolher...
– A FIFA deve comprender que os
regulamentos que impõe aos
jogadores não têm nenhuma força
de lei. Se a federação internacional
não perceber isto, os numerosos
processos em tribunal para ques-
tionar o objecto devem fazer per-
suadir a FIFA. Se todos os regula-
mentos tivessem o aval dos jo-

gadores – como a questão dos
salários... – então o que estaria
regulamentado teria praticamente a
força de lei, mesmo que eles
devessem conseguir algumas liber-
dades com o direito comunitário.
Mais do que insistir-se no regula-
mento imposto por um organismo
privado, eu não compreendo
porque os clubes e a FIFA não
procuram, com o acordo e o apoio
dos jogadores, dar uma outra
dimensão aos regulamentos, uma
dimensão que, verdadeiramente,
tenha uma força de lei.
Para tanto, é verdade que todos
devemos nos sentar em torno da
mesma mesa.
– Há muito a fazer para a afir-
mação da classe e a independên-
cia das associações representati-
vas da classe?
– Se tudo o que se faz na UNFP não
é realizável, pelas razões que eu
sublinhei anteriormente, eu sei que
um grande número de sindicatos
estrangeiros lutam no quotidiano
para alcançar a independência,
que, em França, nós desfrutamos
desde a criação da UNFP, em 1961.
A FIFPro excluíu alguns dos seus
membros que não eram totalmente
independentes na sua missão, seja
por dependência desportiva ou
política. Um sindicato não pode ser
submisso! Um sindicalista não pode
estar às ordens de ninguém!
Para que esta independência seja
real e perene, ela deve, em primeiro
lugar, se manifestar ao nível
económico. Nós sabemos – a UEFA
tentou o golpe com com a FIFPro –
que certas federações não hesi-
taram a disponibilizar ao sindicato
local um secretário gratuito e não
sei mais o quê.
Temos de estar sempre decididos a

Quem é Piat?
Philippe Piat nasceu a 18 de Junho
de 1941, em Casablanca, Mar-
rocos. Iniciou a carreira de fute-
bolista amador no Cannes, em
1963. Dois anos depois, conquistou
um título francês de futebol
amador ao serviço do Dijon.
Piat abraçou o profissionalismo em
1965, no Estrasburgo, clube onde
conquistou uma Taça de França.
Transferiu-se para o Monaco, per-
manecendo uma época no clube do
principado, após o qual regressou à
equipa de Estrasburgo. Em 1970,

transferiu-se para o Sochaux. 
Presidente do sindicato francês
desde 1969, é membro do executi-
vo da FIFPro desde 1994. Em
Setembro de 2005, em Londres, foi
eleito presidente do organismo,
com mandato até 2007.
De 1988 a 1996, Philippe Piat
desempenhou as funções de vice-
-presidente da Federação Francesa.
Desde 96 que é vice-presidente da
Liga Francesa de Futebol. 
Piat foi distinguido com a Ordem
Nacional de Mérito, em 12 de
Dezembro de 1980. 



Abril

recusar e é por isso que nós decidi-
mos criar um fundo, com taxa zero,
para permitir a cada um dos 40
países membros da FIFPro a
aquisição da sua própria sede.
Da mesma maneira, caso certos
membros não tenham os meios e
evitem lançarem-se nos longos pro-
cedimentos, mesmo quando eles
sabem que estão no seu pleno direi-
to, nós vamos criar um fundo de
apoio jurídico para que, cada vez
que seja necessário, um futebolista
possa recorrer à justiça para fazer
respeitar os seus direitos e a lei.
– Como serão financiados esses
projectos?
– Os direitos dos jogos de vídeo e a
nossa gala – se o êxito da primeira
gala, em Londres, se confirmar –
devem nos proporcionar os meios
de resposta às nossas ambições,
como as quotizações dos nossos
aderentes.
A independência da FIFPro, como a
de qualquer um dos seus membros,
é a única garantia das nossas
acções futuras, direccionadas para
os futebolistas profissionais. A
FIFPro tem inscrita a sua acção no
tempo. Ela é gerida e administrada
na perfeição.
Aliás, eu tenho de render home-
nagem ao trabalho de Theo van
Seggelen, nosso secretário-geral
permanente, e à sua equipa. Sem
um homem da estatura e do profis-
sionalismo de Theo, sem as suas
competências e a sua capacidade
de trabalhar sem relaxar, a FIFPro
não seria no que se transformou
actualmente. Graças à acção de
uma dúzia de permanentes, e com
a ajuda de todos os nossos ade-
rentes, nós continuamos a agir para
melhorar a notoriedade e, repito, a
independência da FIFPro.

