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rumo 
ao futuro!

Valorizar o jogador, o desporto e a comunidade
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O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol completou em 2017 qua-
renta e cinco anos de existência, um legado histórico que nos orgulha. 
Somos a voz ativa do jogador em Portugal e estamos presentes nos momentos 
de decisão, fruto do diálogo institucional e da credibilidade granjeada junto das 
instituições nacionais e internacionais que tutelam o desporto e o futebol em 
particular.
Conseguimos ao longo do último mandato reforçar o papel do Sindicato na sua 
área tradicional, a defesa dos direitos e legítimos interesses do jogador de fute-
bol, no contexto da relação laboral desportiva.
Explorámos novas áreas e desenvolvemos projetos direcionados para as ne-
cessidades dos nossos associados.
A mais recente conquista é a casa do Sindicato. A centralização dos serviços 
prestados no novo complexo desportivo, em Odivelas, irá dotar o Sindicato das 
infraestruturas necessárias para acompanhar o jogador nos diferentes mo-
mentos da sua carreira desportiva e concretizar ações junto da comunidade.
Odivelas fará convergir as várias áreas de atuação do Sindicato: os serviços 
administrativos prestados aos seus associados, o estágio para jogadores de-
sempregados, a realização de cursos de formação à medida, o desenvolvimen-
to de projetos de investigação, a criação de escolinhas de futebol, são alguns 
dos exemplos.
Queremos envolver jogadores no ativo e retirados neste projeto, contribuindo 
cada vez mais para a sua qualificação e valorização profissional. 
Reafirmamos para o novo mandato a intenção de valorizar o jogador, envolven-
do-o na atividade quotidiana do Sindicato.  
Estamos certos de que a aposta no futebol feminino colherá os seus frutos. A 
igualdade de género é uma das batalhas que travamos e o combate aos atrope-
los dos direitos das jogadoras de futebol uma das missões que assumimos, em 
especial nesta etapa de crescimento e profissionalização do setor.
A valorização do jogador leva-nos, ainda, a explorar novas áreas e agir perante 
as mesmas. A saúde mental, posta em risco num contexto de pressão e neces-
sidade de resultados imediatos, próprio do desporto de alta competição, é uma 
das nossas preocupações centrais. Queremos investir nesta temática e noutras 
que envolvam os parceiros institucionais, contribuindo para a discussão de no-
vos temas, fundamentais ao jogador na dimensão pessoal, profissional e social.
Honrando o passado e, em especial, o contributo de diversas gerações de joga-
dores para o crescimento do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, 
renovamos o compromisso para um novo mandato, marcado pela transparên-
cia, pelo rigor na gestão técnica, administrativa e financeira e pela promoção 
dos valores e boas práticas associadas ao desporto.

por ti, 
pelo jogador, 
pelo futebol!
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a.1.  Boa GoveRnação 
Promover a eficácia e eficiência 
nos serviços prestados, atuar de 
forma transparente na gestão dos 
recursos humanos e financeiros. 

a.1.1.  códiGo de conduta 
inteRno 
Assegurar que a atuação dos 
órgãos sociais, funcionários 
e demais colaboradores do 
Sindicato respeita os princípios 
e regras de conduta assentes na 
confidencialidade, integridade 
e ética profissional, em 
conformidade com o código de 
ética e conduta imposto pela 
FIFPro aos seus membros.

a.2.  RecRutamento  
e quaLiFicação 
Envolver jogadores no ativo e 
retirados no projeto sindical, em 
vários níveis de cooperação e em 
correlação com os vários projetos 
desenvolvidos. Qualificar os fun-
cionários e colaboradores do Sin-
dicato, numa lógica de valorização 
profissional. 

a.3.  Financiamento  
Garantir a sustentabilidade finan-
ceira, apostar na diversificação do 
financiamento e atuar de forma 
rigorosa e transparente.

a.4.  inFRaestRutuRas 
Centralizar os serviços prestados 
e as ações da iniciativa do Sindi-
cato num único espaço, multidis-
ciplinar e aberto à comunidade, 

tendo o jogador como protago-
nista. 

a.5.  Rede de  
deLeGados 
Gerir a equipa de delegados, no 
sentido de a tornar mais próxima 
e humana, numa relação de con-
fiança com os jogadores. 

a.5.1.  manuaL do deLeGado 
Implementar um manual de 
qualidade, de boas práticas no 
desempenho da função que seja 
uma referência internacional, 
numa lógica de aproximação aos 
associados.

a.6.  quotização e  
caRtão de sócio 
Rever as quotas, ajustando-as à 
realidade de cada competição e 
alargar os serviços que o cartão 
de sócio contempla.

a.7.  aLteRações  
estatutáRias 
Rever os estatutos, ajustando-os à 
realidade nacional e internacional, 
nomeadamente aos princípios da 
FIFPro.

