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O DESCANSO DOS GUERREIROS



Editorial

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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Até sempre, Hugo!
O luto teima em não deixar o futebol português. Agora foi o Hugo Cunha.
Deixa saudades o valoroso profissional e o particular amigo. A sua permanente 
boa disposição é inolvidável. Aos seus familiares, em especial esposa e filha, 
bem como aos Clubes em que militou e aos colegas que mais proximamente 
com ele trabalharam, quero deixar, em nome pessoal e do SINDICATO, 
sentido voto de pesar. 
Ao Hugo, direi, repetindo-me, ATÉ SEMPRE...

As contradições 
do futebol português
Chegou ao fim mais uma época despor-
tiva. Glória aos vencedores, honra aos 
vencidos. 
A nível de Selecções é indiscutível o su-
cesso das nossas equipas - AA e Sub-21 
- ao garantirem, 
praticamente, 
o apuramento 
para o   Campe-
onato do Mun-
do e da Europa 
de 2006, res-
pectivamente.
No âmbito dos 
clubes, uma 
palavra de jus-
to apreço para 
a honrosa pre-
sença do Spor-
ting na final da 
Taça UEFA.
É, pois,  in-
discutível o 
sucesso das 
nossas equipas no plano internacional, 
ora ao nível de selecções, quer ao nível 
de clubes.
Constata-se, assim, a relevância do jo-
gador para o sucesso desportivo e fi-
nanceiro, e, como tal, não deixa de ser o 
principal factor gerador de receitas para a 
«indústria do futebol».
Paradoxalmente, continua a ser desvalo-
rizado. Que assim é, basta atentar no de-
semprego galopante, no incumprimento 
salarial, nos processos abusivos, no au-
mento da sinistralidade e na redução de 
garantias de protecção social.
Neste cenário, cada vez mais cinzento, 
aumentam as responsabilidades do SIN-
DICATO e, concomitantemente, dos pró-
prios associados.

Responsabilidades pelo 
SINDICATO assumidas 
ao promover acções 
tendentes, se não a 
superar, a minimi-
zarem os efeitos 
gravosos das 
aludidas ano-
malias.
A título de 
exemplo, im-
porta referir: 
o Estágio 
para Joga-
dores De-
semprega-
dos; a criação 
do Fundo de 
Pensões e do Fundo 
de Garantia Salarial; o 
Apoio Jurídico Gratuito e 
a promoção de Cursos de 
Formação Profissional.
No entanto, como se dis-
se, o empenho do SIN-
DICATO, só por si, será 
insuficiente. A intervenção 
dos associados torna-se, 
cada vez mais, indispen-
sável. 
Neste contexto, o SIN-
DICATO, no início da 
próxima época, vai 
lançar um novo Cartão 
de Sócio ao qual estão 
associadas inúmeras 
vantagens. 
O apelo que aqui se deixa a 
uma adesão maciça mais não 
significa, em última análise, que 
o reforço da dignidade e da soli-
dariedade da classe.
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Euro 2004 

As caricaturas que o SJPF entregou à se-
lecção vice-campeã europeia, bem como a 
todos os elementos do «staff» técnico e de 
apoio e ao presidente da FPF, Gilberto Ma-
daíl, foram concebidas pelo artista plástico 
Luiz  Costa, radicado  em Coimbra.    Trata-
-se de originais personalizados, desenha-
dos em sépia, com o estilo mais caracte-
rístico de cada um dos jogadores que por 
esses estádios fora de Norte a Sul enche-
ram os portugueses de orgulho. Uma obra 
de arte de reconhecido valor para recordar 
sempre.

Homenagem aos
Vice-Campeões

Arte personalizada

Petit, Tiago, Hélder Postiga, Pauleta, Quim e Figo e a delegação do SJPF

O seleccionador nacional, Luiz Felipe Scolari Miguel recebeu a sua caricatura 
posteriormente

O Sindicato homenageou a Selecção Na-
cional que se sagrou Vice-Campeã do Euro 
2004, através da oferta de uma caricatura 
emoldurada a cada um dos elementos que 
estiveram envolvidos na mais importante 
competição desportiva realizada em Por-
tugal.
Para tanto, uma representação do SJPF, 

constituída por Joaquim Evangelista, Pau-
lo Madeira, Emílio Peixe, Alfredo Franque e 
Tozé, deslocou-se ao estágio da Selecção 
que antecedeu os jogos com a Eslováquia 
e a Estónia, tendo feito a entrega da obra 
aos seleccionados do Euro presentes.
A entrega aos restantes vice-campeões 
será feita oportunamente.

Fernando COUTOJORGE ANDRADERUI JORGEPAULO FERREIRARICARDO
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Jorge         
Andrade, 
Simão e 
Maniche 
(em cima, à 
esquerda); 
Costinha (em 
cima à direi-
ta);  Ricardo 
e Deco (ao 
lado, à es-
querda); 
e Carlos  
Godinho 
(ao lado, à 
direita)

QUIMSabrosa SIMÃORUI COSTAPAULETAPETITCOSTINHA

Hélder POSTIGAMOREIRADECOTIAGOCristiano RONALDORICARDO CARVALHO NUNO GOMESMANICHE

BETONUNO VALENTE
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Selecções

Ao lado 
do maior
clube de 
Portugal

O Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol esteve ao 
lado das selecções nacionais AA 
e de sub-21 nos compromissos 
com as congéneres da Eslová-
quia, em solo português, e da 
Estónia, em Talin.
Nestes encontros, acompanha-
dos de muito perto pelo SJPF, 
privilegiando-se o contacto es-
treito com os jogadores e tam-
bém com responsáveis federati-
vos, as selecções nacionais AA 
e de sub-21 deram importantes 
passos para a qualificação nas 
provas em que estão inscritas, 
valorizando o futebol português. 
O principal seleccionado por-
tuguês para o Campeonato do 
Mundo de 2006,  na  Alemanha  e 
os  mais  jovens para o Europeu 

de Esperanças de 2006. 
A selecção nacional de Luiz Feli-
pe Scolari, o maior clube no nos-
so país, lidera o respectivo grupo, 
somando seis triunfos e dois em-
pates, com uma impressionante 
diferença entre os golos marca-
dos (24) e os sofridos (4).  Por-
tugal tem 20 pontos, mais três do 

que a Eslováquia.
Nos próximos meses de Setembro 
e Outubro, realizam-se os quatro 
derradeiros jogos desta fase de 
qualificação, dos quais três em 
Portugal.
Mas antes, a 17 de Agosto, a 
selecção volta ao trabalho, para 
um jogo de preparação, frente ao 
Egipto, no Estádio S. Miguel.
Quanto ao conjunto de Esperan-
ças, Portugal soma vitórias nos 
sete jogos disputados, dispondo 
de uma confortável vantagem 
sobre o segundo classificado, a 
Rússia, com menos oito pontos 
que a selecção portuguesa.
A selecção de sub-21, treinada 
por Agostinho Oliveira, tem ainda 
de realizar três embates, menos 
um dos que os AA, uma vez que 
o Liechtenstein não concorre com 
formação de Esperanças.
Força, Portugal!



A nova versão do Regulamento Interna-
cional de Transferências tem uma nova 
apresentação, com estruturas simples 
para as disposições principais além de  
compreender cinco anexos.
Foram acrescentados alguns elemen-
tos formais e materiais com o objectivo 
de melhorar o seu conteúdo, como, por 
exemplo, uma lista de termos frequente-
mente utilizados, um título para cada ar-
tigo e a descrição das competências da 
Comissão do Estatuto dos Jogadores, 
bem como da Câmara de Resolução de 
Litígios.

No que diz respeito à Compensação pela 
Formação, manteve-se o sistema em vi-
gor, ou seja, solicitou-se a cada Federa-
ção nacional que ordenasse os Clubes 
filiados por categorias, de acordo com o 
investimento financeiro na formação dos 
jovens jogadores.