– A partir de 2001, Joseph Blater,
presidente da FIFA, abriu o diálo-
go com os jogadores. É preciso
estimular e acentuar esse diálogo?
– É evidente que, se a FIFPro tem 40
anos de existência, pode dizer-se
que ela constitui um verdadeiro
contra-poder, com um espírito
combatente e também com pro-
postas, a partir do momento em
que o assunto Bosman ganhou
acuidade.
Depois dessa altura, as instâncias
passaram a olhar-nos de outra
forma. A FIFA compreendeu o nosso
papel e a nossa missão depois de
2001. Pode dizer-se que resultaram
avanços, é verdade, mas o diálogo
social não é o que se tem feito.
Se, depois de Novembro de 2002, a
criação de uma Câmara de
Resolução de Litígios na FIFA consti-
tui um progresso evidente, o início
do reconhecimento da nossa
existência e dos nossos direitos,
com os jogadores a serem represen-

tados no seio do Tribunal Arbitral
do Desporto, por exemplo, não sig-
nifica que tudo está regulado.
Longe disso!
As instâncias internacionais infor-
mam-nos das reformas, que serão
implementadas brevemente, sem
que haja lugar a um debate contra-
ditório e democrático, sem o nosso
assentimento na ratificação de
qualquer documento.
As mudanças serão impostas, é pre-
ciso dizer as coisas claramente! E
isso é demasiado duro! O simples
facto de nos dizerem que será esta
ou aquela coisa que vai mudar não
é suficiente para obter a nossa
aprovação e o nosso acordo.
É tempo da FIFA e da UEFA
acabarem com estas práticas de ou-
tros tempos e começarmos, enfim, a
falar de um real avanço sobre a rea-
lidade social, jurídica e desportiva.
– Um exemplo?
– A FIFA realizou uma grande inves-
tigação sobre a utlização de ter-
renos sintéticos. Ela interrogou um
número incalculável de pessoas,
todos fortemente competentes,
mas ela esqueceu-se simplesmente
de perguntar aos jogadores, por-
tanto, os principais interessados.
Nós podemos imaginar facilmente
que, qualquer que seja a decisão
final sobre a matéria, ela será toma-
da sem o aval dos jogadores. 
Como acontece em França, por
exemplo, porque a observância da
UNFP não pode ser ignorada, os
dirigentes não devem ser os únicos
a decidir ao nível internacional.
Nós queremos e nós devemos
poder ter participação igual a eles.
Nós queremos assinar os acordos
que nos estão relacionados e não
aceitamos mais que nos seja impos-
ta uma única vontade!
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Abel Xavier reclamou inocência no
caso de "doping" e interpôs uma
providência cautelar para suspender
a pena aplicada pela UEFA de 18
meses de proibição da prática
desportiva, na sequência de um
exame com resultado positivo, reali-
zado em Setembro. 
Com o patrocínio do SJPF, a
providência cautelar, interposta no
Tribunal Cível de Cascais, tem como
objectivo que a pena determinada
pelo Comité de Controlo e
Disciplina da UEFA seja suspensa
até ao final deste mês, transitando
o processo para análise no Tribunal
Europeu. Desta forma, o interna-
cional português perspectivava ser
inscrito no segundo período e voltar
a praticar futebol. 
"A minha carreira vai sofrer danos,
mas voltarei a jogar ao mais alto nível.
A questão etária é importante para
alguns, não para mim", referiu Abel
Xavier, na conferência de imprensa
realizada  no Hotel Villa Rica, em
Lisboa, em que o jogador comunicou
ainda a intenção de recorrer para o
Tribunal Arbitral do Desporto, com
sede em Lausanne, na Suíça.
Com profunda indignação quanto ao
processo, Abel Xavier afirmou que o
castigo da UEFA foi "prepotente e
desproporcional", lamentando que
"tenha de servir de exemplo em
guerras que nada tenho a ver".
"Foram implacáveis na decisão que
tomaram. A minha carreira e a
minha idade em vez de serem uma
atenuante foram uma agravante.
Eu estava a tomar um produto legal
no futebol que, em outros contro-
los, nunca deu positivo", declarou,
reafirmando a inocência:
"Pedi à UEFA que me indicasse um
laboratório creditado por eles para
serem feitas análises ao produto que
estava a tomar. O departamento
médico do Middlesbrough acom-
panhou tudo. Foi feita uma análise
ao meu cabelo, que indicou que a
dose existente daquela substância
era tão elevada que não podia ser
para fins terapêuticos. Verificou-se

que a embalagem que eu estava a
tomar tinha níveis dessa referida
substância superiores aos que devia
ter. Mas que culpa tenho eu disso?".

SENTENÇA DE MORTE. Joaquim
Evangelista, que ladeou Abel Xavier
na conferência de imprensa, reiterou
que a suspensão "é uma sentença
de morte para um atleta com 33
anos" e "um atentado aos direitos
humanos por ser pesadíssimo e sem
paralelo, porque há uma violação do
princípio do direito ao trabalho". 
Abel Xavier acusou positivo num con-
trolo realizado em Setembro, após o
jogo do Middlesbrough com os gre-
gos do Xanthi, referente à Taça UEFA.
A despistagem revelou uma substân-
cia denominada Metandienona, num
medicamento indicado pelo médico
da selecção francesa, em 2000, quan-
do representava o Liverpool, depois
de um vírus detectado que lhe afecta-
va o sistema imunitário. 
"A Metandienona é uma substância
que no futebol não participa. Só
terá influência em actividades como
o ciclismo ou o culturismo" esclare-
ceu Abel Xavier, entristecido por ter
sido esquecido pela FPF. "Nunca me
telefonaram!", lamentou.