Ética
pRoFissionaL

sustentaBiLidade
e tRanspaRÊncia

pRomoveR 
a eFicácia e eFiciÊncia 
nos seRviços pRestados

maximizaR  
Receitas,  
otimizaR 

RecuRsos, 
investiR nas 

inFRaestRutuRas
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B1.  nacionaL

B1.1.  FedeRação e LiGa 
Aumentar a representação e 
manter a participação ativa nos 
grupos de trabalho e promover a 
inclusão do SJPF na Direção da 
Federação e da Liga. Garantir um 
jogo da Seleção Nacional a favor 
do SJPF, tendo em vista apoiar a 
Academia do Jogador. Participar 
ativamente na campanha contra os 
resultados combinados e na Gala 
das Quinas de Ouro promovendo a 
eleição do melhor 11 masculino e 
feminino.

B1.2.  oRGanismos de estado 
Fortalecer a participação nos 
organismos de decisão, seja 
através da representação no 
Conselho Nacional do Desporto, 
na relação com a Secretaria de 
Estado da Juventude e Desporto e 
noutros organismos relacionados 
com a Administração Central.

B1.3.  associações de cLasse 
Reforçar a cooperação e o 
diálogo com as associações 
representativas de classe, 
nomeadamente a Associação 
Portuguesa de Árbitros de Futebol 
(APAF) e a Associação Nacional 
dos Treinadores de Futebol (ANTF 
).

B1.4.  apJa – associação 
poRtuGuesa de 
JoGadoRes amadoRes 
Promover a celebração de 
um protocolo com a APJA, 
garantindo aos jogadores e às 

jogadoras amadoras  apoio técnico 
e financeiro numa lógica de 
solidariedade.

B2. inteRnacionaL
B2.1.  FiFpRo 

Reforçar o papel do SJPF com a 
FIFPro, entidade representativa 
dos jogadores a nível mundial,  
adesão aos seus princípios e 
plano estratégico da FIFPro e 
implementação no plano nacional. 

B.2.1.1.  BoaRd 
Manter o papel ativo do 
Sindicato na relação com 
a FIFPro, e procurar estar 
representado no Board da 
Divisão Europa submetido a ato 
eleitoral em 2017.

B2.1.2.  toRneio FiFpRo 
Fortificar as relações 
institucionais com Sindicatos 
membros da FIFPro participando 
nos torneios para jogadores sem 
contrato.

B2.1.3.  don´t Fix it – diz não aos 
ResuLtados comBinados  
Promover a campanha 
internacional desenvolvida 
pela FIFPro para combate 
aos resultados combinados 
(match-fixing) e o projeto interno 
desenvolvido em parceria com a 
FPF: “Deixa-te de Joguinhos”.

B2.1.4.  say no to Racism – 
mostRa um caRtão 
veRmeLHo ao Racismo 
Assinalar a campanha de luta 
contra o racismo e todas as 

formas de descriminação e 
integrar os seus princípios em 
ações internas. 

B2.1.5.  WoRLd 11 
Promover o aumento do número 
de votantes deste prémio que 
valoriza e prestigia a atividade. 

B2.1.6.  academia onLine 
Integração no Programa de 
Educação e Formação do 
Sindicato, reforçando a oferta 
formativa e-learning aos 
jogadores.

B2.1.7.  comitÉs 
Alargar a participação do 
Sindicato, através dos seus 
representantes, nos comités da 
FIFPro. 

B2.1.8.  oRGanismos 
inteRnacionais 
Diálogo concertado com as 
instituições que tutelam o 
futebol, em especial FIFA, UEFA, 
EPFL e ECA.

B2.1.9. coopeRação                                
institucionaL                                                        
Reforçar as relações com os sindicatos 
de outros países, em especial ibero-
americanos.

