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Arevista do Sindicato dos Jo-
gadores Profissionais de

Futebol renasce. A recupera-
ção das edições regu-
lares deste espaço de

informação pren-
de-se, essencial-
mente, com o
propósito de es-
treitar os laços do
Sindicato com os
seus associados
e da afirmação

da identidade da
estrutura representativa da classe. 
A nossa missão pauta-se pelo lema Hu-
manizar -  Unir e Responsabilizar - Reor-
ganizar e Modernizar e são estes os
desígnios que norteiam o nosso trabalho,
na procura incessante de soluções para a
valorização do profissional de futebol.
Humanizar através do fortalecimento da
relação com os associados, de modo a que,
estatutária e legalmente, estes sejam os
verdadeiros destinatários de toda a activida-
de desenvolvida. Um relacionamento que
se pretende profícuo e efectivo.
Unir e Responsabilizar mediante a pro-
moção de uma efectiva solidariedade entre
a classe, visando o reforço da intervenção
do Sindicato na defesa dos seus associados.
Por fim, Reorganizar e Modernizar o Sin-
dicato, melhorando a estrutura orgânica,
de modo a conferir maior funcionalidade.
Obviamente que tudo isto não pode deixar
de se sustentar nos diversificados desafios
que se colocam ao jogador profissional de
futebol. Depois a realização do Euro 2004,
motivo para a exaltação da identidade
nacional, o Sindicato empenhou-se, de cor-
po e alma, no diagnóstico e na adequada
terapêutica dos males de que enferma o
futebol e cujas vítimas são os jogadores.
Questões que se colocam com acuidade:

aumento do incumprimento
salarial; falta de formação es-
colar e profissional nos níveis
básico, técnico-profissional e
universitário; impossibilidade
de reconversão no fim de uma
carreira de curta duração e de
desgaste rápido; acréscimo do
abandono escolar; falta ou in-
suficiência de habilitações pro-
fissionais; redução da massa
salarial; acréscimo dos litígios
laborais; fortíssima concorrên-
cia internacional; aumento do
desemprego; diminuição de

garantias de índole laboral; agravamento
da carga fiscal; incremento da sinistralidade
desportiva; e inadequação dos regimes de
seguros e segurança social.
Paralelamente, apraz registar o valor inter-
no e internacional do jogador português,
ilustrado com as mais recentes vitórias do
Futebol Clube do Porto na Taça UEFA, na
Liga dos Campeões e na Taça Interconti-
nental, com o comportamento excepcional
da selecção nacional no Euro 2004, com as
distinções conferidas a jogadores portu-
gueses pelas organizações desportivas
internacionais e com a relevância, do pon-
to de vista qualitativo e quantitativo, das
transferências protagonizadas por atletas
nacionais.
Consciente da realidade do mercado portu-
guês, o empenho do Sindicato dos Jogado-
res Profissionais de Futebol traduz-se nos
projectos e nas actividades do seu Plano de
Acção para este ano. No entanto, as acções
só serão eficazes se houver adesão dos
associados na prossecução dos objectivos
que a todos respeitam. 
Se assim for, estamos certos de que maior
força existirá para uma intervenção frutífera,
ainda que difícil, junto das entidades voca-
cionadas para o futebol e para o desporto.

S J P F

JJooaaqquuiimm  EEvvaannggeelliissttaa
Presidente da Direcção

Os desafios
do futuro

Editorial

João Manuel está a travar uma luta
com a doença. Por isso, é da mais ele-
mentar justiça deixar uma nota pes-
soal e institucional para com um
profissional de referência. Nota
escrita com os verdadeiros sentimen-
tos da amizade e da solidariedade.

A homenagem que lhe foi justa-
mente prestada, num jantar realiza-
do recentemente, em Coimbra,
honrou o profissional, o homem e o
amigo. E fez esquecer as anomalias
e realçar os valores subjacentes ao
desporto, em particular ao futebol. 

Permitam-me deixar expresso que o
Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol se honra de ter João
Manuel entre os seus associados.
Obrigado por seres nosso amigo.
Num abraço sentido, apenas duas
palavras: Força, João! 

O nosso amigo João
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OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a realizar visitas aos plantéis

de clubes ou SAD's, contactanto directamen-
te com os jogadores. O propósito é o de esti-
mular mais e de reforçar o relacionamento,
com a criação de espaços de esclarecimento,
informação e aconselhamento de questões
como a fiscalidade, a reforma, o desemprego
e a formação profissional e as matérias refe-
rentes aos contratos de trabalho.
Nestas acções, iniciadas em Novembro últi-
mo, procura-se também acorrer a situações
em que os interesses individuais e colectivos
dos jogadores sejam colocados em causa e a
situação social, profissional e psicológica
exija um acompanhamento e uma resposta
eficazes. 
A primeira visita de uma delegação do Sindi-
cato dos Jogadores Profissionais de Futebol a
um clube ocorreu nessas circunstâncias, com

a estrutura sindical a reunir com o plantel do
União de Lamas, na procura incessante de
respostas para a situação dramática que os
jogadores do clube lamacense atravessavam
e na tomada de posições firmes para a reso-
lução dos problemas intricados, resultantes
de mais de oito meses de salários em atraso e
do vazio directivo na colectividade.
Para satisfazer as necessidades familiares
mais prementes, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol accionou o Fundo
de Solidariedade e disponibilizou a cada um
dos atletas do União de Lamas uma verba de
150 euros.
Depois de um périplo a clubes de S. Miguel,
nos Açores, a estrutura sindical reuniu com os
plantéis do Vitória de Setúbal, do Belenenses,
da Académica, do Estrela da Amadora, do
Abrantes, do Vilanovense e do Amora. Para
breve, outras visitas serão programadas.

