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SAIBA MAIS
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anos é a idade média em que os
jogadores deixam os relvados.
Apesar de ser uma profissão de
desgaste rápido, os salários,
prémios de jogo ou direitos de
Imagem são tratados sem discriminação positiva no IRS.
Pais querem futebolistas
"A seguir à profissão de médico
e engenheiro, os pais desejam
que os filhos sejam futebolistas", revela Joaquim Evangelista. "É preciso alertar os pais
para os riscos", avisa.
Bailar designa profissionais
Em inglês, a palavra 'baller' aplica-se originalmente aos jogadores de futebol que começaram a
jogar nas ruas e ficaram milionários enquanto futebolistas
profissionais.
Jogadores deixam os estudos e casam muito cedo, o que tem repercussões mais tarde quando penduram as chuteiras

Futebolistas com aulas
para gerirem ordenado
JOGADORES O

Ganhou um milhão
e acabou por ter de
receber o RSI
Jorge Cadete é um dos
exemplos do que o sindicato
quer evitar. O futebolista que
passou pelo Sporting, Benfica,
jogou no estrangeiro e até na
seleção nacional, ganhou
mais de um milhão de euros
ao longo da carreira. A fraca
gestão e os negócios ruinosos
levaram ao desaparecimento
desse dinheiro. Cadete chegou mesmo a viver do Rendimento Social de Inserção. •

Formação vai servir para ensinar a gerir salário e preparar a vida depois dos relvados

CMJoaquim Evangelista, presis jogadores profissionais dente do Sindicato dos Jogadode futebol vão ter forma- res. "Com reflexo no próprio
ção para aprenderem a casamento", remata.
De acordo com um estudo da
gerir o salário de forma a evitar
cair na miséria quando chega a fundação Xpro, que analisou
30 mil jogadores da Liga inhora dependurar as chuteiras.
A iniciativa faz parte do Plano glesa, 60 por cento dos jogadoNacional de Formação Finan- res da Premier League ficam
ceira que junta a CMVM, o Ban - falidos até cinco anos depois
de deixar os
co de Portugal
relvados e
e a Autoridade PROTOCOLO COM A CMVM
um terço dide Supervisão E O BANCO DE PORTUGAL É
de Seguros e ASSINADO HOJE EM LISBOA vorcia-se até
12 meses após
Fundos de
Pensões. O protocolo inclui terminar a carreira.
"Em Portugal ainda não há
ações de formação que vão codados, mas vamos fazer um
meçar já na próxima época.
"Os jogadores saem da escola diagnóstico na área do futebol
muito cedo, casam cedo e a fal- sobre literacia financeira,
ta de formação e conhecimento adiantou ao CM o sindicalista.
levam a que giram muito mal a "Muitos jogadores envolvempoupança e a transição para a -se em negócios sem estarem
segunda carreira", explicou ao preparados e acabam defrau-

BRUNO DE CASTRO FERREIRA

O

Jorge Cadete tem hoje 48 anos

dados", lamenta Joaquim
Evangelista.
O sindicato esclarece que a
formação vai chegar "aos jogadores da I e II Liga, Campeonato
de Portugal, ao futebol feminino e às camadas jovens". Joaquim Evangelista assegura que
esta formação "é só um primeiro passo" e que gostava que
"treinadores e dirigentes" lhes

seguissem o exemplo. "Todos
têm este problema", assegura.
"É importante ter informação
sobre cuidados a ter no investimento em instrumentos financeiros, saber avaliar o produto e
como funciona o sistema", disse
ao CMum responsável do Plano
de Formação Financeira. •
NOTICIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEI

COGgIO

Paul Gascoigne
fica sem 16 milhões

Gascolgne mítico em Inglaterra

Ex -jogador inglês é o caso
mais mediático. Ganhou 16
milhões de euros ao longo da
carreira mas gastou tudo em
álcool e droga. Em 2010 ficou
sem abrigo e pediu ajuda. •

Veloso jogou 15 anos no Benfica

Capitão do Benfica
vítima de golpe
perde meio milhão
a António Veloso jogou no

Benfica durante 15 anos e
foi capitão da equipa durante oito épocas. Começou
a trabalhar aos 11 anos e
acabou por falhar como
treinador. Depois de duas
décadas a poupar, queixa-se de ter sido vitima de um
golpe perpetrado por um
sócio que o fez perder 500
mil euros numa empresa de
publicidade. •
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