ReFoRçaR
a ReLação com

a FedeRação
e a LiGa

aFiRmaR
o sindicato

na FiFpRo



seRviços
c.1 educação
c.2 Legal
c.3 emprego
c.4 social
c.5 saúde
c.6 Área técnica
c.7 comunidade
c.8 comunicação 
c.9 Futebol Feminino
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para a área da educação e 
oferecer um sistema de atribuição 
de bolsas de estudo, em diálogo 
com os parceiros institucionais, 
reforçando o investimento na 
qualificação dos sócios.

c1.6.  Financiamento  
Reforçar as candidaturas a 
fundos europeus e acompanhar 
os projetos relacionados com a 
educação do jogador. 

c1.7.  educação FinanceiRa 
Em parceria com o Banco de 
Portugal,  CMVM e ASSFP, 
concretizar o plano de formação 
e educação financeira, aberto a 
todos os jogadores, de forma a 
promover hábitos de poupança, 
gestão eficaz de recursos 
financeiros e conhecimento dos 
comportamentos de risco a evitar.

c1.8.  “deixa-te de JoGuinHos” 
– pRoGRama anti matcH-
FixinG 
Fortificar o projeto construído 
com a FPF, alargar a rede de 
formadores, criação de página 
online dedicada ao fenómeno 
dos resultados combinados, 
implementação de APP própria 
de denúncia e, em particular, 
reforçar a educação dos 
jogadores mais jovens e no ativo. 

c1.9.  inteRnacionaLização 
Promover a troca de experiências 
e a mobilidade com outros países. 
Enquadrar e afirmar o SJPF junto 
de outros parceiros internacionais 
vocacionados para a área da 
educação e formação.

c1.10.  oBseRvatóRio do 
JoGadoR 
Criar um espaço de reflexão, que 
integre diferentes investigadores 
e áreas de análise.

c1.11.  escoLa.FuteBoL.
cidadania 
Projeto de âmbito escolar, com 
dimensão desportiva, lúdica e 
cívica que procura sensibilizar 
os jovens para a necessidade 
da sua formação integral, o 
exercício da sua cidadania e os 
perigos das más práticas.

c1. educação

c1.1.  pRoGRama de educação 
e FoRmação 
Investir no departamento de 
educação através de oferta 
formativa especializada e 
parcerias estratégicas com vista 
à qualificação do jogador nas 
diferentes fases da sua carreira 
desportiva.

c1.2.  pRoGRama quaLiFica 
Apoiar os jogadores na 
conclusão da escolaridade 
obrigatória, reforçando o 
protocolo com a Agência 
Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (ANQEP).

c1.3.  caRReiRas duais – 
pRoJeto GoaL 
Aposta prioritária na transição 
para outra atividade, garantindo 
aos jogadores instrumentos 
de apoio e desenvolvimento do 
projeto financiado no âmbito 
do programa Erasmus+ (2017 
e 2019), que visa a formação e 
preparação do atleta para o pós-
carreira. 

c1.4.  pRotocoLos 
Aumentar a oferta escolar 
e académica através da 
celebração de protocolos com 
instituições públicas e privadas.

c1.5.  FoRmação  
à medida e BoLsas 
Desenvolver a oferta formativa 
própria do Sindicato, de acordo 
com o planeamento estratégico 

"vaLoRizaR o JoGadoR dentRo  
e FoRa das quatRo LinHas"

quaLiFicação duRante
e no pós-caRReiRa 
e pRoGRamação paRa 
as caRReiRas duais

educação 
FinanceiRa, 

comBate aos Re-
suLtados comBina-

dos e oFeRta de 
BoLsas de FoR-

mação
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c2. LeGaL 

 c2.1.  apoio JuRídico e 
JudiciáRio 
Aperfeiçoar o atual modelo de 
apoio financeiro ao sócio, em 
caso de litígio com um clube/
SAD e necessidade de recurso 
a tribunal, garantindo o acesso 
à justiça tendencialmente 
gratuito.  Oferta aos mais 
carenciados.

 c2.2.  Fundo de 
GaRantia saLaRiaL                   
Atualizar a regulamentação 
do Fundo de Garantia Salarial 
e melhorar a proteção do 
jogador com salários em falta 
durante e após o término do 
contrato de trabalho desportivo. 
Fiscalizar e incitar junto da Liga 
a operacionalização do Fundo 
de Garantia Salarial a que alude 
a Portaria 50/2013 de 5 de 
fevereiro. 

 c2.3.  ReGuLamentação 
despoRtiva

   ►Intervir e promover junto dos 
organismos com competência 
regulamentar a melhoria das 
condições laborais e de exercício da 
atividade para o jogador, tais como: 

  ►A revisão do estatuto do jogador  
desempregado (prazos e limites de 
inscrição);

  ►O seguro desportivo de grupo e a 
cobertura de sinistros sofridos por 
profissionais e amadores;

  ►Os custos associados à transferência 

internacional, em especial à emissão 
do certificado internacional;

  ►Licenciamento e fiscalização 
dos clubes, limitando o acesso à 
competição para os que incumprem 
com os PER´s ou outros planos 
judiciais para regularização de dívidas.

 c2.4.  posicionamento 
institucionaL

  ►Reforçar a intervenção do Sindicato 
nos grupos de trabalho constituídos 
pela FPF e LPFP e promover a criação 
de canais de comunicação diretos para 
a resolução dos problemas do jogador.  