Em campo
pelos
jogadores

4 S J P F

O Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol está a promover uma
campanha de recolha de fundos jun-
to dos jogadores, para as vítimas da
tragédia humana provocada pelo
terramoto e pela «tsunami» no su-
doeste asiático.
Esta acção de solidariedade estende–se
a todos os jogadores de clubes ou SAD's
concorrentes desde as competições
profissionais (Superliga Galp Energia
e Liga de Honra) até ao Campeonato
Nacional da III Divisão. Pretende-se,
tão-só, que cada um dos atletas con-
tribua com 10 euros.
O capitão de cada uma das equipas
está encarregue de proceder à reco-
lha dos donativos dos companheiros
e, depois de reunido o montante,
efectua um depósito na conta núme-
ro 0-2875817.000.002, do BPI. No
final da época, o Sindicato dos Jo-
gadores Profissionais de Futebol
entregará a totalidade das verbas re-
colhidas à Cruz Vermelha Portuguesa.

Ajuda
a sudoeste

asiático

Solidariedade

Visitas
SINDICATO e jogadores num espaço de esclarecimento, informação e aconselhamento

ATLETAS portugueses solidários
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Desde Novembro que o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol está em campo
pelos atletas, vencendo as distâncias para o contacto com as equipas de clubes e SAD's. Um
trabalho necessário e profícuo pelos caminhos de Portugal. Registo fotográfico das visitas.

Pela primeira vez, uma delegação do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol deslocou-se ao Arquipéla-
go dos Açores, contactando com os
atletas de clubes da ilha de S. Miguel.
Esta deslocação aos Açores inseriu-se
no âmbito do programa de visitas a
clubes, tendo a delegação sindical
reunido com os profissionais do União
Micaelense, do Santa Clara e do Ope-
rário. Além desta tarefa, o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Fute-
bol resolveu problemas laborais rela-
cionados com o União Micaelense.
Carlitos e Sidónio rescindiram os vín-
culos contratuais.

A primeira
vez

nos Açores

De Norte a Sul

S J P F

CARLITOS e Sidónio tiveram apoio do SJPF

ACÇÃO no Operário

U. LAMAS

BELENENSES V. SETÚBAL

ACADÉMICA

ABRANTES E. AMADORA

AMORA VILANOVENSE

REUNIÃO com U. Micaelense
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OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol realizou uma reflexão sobre o

futebol português pós-Euro 2004 e as análi-
ses a diversas vertentes revelam uma realida-
de amarga. À redução da massa salarial, ao
agravamento da carga fiscal, ao aumento da
sinistralidade e à inadequação dos regimes de
seguros e de Segurança Social acrescem as

dívidas aos atletas, o desemprego e a dimi-
nuição de garantias, bem como as fragi-

lidades do sistema, com quadros
competitivos desajustados e a

falência de clubes e SAD’s.
Foram estes os motivos que
conduziram a associação
da classe para o estudo

do estado actual do futebol
português, apontando-se medidas concretas
para o futuro, como a definição de objectivos
prioritários na área da reconversão e forma-
ção profissional, nomeadamente conferir
competências para uma nova profissão, moti-
var e fornecer competências para a criação
do próprio negócio e proporcionar a melhor
transição para outra actividade profissional.
A responsabilidade social da estrutura sindi-
cal, num mercado simultaneamente peque-
no e de maior risco, cresceu, assumindo a
acção desenvolvida uma dimensão política.
O SJPF é a voz dos jogadores junto da FPF, da
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, de
clubes e SAD’s, dos empresários e outros
agentes do futebol, como os árbitros e trei-
nadores, do Governo, dos partidos com
assento parlamentar e dos organismos des-
portivos como o Comité Olímpico de Portu-
gal, a Confederação de Desporto de
Portugal, a Fundação do Desporto e o Con-
selho Superior do Desporto.
O fenómeno desportivo tem sido tema de
diversas abordagens, constatando-se que ao
jogador, principal protagonista, não é atri-
buído o papel de reconhecimento que lhe
cabe de pleno direito.
Pode dizer-se que, sobre o aspecto positivo, é

inquestionável que o jogador português foi e
é protagonista de grandes façanhas, que, de
forma emblemática, dignificam o futebol e o
país, como as conquistas do FC Porto e a
campanha da selecção nacional no Euro-
2004. Mas, com quadros competitivos desa-
justados, falência de clubes/SAD’s, orgânica
federada ineficaz  e o pseudo-profissionalis-
mo, tem havido um crescente agravamento
da situação do profissional, pelo que o SJPF,
em colaboração com outras entidades, pro-
põe-se desenvolver um conjunto de projec-
tos, visando a superação ou a minimização
dos problemas  e a dignificação do profissio-
nal de futebol.

