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É prosseguindo a sua política tendente a valorizar a igualdade de género, e aprofundando a área de Investigação, uma das componentes 
importantes da sua missão, que o Sindicato dos Jogadores apresenta os resultados deste inquérito às jogadoras portuguesas participantes na 
Liga Allianz. Uma iniciativa que, à semelhança da pesquisa global efetuada pela FIFPro, onde se integra, visa avaliar as condições laborais e o 
perfil socioeconómico das protagonistas do escalão principal do futebol português.

Nas páginas que se seguem, poderá ficar a conhecer melhor o conjunto das jogadoras que atuam no futebol português através de números 
que, em alguns aspetos, poderão ser surpreendentes, mas que deixam, ainda assim, pistas para interpretar uma realidade em mudança em 
crescimento acelerados.

A partir de agora, à luz deste estudo, torna-se mais fácil debater o futebol feminino em Portugal e conhecer alguns dos principais focos de 
preocupação das suas praticantes.



RESUMO1

DAS JOGADORAS
TÊM 23 ANOS OU 

MENOS

65%

DAS JOGADORAS
COMPLETARAM O 

ENSINO SECUNDÁRIO 
E 33% TÊM CURSO 

SUPERIOR

82%

DAS JOGADORAS
DEFINEM-SE COMO 

AMADORAS, CONTRA 
43,8% NO UNIVERSO 

FIFPRO

70%

DAS JOGADORAS
NÃO RECEBEM 
RETRIBUIÇÃO 
MENSAL NEM 
DISPÕEM DE 

BENEFÍCIOS SOCIAIS

45%



PERFIL2
65% das jogadoras incluídas na amostra tem idade igual ou inferior a 23 anos, número ligeiramente abaixo do valor médio registado 
no inquérito da FIFPro (69%). Só 7,8% estão acima dos 28 anos, e apenas 1,4% das inquiridas tem filhos (no universo da FIFPro, esse 
valor é de 2%). No que se refere a escolaridade, os indicadores são positivos: 82% das inquiridas tem ensino secundário completo ou 
acima disso (próximo dos 84% registados na FIFPro), e 33% tem formação superior (licenciatura ou mestrado), um valor ligeiramente 
acima dos 30% como número médio no universo da FIFPro.

IDADE

<18 12,9%

18-23  52,1%

24-27 27,1%

28-33 5,7%

>34 2,1%

NACIONALIDADE

PORTUGUESA 91,4%

BRASILEIRA 2,9%

CABO-VERDIANA 2,2%

ESPANHOLA 2,2%

DUPLA NACIONALIDADE 1,4%

ESCOLARIDADE

6º ANO 1,4%

9º ANO 16,5%

EQUIVALÊNCIA AO 12º ANO 8,6%

12º ANO 38,1%

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 2,2%

LICENCIATURA 26,6%

MESTRADO 6,5%



ESTATUTO LABORAL3
A grande diferença do universo 
português para o conjunto 
das respostas ao inquérito 
da FIFPro traduz-se neste 
número: apenas 2,1% das 
jogadoras que responderam 
ao inquérito não têm qualquer 
outra atividade para além 
do futebol. No inquérito da 
FIFPro esse número é dez 
vezes superior, atingindo os 
24%. No universo da FIFPro 
só 43,8% das inquiridas que 
atuam no escalão principal dos 
seus países se definem como 
amadoras, contra os 70% 
das jogadoras portuguesas 
na mesma situação. Das 54% 
das inquiridas que dizem ter 
algum tipo de contrato com o 
clube, apenas um sexto tem 
contrato de trabalho e mais de 
um terço não sabe definir o tipo 
de vínculo (contra 15% nesta 
situação, no âmbito da FIFPro).

