ID: 70018148

17-06-2017

Tiragem: 29387

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,05 x 22,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ACORDO Sindicato de Jogadores e Liga de Clubes fixaram em
974,75 euros o valor do menor vencimento na II Liga

SALARIO MINIMO
FOI AUMENTADO
A Liga e o Sindicato de
Jogadores acordaram
aumentar o valor do salário
mínimo para os jogadores
que integram as competições profissionais sem
"comprometera sustentabilidade do futebol..."
MIGUEL ILIBEMO
••• Os jogadores a atuarem

nos campeonatos profissionais, nomeadamente na II
Liga, viram o valor do vencimento mínimo ser aumentado para 974,75 euros, o equivalente à multiplicação do
salário mínimo nacional (557
euros) por 1,75, quando anteriormente o fator de multiplicação era de1,65. O acordo foi
conseguido ontem, por Joaquim Evangelista, presidente
do Sindicato de Jogadores, e
Pedro Proença, presidente da
Liga de Clubes.
"Apesar da retoma económica, muitos clubes debatem-se
com problemas económicos
estruturais", noentanto,"este
acordo garante condições de
sustentabilidade aos clubes da
II Liga e, consequentemente,
a proteção dos jogadores", referiram, em comunicado, as
duas instituições, congratulando-se pelo entendimento.
No acordo, este aumento
tem uma exceção, quando se
trata de jogadores até aos 23

•
Proença, lider da Liga, den o sim ao aumento do salário mínimo
anos, formados localmente e
que assinem o primeiro contrato de trabalho, neste caso
"poderá ser praticado o salário
correspondente ao salário mínimo nacional nos dois primeiros anos de contrato".
Este aumento poderá voltar
a ser revisto no final da próxima época, tendo em conta a situação e a evolução da situação económica do país e, em
particular, do futebol. Ou seja,
dentro de um ano, Sindicado
e Liga deverão voltar à mesa
das negociações, procurando
uma atualização de valores.

Campeonato de Portugal
também tem aumentos
Nas provas não profissionais também já
existia um acordo relativo ao vencimento
mínimo, desta feita acertado com a
Federação Portuguesa de Futebol, sendo
no Campeonato de Portugal o equivalente a 1,5 vezes o salário mínimo nacional, o
que resulta em 835,5 euros mensais,
enquanto na III Divisão a multiplicação
faz-se com 1,25, ou seja, o valor mínimo
auferido pelos jogadores naquela prova
será de 696,25 euros.

