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Todos contam. O jogador também
SIO futebol é uma atividade
um protocolo de colaboração
de curta duração e desgaste rácomo Conselho Nacional de
pido. E neste curto período de
Supervisores Financeiros.
atividade profissional são
Este Conselho, constituído
pouquíssimos os jogadores
pelo Banco de Portugal, a Auque auferem um volume ecotoridade de Supervisão de Senómico suficiente para fazer
guros e Fundos de Pensões e a
face ao pós-carreira de forma
Comissão do Mercado de Valodespreocupada. É por isso de
res Mobiliários vem desenvoltranscendental importância a SÃO POUQUÍSSIMOS OS
vendo de há uns anos a esta
JOGADORES QUE AUFEREM
sua preparação a todos os níparte o Programa Nacional de
O SUFICIENTE PARA FAZER Formação
veis, seja na obtenção de uma
Financeira sob o
FACE AO PÓS-CARREIRA
qualificação que permita almote Todos cóntam'.
mejar um pós-carreira de sucesso, emprestando à socieda- dos ou simplesmente por não teO SJPF é agora um parceiro na
de a experiência ganha enrem ganho um pé-de-meia sufiprossecução dos objetivos desquanto jogador, seja noutras
ciente durante o seu período
te programa de inegável qualidimensões como, por exemcomo futebolistas.
dade e impacto social, usuplo, a gestão e planeamento do
fruindo assim das possibWdapatrimónio financeiro adquiO Sindicato dos Jogadores Profis- des que o mesmo empresta
rido durante a sua atividade.
sionais
' de Futebol está sensível a com vista à formação financeiestas situações. Já por diversas
ra do jogador. Esperamos assim
Infelizmente, são vários os ca- vezes afirmei que a educação é
contribuir para o aumento da
sos, em Portugal e no estranuma prioridade para o SJPF. E,
literacia financeira dos jogadogeiro, de cidadãos que enquan- nesse âmbito, também a formares, ajudando na sua afirmação
to jogadores atingiram a noto- ção financeira dos jogadores é um enquanto cidadãos com capariedade e que hoje passam por tópico a merecera nossa atenção. cidade de gestão da atividade
dificuldades financeiras, fruto Neste seguimento, tive ontem o
económica que produzem.
de um desadequado planeaprazer de assinar, na presença do
mento do seu capital, de suces- sr. governador do Banco de PorTodos contam. E o jogador
sivos investimentos fracassatugal, dr. Carlos da Silva Costa.
também.