Interposta providência cautelar quanto à suspensão de 18 meses

Abel Xavier reclama inocência
"Dixit"

"Devido ao meu cabelo
descolorado, aparência e
maneira de estar, muitos
julgaram que tinha acusado
cocaína. Enganaram-se!"
...........................................

"Desde 2000 que eu toma-
va um produto prescrito
pelo médico da selecção
francesa, o doutor Ferret.
Era um produto legal no
futebol."
...........................................

"Foram analisadas partícu-
las do produto e estavam a
insinuar que manipulei o
que estava a tomar? Não
sou químico! O próprio
médico designado pela
UEFA afirmou durante a
audiência que nunca pode-
ria ter sido eu a manipular
o produto, porque isso seria
detectado pelo laboratório.
O médico confirmou tam-
bém que havia outras situ-
ações de contaminação do
mesmo produto."
...........................................

"O médico da UEFA disse
que este produto não actua
no futebol. Foi a primeira
vez que foi encontrado em
futebolistas. É utilizado por
atletas que têm meses para
se prepararem para uma
prova. No futebol joga-se
todas as semanas e eu não
iria utilizar um produto
quando sabia que há con-
trolos mesmo no treinos."



Prémios

Ricardo Quaresma rece-
beu os dois troféus de
Melhor do Mês refe-
rentes a Novembro e
Dezembro, prémio insti-
tuído pelo SJPF, em
colaboração com a
Holmes Place Health
Clubs.
As peças originais, em
vidro, foram entregues
ao jogador do FC Porto –
que, tal como Simão
Sabrosa, venceu o
prémio em dois meses
seguidos – por uma dele-
gação do SJPF composta
por Alfredo Franque,
vogal da Direcção, Joaquim Rebelo,
do Departamento de Projectos,
Marketing e Comunicação, Carlos
Pedro, delegado, e Armindo Martins,
de A Montra do Vidro (Leiria).
Entretanto, Liedson foi o vencedor
do prémio correspondente a
Janeiro. O atleta do Sporting somou
70 pontos. Carlos, guarda-redes

que representava o Boavista e que
se transferiu para o Steaua de
Bucareste, nos últimos dias de
Janeiro, foi o segundo jogador do
principal escalão que contabilizou
mais pontos (64).
Quanto ao prémio "Fair-Play"
Colectivo, instituído em colabo-
ração com o Banif, – FC Porto,

Benfica e Sporting foram as equi-
pas mais disciplinadas da Liga
Betandwin depois de concluído o
mês de Janeiro.
Para encontrar o vencedor foi
necessário aplicar o primeiro factor
de desempate, a equipa melhor
classificada. Venceu o FC Porto,
líder da Liga Betandwin.

Quaresma recebe troféus

Rebelo, Carlos Pedro e Armindo Martins
e Alfredo Franque ladeiam Quaresma



Flash interview

10      Sindicato dos Jogadores de Futebol

"Transmissões televisivas
deviam ser reduzidas"

Tiago Ribeiro

1 É uma realidade do
nosso futebol estas
guerras de palavras.
Todos os dirigentes
sabem que deveriam
ser mais contidos para
bem do futebol, mas
isso ainda não acon-
tece. Quem sabe se
num futuro próximo as
coisas mudam...

2 Nota-se, de facto,
uma maior procura por parte de
clubes estrangeiros sobre jogadores
portugueses. 
Sem dúvida que a campanha da

selecção nacional nestes
últimos seis anos, bem
como a participação das
equipas portuguesas nas
competições europeias,
são um factor importante
para que isto acontença.

3 Eu sou dos que de-
fendo que as transmis-
sões televisivas de jogos
do campeonato por-
tuguês deviam ser

reduzidas, uma vez que, na minha
opinião, isto influencia as médias de
assistência em alguns estádios por-
tugueses, embora saiba que as

transmissões sejam rentáveis para
os clubes a nível financeiro. 
Também defendo que os jogos
deveriam ser emitidos em canal
aberto, uma vez que nem todos
têm posibilidade de ter Sport Tv.

4 Sou contra os relvados sintéti-
cos. Já joguei diversas vezes em rel-
vados destes e considero um piso
muito diferente do relvado tradi-
cional e propenso a lesões gravíssi-
mas a nível de articulações. 
Não sou um especialista sobre esta
matéria, mas, por experiência pes-
soal, posso dizer que não gosto
deste tipo de relvado.

Abadito

1  Sem dúvida. Quanto
a mim, esse tipo de ati-
tudes dos dirigentes
deveriam ser evitadas,
pois não fazem parte
do espectáculo, aca-
bando-se por dar
demasiada importância
a esse tipo de situações. 
O dirigente deveria ser
mais comedido nas
suas atitudes perante
tais factos, pois cabe-
-lhes a eles protegerem a imagem
do clube e, de uma maneira geral, a
do futebol.

2 Eu acho que a boa prestação das
equipas portuguesas nas com-
petições europeias dos últimos
anos, bem como a da selecção
nacional no último Euro, leva a que
equipas estrangeiras apostem cada
vez mais no jogador português,

porque Portugal está
recheado de grandes
valores.