  ►Promover regulamentação da 
atividade da jogadora de futebol, em 
especial, as garantias contratuais 
mínimas. 

  ►Acompanhar e promover alterações 
regulamentares para o combate ao 
match fixing (resultados combinados). 

  ►Promover a alteração da Portaria 
50/2013 de 5 de fevereiro, reforçando 
os mecanismos de fiscalização e 
auditoria e agravando as sanções para 
o incumprimento das obrigações de 
natureza laboral. 

  ►Estabelecer medidas para avaliação 
da idoneidade dos investidores e 
proveniência dos capitais investidos no 
futebol português. 

 c2.5.  dRc, tas, tad e cap 
Atuação junto dos organismos 
nacionais e internacionais de 
resolução de litígios. 

assesso-
Ria JuRídica  

e apoio  
FinanceiRo paRa 

a ResoLução  
de LitíGios

deFende
os teus
diReitos
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c3. empReGo

 c3.1.  estáGio do JoGadoR  
Alargar o estágio a toda a época 
desportiva num projeto integrado 
no Complexo Desportivo 
de Odivelas e desenvolver 
programas de formação que 
acompanhem o treino e os 
jogos desenvolvidos no âmbito 
do estágio para jogadores 
desempregados.

 c3.2.  poRtaL do JoGadoR  
Prosseguir o desenvolvimento 
da plataforma como ferramenta 
para procura de emprego.

 c3.3.  JoGadoR staRtup 
Projetar a criação de uma 
estrutura “incubadoras” 
para novas empresas e 
empreendedorismo associado ao 
futebol. 

 c3.4.  ReGuLamentação 
despoRtiva 
Apresentação de medidas 
facilitadoras da contratação na 
regulamentação desportiva.

apoiaR e quaLiFicaR
os desempReGados, 
pRomoveR o empReendedoRismo

c4. sociaL

 c4.1  Fundo de soLidaRiedade 
Apoio aos associados carenciados 
através do reforço do fundo de 
solidariedade.

 c4.2.  Fundo de GaRantia 
saLaRiaL 
Rever a regulamentação 
aplicável ao FGS nas 
competições profissionais e não 
profissionais e atuar sobre a falta 
de pagamento dos salários, quer 
durante a vigência do contrato de 
trabalho desportivo quer após a 
sua cessação.

 c4.3.  seGuRança sociaL e 
ReFoRma 
Apoiar a criação de um regime 
especial para o praticante 
desportivo profissional, integrado 
nas profissões de desgaste 
rápido e curta duração.

 c4.4  acidentes de tRaBaLHo 
Além do apoio jurídico e judiciário 
em matéria de acidentes de 
trabalho, promover junto dos 
parceiros institucionais um 
regime de proteção do jogador 
incapacitado permanentemente 
para a prática desportiva. 

  
pRoteção 

e soLidaRiedade 
no  

despoRto
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c6. áRea tÉcnica

 c6.1.  avaLiação dos ReLvados 
e inFRaestRutuRas 
existentes 
Monitorizar as condições 
oferecidas aos jogadores 
durante o exercício da atividade, 
comparar resultados e construir 
propostas de regulamentação 
sobre a matéria.

 c6.2.  novas tecnoLoGias 
Promover a reflexão e os estudos 
técnicos sobre a introdução das 
novas tecnologias no futebol, 
tendo em vista a identificação 
das medidas e boas práticas a 
implementar, em benefício do 
jogador e do futebol.

 c6.3.  condições cLimatÉRicas 
Analisar o impacto das 
condições climatéricas na prática 
desportiva e propor medidas que 
salvaguardem a saúde e o bem-
estar do praticante. 

 c6.4.  aRBitRaGem 
Apostar na informação dos 
associados sobre as regras 
de arbitragem e promover 
a cooperação entre os 
intervenientes do jogo. 
Prosseguir, em especial, os 
objetivos da campanha “Em 
campo, jogamos o mesmo 
jogo”, contribuindo para o 
esclarecimento dos agentes 
envolvidos e para a diminuição 
do clima de crispação no futebol 
português.