I- ÂMBITO DE APLICAÇÃO (Art.º 1.º)
O regulamento aplica-se aos seguintes 
casos:
a) Sempre que haja transferência de jo-
gadores entre clubes pertencentes a dife-
rentes Federações Nacionais.
b) Definição do estatuto e qualificação dos 
jogadores ao participar em competições 
da FIFA, das Confederações Continentais 
e das distintas Federações.
c) As Federações Nacionais deverão obri-

gatoriamente integrar nos seus regula-
mentos, sem modificações, a partir de 1 
de Julho de 2005, os seguintes artigos:
- art.ºs 2º a 4º - Estatuto do jogador (ama-
dor ou profissional)
- artº 5º e 6º - Registo de contratos e perí-
odo de registo (dois períodos anuais fixa-
dos pela Federação nacional)
- artº 7º - Passaporte do jogador (docu-
mento que contenha todos os clubes pe-
los quais o jogador esteve inscrito desde 
os 12 anos de idade)
- artº 8º - Requerimento de registo (acom-
panhado do contrato de trabalho)

- artº 10º - Cedência de joga-
dores profissionais (obriga-
toriedade de contrato escrito 
e equiparado a uma transfe-
rência internacional desig-
nadamente no que toca a 
indemnizações por formação 
e mecanismo de solidarieda-
de) 
- artº 11º - Jogadores não 
registados (participação na 
competição acarreta aplica-
ção de sanções ao clube e 
ao jogador)   
- artº 18º - Disposições espe-
ciais relativas aos contratos 
entre jogadores profissionais 

e Clubes:
- Agente do jogador deve constar do con-
trato;
- Duração mínima do contrato desde a 
data da sua assinatura até ao fim da épo-
ca desportiva e máxima de cinco anos;
- Limite de contrato de três anos para jo-
gadores profissionais com menos de 18 
anos;
- Validade de uma transferência ou de um 
contrato de trabalho entre um jogador e 
um clube não pode ser subordinada ao 
resultado positivo de um exame médico 
ou à emissão de uma autorização de tra-
balho.

d) Os restantes artigos podem ser integra-
dos pelas federações nacionais até 30 de 
Junho de 2007.

II - CATEGORIA DE JOGADORES 
(Art.ºs 2º a 4º)
Considera-se profissional o jogador que 
tem um contrato escrito e que, em troca 
da sua prestação, recebe uma remunera-
ção superior às despesas suportadas pelo 
exercício da actividade futebolística.
Todos os outros jogadores, que praticam 
a actividade desportiva por amadorismo 
ou recebendo somente o reembolso das 
despesas suportadas, consideram-se 
amadores.
É de sublinhar que o jogador inscrito 
como profissional só pode adquirir a ca-
tegoria de amador 30 dias após o último 
jogo oficial.

III - PERÍODOS DE INSCRIÇÃO 
(Art.º 6º)
As federações nacionais devem fixar dois 
períodos de inscrição por ano com o limite 
de uma única transferência por cada joga-
dor na mesma época desportiva:
a) O primeiro período, no fim do campeo-
nato nacional, deverá ter a duração máxi-
ma de 12 semanas.
b) O segundo período, a meio da época, 
não deverá superar as 4 semanas.
Constituem excepção a esta regra geral 
os jogadores sem contrato (desemprega-
dos) e aqueles que rescindiram o contrato 
por justa causa.

IV - PASSAPORTE DO JOGADOR 
(Art.º 7.º)
A Federação que realiza uma inscrição 
está obrigada a entregar ao Clube onde 
o jogador se inscreve um Passaporte do 
Jogador com os dados relevantes deste 
último.
O Passaporte do Jogador indicará o Clu-
be e os Clubes onde o jogador esteve ins-
crito desde a época em que cumpriu 12 
anos.
Este documento possibilita ao Clube que 
recebe o jogador ter conhecimento dos 
Clubes a quem terá que pagar indemniza-
ção por formação bem como a forma 
como é distribuído o montante a título de 
mecanismo de solidariedade.                
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Estatuto e transferência de atletas

Tendo em vista dar uma ideia sumária das novas regras, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol apresenta 
os principais pontos do novo Regulamento Internacional de Transferências, aprovado pelo Comité Executivo da FIFA, 
a 18 e 19 de Dezembro do ano passado, que entra em vigor no dia 1 de Julho de 2005. Se pretender consultar em 
pormenor o novo documento, em espanhol ou em inglês, pode aceder ao portal  www.fifa.com.

Novo regulamento FIFA 
em vigor a 1 de Julho



Nos termos deste mecanismo, desconhe-
cido para a generalidade das pessoas e 
que está definido no Anexo 5 do actual 
Regulamento Internacional de Transfe-
rências, dispõe-se que 5% por valor da 
transferência de um jogador é dividido 
pelos clubes representados pelo jogador 
entre os 12 e os 23 anos de idade.

V - CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
TRANSFERÊNCIA ( Art.ºs 9.º – 10.º)
A Federação deve passar o Certificado 
nos 7 dias seguintes à data em que o 
mesmo foi pedido, a não ser que o mesmo 
não possa ser passado porque o contrato 
entre o clube e o jogador não caducou ou 
não foi alcançado um acordo sobre a re-
solução antecipada do contrato. No caso 
de transferência temporária, o acordo re-
lativo ao empréstimo deve ser anexado 
ao Certificado.
Se, após um período de 30 dias a partir da 
data de pedido do Certificado, não houver 
resposta, a Federação pode inscrever o 
jogador com uma «inscrição provisória». 
A inscrição provisória tornar-se-á definiti-
va um ano após o pedido de Certificado.
No caso de conflito contratual surgido no 
âmbito da transferência em que o Certifi-
cado não tenha sido passado, a parte inte-
ressada pode interpôr um recurso à FIFA 
nos termos do art. 22 do Regulamento. A 
FIFA decidirá sobre a emissão do Certifi-
cado e sobre as sanções desportivas no 
prazo de 60 dias.
O Certificado não é exigido para a disputa 
de jogos amigáveis ou de treino.

VI – CONTRATO DE TRABALHO 
(Art.º 18.º)
a) Define-se neste artigo que o Agente 
do jogador deve figurar no contrato de 
trabalho tendo, em nossa opinião, esta 
inovação duas grandes virtualidades: por 
um lado clarifica a posição do agente re-
lativamente a quem representa uma vez 
que, como é sabido, o agente nos termos 
dos regulamentos que regem a sua ac-
tividade, apenas pode representar uma 
das partes. Por outro lado, evita conflitos 
futuros entre agente e jogadores relativa-
mente à intervenção ou não do agente em 
determinada transferência efectuada.  
b) Define, ainda, este artigo a duração 
mínima e máxima do contrato. O contrato 
de um jogador profissional deve ter a du-
ração mínima desde a data da respectiva 
assinatura até ao fim da época desportiva 
e máxima de cinco anos, salvas diferen-
tes normas previstas pelas Federações 
Nacionais.
c) Dispõem-se, também, que um jogador 
que não tiver completado os 18 anos só 
pode assinar um contrato como profissio-
nal com a duração máxima de três anos.
No caso de um jogador celebrar contrato 

por período superior será reduzido a este 
prazo.
d) Finalmente, estipula-se que a validade 
de uma transferência ou de um contrato 
de trabalho entre um jogador e um clube 
não pode ser subordinada ao resultado 
positivo de um exame médico ou à emis-
são de uma autorização de trabalho.
Clarifica-se, deste modo, aquilo que vinha 
sendo a jurisprudência da Câmara de Re-
solução de Litígios relativamente a estas 
duas questões. Significa isto que, caso 
um contrato contenha uma cláusula que 
faça depender a sua 
validade da realização 
de exames médicos 
ou de visto de traba-
lho (ou equivalente), 
é nula. 