3 Não concordo que
seja transmitido apenas
um jogo por jornada em
canal aberto. No míni-
mo, deveriam ser trans-
mitidos três encontros,
apesar de eu achar que
se devia aliciar os adep-
tos a assistirem ao

espectáculo ao vivo, nomeada-
mente reduzindo o preço dos bi-
lhetes, até para um bom aproveita-
mento dos novos estádios.

4 Não concordo com a utilização
de relvados sintéticos. Estes não
favorecem a actividade desportiva,
o espectáculo e, mais importante,
ainda não salvaguardam a integri-
dade física do jogador.

"Sintéticos não salvaguardam
integridade física do jogador"

Atletas da Liga Betandwin, da
Liga de Honra e da II Divisão B
respondem a perguntas sobre
temas da actualidade. Nesta
edição, as opiniões de Silas
(Belenenses), Tiago Ribeiro
(Marco) e Abadito (Nelas).

1 Por causa de uma transferência
de um atleta, dirigentes de clubes
de topo do futebol português tro-
caram acusações e denúncias.
Deviam os dirigentes ser mais conti-
dos e evitar a guerra verbal?

2 Neste segundo período reserva-
do a inscrições, jogadores por-
tugueses despertaram a atenção de
clubes estrangeiros. É o reconheci-
mento do valor do jogador por-
tuguês? 

3 Em cada jornada, apenas um
encontro da Liga Betandwin é
transmitido em directo em canal
aberto, sendo que os restantes
jogos são emitidos em canal codifi-
cado. Concorda?

4 Concorda com a utilização de
sintéticos?



Agosto

Silas

"Dirigentes deviam ter
menos protagonismo"

1 Os dirigentes não só
deviam ser mais comedi-
dos nas suas decla-
rações, como deviam ter
muito menos protago-
nismo do que aquele
que têm, porque, ainda
se fosse um protagonis-
mo que ajudasse o fute-
bol português, eu ainda
poderia aceitá-lo. Mas
este tipo de protagonis-
mo só dá uma imagem
de descrédito e desconfiança sobre o
nosso futebol, o que me parece que
já temos de sobra. 
Queria também sublinhar que a
imprensa desportiva tem também a
sua quota parte de culpa, porque
dão sempre muita importância a
este tipo de situações. Ora, sendo a
imprensa o elo de ligação ao público
em geral, é óbvio que também tem

um papel fundamental
na restruturação do
nosso futebol, fomen-
tando e incentivando as
pessoas a ir e a gostar
do nosso futebol e não
o contrário.

2 O valor dos jogado-
res portugueses já é há
muito reconhecido no
panorama mundial, pois
não é de agora que

Portugal tem jogadores a jogar nas
melhores ligas europeias e nos me-
lhores clubes do mundo. A campa-
nha do Euro 2004, assim como a do
apuramento para o Mundial, são,
tão-só, as consequências lógicas da
qualidade do jogador portugês.

3 Embora sabendo das receitas
que as transmissões televisivas

geram aos clubes, penso que o que
se deveria de fazer era realmente
criar condições para que o povo
português voltasse a ter prazer em
ir aos estádios de futebol, que é aí
onde os jogos devem ser vistos.
Como tal, eu penso que o melhor
era mesmo não passarem tantos
jogos na Tv, porque também isso
contribui para a perda do público
nos campos de futebol.

4 Os relvados sintéticos são, sem
dúvida, melhores do que os velhi-
nhos pelados, sobretudo para o
futebol juvenil. Mas, para o futebol
sénior, sem nenhuma dúvida, sou  a
favor da tradicional relva, até
porque estou seguro de que, efecti-
vamente, os sintéticos são mais
propensos a lesões e também
porque o futebol praticado numa
boa relva é muito mais belo.



12      Sindicato dos Jogadores de Futebol

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.

Espaço
dos 

sócios

O departamento jurídico do SJPF
disponibiliza a todos os associados
um serviço gratuito de aconse-
lhamento e de assistência nas áreas
laboral e fiscal.
O apoio prestado, nas fases pré-
-contenciosa de resolução de confli-
tos e na judicial, insere-se no
âmbito do Direito Desportivo, do
Direito do Trabalho, do Direito
Fiscal, do Direito Civil, do Direito
Penal e do Direito Internacional
Privado e Comunitário.

Deste modo, o associado que recor-
rer ao departamento jurídico do
SJPF tem ao seu dispor: aconse-
lhamento e assistência em todas as
questões emergentes do contrato
de trabalho do praticante desporti-
vo e do contrato de formação
desportiva; análise e acompa-
nhamento do processo de rescisão
por justa causa do contrato de tra-
balho, por iniciativa do jogador e
fundado em falta de pagamento da
retribuição; análise e acompan-
hamento dos processos de cedên-
cias temporárias dos jogadores a
outros clubes ou sociedades
desportivas; aconselhamento relati-
vamente ao cumprimento legal das
relações contratuais estabelecidas

entre os associados e as respectivas
entidades patronais.
Na fase contenciosa, o sócio tem
acesso directo a um advogado
externo, nas questões a dirimir pe-
rante a Comissão Arbitral Paritária
(CAP), o Tribunal do Trabalho, o
Tribunal da Relação de Lisboa, o
Supremo Tribunal de Justiça, o
Tribunal Constitucional, o Tribunal
de Justiça das Comunidades
Europeias e o Comité do Estatuto
do Jogador - FIFA.
No que concerne ao recurso à CAP,
as custas das acções interpostas pelos