AMADORA

70,1%
PROFISSIONAL

7,3%
SEMIPROFISSIONAL

23,4%

CONTRATO
NÃO 45,7%

SIM 54,3%

CONTRATO
DE

TRABALHO

PRESTAÇÃO
DE

SERVIÇO

OUTRO NÃO
SABE

17,4% 17,4% 34,8%30,4%



VENCIMENTO MENSAL
NÃO 66,7%

SIM 33,3%

101-200 €1-100 € 201-300 € 301-600 €

28,2% 10,2% 10,2%46,2%

>1000 €

5,1%

NENHUM SEGURO
MÉDICO

ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE
AUTOMÓVEL

APOIO DE
TRANSPORTE

PÚBLICO

ACESSO AO
GINÁSIO

45% 34,1% 23,3% 20,2% 18,8% 11,6% 9,3%

BENEFÍCIOS SOCIAIS

Dois terços das inquiridas 
(66,7%) não têm qualquer 
tipo de retribuição mensal 
fixa, contra 50% no universo 
FIFPro. Dos 33,3% que têm essa 
retribuição, apenas 5,1% (isto é, 
1,7% do total da amostra) tem 
rendimento igual ou superior 
a 1000 euros. Em quase 
metade dos casos (46,2%), a 
retribuição é igual ou inferior 
a 100 euros. O valor médio da 
remuneração no universo da 
FIFPro é de 490 euros. Quanto 
a benefícios sociais de outro 
tipo, 45% das inquiridas dizem 
não ter qualquer contrapartida. 
O seguro médico é o mais 
comum, seguido de apoios no 
alojamento e na alimentação. 
10,7% das jogadoras afirmam 
ainda que o clube as apoia, 
ou apoiou, na procura de 
oportunidades de trabalho ou 
na realização de estudos.

ESTATUTO3 LABORAL



ESTATUTO3 TEM AGENTE/INTERMEDIáRIO DIREITOS DE IMAGEM

SEGURANÇA NO CLUBE SEGURANÇA NO FUTEBOL

SELEÇãO NACIONAL

TOTALMENTE

INSEGURA 28,1%

MEDIANAMENTE

SEGURA 20,3%

TOTALMENTE

SEGURA 18%

NÃO ASSINOU

DOCUMENTOS 51,2%

ASSINOU

DOCUMENTOS 26,8%

NÃO SABE 22%

SIM 5,1%

NÃO 94,9%

TOTALMENTE

INSEGURA 25,4%

MEDIANAMENTE

SEGURA 28,6%

TOTALMENTE

SEGURA 11,1%

NUNCA JOGOU 51,7%

JÁ JOGOU 49,3%
JOGA ATUALMENTE 28,6%

Quase metade das inquiridas 
já representou, em algum 
momento da carreira, a 
Seleção Nacional, nos seus 
diversos escalões. E mais de 
um quarto (28,6%) fazem-
no na atualidade, seja na 
Seleção A, seja na de sub-
19. Só 5% das inquiridas são 
representadas por um agente 
ou intermediário. 26,8% 
das jogadoras assinaram 
documento cedendo direitos de 
imagem, e 22% desconhecem 
se o fizeram ou não. Apenas 
18% dizem sentir total 
segurança em relação à sua 
situação no clube, contra 28% 
que assumem um sentimento 
de total insegurança. Alargando 
o tema à situação no futebol em 
geral, só 11,1% manifesta total 
segurança quanto ao desenrolar 
da atividade, contra 25,4% que 
assumem total insegurança.