EDUCAÇÃO, EMPREGO E FORMAÇÃO
Os êxitos desportivos do futebol português
criaram nos jovens uma apetência crescente
para abraçarem a carreira de jogador de fute-
bol. A verdade é que nem todos conseguem
esse desiderato, o que leva ao abandono ou
à falta de aproveitamento escolar. Tal facto
implica a impossibilidade de uma formação
adequada, quer como cidadãos, quer como
profissionais, com o consequente aumento
de desemprego.
Neste domínio, o SJPF propõe-se divulgar o
estudo “As Estrelas do Futebol Português”,
um documento que incidiu quanto à situação
escolar e profissional dos convocados para as
selecções nacionais, entre 2002 e 2003. Duas
conclusões preocupantes ressaltam: os resul-
tados escolares negativos de 76 % dos
jovens; e as elevadas taxas de abandono
escolar, que se fixam em 60 % dos convoca-
dos naquele período.
Na formação profissional, os destinatários se-
rão jogadores no activo ou em situação de
desemprego, numa perspectiva de qualifica-
ção e reconversão profissional. Para tanto, o
SJPF utilizará como meios técnicos e humanos
o Departamento de Formação do Sindicato,
reconhecido pelo INOFOR. Financeiramente,
serão considerados os meios próprios do SJPF,

Estudo

DEPOIS do Euro-2004, o SJPF
analisou o actual estado
do futebol português

Reflectir o p
e pe
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os resultantes de protocolo a
celebrar com o Instituto de
Emprego e Formação Profis-
sional e os de âmbito de can-
didaturas  apresentadas aos
Programas Operacionais de
Formação e Emprego, a de-
senvolver neste ano e no pró-
ximo.

LEGISLAÇÃO/
REGULAMENTAÇÃO
DESPORTIVA
Além do tratamento desigual,
acresce a inexistência de um
estatuto de carreira e a falta
de controlo dos contratos,
propondo-se o SJPF imple-
mentar um conjunto de ac-
çõe s ,  de s i gnadamente
quanto à fiscalização, às dívi-
das aos jogadores, ao estatu-
to de carreira e à defesa de
jogadores nacionais e à reformulação dos
quadros competitivos nacionais.
No estatuto de carreira, o SJPF já elaborou e
apresentou um projecto de estatuto às diver-
sas entidades desportivas e políticas compe-
tentes uma proposta de regulamentação
orgânica, reiterando-se a necessidade da
aprovação de um estatuto de carreira, em
que se estabeleçam diversos graus de pro-
gressão para atingir a profissionalização, sal-
vaguardando-se os direitos dos atletas como
desportistas e pessoas.
Também foi apresentada uma proposta de
reformulação dos quadros competitivos, em
que se preconiza uma redução mais profunda
que a defendida pelo Governo e outros agen-
tes desportivos.

FISCALIDADE,
SEGURANÇA SOCIAL E SEGUROS
A actividade de jogador de futebol tem especi-
ficidades próprias. É uma profissão de curta

duração e de desgaste rápido, propondo-se o
Sindicato de Jogadores a duas acções. A pri-
meira resume-se à criação da Associação
Mutualista do Desporto e a segunda à imple-
mentação do Fundo de Pensões.

MEDICINA
NO DESPORTO/DOPING
Considerando a sinistralidade crescente,  o
SJPF empenhar-se-á na elaboração de estu-
dos tendentes a uma profunda análise do
problema, concretamente no combate intran-
sigente ao uso de substâncias dopantes,
matéria que requer uma atenção privilegiada
por parte do Sindicato dos Jogadores nos
procedimentos de teste e nas sanções que
envolvem os jogadores e as estruturas que os
rodeiam.
Propõe-se igualmente o Sindicato dos Joga-
dores à criação de uma cobertura médica diri-
gida à família do atleta, para além do
oferecido pelo clube e pelas selecções.

Face à situação de abandono, ao desapro-
veitamento escolar e ao elevado número
de professores, a nível nacional, sem colo-
cação ou a leccionar em zonas geográficas
distantes do local de residência, o Sindica-
to dos Jogadores Profissionais de Futebol
propõe-se criar o Projecto Clube-Escola,
tendo apresentado a proposta numa
audiência com o então secretário de Esta-
do do Desporto, Hermínio Loureiro.
Com uma carga horária de mais de 1600
horas, este projecto de  interacção entre
jogador, clube e professor, a desenvolver
em conjugação com as entidades ministe-
riais competentes, vai possibilitar ao
jovem desportista formar-se na sua agre-
miação desportiva, beneficiando a própria
colectividade da compensação por esta
missão e criando-se condições para a
mobilização de professores desemprega-
dos, o que vai proporcionar uma efectiva
ligação destes com a sua região.
O Projecto Clube-Escola destina-se a
jovens com frequência superior ao 2.º
Ciclo e sem cursar do 9.º Ano. O aprovei-
tamento neste curso confere equivalência
ao 3.º Ciclo.

Jogadores
na escola

S J P F

PARA combater
o insucesso
escolar dos
jogadores,

o SJPF lança
o Pojecto

Clube-
Escola

o passado
e pensar o futuro

SINDICATO DOS JOGADORES.qxd  8/3/05  13:23  Página 7



8 S J P F

Oracismo é contra as concepções de
fraternidade, igualdade, justiça, digni-

dade e respeito pelo ser humano. É um
fenómeno que também se verifica no des-
porto, em particular no futebol, manifes-
tando-se através de comportamentos
discriminatórios e xenófobos.
Defensor da adopção de medidas puniti-
vas na discriminação racial, o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol
alertou para a existência desta realidade,
com a promoção de uma campanha de
sensibilização durante
uma semana. A Fede-
ração Portuguesa de
Futebol e a Liga Portu-
guesa de Futebol Pro-
fissional associaram-se
à iniciativa da estrutu-
ra sindical, no âmbito
do programa FARE
(Football Against Ra-
cism in Europe). 
A campanha compre-
endeu um conjunto de
acções, entre as quais
a oferta de camisolas
alusivas à campanha e
de ingressos para o
encontro que opôs o
Benfica ao Vitória de
Setúbal, no Estádio da
Luz. Concursos com a colaboração da
estação radiofónica Antena Três, que
mobilizaram dezenas de entusiastas do
futebol.
Também diversas personalidades do fute-
bol reuniram-se por ocasião da semana da
luta contra os fenómenos racistas. «Todos
Juntos Contra o Racismo» foi o lema de
um almoço realizado no Solar dos Presun-

tos, do chefe Evaristo, também ele intima-
mente ligado ao futebol. Juntaram-se à
mesa Gilberto Madaíl, presidente da Fede-
ração Portuguesa de Futebol, Vítor Serpa,
director de «A Bola», António Magalhães,
director-adjunto de «Record», a APAF, e
João Marques, da Jalartesport, empresa
que se associou a esta campanha com a
produção das camisolas e bonés. Joaquim
Evangelista, presidente da Direcção do Sin-
dicato dos Jogadores, Joaquim Rebelo,
vice-presidente, Alfredo Franque, vogal, e