atletas profissionais contra os clubes
e as SAD's, que se encontrem em
situação devedora quanto às retri-
buições ou por outras razões lesivas
dos interesses e direitos dos
jogadores, são suportadas pelo SJPF.
Nas acções até 15 mil euros, os
sócios do SJPF usufruem da gratuiti-
dade nas custas judiciais e nos hono-
rários dos advogados. Se as acções
ultrapassarem aquele montante, as
custas judiciais e os honorários dos
advogados são da responsabilidade
do jogador, mas as verbas serão liqui-
dadas apenas no final do processo. 

Aconselhamento e assistência
nas áreas laboral e fiscal

Serviços gratuitos para os associados

Cristina França, do departamento jurídi-
co do SJPF, esclarece um associado,

Paulo Filipe 

acordos
benefícios

&



– Tenho um contrato de traba-
lho com um clube que caduca
em 31 de Maio de 2006. Posso
assinar já um contrato com
outro clube para a próxima
época?

VASCO ÉVORA  (SEM CLUBE)

– À pertinente questão suscitada por
este jogador cumpre responder o
seguinte:

De acordo com o disposto no nº 2 do
artigo 117º do Regulamento Dis-
ciplinar da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP), só é possí-
vel a um jogador assinar um contrato
para a época seguinte, com clube
diferente daquele que representa, a
partir de 1 de Abril.
Conforme se pode ler no mesmo arti-
go, o jogador que desrespeitar esta
norma, ou seja, assinar antes de 1 de
Abril um contrato de trabalho com
clube diferente daquele que repre-
senta, é punido com as penas de sus-
pensão, com cumprimento no início
da época seguinte, e multa.

Outra hipótese sugerida pela alínea

a) do nº 2 do artigo 32º do Regu-
lamento de Competições da LPFP
permite ao jogador, havendo acordo
entre o clube em que o jogador se
encontra no momento e aquele com
o qual pretende celebrar o contrato,
a possibilidade de fazê-lo após o dia
1 de Janeiro. 

No plano internacional é outro o

entendimento.

Na verdade, o nº 3 do artigo 18º do
Regulamento do Estatuto e
Transferência de Jogadores permite a
celebração ao jogador de contrato de
trabalho com clube diferente daque-
le que representa a partir do momen-
to em que faltem seis meses para o
contrato de trabalho em vigor cessar.

Constata-se, assim, que o prazo do
Regulamento da FIFA é mais largo
que o estipulado no Regulamento da
Liga, pelo que será licita a conclusão
de que, no caso exposto pelo
jogador, a resposta terá de ser a
seguinte:

– se o jogador cujo contrato termina
em 31 de Maio quiser celebrar um
contrato de trabalho com clube
estrangeiro, neste momento pode
fazê-lo, porque se lhe aplica o
Regulamento da FIFA;
– já se o jogador pretender celebrar
um contrato com clube português
terá que aguardar pelo dia 1 de Abril,
sob pena das sanções atrás referidas;
ou, havendo acordo escrito entre os

clubes e com a sua assinatura presen-
cial, poderá fazê-lo a partir de 1 de
Janeiro.

Cristina França

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

espacosocios@sjpf.pt

Tel: 21 321 95 90
Fax: 21 343 10 61

www.sjpf.pt

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. 

perguntas
e respostas

& Acções até 15 mil euros

Custas judiciais
GRATUITO

Honorários dos advogados
GRATUITO

Acções superiores
a 15 mil euros

Custas judiciais
DA RESPONSABILIDADE
DO JOGADOR *

Honorários dos advogados
DA RESPONSABILIDADE
DO JOGADOR *

Patrocínio
nas acções

judiciais

* Verbas liquidadas no final do processo

O gabinete jurídico esclarece

Contratos para a próxima época



O SJPF reuniu com os portugueses
do Standard de Liège, com Jorge
Costa, Sérgio Conceição e Moreira
a manifestarem preocupação quan-
to aos regimes de protecção dos
jogadores.
Na reunião que a delegação do
SJPF, composta por Joaquim
Evangelista, João Nogueira da
Rocha e Alfredo Franque, manteve
com Jorge Costa, dirigente do SJPF,
Sérgio Conceição e Moreira, aludi-
ram ao sistema belga de protecção
dos atletas, em que os jogadores,
descontam parte do seu vencimen-
to para um fundo.
O incumprimento salarial, um flage-
lo que grassa no futebol português,

e o reforço da consciência de classe
foram outros dos assuntos que
preencheram grande parte da
reunião da delegação com os por-
tugueses vinculados ao Standard de
Liège, que realizou um estágio de
preparação no Algarve, que incluíu a
participação na Algarve Winter Cup.
No final deste encontro informal,
Joaquim Evangelista  classificou de
"muito profícua" a conversa com Jorge
Costa, Sérgio Conceição e Moreira.
Estava previsto o encontro com os
jogadores portugueses do Dínamo
de Moscovo, também a estagiar no
Algarve, mas tal não aconteceu. A
reunião com Costinha, Jorge
Ribeiro, Cícero, Frechaut, Danny,
Derlei (luso-brasileiro), Nuno
Espírito Santo e Targino (a cumprir
um período de experiência) foi anu-
lada por ter sido dada folga ao
plantel no dia em que a delegação
do SJPF se deslocou ao Algarve.
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SJPF com portugueses do Standard de Liège