VII - RESOLUÇÃO 
POR JUSTA CAUSA 
(Art.ºs 14.º– 15.º)
O jogador pode res-
cindir o seu contrato 
por justa causa ou por 
uma razão desportiva 
válida («justa causa 
desportiva»), que será 
avaliada caso a caso 
pela Câmara de Reso-
lução Litígios da FIFA.
O jogador terá jus-
ta causa desportiva para rescindir o seu 
contrato com o clube se conseguir de-
monstrar, no fim da época, que participou 
em menos de 10% dos jogos oficiais dis-
putados pelo seu clube.
São óbvias excepções a esta regra geral 
os guarda-redes suplentes.
O jogador profissional só pode pôr termo 
ao seu contrato alegando justa causa des-
portiva, nos 15 dias posteriores ao último 
jogo oficial.
Esta é, para nós, uma das normas mais 
controversas do novo regulamento inter-
nacional de transferência (que já existia 
no anterior regulamento).
Em primeiro lugar, é importante referir 
que o jogador só se poderá socorrer des-
ta norma no caso de existir um elemento 
de conexão internacional (nacionalidade 
do jogador, transferência internacional 
,etc...) uma vez que a legislação nacional 
(Lei 28/98 e CCT) não contêm igual dis-
posição.
E, é nossa opinião, que o Regulamento 
Internacional de Transferências não se 
pode sobrepor à legislação nacional, pois, 
provêm de uma associação de direito pri-
vado (FIFA).
Por outro lado, cremos que será muito 
difícil à Câmara de Resolução de Litigios 
a aplicação casuística desta norma, pois 
inúmeros casos podem ocorrer que ditem 
a não participação de um jogador na com-

petição que não apenas o do guarda-re-
des suplente.
Finalmente, entendemos que esta norma, 
que à primeira vista poderia beneficiar os 
jogadores profissionais de futebol, na prá-
tica acabará por prejudicá-los.
Com efeito, caso existisse um cumpri-
mento escrupuloso desta regra, os Clu-
bes iriam limitar os seus plantéis reduzin-
do necessariamente os seus plantéis.
Por outro lado, a fim de «forçar» a saída 
de um jogador os clubes poderiam inten-
cionalmente não utilizar o jogador «facili-

tando» desta forma a sua rescisão.

VIII -  ESTABILIDADE CONTRATUAL/
PERÍODO DE PROTECÇÃO (Art.º 17.º)

Sanções por resolução sem justa cau-
sa (Art.º 17.º)

A rescisão de um contrato sem justa cau-
sa implica sanções patrimoniais e despor-
tivas.

O presente regulamento tem critérios 
«gerais» e «especiais» para aplicação 
da sanção patrimonial (pagamento de in-
demnização).

Como critérios gerais temos os seguin-
tes:
a) Indemnização a pagar segundo o direi-
to em vigor no país em causa;
b) Especificidade do desporto;
c) Critério objectivo inerente ao caso;

Os critérios especiais são os seguintes:
a) Remuneração e outros benefícios de-
vidos ao jogador nos termos do contrato 
existente e/ou do novo contrato; 
b) o tempo restante do contrato existente 
até a um máximo de cinco anos; 
c) o montante do valor da transferência 
pago pelo antigo clube e amortizado ao 
longo da duração do contrato;              
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d) o facto de a resolução ter ocorrido du-
rante um «período de protecção».
No que toca às sanções desportivas, exis-
tem, igualmente, diferentes regimes para 
Clubes e Jogadores.
No que toca aos jogadores, existem, ain-
da, dois regimes sancionatórios: 

a) Rescisão por jogadores profis-
sionais até aos 28 anos de idade 
durante os primeiros três anos 
de contrato. Esta sanção traduz-
se numa suspensão de quatro 
meses em participações em 

jogos oficiais, que pode chegar 
aos seis meses em caso e ve-
rificação de circunstâncias agra-
vantes.
Esta sanção só ocorre quando 
estamos no chamado «período 
de estabilidade» do contracto ou 
seja, nos três primeiros anos de 
contrato. Fora deste período não 
há lugar à aplicação de sanções 
desportivas. É importante referir 
que se entende no período de 
estabilidade do contrato a reno-
vação de um contrato, ou seja, a 
o período de três anos no novo 
contrato celebrado entre o mes-
mo clube e jogador, por um novo 
período de tempo. 

b) Rescisão por jogadores profis-
sionais com mais de 28 anos de 
idade são aplicáveis os mesmos 
princípios, mas só para os pri-

meiros dois anos de contrato, ou 
seja, neste caso, o período de 
estabilidade é de apenas dois 
anos.

Existem, igualmente, sanções para um 
clube que rescinde um contrato sem justa 
causa ou instiga à rescisão.
Existe desde logo a proibição de registo 
de novos jogadores, a nível nacional e in-
ternacional, até ao final do segundo perío-
do de transferências sucessivo à data em 
que a resolução se tornou efectiva.
O Comité disciplinar da FIFA poderá, 

também, se for o caso, impor 
ulteriores sanções, designada-
mente multas, diminuição de 
pontos, exclusão de competi-
ções.
Há um exemplo recente da 
aplicação de uma sanção des-
ta natureza a um clube italiano 
(AFC Roma) no caso Mexes.
 
Finalmente, encontra-se tam-
bém prevista a aplicação de 
sanções para o agente do jo-
gador, funcionários dos Clubes 
e jogadores que tenham favo-
recido ou induzido à resolução 
unilateral do contrato durante 
o período de protecção.

IX - TRANSFERÊNCIAS DE 
MENORES DE 18 ANOS (Art.º 19.º)
As transferências internacionais de joga-
dores com menos de 18 anos não são per-
mitidas, salvo as seguintes excepções:
a) Deslocação da família do jogador por 
motivos alheios à actividade desportiva 
do mesmo;
b) A transferência ter lugar dentro da UE 
ou do Espaço Económico Alargado e o jo-
gador tem uma idade compreendida entre 
os 16 e os 18 anos.O novo clube deve-
rá, em todo o caso, garantir a instrução 
académica e a formação desportiva do 
jogador.
c) O jogador viver numa região fronteiri-
ça a uma distância máxima de 50 Km da 
fronteira e o clube em que o jogador de-
seja treinar encontrar-se também a uma 
distância máxima de 50 Km.

X - INDEMNIZAÇÃO POR FORMAÇÃO 
DE JOVENS JOGADORES (Art.º 20.º)

O período de formação de um jogador tem 
lugar entre os 12 e os 23 anos.
A indemnização por Formação é devida 
até aos 23 anos, para a formação despor-
tiva recebida até aos 21 anos.

A indemnização por formação é devida 
nos seguintes casos:
a) Quando o jogador assina o seu primei-
ro contrato profissional.
b) Por cada transferência efectuada até à 
época desportiva em que perfaz 23 anos 
de idade e, em todo o caso, em função da 
condição jurídica do jogador, ou seja, de 
amador para profissional ou de profissio-
nal para profissional.

A indemnização por formação não é de-
vida:
a) Por transferência na qualidade de ama-
dor a amador ou por transferências de 
profissional a amador.
b) Se o jogador for transferido para um 
clube da categoria 4.
c) Se um clube rescinde, unilateralmente, 
o contrato de um jogador sem justa cau-
sa, sem prejuízo da indemnização devida 
aos clubes anteriores que formaram o jo-
gador.

O cálculo da indemnização é definido pela 
média do montante previsto para a cate-
goria a que pertence o clube formador e 
o novo clube multiplicado pelo número de 
anos de inscrição no clube formador.

Os valores supra referido encontram-se já 
definidos em circular própria emitida pela 
FIFA, tendo em atenção a categoria dos 
Clubes definido pela Federações nacio-
nais e pela respectiva localização geográ-
fica.

O montante devido a título de indemniza-
ção por formação deve ser entregue nos 
30 dias sucessivos à data de assinatura 
do contrato ou da nova inscrição do joga-
dor e deve reflectir os custos relativos à 
formação do jogador.  

Nenhuma indemnização é devida quando 
um jogador com 23 anos ou mais muda de 
clube no final do seu contrato ou se o clu-
be formador não lhe propõe um contrato 
de trabalho como profissional.               