João Nogueira da Ro-
cha, do departamento
jurídico, foram os anfi-
triões.
No fim-de-semana,
nos estádios onde se
desenrolaram os jogos
da nona jornada da
Superliga Galp Ener-
gia, a acção mobilizou
jogadores, treinadores
e árbitros, bem como
os apanha-bolas. To-
dos envergaram cami-
solas da campanha e,
nos jogos televisiona-
dos, os intervenientes
transportaram faixas
com afirmação contrá-
ria ao racismo, no mo-

mento em que as equipas entraram no
relvado para iniciar os jogos. 
Semanas mais tarde, o Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol estendeu a
campanha ao Futsal, realizando uma
acção no encontro que opôs o Benfica ao
Sporting, em Loures. Oportunidade para
também se alertar para a discriminação
racial e os comportamentos xenófobos. 

Dizer não
ao racismo

Mensagens
Um membro do Governo e os presiden-
tes da FPF e da LPFP juntam-se a Joaquim
Evangelista nas mensagens quanto ao
fenómeno.

«O desporto é um palco privilegiado de comba-
te ao flagelo do racismo. Se tivermos presente
os valores sociais, culturais e educativos intrín-
secos ao desporto, prontamente concluímos
que o mesmo é um importante vector de inte-
gração, tolerância e respeito pelo próximo. A
verdadeira essência do desporto é a partilha, a

solidariedade, a amizade, a entreajuda. É dignidade, lealdade, respeito.
Por conseguinte, o desporto em momento algum se compadece com
qualquer forma de discriminação, como
seja aquela que tem por base a raça».
HERMÍNIO LOUREIRO
SECRETÁRIO ESTADO DESPORTO

«É pena que o problema do racismo exis-
ta no desporto, em particular no fute-
bol. Temos de fazer estas acções para
sensibilizar as pessoas. É mesmo necessá-
rio actuarmos».
GILBERTO MADAÍL
PRESIDENTE DA FPF

Iniciativas

CAMPANHA no Estádio do Bessa

EQUIPA do Benfica com t-shirts alusivas à campanha

HERMINIO LOUREIRO
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VÍTOR BAÍA e Custódio

«O futebol, como plataforma de paixões e emoções, deve pug-
nar igualmente por uma política de diversidade de valores e

de convivência sã entre todos os
agentes desportivos. Dizer NÃO ao
racismo é afirmar os valores da
humanidade e convivência salutar
no domínio do fenómeno desporti-
vo em geral e no futebol em parti-
cular».

CUNHA LEAL
PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO
DA LPFP

«O racismo é um fenómeno anti-desportivo. Como tal, deve ser
condenado por todos os agentes do desporto, em particular do
futebol. Erradicar comportamentos
discriminatórios, anti-sociais e xenó-
fobos no desporto exige uma inter-
venção atenta, continuada e firme
de todos. Por isso, de forma activa, o
Sindicato assume responsável e
empenhadamente esta luta contra o
racismo no desporto, pugnando pela
dignidade, desportivismo e respeito
pelo ser humano».
JOAQUIM EVANGELISTA
PRESIDENTE DO SJPF

RICARDO, Paíto e Beto

SIMÃO SABROSA, Miguel e Nuno Gomes

GUIMARÃES gritou contra o racismo no futebol

ACÇÃO também no Sporting-Benfica, em Futsal

panha MADAÍL, Vítor Serpa e António Magalhães
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OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a ultimar os pormenores

para, em breve, promover a realização de mais
um estágio destinado a atletas que se encon-
trem sem ocupação, quer devido à ausência de
oportunidades do mercado de trabalho, quer
por motivos de rescisão promovida pela enti-
dade laboral ou o fim do contrato.
Esta iniciativa tem como objectivo proporcio-
nar condições para que os jogadores naquelas
condições mantenham a sua forma física e o
seu ritmo competitivo. Por outro lado, preten-
de-se que, através da realização de jogos de
exibição com equipas concorrentes nos cam-
peonatos nacionais, os atletas possam consti-
tuir uma opção válida para os clubes e SAD's
interessados em contratações. Mário Wilson
vai voltar a ser o orientador técnico do estágio.
Num sentido mais lato, pretende-se privilegiar
o emprego, a prática desportiva e a inclusão
social,  sendo perspectiva do SJPF tornar regu-
lar esta iniciativa ao longo de cada ano, impri-
mindo-lhe uma periodicidade semanal.
O primeiro estágio organizado pelo SJPF oco-
rreu em 2002. No final desta acção, mais de
60 por cento dos jogadores envolvidos assumi-
ram compromissos de trabalho com clubes e
SAD's, facto que atesta, de forma inequívoca,
a importância desta iniciativa.