Preocupação com regimes
de protecção dos atletas

Jorge Costa, Sérgio Conceição e Moreira estiveram à conversa com delegação do SJPF

SJPF reúne com deputados
do PS e de "Os Verdes" 

O SJPF manifestou aos deputados do
PS e de "Os Verdes" as preocu-
pações quanto à situação do futebol
português, reiterando a necessidade
de uma intervenção do Estado.
"A situação actual no futebol por-
tuguês não se compadece com
esperas e o Governo tem de intervir",

disse Joaquim Evangelista, após a
reunião com o Grupo Parlamentar do
PS e com o deputado Francisco
Madeira Lopes (na foto, com Alfredo
Franque), de "Os Verdes".
Estas audiências inserem-se no ciclo
de reuniões solicitadas pelo SJPF
aos grupos parlamentares. 

Sérgio Conceição
eleito o melhor

na Bélgica 
Sérgio Conceição foi distinguido
com a Bota de Ouro 2005, um
galardão destinado a premiar o
melhor jogador da liga belga.
O português do Standard de Liège
é o primeiro jogador português a
actuar na Bélgica a ser distinguido
com o troféu, depois da votação
dos jornalistas belgas.
O português manifestou-se radiante
com a atribuição do prémio, con-
siderando premiar o trabalho desen-
volvido diariamente juntamente
com os companheiros de equipa.



Na capital da Eslovénia

FIFPro promove reflexão
sobre o Diálogo Social

A FIFPro promoveu, na última se-
mana de Janeiro, em Ljublijana, ca-
pital da Eslovénia, um encontro para
reflectir sobre o Diálogo Social, sob
os auspícios da Comissão Europeia.
Na reunião, com a participação de
Markus Handke, da Direcção-Geral
do Emprego e Assuntos Sociais da
União Europeia, foram reunidos
contributos para a implantação de
um Convénio Colectivo para o fute-
bol professional.
Os trabalhos foram abertos por
Gerado Movilla, que dissertou sobre
o Diálogo Social. O vice-presidente
da FIFPro aludiu ao exemplo espa-
nhol, em que a AFE (Associação de
Futebolistas Espanhóis) participa em
todos os níveis, com voz e activa e
voto, e está representad em todas as
comissões de interesse para a classe.
Joaquim Evangelista e João No-
gueira da Rocha representaram o
SJPF neste encontro, que teve em
Dejan Stefanovic (jogou em
Portugal), dirigente do novo sindi-
cato esloveno, como anfitrião.
Participaram ainda representações
de Espanha, França, Roménia,

Hungria, Polónia, Grécia e Chipre.
Uma próxima reunião está agenda-
da para Junho, novamente na capi-
tal eslovena.

Movilla no momento da sua
alocução e o anfitrião deste 
encontro na capital eslovena,
Dejan Stefanovic, cuja carreira 
de futebolista tem inscrita a 
passagem por Portugal

José Gravata, dirigente do sindicato
de Moçambique, reuniu com
Joaquim Evangelista, tendo o inter-
câmbio e a cooperação entre as duas
instituições dominado a conversa.
Neste domínio, o SJPF ofertou ao
sindicato moçambicano diverso mate-
rial de escritório e informático, para

equipar a sede da estrutura daquela
nação africana. Neste momento, o
SJPF presta apoio nas áreas da con-
tabilidade e da gestão de sócios.
As I Jornadas Sindicais, em que Mo-
çambique terá o papel de obser-
vador, foram afloradas pelos dois
dirigentes.

Sindicato de Moçambique
reúne com Evangelista
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Os órgãos sociais do
SJPF, reunidos no Porto,
definiram as medidas pri-
oritárias para este ano,
destacando-se o reforço
da solidariedade na
classe e a erradicação do
incumprimento salarial
que afecta jogadores de
todos os escalões.
Na reunião de trabalho
dos corpos gerentes, a
que apenas não com-
pareceram Vítor Baía,
Jorge Costa, por ques-
tões profissionais, e
Tulipa, devido à crise vivi-
da na Ovarense, os diri-
gentes propõem-se ainda
desenvolver esforços
para a redução da idade
da reforma, atendendo
que a actividade de fute-

bolista é de curta
duração e desgaste rápi-
do, sensibilizar para a
necessidade de um novo
enquadramento fiscal e
apostar na formação dos
atletas e na criação de
saídas profissionais no
fim de carreira. 
De forma aprofundada,
os órgãos sociais do SJPF
retrospectivaram 2005,
com enfoque para o
actual momento do fu-
tebol português, em par-
ticular o drama dos joga-
dores afectados pelo in-
cumprimento salarial por
parte de clubes e SAD's,
com todos os dirigentes
unânimes em enaltecer o
papel da estrutura sin-
dical na defesa da classe. 

