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PROTOCOLO Federação Portuguesa de Futebol e Sindicato deram o aperto
de mão que abrirá novas perspetivas ao final da carreira dos jogadores

Ftmdo de
em acordo histórico

Joaquim Evangelista, líder do Sindicato, e Fernando Gomes, presidente da FPF
A ideia pugnada pelo
Sindicato passa a ser uma
realidade para os futebolistas depois dos 35 anos, e
terá a ajuda financeira da
FPF. O documento seguirá
agora para aprovação
governamental
cnsnaavrAR
••• A Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) e o Sindicato
Profissional dos Jogadores de
Futebol (SJPF) deram ontem
um passo histórico ao celebrarem os termos do protocolo
extensível pela primeira vez a
um Fundo de Pensões. A ideia
da criação deste fundo partiu
do SJPF que a FPF acolheu por
ser"umaalmofadaque permite aos jogadores encarar o final
da carreira de futebolista", explicou Fernando Gomes, líder
federativo.
O Fundo de Pensões é resgatávelnofinaldacarreiradosjogadores, por voltados 35 anos,
e dedutívelem metadenorenclimentobruto, em termosfiscais. O protocolo assinado na
Cidade do Futebol estará em
vigor até 2019/20 e será, assim, um marco importante na
luta a queJoaquimEvangelis-

ta vinha a dar voz. O sindicalista lembrou que o SJPF "tem
alertado para os problemas
que surgem na transição e no
final de carreira" dos futebolistas. Nesse sentido, o presidente do SJPFencara este fundo de pensões "como um objetivo atingido, algo há multo
procurado pelo Sindicato e à

"É uma almofada
que permite
encarar o final da
carreira"
Fentando0oines
Presidente da FPF

"O Fundo de
Pensões permite
ao atleta resgatar
esse montante no
final da carreira"
~Evangelista
Presidente do SJPF

semelhança do que sucede
nos demais países europeus".
O líder sindical sublinhou
que nada vai mudar no regime
contributivo dos jogadores de
futebol para [RS e Segurança
Social, uma vez que "o fundo
de pensões, além de instrumento de poupança, permite
ao atleta resgatar esse montante no final da carreira desportiva (35 anos) e deduzir até
50% (das verbas afetas ao Fundo) ao seu rendimento bruto.
É um regime complementara
que os jogadores, voluntariamente, poderão aderir, sem
comprometer o regime ge-

ral".
Este fundo será comparticipado pela Federação Portuguesa de Futebol e "vai ser remetido ao Governo, aos grupos parlamentares, clubes e
associações. O Fundo será
constituído de imediato nas
condições legais existentes e,
logo que aprovada a proposta
do Sindicato, proceder-se-á às
referidas alterações. Estamos
em sintonia coma FPF, acompanhamos as políticas definidas pela Federação Portuguesa de Futebol para as áreas macro", acrescentou Joaquim
Evangelista.

Tarantini também fez por isto
Tarantini, capitão do Rio Ave, tem boas razões para
aplaudir este acordo entre FPF e SJPF, num desfecho de
uma luta que também assumiu e sustentou com
números alarmantes. O médio estudou, analisou e
identificou as dificuldades e problemas que têm precipitado os futebolistas para situações financeiras delicadas
no pós-carreira, clamando precisamente para a criação
de um fundo agora concretizado. Tarantini desenvolveu
um projeto de apoio a jovens jogadores, com o intuito de
os consciencializar para uma boa gestão financeira.