De 23 de Julho a 29 de Agosto de 2003, o
SJPF organizou o último Estágio do Joga-

dor, tendo a taxa de empregabilidade se

situado próximo dos 90 por cento, o que
superou as expectativas.
Neste estágio, baseado no Colégio Inglês, em

Carcavelos, participa-
ram mais de 50 joga-
dores. Os treinos foram
ministrados pela equi-
pa técnica liderada por
Mário Wilson, coadju-
vado por Rebelo, Paulo
Gomes (preparador fí-
sico) e Elíseo (treinador
de guarda-redes). Ber-
nardo Vasconcelos foi
o responsável clínico,
enquanto Alfredo Fran-
que desempenhou as
funções de secretário
técnico.

De novo
em actividade

10 S J P F

João Alves foi o vencedor do
prémio Melhor do Mês refe-
rente a Janeiro. O jogador,
do Sp. Braga, recolheu o
maior número de pontos (70)
atribuídos pelos três diários
desportivos nacionais pelas
suas prestações nos encontros
realizados na Superliga Galp
Energia. 
O segundo jogador com o sal-
do mais expressivo foi Ricar-
do Nascimento (Rio Ave), que
somou um total de 68 pontos,
mais cinco pontos do que Luís
Mário (V. Guimarães) e Srni-
cek (Beira Mar). 
Recorde-se que, em Dezem-
bro, o vencedor foi Helton (U.
Leiria), enquanto o melhor
de Novembro foi Simão Sa-
brosa (Benfica) e o mais pon-
tuado em Outubro foi
McCarthy (FC Porto). O pri-
meiro contemplado com um
troféu concebido pela Mon-
tra do Vidro foi Van der Gaag
(Marítimo).
À semelhança da época pas-
sada, o prémio Melhor do
Mês é instituído pelo SJPF.

João Alves
o melhor

do Janeiro

Estágio

V. SETÚBAL vence «Fair Play»

Prémios

Mário Wilson volta a colaborar com o SJPF

O êxito do Verão

A EQUIPA do estágio do Verão passado

JOÃO Alves

SIMÃO Sabrosa

MCCARTHY

O SJPF institui em cada mês o Prémio
«Fair Play» a nível colectivo. Este ga-
lardão destina-se a premiar a equipa
mais disciplinada no conjunto dos
jogos da Superliga Galp Energia reali-
zados num mês. O Vitória de Setúbal é
o conjunto vencedor do prémio refe-
rente a Janeiro.

HELTON

VAN der Gaag

V. Setúbal
mais

disciplinado
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O SJPF manifesta-se contra a discriminação resul-
tante da inexistência de tratamento igual quanto
às dívidas dos clubes e das SAD's a aletas profissio-
nais e reclama a alteração do regime legal em
vigência.
Actualmente, as entidades empregadoras dos
futebolistas que têm dívidas para com esses pro-
fissionais só são penalizadas depois da sentença
transitar em julgado, o que penaliza fortemente
o atleta e é injusto. É que, quando os clubes e
SAD's têm dívidas ao Estado (Fisco e Segurança
Social) e à Liga Portuguesa de Futebol Profissional
são automaticamente despromovidos de divisão.
A associação representativa da classe dos futebo-
listas está determinada a alterar esta situação dis-
criminatória, pelo que tem desenvolvido, e vai
continuar a fazê-lo, várias diligências junto das
instituições próprias.

Contra 
desvalorização     

Fundo de Pensões

OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a preparar a criação de um

Fundo de Pensões para os futebolistas a
actuar em Portugal, com o objectivo de lhes
possibilitar o recurso a meios financeiros
para fazer face à sua vida futura, quando
cessarem a actividade.
O Banif Investimento, o BPI Pensões, o Gru-
po Totta e a Eurovida foram as entidades
seleccionadas pelo Sindicato dos Jogadores
para apresentação de propostas tendentes à
criação e gestão do Fun-
do de Pensões. A escolha
recairá no produto aforis-
ta melhor adaptado à
realidade dos futebolistas
portugueses, uma classe
com características muito
peculiares, onde não
existe o hábito de pou-
pança e com apenas cin-
co por cento dos quatro
mil jogadores profissio-
nais a auferirem remune-
rações bastante acima da
média. 
A profissão de futebolista
constitui uma actividade
de desgaste rápido. As
carreiras dos atletas ter-
minam muitos anos antes
de atingida a idade legal
para a reforma e, muitas
vezes, também são inte-
rrompidas abruptamente,
quer por problemas físi-
cos que impedem o exer-
cício da profissão, quer
pelo desemprego, galo-
pante e cada vez mais
preocupante. Quando
terminada a carreira, a
maioria dos jogadores
tem de encetar um novo
percurso profissional sem

qualquer preparação para o fazer, dado o
baixo nível de escolaridade.
O Fundo de Pensões, sem tectos mínimos
ou máximos de contribuição e de regime
fechado, vai permitir aos jogadores profis-
sionais que aderirem, mesmo aqueles que
são de nacionalidade estrangeira e estão a
actuar em Portugal, uma outra adaptação à
vida futura. As contribuições para o Fundo
de Pensões poderão ser deduzidas em sede
do IRS.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Fute-
bol reclama a revisão do regime de cálculo das
pensões de reforma, estando a recolher assinatu-
ras de jogadores para uma petição a apresentar
na Assembleia da República.
Actualmente, os jogadores integram o regime
geral, considerando-se para efeitos de reforma
apenas os últimos quinze anos de remunerações,
quando a profissão é de de desgaste rápido e a
actividade cessa muito antes de atingida a idade
legal para a aposentação. 
Acresce a isto o facto dos jogadores não criarem
hábitos de poupança  e, em muitos casos, não
receberem as suas remunerações atempadamen-
te e terem níveis de escolaridade baixos, o que se
torna num óbice quanto a novos desafios profis-
sionais. 