Órgãos sociais definem medidas prioritárias

Reforçar a solidariedade
e erradicar incumprimento

Portugal integra o maior grupo da
qualificação para o Euro 2008, co-
– organizado pela Áustria e Suíça.
Nesta primeira fase, a selecção na-
cional vai ter como adversários no
agrupamento A as congéneres de
Sérvia e Montenegro, Finlândia,
Bélgica, Polónia, Arménia, Azer-
beijão e Cazaquistão.

Quanto à selecção de Sub-21, o
sorteio da fase de qualificação para
o Europeu de 2007, na Holanda,
ditou as selecções de Portugal,
Letónia e Polónia no Grupo H.
As fases de qualificação para o
Euro 2008 e para o Europeu de
Esperanças iniciam-se em
Setembro.

Portugal integra o maior grupo
da primeira fase do Euro 2008

Joaquim Evangelista, João Vieira Pinto e
João Nogueira da Rocha

José Carlos e Alfredo Franque

Paulo MadeiraNuno Campos e Emílio Peixe



O SJPF disponibilizou em 2005 cerca
de 50 mil euros do Fundo de
Solidariedade Social, o que se traduz
num aumento de 52 por cento rela-
tivamente ao ano anterior. 
A representação dos menores, o
agenciamento por agentes li-
cenciados e não licenciados, a
dupla representação, as formas de
pagamento pelos serviços presta-
dos e o facto de não haver contro-
lo quanto aos fluxos financeiros
gerados pela actividade foram os
temas em enfoque no encontro
entre Joaquim Evangelista e Artur
Fernandes, Manuel Calçada e
Carlos Rodrigues, realizado na
sede da estrutura sindical.
Os dirigentes da ANAF reforçaram a
intenção de contribuir para a credi-
bilização do futebol e respeitar os
direitos dos jogadores.
O recurso ao Fundo de Soli-
dariedade Social tornou-se inevitáv-
el e permitiu fazer face a despesas
mais prementes, enquanto clubes e

SAD's não regularizavam os seus
débitos para com os profissionais
dos seus quadros.
Em 2004, o total das verbas
disponibilizadas neste mecanismo
de auxílio fixou-se em 33 mil euros,

um valor que quase
atingiu o dobro dos
montantes do Fun-
do de Solidariedade
Social disponibili-
zados no ano ante-
rior, ou seja, 17 mil
euros.

AS RESCISÕES AU-
MENTAM. Também
o número de res-
cisões por salários
em atraso aumentou

consideravelmente em 2005, fixando-
-se em 68 desvinculações.
A maioria dos clubes com registo de
rescisões por salários em atraso
concorre na Liga de Honra, mas
também há emblemas do principal
escalão português, com o V.
Setúbal a apresentar um índice ele-
vado de quebras contratuais com o
fundamento de justa causa. A AD
Ovarense é o clube com mais
rescisões no passado. Foram 17. 

SJPF disponibiliza 50 mil euros
do Fundo de Solidariedade

Aumento de 52 por cento em 2005

O SJPF analisou problemas da classe
com a Associação Nacional de
Agentes de Futebol (ANAF), organ-
ismo recém-criado com o objectivo
de contribuir para a credibilização
da modalidade.
O incumprimento salarial e o rela-
cionamento profissional entre atle-

tas e clubes e SAD's, com particular
atenção quanto aos processos disci-
plinares abusivos e o "black-out"
imposto, foram alguns dos temas
focados no encontro entre Joaquim
Evangelista e Artur Fernandes,
Manuel Calçada e Carlos Rodrigues,
que decorreu na sede do SJPF. 

SJPF analisa problemas da classe
com Associação de Agentes de Futebol

Alguns dos atletas do V. Setúbal, clube da
Liga Betandwin com índice elevado de
rescisões, recorreram ao Fundo de
Solidariedade
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Humberto Miranda, sinistrado no
acidente de viação que vitimou
Mauro Gama, foi homenageado
pelo Tourizense, em Tábua, por
ocasião do jogo da quinta elimi-
natória da Taça de Portugal entre a
equipa de Touriz e o Benfica.
Antes do início do encontro, que
terminou com a vitória do Benfica
(0-2), Jorge Alexandre, presidente
do Tourizense, entregou a receita
do jogo à mãe de Humberto, Adília
Miranda, acompanhada da irmã e
da namorada do filho.
Joaquim Evangelista associou-se a
esta homenagem, em que Humberto

Miranda recebeu uma cadeira de
rodas eléctrica, uma oferta de
ThyssenKrupp Elevadores, represen-
tada por Carlos Gomes, após o qual
guardou-se um minuto de silêncio
em memória de Mauro Gama, num
momento de grande emoção para
Jorge Alexandre e para os pais do
malogrado jovem jogador.
Desde o acidente, em Maio, que o
SJPF tem apoiado as famílias. No
caso de Humberto Miranda, foi
disponibilizada uma verba e o apoio
jurídico, em defesa dos interesses
do jovem, a quem foi amputada
uma perna. 