XI - MECANISMO DE SOLIDARIEDADE 
(Art.º 21.º)
Se um jogador profissional for transferi-
do durante o período de validade de um 
contrato, uma quota (5%) da eventual in-
demnização entregue ao clube anterior, 
será distribuída ao Clube ou Clubes que 
tenham participado na formação do joga-
dor.  Essa distruibuição será proporcional 
ao número de anos em que o jogador es-
teve inscrito nas sociedades entre os 12 e 
os 23 anos.
Esta indemnização é distinta e não afecta 
a indemnização atribuída a título de for-
mação do atleta.

XII - JURISDIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA 
FIFA (Art.ºs 22.º A 25.º)

Os orgãos jurisdicionais da FIFA são a 
Comissão do Estatuto do Jogador e a Câ-
mara de Resolução de Litígios.

Sem prejuízo do direito dos jogadores ou 
dos Clubes de recorrerem a um tribunal 

civil para resolução os conflitos laborais, a 
FIFA é competente para:
a) Dirimir os conflitos entre clubes e joga-
dores relativamente à manutenção da es-
tabilidade contratual ou à emissão do Cer-
tificado Internacional de Transferência; 
b) Dirimir os conflitos laborais entre Clu-
bes e jogadores, que tenham dimensão 
internacional, exceptuados os casos em 
que exista um órgão arbitral nacional in-
dependente no âmbito da Federação ou 
do Contrato Colectivo de Trabalho que 
garanta um processo justo e o respeito do 
princípio de paridade de representação 
de jogadores e clubes.
c) Dirimir conflitos entre Clubes e treina-
dores que tenham dimensão internacio-
nal, exceptuados os casos em que exista 
um órgão arbitral nacional independente 

que garanta um processo justo.
d) Dirimir conflitos relativos à Indemniza-
ção por Formação (Art.º 20.º) e ao Meca-
nismo de Solidariedade (Art.º 21.º) entre 
Clubes pertencentes a diferentes Federa-
ções.
e) Dirimir conflitos entre Clubes perten-
centes a diferentes federações que não 
se enquadrem nos casos previstos nas 
alíneas a) e b).

Refira-se que esta nova disposição não 
vai alterar o regime nacional no que toca 
a casos com dimensão internacional, não 
obstante existir em Portugal um Tribunal 
Arbitral independente e com igual número 
de representantes de Clubes e Jogado-
res. A saber: Comissão Arbitral Paritária.
Como é sabido, este Tribunal foi instituí-
do pelo Contracto Colectivo de Trabalho 
celebrado entre a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional e o Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol sen-
do constituído por seis membros, sendo 
três nomeados pela Liga e três nomeados 

pelo Sindicato.
Todavia, a Câmara de 
Resolução de Litígios 
entende que o referido 
Tribunal não reúne as 
características defini-
das no artigo em aná-
lise, dado o sistema 
de funcionamento do 
Tribunal, cujo número 
par de elementos obri-
ga a um voto de qua-
lidade do Presidente 
em caso de empate 
nas decisões, sendo 
que o cargo de Presi-
dente é rotativo entre 
todos os membros.
Entendemos que a 
FIFA não tem qualquer 
razão para as «reti-

cências» que coloca ao nosso Tribunal 
Arbitral.
Em primeiro lugar, há que referir desde 
logo que, apesar de os membros que 
compõe o Tribunal serem designados 
pelos representantes dos Clubes ou dos 
Jogadores, são totalmente independentes 
relativamente à entidade que os indica, 
decidindo em função do direito constitu-
ído.
Por outro lado, nos vários anos que leva 
de existência, julgamos que apenas uma 
vez foi utilizado o voto de qualidade pelo 
Presidente.
  
XIII - COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DO 
ESTATUTO DO JOGADOR  -  PLAYER 
STATUS COMITTE (Art.º 23.º)
A Comissão do Estatuto do Jogador terá 

jurisdição em todas as questões referidas 
nas alíneas c) e e) do número anterior, 
assim como sobre outros conflitos que 
emanem da aplicação deste Regulamen-
to, com ressalva para as disposições do 
Art.º 24.º 
A decisão deverá ser tomada, em regra, 
nos 60 dias seguintes à recepção do re-
curso e o eventual recurso da decisão 
deste órgão pode ser interposto para o 
Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), com 
sede em Lausanne.

XIV - COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE 
RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS – DISPUTE 
RESOLUTION CHAMBER (DRC) 
(Art.º 24.º)
A Câmara terá jurisdição sobre todas as 
questões referentes às alineas a) b) e d), 
com excepção das relativas à emissão do 
Certificado Internacional de Transferên-
cia.
Em determinados casos, como previsto 
no Art.º 24º.2, a competência é atribuída 
a Juiz único do DRC.
A decisão deverá ser tomada nos 60 dias 
seguintes à recepção do recurso (30 dias 
se se tratar do Juiz único acima referido) 
e da decisão deste orgão há, igualmente, 
recurso para o Tribunal Arbitral do Des-
porto (CAS), com sede em Lausanne.
A Câmara de Resolução de Litígios é 
constituída por igual número de represen-
tantes de jogadores e de Clubes, sendo 
presidida por credenciado jurista da FIFA, 
Slim Aloulou.
O Presidente do Sindicato dos Jogado-
res Profissionais de Futebol, Dr. Joaquim 
Evangelista, integrará o conjunto de árbi-
tros que constituem a Câmara de Reso-
lução de Litígios a partir de Setembro do 
corrente ano.  

XV - PRESCRIÇÃO (Art.º 25.º)
A Comissão do Estatuto do Jogador, a Câ-
mara de Resolução de Litígios ou o Juiz 
da DRC (se for o caso) não julgarão os 
casos sujeitos às disposições do presente 
Regulamento se forem decorridos mais 
de dois anos a partir do momento em que 
se verificaram os factos que deram lugar 
à controvérsia.

XVI- MEDIDAS TRANSITÓRIAS
Os casos submetidos à apreciação da 
FIFA anteriormente à data da entrada em 
vigor do presente diploma aplica-se o re-
gulamento anterior.

XVII - ENTRADA EM VIGOR DO REGU-
LAMENTO (Art.º 27.º)
O presente Regulamento, aprovado a 
18 de Dezembro de 2004, entrará em vi-
gor na sua forma actual a 1 de Julho de 
2005.

  10           SJPF 

Estatuto e transferência de atletas
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Entrevista

No final da pretérita tem-
porada, Hélio decidiu 
abandonar a carreira 

de futebolista profissio-
nal. Um percurso de 22 

anos, com dois títulos 
apenas no palmarés: o 
de campeão do mundo 

na categoria de Sub-20, 
em Riade, e a Taça de 
Portugal da época de 

2004/2005. Hélio, que 
completa 36 anos em 

Agosto, enfrenta agora 
um novo desafio no fu-
tebol, no seu clube de 

sempre, o Vitória de Se-
túbal. O emblema «do 

coração», como sublinha 
o treinador-adjunto do 
colectivo sadino, que 

aposta na contínua valo-
rização. Por isso, admite 

estagiar em clubes eu-
ropeus, como no Man-

chester United de Carlos 
Queirós e de Cristiano 

Ronaldo, para tomar 
contacto com outras rea-

lidades.
 

HÉLIO 
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- O jogador de futebol profissional tem cons-
ciência de classe? 
- Penso que ainda não há a consciência de clas-
se. Há um caminho que vem a ser percorrido, 
mas ainda está longe dos objectivos propostos. 
Mas, julgo que estamos bem melhor do que al-
guns anos atrás. Temos que continuar a cons-
ciencializar a classe, para sermos mais unidos 
e mais fortes.
- Acha que o jogador devia ter um papel mais 
activo nas grandes questões do futebol?
- Acho que sim. Pelo menos, devíamos ser ouvi-
dos para podermos dar o nosso contributo para 
que o nosso futebol possa ser ainda melhor.