LABORAL



SAÚDE E SEGURANÇA 4
TOTALMENTE SATISFEITA 22,9%

SATISFEITA 32,9%

MEDIANAMENTE SATISFEITA 25,5%

INSATISFEITA 9,3%

TOTALMENTE INSATISFEITA 6,4%

SEM RECURSO A APOIO 2,9%

MUITO SATISFEITA 10,7%

SATISFEITA 20%

MEDIANAMENTE SATISFEITA 25%

INSATISFEITA 5,7%

TOTALMENTE INSATISFEITA 8,6%

SEM RECURSO A APOIO 27,1%

NS/NR 2,9%

80-100% DO VALOR 68,5%

50-80% DO VALOR 1,8%

NENHUM 29,6%

apoio
psicológico 

no clube

apoio
médico

no clube

salário
durante 

as lesões

Mais de metade das inquiridas 
(55,8%) diz-se satisfeita, 
ou totalmente satisfeita, 
com o apoio médico de que 
dispõe no clube. Ainda assim, 
15,7% assumem insatisfação 
nesse particular. No que se 
refere ao apoio psicológico, 
a satisfação é menor (30%) 
e grande percentagem das 
inquiridas (27%) diz não 
ter, ou não recorrer, a esse 
tipo de apoio. Entre as que 
representam a seleção, 
65% dizem-se satisfeitas 
ou muito satisfeitas com 
o apoio médico, e quase 
40% dizem não ter, ou não 
recorrer, a apoio psicológico 
quando representam a 
equipa nacional. Aspeto 
importante: de entre as 
jogadoras que recebem 
retribuição mensal, 29,6% 
dizem nada receber nos 
períodos em que estão 
lesionadas, enquanto 68,5% 
recebem o valor na sua 
totalidade, ou perto disso.



SAÚDE E SEGURANÇA 4

DISCRIMINAÇÃO DE GÉNERO 36,4%

AMEAÇAS DE VIOLÊNCIA  27,3%

RACISMO 12,7%

VIOLÊNCIA FÍSICA 10,9%

ASSÉDIO OU INTIMIDAÇÃO 3,6%

ASSÉDIO SEXUAL 3,6%

OUTRA OPORTUNIDADE DE CARREIRA 43,8%

CONSTITUIR FAMÍLIA/VIDA PESSOAL 37,2%

RAZÕES FINANCEIRAS 24,8%

PROSSEGUIR OS ESTUDOS 24%

CANSAÇO E SATURAÇÃO 23,1%

STRESS PSICOLÓGICO 8,3%

ABORDAGEM DE MATCH-FIXING

SIM 3,3%

NÃO 96,7%

RAZÕES PARA O ABANDONODISCRIMINAÇãO

Futebol não é para mulheres? A avaliar pelas 36,4% de inquiridas que foram alvo de discriminação de género por parte de espectadores, dirigentes ou outros 
envolvidos no jogo, ainda há muito quem pense assim em Portugal. De entre as outras formas de discriminação já sentidas pelas jogadoras portuguesas, 
seguem-se ameaças de violência e racismo (12,7%, quase o triplo do registado no inquérito da FIFPro). Já a percentagem de casos de assédio sexual (3,6%) 
está em linha com a registada no conjunto dos outros países. No que diz respeito a match-fixing, apenas 3,3% das jogadoras inquiridas diz ter sido alvo de 
abordagem para a viciação de um resultado. Terminar a carreira mais cedo é uma possibilidade em aberto para grande parte das inquiridas e, entre as possíveis 
causas de abandono, oportunidades em outra área de atividade e a vontade de constituir família são as mais citadas.



OUTROS 5

UNIãO DA CLASSE SINDICATO/APJA

MUITO SOLIDÁRIA 43,5%

SOLIDÁRIA 34,7%

RELATIVAMENTE SOLIDÁRIA 15,3%

POUCO SOLIDÁRIA 5,6%

NADA SOLIDÁRIA 0,8%

SÓCIAS 71,8%

NÃO-SÓCIAS 28,2%

No geral, a opinião das futebolistas portuguesas acerca da classe é favorável: 78% das inquiridas dizem pertencer a uma classe que 
é solidária, ou muito solidária, na abordagem dos problemas coletivos. Apenas 6,4% sentem fazer parte de uma classe pouco ou 
nada solidária. Aliás, 71,8% das inquiridas integra uma associação de classe, seja o Sindicato dos Jogadores, seja a Associação 
Portuguesa de Jogadores Amadores (APJA).



FICHA TÉCNICA 6

Este inquérito foi realizado no início da época, no âmbito do 
“2017 FIFPro Global Employment Report”, que englobou 
3295 respostas de futebolistas dos principais campeonatos 
dos países com sindicatos e associações filiadas naquele 
organismo. No caso de Portugal, foram inquiridas as 297 
jogadoras inscritas na Liga Allianz, registando-se 140 
respostas válidas (47,1% do total).

As conclusões gerais podem ser consultadas neste endereço:

https://fifpro.org/attachments/article/6986/2017%20
FIFPro%20Women%20Football%20Global%20
Employment%20Report-Final.pdf