O SJPF pretende apresentar, na
próxima Assembleia Geral da FPF,
uma proposta de quota de atletas
nacionais nos plantéis, à seme-
lhança da norma recentemente
introduzida na Alemanha, em que
os clubes são obrigados a inscre-
ver, no mínimo, doze atletas nasci-
dos em território alemão.

"A nossa proposta visa a obrigato-
riedade de que 50 por cento dos
jogadores inscritos em cada equipa
sejam portugueses", refere Joa-
quim Evangelista, que salienta o
elevado número de jogadores a
actuarem no nosso país, em parti-
cular os oriundos da América do
Sul.

Rinaldo Martorelli, presidente do sindi-
cato de S. Paulo, reuniu com Joaquim
Evangelista, tendo ambos abordado as
I Jornadas Sindicais, iniciativa com par-
ticipação das associações representati-
vas da classe de Portugal, Espanha,

Brasil, Angola e Moçambique.
As I Jornadas Sindicais têm como
objectivos a promoção de uma
articulação/colaboração entre os
sindicatos e o fomento de uma
efectiva solidariedade sindical.

Baía quase 
nos 400 jogos

Vítor Baía vai ter mais uma proeza a
somar à sua rica carreira. É que o
guarda-redes do FC Porto prepara-se
para atingir a presença em 400 jogos
no principal escalão português, sem-
pre ao serviço dos "dragões".
Dirigente do SJPF, Vítor Baía é o
jogador com mais títulos conquista-
dos no mundo

Lagos no Estoril 
O empresário João Lagos interveio na
solução de alguns problemas no
Estoril Praia, evitando a extinção do
futebol profissional, que, de resto,
chegou a ser anunciada. 
A crise no Estoril provocou a rescisão
de alguns atletas e do técnico Daúto
Faquirá, com Marco Paulo assumir o
comando técnico interinamente.

Marco paga 
Setembro

Os jogadores do Marco receberam
60 por cento do vencimento de
Setembro. Alguns optaram pela
rescisão contratual, com o funda-
mento de justa causa, obrigando o
clube marcoense, com novos diri-
gentes, a actuar com os outros guar-
da-redes do plantel no meio campo,
nos compromissos da equipa na Liga
de Honra.

Martorelli aborda com Evangelista
as I Jornadas Sindicais

SJPF quer quota de atletas

Tourizense homenageia
Humberto Miranda



O número de acessos ao portal do
SJPF aumentou consideravelmente
no mês de Janeiro, tendo-se verifi-
cado mais de 190 mil entradas na
página da estrutura sindical na
Internet.
Comparativamente com o mês
anterior, regista-se um aumento
superior a 600 por cento. Em
Dezembro de 2005 o número de
acessos fixou-se em 27 036,
enquanto no primeiro mês do pre-
sente ano o índice de entradas no
sítio do SJPF ultrapassou quedou-se
nos 197 mil.
De resto, estes dados confirmam a
tendência de crescimento no
número de acessos ao portal do
organismo representativo dos profis-
sionais de futebol portugueses,
desde que a página está "online".
Na repartição dos acessos pelos dias
da semana, a terça-feira é agora o
dia que regista mais entradas no
portal do SJPF, tendo suplantado a
segunda-feira em mais de 10 mil
registos. A quarta-feira é o dia que
mais se aproxima da terça-feira e o
domingo continua a ser o que
menos visitas tem.
Na análise das consultas por horas,
é entre as 18 e as 19 horas que mais
cibernautas acedem ao portal do
SJPF, correspondendo o segundo
melhor período de acessos entre as
16 e as 17 horas.
A partir da meia-noite, altura em que
se regista quase 7 600 acessos, o
número diminui significativamente
até ao período entre as 8 e as 9
horas, começando a partir deste
período a crescer progressivamente.

Na distribuição geográfica do
número de entradas no portal, mais
de metade dos acessos verificados
em Janeiro referem-se ao território
português. 
Com 9,63 por cento do total das
entradas, o Brasil é o segundo país
com maior índice de acessos à pági-
na oficial do SJPF, seguindo-se a
França, com 1,17 por cento. 
Com valores inferiores a meio
ponto percentual encontram-se:

Suíça, República Checa, Japão,
Alemanha, Espanha, Canadá,
Grécia, Luxemburgo, Holanda,
Reino Unido, México, Áustria,
Bélgica, Dinamarca, Polónia, Itália,
Argentina, Moçambique, Angola,
Bulgária, Paquistão, Uruguai,
Lituânia, Bósnia-Herzegovina,
Turquia, Croácia, Austrália, Malta,
Eslovénia, Finlândia, Colômbia,
Perú, Costa do Marfim, Eslováquia,
Chile, Suécia e Rússia.

Notícias

Mantém-se tendência de crescimento nos acessos ao portal

O portal do SJPF, com novo e
funcional grafismo e maior rapi-
dez de acesso, está "online"
desde 7 de Julho de 2005. Desde
a apresentação, que contou com
as presenças de Fernando Meira
e de Pedro Mendes, que o por-
tal, concebido pela Useit, tem
merecido a preferência de cada
vez mais cibernautas, que
podem encontrar informação
completa sobre o SJPF e a sua
actividade, bem como realizar
consultas a legislação laboral e
fiscal e a regulamentação
desportiva

Janeiro com aumento de 650%
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