«Ainda não há
consciência
de classe»

«É difícil deixar de fazer algo 
de que gostamos imenso»

Entrevista

- Foi difícil a decisão de colocar um 
termo na carreira de futebolista?
- Por um lado, é difícil deixar de fazer 
algo de que gostamos imenso e que fi-
zemos durante muitos anos. Mas, por 
outro lado, sabíamos que esta situação 
iria acontecer, mais cedo ou mais tarde, 
e eu vinha-me preparando para ela.
- Qual o saldo que faz da sua carreira 
de 22 anos como futebolista profis-
sional?
- Faço um saldo bastante positivo. Jo-
guei no clube que desejei jogar e que é 
o meu clube de coração, o V. Setúbal. 
Fiz mais de 400 jogos oficiais, conse-
gui coisas boas e também aconteceram 
momentos maus, como em tudo na vida. 
Mas penso que foi muito bom, fui feliz.
- O título de campeão do mundo, em 
sub-20, em Riade, e a conquista da 
Taça de Portugal, na época passada, 

são os únicos títulos do seu palma-
rés. Contudo, a sua carreira teve ou-
tros momentos verdadeiramente gra-
tificantes?
- Tive a possibilidade de jogar com gran-
des jogadores como o Jordão, o Ma-
nuel Fernandes, o Diamantino e muitos 
outros. Até é um pecado não os men-
cionar a todos, mas todos eles foram 
muito importantes na minha formação, 
como exemplos de vida e de homens. 
Mas queria mencionar especialmente o 
Nunes, que foi como um padrinho para 
mim, um amigo.
- E quais foram os momentos amar-
gos?
- Passei alguns, mas, principalmente, 
as descidas de divisão foram momentos 
bastante difíceis de passar.
- Ganhar a Taça de Portugal foi a ma-
neira mais bonita de encerrar a car-
reira?
- Foi um momento muito especial, que, 
felizmente, coincidiu com o momento de 
terminar a minha carreira. Foi fabuloso!
- Qual o segredo para uma carreira 
com longevidade?
- Tive a possibilidade de ter uma profis-
são que eu mais gostava na vida e tive 
sempre a preocupação de fazer uma 
vida extra-futebol de acordo com o que 
esta ocupação exige de um profissional. 
Talvez por isso, e também pelo enorme 
prazer que tinha em treinar, para poder 
cada vez ser melhor, tenha tido a possi-
bilidade de jogar até ao final da última 
época. Apesar de, na Europa, cada vez 
mais haja jogadores a jogar até mais tar-
de (38, 39 e 40 anos), com qualidade e 
condição física.
- Ao longo dos 22 anos de percurso, 
permaneceu sempre ligado ao V. Se-
túbal, clube onde iniciou a prática do 
futebol e onde ganhou projecção. Por 
que nunca optou por cortar com as 
raízes?
- Não sei. Penso que, se calhar, sempre 
desejei jogar no V. Setúbal. Acontece-
ram situações que, desportiva e finan-
ceiramente, eram mais vantajosas para 
mim, mas sempre falou mais alto o cora-
ção - o V. Setúbal.
- Conviveu com outras gerações de 
futebolistas. Sentiu as mudanças, 
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«Seria importante os futebolistas valorizarem-se»
- Acha que o profissional de futebol, que tem uma carreira 
curta e de desgaste rápido, se preocupa com a sua valoriza-
ção, para que, na altura de abandonar a carreira, possa ter 
um futuro seguro? 
- Não é normal. Mas, eu penso que seria muito importante a 
maioria dos futebolistas optarem, dentro do possível, por valori-
zarem-se, para mais tarde poderem ter um futuro com melhores 
perspectivas.
- Preocupou-se sempre com a sua própria formação acadé-
mica, frequentando a escola no espaço permitido pela acti-
vidade profissional. Não é normal um jogador ter essa atitu-
de...
- Infelizmente ainda se vê, embora menos que alguns anos atrás, 
o jogador de futebol como uma pessoa com menos capacidades 
para outras situações que não seja jogar futebol. 
Em Portugal, o futebol é um dos poucos desportos profissionais, 

mas, infelizmente, não é considerado desporto de alta competi-
ção e os poucos atletas que optam por estudar não têm os bene-
fícios dos atletas de alta competição.
- Pensou sempre que poderia ficar ligado ao futebol depois 
do abandono?
- Pensei que seria uma opção, mas, com a possibilidade de isso 
não vir a acontecer, eu também comecei a preparar-me para 
ter outras soluções. Por isso, decidi acabar os anos que tinha 
deixado para trás quando tive a felicidade de representar as se-
lecções nacionais. Quando esta situação acabou, eu fiquei com 
mais algum tempo livre e decidi acabar os 10.º, 11.º e 12.º anos 
à noite e, mais tarde, apareceu uma possibilidade de concorrer a 
um curso. Tentei e consegui. Tudo isto com o objectivo de, mais 
tarde, quando a carreira acabasse, ter mais opções de escolha. 
Frequentei também um curso, na ESE de Setúbal (Desporto de 
Recreação), e acabei de tirar o 2.º nível do curso de treinadores.

«É difícil deixar de fazer algo 
de que gostamos imenso»

quer na mentalidade dos jovens, 
quer nos métodos de trabalho e 
nas condições proporcionadas 
pelos clubes?
- Nos métodos de trabalho e nas 
condições de trabalho têm-se evo-
luído bastante e eu acho que para 
melhor. 
No que refere aos jovens futebo-
listas, eu penso que, quando apa-
recem as dificuldades para eles se 
imporem nas equipas, desistem 
mais facilmente.
- Sentiu a evolução do treino nos 
últimos anos?
- Bastante. Treina-se quase sempre 
com bola, mesmo o trabalho de re-
sistência aeróbica é feito com bola 
e treina-se menos tempo, mais de 
acordo com o tempo de jogo real.
- Ultimamente, têm emergido jo-
vens treinadores provenientes 
da via universitária, como José 
Mourinho ou José Peseiro? É im-
portante uma outra maneira de 
pensar o futebol?
- Acho importante a conjugação de 
todos os saberes - o das pessoas 
que vêm da universidade e o das 
pessoas que passaram uma vida 
no futebol. Cada um com os seus 

conhecimentos tornam a modalida-
de muito mais rica.
- Admite continuar a sua valori-
zação, frequentando estágios em 
outros clubes europeus, como o 
Manchester United, com o Carlos 
Queirós, ou em Itália? 
- Fazer estágios em alguns clu-
bes europeus é um objectivo e, 
inicialmente, perto de treinadores 
portugueses, seria bastante im-
portante. Estou no começo da car-
reira de treinador e, quantos mais 
conhecimentos conseguir recolher, 
mais preparado irei estar no futuro. 
Penso que é bastante importante 
conhecer outras realidades e uma 
actualização.
- Quando José Couceiro transi-
tou para o FC Porto, por que não 
assumiu o comando da equipa 
do V. Setúbal quando lhe foi en-
dereçado o convite? Era dema-
siado cedo para enveredar pela 
carreira de treinador?
- Nunca pensei nisso. No início da 
época, eu assinei por um ano como 
jogador e foi só nisso que me con-
centrei o ano inteiro.        



RECUPERAÇÃO DE LESÕES
A Fisiogaspar, clínica de 
António Gaspar, fisio-
terapeuta da selecção 
nacional, tem um vas-
to conjunto de serviços 
para a recuperação de 
lesões, podendo os des-
contos atingir os 25 por 
cento. A Fisiogaspar, lo-
calizada no Largo Luzia 
Maria Martins (entre as 
Torres de Lisboa e a Loja 
do Cidadão da Estrada 
da Luz), tem o seguinte 
horário de funcionamen-
to: entre as 8 e as 21 ho-

ras, todos os dias úteis. Contacto telefóni-
co: 21 727 90 00/1. 

Os filiados do SJPF dispõem de um des-
conto de 20 por cento na aquisição da 
gama de produtos Liquid Ice. O Liquid Ice 
é um produto recomendado pelos melho-
res fisioterapeutas do mundo. Trata-se 
de uma ligadura, com aroma de mentol, 
que proporciona o efeito do gelo através 
do seu processo de evaporação. A liga-
dura coloca-se na lesão, permanecendo 
a zona fria por um período de duas ho-
ras, o que possibilita a sua utilização em 
competição. Este produto, criado pelo 
norte-americano Gary Hassler, ex-tenista 

profissional, é comercializado pela PACI e 
pode ser adquirido nas farmácias.