 c6.5.  tReino 
Garantir condições técnicas para 
o acompanhamento permanente 
do jogador, em especial dos 
associados sem contrato, 
permitindo-lhe manter-se ativo 
e progredir de forma a encontrar 
um novo clube, quer integrado 
no “Estágio do Jogador”, quer 
através de outras iniciativas 
promovidas pelo Sindicato.

 c6.6.  oBseRvatóRio do 
JoGadoR  
Concretizar um espaço de 
investigação sobre questões 
relacionadas com a atividade do 
jogador profissional de futebol, 
nas suas diferentes dimensões, 
promovendo a relação direta 
entre técnicos e jogadores e 
recolhendo dados concretos que 
sustentem medidas a tomar pelo 
Sindicato. 

 c.6.7.  inquÉRitos e estudos 
na ótica do JoGadoR 
Delimitar no âmbito dos projetos 
e investigações desenvolvidas 
um conjunto de inquéritos 
a apresentar aos jogadores 
e jogadoras a cada época 
desportiva. 

c5. saúde

 c5.1.  saúde mentaL  
Concretizar o projeto, levantando 
os problemas associados ao 
desporto de alta competição, 
promovendo a investigação 
científica sobre o tema e 
desencadeando ações de 
proteção do jogador. 

 c5.2.  antidopinG 
Fazer a pedagogia e prevenção 
junto dos mais jovens envolvendo 
os jogadores mais mediáticos 
e atualizar o reportório de 
informações respeitantes a 
substâncias proibidas, controlos 
e sanções aplicáveis aos 
infratores. 

       c5.3.  sessões temáticas 
Promover o debate e sobre o 
tema da saúde no futebol e a 
reflexão sobre os fatores de 
risco.

 c5.4.  nutRição 
Construir um programa de 
formação sobre a nutrição dos 
atletas de alta competição e 
promover os hábitos saudáveis. 

 c5.5.  pRoJeto “João Lucas” 
Criar uma bolsa de investigação 
com o nome e em homenagem 
ao ex-jogador de futebol e antigo 
delegado do SJPF, premiar o 
trabalho desenvolvido pelas 
instituições hospitalares na 
investigação e prevenção de 
doenças cardiovasculares, como 
a morte súbita.

a saúde
em

pRimeiRo
LuGaR
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c7. comunidade

 c7.1  semana contRa  
o Racismo 
Intensificar a campanha e as 
iniciativas a integrar no calendário 
das competições profissionais e 
amadoras. 

 c7.2  ResponsaBiLidade 
sociaL 
Desenvolver o projeto “Golo” 
e procurar novas parcerias 
destinadas à intervenção do 
Sindicato e dos seus associados 
na comunidade, em diferentes 
faixas etárias. 

 c7.3  pRoJeto spin 
Prosseguir a participação nas 
novas etapas do projeto, em 
especial, da Inclusão social dos 
migrantes recém-chegados 
através do e no Desporto. 

 c.7.5  paRceRia com Gais-cv 
Promover a relação com a 
comunidade cabo-verdiana em 
Portugal através do canal de 
comunicação criado com a Gais-
CV. 

 c.7.6  pRoJeto inteGRaR 
Diálogo com os parceiros 
institucionais e responsáveis 
políticos para um programa 
dedicado à transmissão dos 
valores que conduzam a uma 
cidadania ativa e responsável. 
Promover a saúde e o bem-estar 
por via da prática desportiva.

 c7.7  sos FuteBoL 
Desenvolver um espaço de 
denúncia e sedimentar os 
canais próprios para o efeito, 
contribuindo para erradicar as 
más práticas no futebol e no 
desporto. 

as ações 
vaLem mais
do que as
paLavRas
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c8. comunicação

 c8.1.  Revista JoGadoRes,  
Revista W e action 
Reforçar a divulgação das 
atividades, ações e projetos do 
Sindicato, com o jogador e a 
jogadora no plano de destaque.

 c8.2.  canaL sJpF 
Espaço dedicado aos jogadores 
e jogadoras, refletindo sobre 
problemas e desafios, com 
grandes entrevistas 

 c8.3.  Redes sociais e 
pLataFoRmas diGitais 
Relação direta com os 
associados e com a comunidade 
através das redes sociais. 
Potenciar as plataformas digitais 
na ótica do jogador.

 c8.4.  “quinas de ouRo”  
e outRos pRÉmios  
Participar nas “Quinas de Ouro” 
em parceria com a FPF e ANTF, 
premiando o mérito a nível 
nacional e elegendo o melhor 11 
masculino e feminino. Distinguir 
os jogadores e as jogadoras, em 
particular os jovens. 

 c8.5.  pLayeR's coRneR  
Organizar um Ciclo de 
Conferências, com caráter de 
regularidade, debatendo os 
principais temas da atualidade 
desportiva na ótica do jogador, do 
futebol e do desporto.