Petição para novo
cálculo de reforma

Uma poupança
para o futuro

S J P F

A carreira de
futebolista tem
desgaste rápido
e é necessário
pensar o futuro

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
patrocina as custas das acções na Comissão Arbitral
Paritária (CAP) interpostas pelos atletas profissio-
nais contra os clubes e as SAD's que se encontrem
em situação devedora quanto a salários.
Este patrocínio judiciário, instituído dado o
agravamento da situação de carência económica
dos jogadores, estende-se até ao limite de
199,52 euros. No caso do pedido da acção se
fixar até 9 975,96 euros, as custas da acção na
CAP serão também suportadas pela estrutura
sindical representativa da classe.
Para a concretização deste apoio no pagamento
das custas nas acções na CAP, o Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol recorre ao Fundo de
Solidariedade.

Pagamento
de custas na CAP
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Sensível às questões relacionadas com
a recuperação de lesões físicas, o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de

Futebol estabeleceu protocolos com a
Fisiogaspar e a Liquid Ice, alargando o
âmbito dos serviços de que os filiados
podem beneficiar.
O acordo, rubricado por Joaquim Evangelis-
ta e António Gaspar, fisioterapeuta da se-
lecção nacional, visa a prestação de
serviços de recuperação física aos associa-
dos do SJPF em condições preferênciais, em
consonância com os departamentos médi-

cos dos respectivos clu-
bes/SAD’s.
A cerimónia de assinatura
do protocolo decorreu na
Fisiogaspar, tendo na oca-
sião o SJPF presenteado
António Gaspar com uma
caricatura de Luís Costa.
Paulo Madeira, Sá Pinto

(Sporting), Silas (Marítimo) e Andrade (ex-
Benfica) estiveram presentes na cerimónia.
Mais recentemente, o SJPF e a Liquid Ice
estabeleceram uma parceria, subscrita por
Joaquim Evangelista e por Gary Hassler, o
responsável pela empresa suíça. O acto
decorreu na sede da organização sindical,

com uma demonstração prática de novo
produto inovador.
A Liquid Ice, representada em Portugal
pela PACI, criou e desenvolveu uma ligadu-
ra, já disponível em todas as farmácias,
que, embebida num líquido, é colocada
sobre a lesão.

Dando continuidade à política de acor-
dos com entidades nacionais e inter-
nacionais de reconhecido mérito, o
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol assumiu recentemente
também outras parcerias. A loja Cruxi-
fico e a ProBeauté, Atelier de Cabelei-
reiro e Centro de Estética, constituem
serviços para os associados do SJPF
com as quotas em dia, juntando-se à
Holmes Place Health Clubs e ao Activ-
Bank7 na lista dos benefícios.

12 S J P F

Estas páginas constituem espaço privilegiado dos associados. Além da divul-
gação de acordos e benefícios para os filiados no Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol, pretende-se igualmente fomentar a comunicação com
os associados. Apresente as suas questões relacionadas com matérias de inte-
resse para os demais associados, reservando-se ao SJPF o critério de selecção.
Contacte-nos através de carta, fax ou correio electrónico, mencionando
sempre o seu nome, número de associado e clube que representa. 

espaço 
dossócios
Protocolos com Fisiogaspar e Liquid Ice

CRUCIFIXO
ACrucifixo, pertença de Paulo Gonçalves,

antigo guitarrista que integrou o agrupa-
mento Heróis do Mar, concede 15 por cento
de desconto em todos os artigos aos sócios do
SJPF. O acordo foi firmado numa cerimónia
que contou com a presença de jogadores de
futebol, entre os quais Tuck, Cabral e Marco
Paulo, todos do Belenenses. A Cruxifixo loca-
liza-se junto ao SJPF.

PROBEAUTÉ
OSJPF assinou acordo com a ProBeauté,

podendo os sócios dispor de descontos
em tratamentos, além de beneficiarem de cor-
tes de cabelo gratuitos. Além do médio Petit,
do Benfica, marcaram presença na ocasião
antigos jogadores, tais como Chiquinho Con-
de, Mozer e Mário Jorge. Ao abrigo do proto-
colo, a ProBeauté patrocina também o Prémio
«Fair Play» a nível individual.

acordos

&
benefícios

LIQUID ICE apresenta produto inovador

perg

&
resp

Tratar da saúde

FISIOGASPAR, novo parceiro do SJPF

Outras
parcerias

celebradas
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QUE FAZER NA
INTERRUPÇÃO DA
CARREIRA POR LESÃO?
- Se um jogador profissional de futebol
padecer de uma lesão que o impeça de con-
tinuar a actividade, quais são os procedi-
mentos a seguir e a que entidades pode
recorrer, de forma a receber uma possível
indemnização?
RUI BORGES
(Estrela da Amadora)

- Quando um jogador profissional de futebol
sofre um acidente de trabalho que o impeça
de exercer a sua actividade profissional terá
que, genericamente, seguir os seguintes pas-

sos:
- Averiguar se foi efectua-
da a participação do aci-
dente pelo clube ou pela
SAD à companhia de segu-
ros. Actualmente, mais de
90 por cento dos seguros
decorrentes de acidentes
de trabalho dos profissio-

nais de futebol encontram-se transferidos para
a Companhia de Seguros Fidelidade/Mundial;
- Caso tenha sido efectuada a referida participa-
ção, o que acontece na quase totalidade dos
casos, averiguar se a companhia de seguros,
após a alta, efectuou a participação ao Tribunal
de Trabalho competente;
- Se não efectuou, o que, igualmente, acontece
com muita frequência, deverá o jogador de fute-
bol profissional proceder à
participação ao Tribunal de
Trabalho, sendo que pode-
rá escolher entre o tribunal
da sua área de residência
ou da sede da sua entida-
de patronal;
- Efectuada que seja a par-
ticipação, há lugar a um
exame médico seguido de
tentativa de conciliação;
- Se existir conciliação
entre as partes (compan-
hia de seguros e jogador
profissional) o processo
termina;

- Se não existir conciliação, o processo segue
para a fase contenciosa, devendo o jogador
interpor a acção contra a companhia de
seguros.