TRATAR DA IMAGEM

Os sócios do SJPF podem beneficiar de 
um corte de cabelo gratuito na ProBeauté, 
além de 20 por cento de desconto em tra-
tamentos vários. A ProBeauté, Atelier de 
Cabeleireiro e Centro de Estética, situa-
se na Avenida 5 de Outubro, n.º 21, R/c 
Dt.º, em Lisboa. O número de telefone é: 
21 356 37 52.

Confere desconto de 15 por cento em 
tdos os artigos comercializados no Cruci-
fixo. Este desconto é extensível aos fami-
liares directos do associado. O Crucifixo 
localiza-se junto à sede do SJPF, na Rua 
Nova do Almada, Lojas 13 a 15, em Lis-
boa. Telefone 213 433 049.

CUIDAR DO FÍSICO

A Holmes Place Health Clubs, clube in-
ternacional de prazer e «fitness», oferece 

um desconto de 50 por cento na anuidade 
aos assossiados do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol, bem como 
aos seua familiares directos.

PRODUTOS FINANCEIROS

O ActivoBank7 presta apoio aos filiados 
no SJPF, por forma a gerirem melhor o seu 
património financeiro,  disponibilizando 
disponibiliza serviços de  aconselhamen-
to personalizado na gestão de património 
financeiro, além de promover acções de 
formação focalizadas na área financeira e 
de proporcionar condições  especiais de 
acesso aos principais mercados  bolsistas 
mundiais, com informação e tempo real, 
comentários e recomendações de espe-
cialistas. O ActivoBank7 disponibiliza aos 
seus clientes 550 fundos internacionais, 
administrados pelas 16 melhores socieda-
des gestoras de todo o mundo. Informa-
ções através da Linha Activo: 707 500 
700 (Número Fixo);  96 599 84 86  (Nú-
mero Móvel TMN); 91 878 84 86 (Número 
Móvel Vodafone); 93 522 84 86  (Número 
Móvel Optimus). Pode ainda dirigir-se aos 
Centros Activos, abertos todos os dias 
úteis, das 9 às 19 horas: na Praça Mar-
quês de Pombal, n.º 13, em Lisboa;  e na 
Avenida dos Aliados, n.º 237, no Porto.
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espaço 
dos 

sócios 

acordos

 &
benefícios

Propostas de produtos e serviços
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol disponibiliza aos seus associados que se encontrem em 
situação regular um conjunto de produtos e serviços de reconhecidas marcas nacionais e internacionais. Des-
de os produtos financeiros até aos cuidados com a imagem e com a saúde, eis as propostas:

Este local constitui espaço privilegiado dos associados.
Nele se divulgam benefícios emergentes de acordos para o efeito cele-
brados, 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 Sindicato, por es-
cassez de espaço, se reserve o direito de selecção.
Colabora. Contacta-nos através de carta, fax ou correio electrónico, 
mencionando sempre o nome e  o número de associado.
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Tel: 21 321 95 90 
Fax: 21 343 10 61

Rua Nova do Almada, Nº11, 3ºDireito
1200-288 Lisboa

www.sjpf.pt

espacosocios@sjpf.pt

Classificados

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 electrónico, indicando sempre 
o nome número de sócio, localidade onde reside e o contacto 
telefónico.

perguntas

&
respostas

PATROCÍNIO NAS ACÇÕES JUDICIAIS
Acções até 15 mil euros
 Custas judiciais  GRATUITO
 Honorários dos advogados GRATUITO
Acções superiores 15 mil euros
 Custas judiciais  DA RESPONSABILIDADE DO JOGADOR*
 Honorários dos advogados DA RESPONSABILIDADE DO JOGADOR*
*Verbas liquidadas no final do processo

IMPEDIMENTO DE REGISTO 
DE CONTRATOS

- Em que circunstância os clubes ou 
SAD’s ficam impedidos de inscrever 
jogadores?
Mauro Gama (Belenenses)

- Nos termos do art.º 35.º do Regulamen-
to de Competições da Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, os clubes que te-
nham sido condenados por sentença de 
Tribunal, Comissão Arbitral da LPFP ou 
Comissão Arbitral Paritária emergente do 

Contrato Colectivo de Tra-
balho para os Jogadores 
Profissionais de Futebol, 
com trânsito em julgado, 
ficam impossibilitados de 
inscrever jogadores de-
pois da sentença transitar 
em julgado.
Idêntico regime encon-
tra-se previsto no Regu-
lamento Disciplinar da 
Federação Portuguesa de 

Futebol (art.º 31.º).
Significa isto que o impedimento de regis-
to de contratos só pode ocorrer quando a 
decisão do tribunal já não pode ser objec-
to de recurso.
A decisão mais comum para os jogadores 
profissionais é a emanada da Comissão 
Arbitral Paritária do CCT.
Estas decisões não têm recurso pelo que, 
cinco dias após a sua notificação aos 
mandatários das partes (jogador e clube), 
transitam em julgado, podendo ser reque-
rido o impedimento à Liga ou Federação 
consoante se trate de clube da I ou II Liga 
ou restantes divisões.
Encontra-se, todavia, previsto no citado 

artigo 35.º do Regulamento de Competi-
ções da Liga que o impedimento pode ser 
suspenso se tiver sido requerida acção 
judicial de anulação da decisão arbitral 
pelo clube e o pagamento se mostre ga-
rantido por depósito bancário em dinheiro 
ou garantia bancária autónoma à primeira 
interpelação. 
Nesta medida, pode o Clube suspender, 
desde logo, o impedimento se, no prazo 
de trinta dias após a notificação da deci-
são, interpuser no Tribunal a competente 
acção de anulação do acórdão da CAP e 
garantir (por depósito ou garantia bancá-
ria) o valor em que foi condenado.  
A medida de impedimento de registo de 
contratos que nos ocupa acontece, igual-
mente, nos casos de incumprimento de 
acordos celebrados entre jogadores e clu-
bes, desde que dos mesmos tenham sido 
interpostas acções executivas.
Nestes casos, o impedimento é requerido 
com a certidão da sentença da aludida ac-
ção executiva ou de certidão que declare 
que aquela acção executiva não teve opo-
sição por parte do clube.   
Finalmente, há que referir que as cláu-
sulas penais incluídas nos acordos, bem 
como nos requerimentos de suspensão 
de impedimento se encontram excluídas 
da medida de impedimento de registo de 
contratos.
Significa isto que o impedimento pode ser 
levantado com o pagamento da quantia 
condenatória decorrente da sentença, 
mantendo o jogador direito a receber o 
valor constante da cláusula penal, mas 
tendo de o reclamar em acção executiva 
autónoma.

João Nogueira da Rocha
(Membro do Tribunal Arbitral de Desporto)

O gabinete jurídico 

esclarece
Prazo de inscrições
Por se tratar de uma matéria de extrema 
importância, reproduz-se o Capítulo 2.º 
do Comunicado n.º 1 da FPF quanto ao 
prazo de inscrições:

1- INSCRIÇÕES COM TRANSFERÊNCIA 
INTERNACIONAL
1º. Período – De 01/07/2005 até ao dia 
23/09/2005 nas Associações e Liga PFP
devendo os originais da documentação da-
rem entrada na FPF impreterivelmente até
às 16 h de 27/09/2005.
2º. Período – De 01 a 31/01/2006 nas 
Associações e Liga PFP, devendo os ori-
ginais
da documentação darem entrada na 
FPF impreterivelmente até às 16 h de 
03/02/2006.

2- COMPETIÇÕES PROFISSIONAIS
INSCRIÇÃO DE JOGADORES PROFIS-
SIONAIS - 1º. Período – De 01/07/2005 
até ao dia 23/09/2005 na Liga PFP, deven-
do os originais da documentação dar en-
trada na FPF até às 16 h de 27/09/2005; 
2º. Período – De 01 a 31/01/2006 na Liga 
PFP, devendo os originais da
documentação darem entrada na FPF até 
às 16 h de  03/02/2006.

3- COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIO-
NAIS 
INSCRIÇÃO DE JOGADORES PROFIS-
SIONAIS - 1º. Período – De 01/07/2005 
até às 16h de 23/09/2005; 2º. Período – De 
01/12/2005 até às 16 h de 31/01/2006.

4- COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIO-
NAIS
INSCRIÇÃO DE JOGADORES AMADO-
RES - Período único – De 01/07/2005 até 
às 16 h de 31/03/2006.

5- TRANSFERÊNCIAS NACIONAIS A 
MEIO DA ÉPOCA 
PARA JOGADORES UTILIZADOS- Perío-
do único – De 01/07/2005 até às 16 h de 
30/12/2005.
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Notícias

Incumprimento salarial:
uma realidade alarmante
Na época de 2004/2005, o incumprimen-
to salarial no futebol português assumiu 
proporções verdadeiramente alarmantes. 
Nas competições de índole profissional, 
o incumprimento salarial atinge os 80 por 
cento, sendo que os débitos vão de um 
a cinco meses de ordenados em atraso. 
Nas provas designadas não-profissionais, 
o valor percentual de clubes e SAD’s em 
situação devedora para com os seus atle-
tas atinge os 90 por cento, havendo, em 
larga percentagem, jogadores que não 
receberam qualquer remuneração duran-
te toda a época. 
Esta situação preocupa o SJPF, porque o 
salário tem um peso social incontornável, 
nomeadamente na relação familiar do 
profissional de futebol, o principal prota-
gonista da modalidade, que gera receitas 
para a indústria do futebol. 
Acresce que o facto de haver clubes e 
SAD’s que cumprem com as suas obri-
gações, prescindindo de contratações mi-
lionárias, em contraste com os clubes e 
SAD’s mais despesistas, desvirtua clara-
mente a competição, alterando a verdade 
desportiva. 
Importa, pois, responsabilizar clubes e 
SAD’s e os organizadores das compe-

tições (LPFP e FPF), porque são estes 
agentes que definem os parâmetros, fis-
calizam e sancionam as competições. 
Não havendo por parte da Liga e da FPF 
medidas para resolver esta questão, de-
veria o Governo criar legislação que per-
mitisse condições iguais para todos os 
clubes e aplicar medidas sancionatórias 
para os infractores. 
Actualmente, a regulamentação desporti-
va apenas prevê o impedimento de clu-
bes e SAD’s em situação devedora de 
increverem jogadores depois de a sen-
tença ter transitado em julgado. Sucede 
que a maioria dos jogadores, mesmo 
deixando de receber o seu vencimento 
em Janeiro e Fevereiro (último terço de 
uma competição), prefere continuar a 
competir, para se valorizar, adiando para 
o final da época a resolução dos casos, 
com o recurso ao Tribunal do Trabalho ou 
à CAP, com o patrocínio do SJPF ou em 
acções isoladas. 
As consequências resultantes destes ca-
sos de incumprimento são nefastas para 
o jogador e para o núcleo familiar, que 
tem compromissos inadiáveis, como a 
aquisição de bens móveis e imóveis, bem 
como outras responsabilidades, como a 

educação de filhos e a alimentação. 
Com efeito, existem no futebol português 
situações de extrema sobrevivência. Ca-
sos de atletas com habitações penhora-
das, com acções de despejo decretadas 
e com sérias dificuldades em assumir 
despesas várias básicas, como o consu-
mo de electricidade de água, a alimenta-
ção e de assistência médica. 
Enquanto não são implantadas as medi-
das de fundo, o SJPF, que não deseja ter 
uma atitude expectante, desenvolve cin-
co medidas para mitigar o incumprimento 
salarial e as suas consequências: o Fun-
do de Garantia Salarial, o Fundo de Pen-
sões, a formação profissional, o estágio 
destinado a jogadores desempregados e 
o patrocínio nas acções judiciais. 
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SJPF quer analisar 
problemas do futebol
com o Governo 

Reunião magna 
dos órgãos sociais  

Reformulação dos quadros 
competitivos não-profissionais

O Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol solicitou, recentemente, uma 
audiência ao Secretário de Estado da Ju-
ventude e do Desporto, Laurentino Dias, 
para analisar os graves problemas que 
afectam o futebol português.
Na audiência com o governante, o Sindi-
cato dos Jogadores pretende analisar as 
diversas matérias que se colocam com 
acuidade, entre as quais o incumprimen-
to salarial, para o qual a estrutura sindical 
preconiza um novo regime de tratamento 
legal das dívidas dos clubes e SAD’s aos 
jogadores.
Neste domínio, serão ainda abordados 
os mecanismos criados pelo Sindicato 
dos Jogadores Profissionais de Fute-
bol – Fundo de Garantia Salarial, Fundo 
de Soilidariedade e Fundo de Pensões 
- para mitigar o flagelo do incumprimen-
to salarial, que, presentemente, afecta 
grande parte dos clubes concorrentes nas 
competições profissionais e um número 
bastante superior de colectividades das 
provas de índole não-profissional, o que 
preocupa bastante a estrutura sindical, 
dada a existência de casos dramáticos de 
sobrevivência por parte de jogadores víti-
mas dessa situação.
Outras questões de capital importância 
que constam da agenda da reunião de 
trabalho com o Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto são: a activida-
de do jogador, designadamente a relação 
laboral com clubes e SAD’s, a formação 
profissional do atleta, o estatuto de carrei-
ra, a fiscalidade (nomeadamente o regime 
transitório de enquadramento dos agentes 
desportivos e o regime dos prémios aufe-
ridos pelos jogadores convocados para as 
selecções nacionais), a Segurança Social, 
a medicina desportiva e o «doping».
Merecerão ainda atenção a reformulação 
dos quadros competitivos das provas pro-
fissionais e não-profissionais, a Lei de Ba-
ses do Desporto, o Regime Jurídico das 
Federações Desportivas e o Contrato Co-
lectivo de Trabalho Europeu.
Este encontro será o primeiro entre os 
dirigentes do Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol eleitos em Março 
último, e o novo Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto do Governo que 
tomou posse em Maio. 

Os órgãos sociais do SJPF, eleitos em 
Março, realizaram uma reunião magna, 
nas instalações do organismo.
Nessa reunião foram abordados diversas 
questões com acuidade para a classe, 
nomeadamente o incumprimento salarial 
e a protecção social do futebolista.

Paralelamente, foram analisadas algu-
mas medidas que o SJPF preconiza para 
solução dos problemas mais candentes 
que afectam um grande universo de fu-
tebolistas. Houve unanimidade quanto à 
necessidade da intervenção do Gover-
no.

A proposta apresentada na Assembleia 
Geral Extraordinária não mereceu o aco-
lhimento do Sindicato  dos Jogadores 
Profissionais de Futebol, não 
só por discordar dos moldes 
em que foi apresentada, mas 
também e, sobretudo porque 
configura um adiamento para a 
solução dos problemas actuais 
do futebol português.
Na verdade, a proposta inicial 
apresentada pela Federação 
Portuguesa de Futebol, sofreu 
alterações introduzidas pela AF 
Lisboa acompanhada pela maioria das 
associações, facto conhecido somente 
no início da Assembleia. Por outro lado, 

a proposta aprovada difere para a época 
2008/2009 a plenitude dos efeitos, quan-
do como se referiu o SJPF entende que 

as medidas deveriam ter efei-
tos imediatos.
Com efeito, e como referiu o 
Presidente do SJPF «a Assem-
bleia poderia e deveria cons-
tituir um marco histórico. No 
entanto, em vez de um passo 
em frente, deram dois passos 
à retaguarda. Por outras pala-
vras tratou-se com paliativos 
um doente grave(o futebol por-

tuguês) cuja terapia passava, e no enten-
der do SJPF continua a passar, por uma 
intervenção cirúrgica.»