 

c8.6.  cidadania despoRtiva ativa 
– ideias paRa o despoRto 
Durante o ano vamos recolher 
testemunhos com ideias e soluções 
para resolver questões estruturais.

poR
um JoGadoR

ativo, 
inFoRmado

e vaLoRizado

poR
um JoGadoR

ativo, 
inFoRmado

e vaLoRizado
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c9. FuteBoL Feminino

 c9.1.  deLeGados 
Acompanhar as jogadoras nos 
diferentes escalões competitivos 
em Portugal.

 c9.2.  comissão paRa o 
FuteBoL Feminino 
Debater os problemas e desafios 
do futebol feminino, projetando 
propostas e construindo ações 
específicas para a modalidade.

 c9.3.  comitÉ da FiFpRo 
Defender a jogadora de futebol 
feminino e acompanhar 
os projetos internacionais 
desenvolvidos no Comité da 
FIFPro. A embaixadora, Carla 
Couto, é a nossa representante.

 c9.4.  ReGuLamentação 
despoRtiva 
Promover regulamentação da 
atividade da jogadora de futebol, 
em especial, as garantias 
contratuais mínimas, o regime da 
maternidade, dos seguros e da 
relação escola-desporto.

 c9.5.  campanHas 
Premiar e promover o futebol 
feminino com campanhas 
temáticas.

 c9.6.  Revista W e Redes 
sociais 
Divulgação e informação na ótica 
da jogadora.

pRomoveR a pRática 
despoRtiva e  a JoGadoRa

peLa
iGuaLdade
de GÉneRo
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d. pRoJetos

 d.1.  Fundo de pensões 
Concretizar o projeto Fundo 
de Pensões, já apresentado e 
submetido a análise parlamentar. 
Envolver os parceiros institucionais 
tendo em vista a proteção 
social do jogador em caso de 
desemprego, doença e término da 
carreira desportiva, com escalões 
contributivos e benefícios fiscais 
adequados às características 
próprias de uma atividade de 
desgaste rápido e curta duração.

 d.2.  manuaL pRático do 
FuteBoLista 
Elaborar um manual destinado 
ao jogador, com informação 
jurídica, procedimentos e dicas 
para jogadores profissionais 
e amadores, área técnica e 
informações relevantes para os 
jogadores que se deslocam para o 
estrangeiro.

 d.3.  academia do JoGadoR/ 
pLayeR's academy 
Desenvolver no novo Complexo 
Desportivo de Odivelas uma 
academia direcionada para a 
relação entre o jogador no ativo e 
retirado e os jovens, contribuindo 
para a integração social através do 
desporto.

 d.4.  conseLHo de veteRanos 
Constituir o Conselho de 
Veteranos, um organismo 
composto por ex-jogadores de 
referência no futebol português 
que auxiliarão as tomadas de 
decisão da Direção, quando 
solicitada a sua intervenção e 
participação nas iniciativas de 
cariz social promovidas pelo 
Sindicato.

 d.5.  JoGadoR staRt up 
Criar uma “incubadora” para 
projetos e empresas associadas 
ao futebol e ao desporto, 
aproveitando as metodologias 
de trabalho do jogador e as 
características que resultam de 
uma carreira desportiva para 
fomentar o empreendedorismo 
e criação de emprego. Atuar em 
rede com o mercado de trabalho e 
com as instituições de ensino.

 d.6.  pRoJeto saúde mentaL 
Criar uma “incubadora” para 
projetos e empresas associadas 
ao futebol e ao desporto, 
aproveitando as metodologias 
de trabalho do jogador e as 
características que resultam de 
uma carreira desportiva para 
fomentar o empreendedorismo 
e criação de emprego. Atuar em 
rede com o mercado de trabalho e 
com as instituições de ensino.

"o JoGadoR
seRá 

o pRotaGonista
na ReLação entRe

o despoRto
e a comunidade"
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rumo ao 
futuro!