Dr. João Nogueira da Rocha (membro do Tri-
bunal Arbitral do Desporto)

FORMALISMOS DO
CONTRATO DE TRABALHO
- Um contrato de trabalho celebrado entre
um jogador e um clube ou SAD obdece a
algum formalismo legal?
VITINHA (Barreirense)

- O contrato de trabalho do praticante desporti-
vo  deverá ser reduzido a escrito e assinado pela
entidade patronal e pelo jogador, devendo ser
lavrado em quintuplicado.
Um exemplar destina-se a cada uma das partes
– clube e jogador – e os três restantes exempla-
res devem ser enviados pela entidade patronal à
LPFP, ao SJPF e a FPF, num prazo de cinco dias.
No contrato deve constar a identificação das
partes, incluindo a nacionalidade e a data de
nascimento do jogador, o montante da retribui-
ção que o atleta vai auferir, a data de início do
contrato e o termo da vigência, bem como a
data da celebração.
A falta destes requisitos determina a nulidade.
Um conselho: ficar sempre na posse do contra-
to de trabalho.

Dr. Joaquim Evangelista

OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a preparar um guia prático, a

ser distribuído, muito em breve, por todos os
profissionais.
O Guia Prático do Jogador constitui um docu-
mento indispensável ao profissional de futebol,
sendo destinado a esclarecer e a informar, de
uma forma sucinta e concisa, quanto a questões
correntes que se apresentam aos atletas diaria-
mente, no desenvolvimento da sua actividade
desportiva.
O conteúdo deste guia aborda as mais diversas
matérias que se colocam com acuidade no quo-
tidiano, como a fiscalidade, a Segurança Social,
os seguros desportivos e de acidentes de trabal-
ho e outros regimes de protecção social e os pas-
sos a dar na elaboração dos contratos de
trabalho, salvaguardando-se os direitos e garan-
tias dos jogadores.
Pretende-se com este Guia Prático do Jogador,
com um grafismo funcional, que, quando o joga-
dor se deparar com as diversas situações, possa
agir sem precipitações em determinadas matérias,
como a assumpção de compromissos laborais. 
Este guia permite ainda que o jogador aprofun-
de os seus conhecimentos nas mais variadas
vertentes.

S J P F

Rua Nova do Almada,
11, 3º Direito
1200-288 LISBOA

21 321 95 90 

21 343 10 61

espacosocios@sjpf.pt

perguntas

&
respostas

Guia 
prático 

do atleta

��
� @

�

O gabinete jurídico
esclarece

www.sjpf.pt

Os advogados João Nogueira da Rocha, Joaquim Evangelista e Cristina França
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OSindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a constituir o Observatório do

Jogador, um espaço de reflexão e de discussão
dos variados aspectos relacionados com a acti-
vidade, procurando reunir contributos válidos.
Este órgão que será constituído por agentes do
futebol português, reunirá mensalmente e as

conclusões de cada reunião serão divulgadas
em publicações com edição do SJPF.
O Observatório do Jogador terá ainda como
objectivo a promoção de conferências e semi-
nários, criando espaços alargados para discus-
são e análise de temas fundamentais para o
futebol nacional e internacional.
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Vítor Baía é o oitavo melhor guarda-
redes do mundo, de acordo com a
Federação da História e Estatística do
Futebol. A lista é liderada pelo italia-
no Buffon, secundado por Petr Cech,
figurando também o sportinguista

Ricardo (19.º) entre os melhores.
Entretanto, com a conquista da Taça
Intercontinental ao serviço do FC Por-
to, Vítor Baía tornou-se noa jogador
do mundo com mais títulos no pal-
marés.

Baía é o oitavo melhor

Ointernacional português Deco foi conside-
rado o segundo melhor jogador na vota-

ção para a atribuição da Bola de Ouro. O
médio, actualmente a actuar no Barcelona,
reuniu um total de 139 pontos, menos 36 do
que o vencedor, o ucraniano Andrei Shev-
chenko, avançado do Milan, companheiro de
equipa do português Rui Costa. 
O segundo melhor no troféu significa o recon-
hecimento pelas prestações de Deco, tanto ao
serviço do FC Porto, onde conquistou os pri-
meiros títulos europeus (Taça UEFA e Liga dos
Campeões), como em representação da selec-
ção nacional, que, recorde-se, foi finalista ven-
cido do Euro-2004 organizado por Portugal.

Ronaldinho Gaúcho, galardoado
como o melhor jogador do mundo
em 2004, ficou em terceiro na
votação do prémio Bola de Ouro,
em que participaram jornalistas
de 52 países. O também jogador
dos quadros do Barcelona 
contabilizou um total 
de 133 pontos.
Recorde-se que, desde
que foi instituída pela revista
francesa «France Football»,
em 1956, a Bola de Ouro já
foi atribuída aos portugueses
Eusébio (1965) e Figo (2000).

Joaquim Evangelista tomou posse como
representante do Sindicato dos Jogado-
res Profissionais de Futebol no Conselho
Superior de Desporto.

SJPF no CSD

DECO foi o
segundo

melhor
i iã d

O SJPF associou-se à dor de Marco Canei-
ra. O jogador do Valência perdeu a filha,
de seis meses, vítima de paragem respira-
tória. Centenas de pessoas estiveram pre-
sentes no funeral, manifestando o pesar
por Marco Caneira. A equipa do Valência
viajou para Portugal para confortar Mar-
co Caneira.