Empenhada no combate ao «doping», a 
UEFA anunciou uma política de «tolerân-
cia zero» para os jogadores que partici-
pem nas provas do organismo que supe-
rintende o futebol europeu.
A «tolerância zero», que se pretende es-

tender aos períodos extra antes ou depois 
da competição, entra em vigor já a partir 
de Julho, simultaneamente com a nova 
regulamentação sobre o «doping». 
No novo conjunto de normas, a UEFA 
estabelece a possibilidade da despista-

gem de substâncias 
proibidas ao sangue 
(e não à uri- na), alargando o 
controlo a dois jogadores suplentes, além 
do fixado actualmente quanto a dois atle-
tas titulares. 
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A equipa do estágio do SJPF destinado a atle-
tas sem ocupação vai participar na primeira 
edição do torneio de desempregados da FIF-
Pro, a decorrer de 15 a 17 de Julho, em Sen-
lis, localidade próxima de Paris. 
Nesta competição, em que mais de cem jo-
gadores desempregados serão seguidos por 
representantes de clubes, participam as equi-
pas de Portugal, Holanda, Inglaterra, Bélgica e 
França (com duas formações concorrentes).
A estreia do colectivo português no primeiro 
dia do torneio, será frente a uma das equipas 
francesas concorrentes a adversária, num 
encontro de 45 minutos de duração, dividido 
em duas partes iguais. Mais tarde, Portugal 
defronta a Inglaterra.
No dia seguinte, realizam-se os jogos entre 
as equipas vencedoras, para apuramento do 
vencedor desta primeira edição do torneio 
de desempregados organizado pela FIFPro, 
criado na sequência de um encontro entre os 
jogadores sem ocupação da Holanda contra 
um misto composto por atletas franceses e 
belgas, no ano passado.

Torneio em França
em meados de Julho

UEFA com tolerância 
zero no «doping»

O Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol realizou, nos últimos dias de 
Junho, a apresentação pública do está-
gio destinado a atletas sem ocupação, 
a decorrer no Estádio Nacional, com 
carácter anual e uma periodicidade bis-
semanal.
Para a cerimónia foram convidados: An-
tónio Carraça, gestor profissional do fute-
bol de formação do Benfica e presidente 
do SJPF na altura em que se efectivou o 
primeiro estágio, em 2002; Mariano Bar-
reto, coordenador da primeira iniciativa; 
e Mário Wilson, actual supervisor técnico 
do estágio. 
Além de elementos dos órgãos sociais 
(João Nogueira da Rocha, Paulo Madei-
ra, Nuno Campos, Emílio Peixe, Alfredo 
Franque e José Carlos), estiveram ainda 
presentes na apresentação alguns dos 
mais de trinta atletas que integram este 
estágio, como: Caneco, Ruca, Rodolfo, 
Flávio, Rodrigues, Bruno Velez, Xavier, 
Petit, Nélson Rodrigues e Aguinaldo. 
Joaquim Evangelista, que voltou a refe-
rir-se ao incumprimento salarial, disse 

que esta iniciativa «encerra razões so-
ciais», pelo que o SJPF está empenhado 
em manter o estágio com «um carácter 
anual e não sazonal como aconteceu 
anteriormente».
Por seu lado, António Carraça sublinhou 
que o futebol português «continua na re-
cessão» e acentou a importância desta 
acção. 
Mariano Barreto sustentou que os fute-
bolistas são «uma classe a que se dá 
importância quando se está na altura do 
sucesso», pelo que advogou ser neces-
sário aos órgãos de Comunicação Social 
«acompanharem esta acção e os joga-
dores que nela participam».
Por fim, Mário Wilson congratulou-se 
com o trabalho até agora desenvolvido. 
«Há gente com um enorme valor!», dis-
se, convicto de que a oportunidade de 
emprego vai surgir para muitos dos atle-
tas que participam neste estágio. 
O estágio de jogadores consagra duas 
sessões de treino por semana, às terças 
e quintas-feiras, das 9.30 horas às 11.30 
horas. 

Estágio de jogadores
com carácter anual
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Profissional há nove anos

NIB 0038 0053 00752225771 35Solidários com Hugo Cunha

Manhã de sábado, 25 de 
Junho, em Montemor-

o-Novo. Hugo Cunha 
participava num jogo 

de futebol com 
amigos quando 
caíu inanimado 
no relvado do 
Estádio 1.º de 
Maio.
Prontamen-
te assistido, 
Hugo Cunha, 
de 28 anos, 
ainda chegou 
com vida ao 
Centro de 
Saúde, mas 
as tentativas 
de reanima-
ção resulta-
ram infrutífe-

ras, acabando 
o malogrado 

atleta da U. Lei-
ria por falecer, ao 

que tudo indica víti-
ma de uma paragem 

cardio-respiratória.
O corpo foi transportado 

para a igreja de Barreiro, onde 
se realizou uma missa, com a 

presença de muitos jogadores 
amigos de Hugo Cunha. O SJPF 
também esteve representado por 
Joaquim Evangelista, Nuno Cam-

pos e Alfredo Franque.
No dia seguinte, Hugo Cunha foi cre-
mado, de acordo com o seu desejo, 
em Ferreira do Alentejo. Na ocasião, 
Joaquim Evangelista referiu que o 
SJPF pretende «abordar, de uma 
forma sensata, o problema do fale-
cimento de alguns jogadores» com o 

secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto. Laurentino Dias.
«O que está a acontecer é algo que ul-
trapasa a razoabilidade dos exames mé-
dicos. Este é um dos problemas do fute-
bol português», salientou o presidente do 
SJPF, que, conjuntamente com o Fabril, o 
Barreirense e a Associação de Futebol de 
Setúbal vai organizar, no dia 7 de Julho, 
no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, 
uma homenagem a Hugo Cunha. O preço 
unitário dos bilhetes está fixado em cinco 
euros e a receita reverterá integralmente 
para a viúva de Hugo Cunha, que deixa 
orfã uma criança de cinco anos.
Fernando Meira (Estugarda), Pedro Men-
des (Tottenham), Hugo Viana (Newcas-
tle) e Ricardo, Beto e Sá Pinto (Sporting), 
Rogério Matias e Cléber (V. Guimarães) 
e João Paulo e Fábio Felício (U. Leiria) 
são alguns dos atletas que confirmaram 
a presença no jogo em que vão estar em 
confronto duas equipas constituídas por 
jogadores da Superliga Galp Energia e 
por internacionais portugueses a actua-
rem no estrangeiro. 
Uma das formações será treinada por 
José Rachão, que conquistou a Taça de 
Portugal ao serviço do V. Setúbal e que foi 
padrinho de casamento de Hugo Cunha, 
e a outra por Carlos Manuel, o técnico 
que lançou Hugo Cunha no principal es-
calão português, na época de 1999/2000, 
no Campomaiorense.
Os bilhetes para este encontro de solida-
riedade a Hugo Cunha encontram-se à 
venda na sede da estrutura sindical, na 
Baixa lisboeta, na Associação de Futebol 
de Setúbal, no Estádio Alfredo da Silva, 
recinto de jogos do Fabril, na sede do 
Barreirense, no departamento de marke-
ting desta colectividade, junto ao Estádio 
D. Manuel de Mello, e no Centro Comer-
cial Fórum, Loja 3. 

Hugo Cunha nasceu a 18 de Fevereiro de 1997, no Barreiro. 
Era profissional de futebol desde a época de 1996/97 e re-
presentava a U. Leiria.
Formado nas escolas do Barreirense, Hugo Cunha repre-
sentava a equipa principal daquele clube da margem Sul, 
concorrente na II Divisão B, quando o Benfica o contratou. 
No entanto, o jovem nunca chegou a integrar a formação 

principal do emblema lisboeta e foi cedido ao Campomaio-
rense, tendo-se estreado no principal escalão português na 
época de 2000/01. Carlos Manuel foi o técnico que o lan-
çou.
Depois, transitou para o Vitória de Guimarães, onde perma-
neceu durante quatro temporadas. No início da última épo-
ca, Hugo Cunha vinculou-se à U. Leiria.

Desaparecimento

Hugo Cunha morre
em jogo de amigos