Pesar por Caneira

O SJPF disponibilizou apoio a Rui Óscar,
atleta do Beira Mar, que acusou uma
substância dopante no controlo realizado
após o jogo entre a equipa aveirense e o
Sp. Braga, referente à 16ª jornada da
Superliga Galp Energia. Na despistagem,
foi-lhe detectada glucocorticosteróide,
uma substância que não é proibida, mas
cuja administração necessita de ser co-
municada. O processo de defesa está em
curso, para evitar que a ausência da com-
petição seja prolongada. 

SJPF apoia Rui Óscar

O médio Delfim, campeão nacional pelo
Sporting, na época de 98/99, regressou ao
futebol português, depois de uma aven-
tura no futebol françês, com recordações
muito ingratas. O jogador, que esteve
durante bastante tempo ausente dos rel-
vado, devido a problemas físicos na colu-
na vertebral, ingressou no Moreirense,
por empréstimo do Marselha.

O regresso de Delfim...

Deco em segundo
na Bola de Ouro

Observatório
do jogador

Também Sá Pinto, jogador do Sporting,
regressou à competição. O atleta esteve
um longo período ausente devido a uma
arrealiadora lesão.

... e de Sá Pinto

As eleições para os novos corpos gerentes
do SJPF realizam-se no próximo dia 22 de
Março. No sufrágio vão ser eleitos os
órgãos sociais para o quadriénio de
2005/2008.

Eleições no SJPF
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Maniche (FC Porto), Cristiano Ronaldo
(Manchester United) e Ricardo Carvalho
(Chelsea) integram a equipa dos melho-
res do mundo constituída depois da
votação realizada por milhões de ciber-
nautas.

A melhor equipa do mundo, que inte-
gra nomes como  Shevchenko (consi-
derado o melhor jogador do mundo
pela FIFA), Ronaldinho e Nedved, tem
como treinador o português José Mou-
rinho, pela segunda vez consecutiva.

Na noite de 21 de Fevereiro, em
Coimbra, o futebol uniu-se para
homenagear João Manuel, a atra-

vessar um período muito difícil da sua
vida. Num jantar promovido pelo SJPF,
mais de quatro centenas de amigos
manifestaram o carinho e a solidarieda-
de para com um homem exemplar, um
profissional de referência durante duas
décadas.
Jogadores, treinadores, dirigentes, em-
presários e anónimos de Leiria e de
Coimbra associaram-se a esta homena-
gem a João Manuel, que trava uma luta
desigual com a doença. O plantel e o elenco
directivo do Moreirense disseram presente,
enquanto o Sporting esteve representado por
Pedro Barbosa, Ricardo, Rui Jorge e Mário Sér-
gio. Toñito, Carlos, Tiago e Éder representa-
ram o Boavista e Tuck, Sousa e Marco Paulo o
Belenenses. A classe dos treinadores foi repre-
sentada por: Vítor Oliveira, Vítor Pontes, Vítor
Manuel e Manuel Cajuda.
Na ocasião, vários jogadores da Superliga
Galp Energia e de outros escalões nacionais
manifestaram a intenção de apoiar João Ma-
nuel, pelo que o Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol criou uma conta no BPI,

com o número 0-2875817 000 003, a que
corresponde o NIB 0010 0000 28758170003 83.
Entretanto, no dia 8 de Março, no Estádio
Cidade de Coimbra, realiza-se um encontro
de futebol com jogadores da Superliga Galp
Energia, de acordo com a vontade expressa
no jantar de alguns atletas, entre os quais
Pedro Barbosa, Rui Jorge e Bilro. 
Para este encontro, estão já confirmadas as
presenças de: Ricardo, Pedro Barbosa e Rui
Jorge, todos vinculados ao Sporting; Delfim,
do Moreirense; Éder, Tiago e Toñito, do Boa-
vista; e Silas, do Marítimo. A estes juntam-se
Emílio Peixe, Bilro, entre outros.

S J P F

OSindicato de Jogadores disponibilizou o
seu departamento jurídico à Associação

de Jogadores de Andebol de Portugal.
Enquanto associação de classe, o Sindicato
está sensível com os problemas dos jogadores
de futebol, mas sem deixar de ser solidário e
dispensar também a sua atenção para os
demais desportistas.

Apoio
ao andebol

Maniche C. RonaldoR. Carvalho

Maniche, R. Carvalho e C. Ronaldo no onze ideal

Numa iniciativa conjunta com o Hospital
Amadora-Sintra, o Sindicato dos Jogado-

res realizou uma acção de Natal naquela uni-
dade hospitalar, distribuindo brinquedos pelas
crianças da Pediatria e da Consulta Externa.
Bilro e Tuck associaram-se a esta acção do
SJPF, representado pelo vice-presidente Joa-
quim Rebelo e os delegados Carlos Pedro e
António Santos (Tozé).

Acção
no Amadora-

Sintra

Solidários
com João Manuel

Apartir de 18 de Abril, a FIFPro tem uma
nova sede. Trata-se de um  espaço fun-
cional num edifício de modernas linhas

arquitectónicas em Hoofddorp, localidade a 20
quilómetro de Amesterdão. 
«Esperamos que todos os membros da FIFPro
de todo o mundo se
sintam em casa no nos-
so novo espaço», refere
Theo van Seggelen, se-
cretário-geral do orga-
nismo, que congrega
associações de classe
representativas de 40
países, entre os quais
Portugal.

Nova sede
da FiFPro
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