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PRESIDENTE DO SJPF

“Investir na carreira 
sem comprometer o futuro”

Os casos mediáticos de jogadores de futebol e de 
basquetebol mundial que entraram em bancarrota 
e o aumento de futebolistas nacionais falidos ou 
com graves problemas financeiros colocam o tema 
da educação financeira na ordem do dia.

Entre as principais causas para o colapso finan-
ceiro dos atletas estão a relação com os amigos e 
a família, os divórcios, o aconselhamento que re-
cebem e/ou investimentos errados, ou os gastos 
descontrolados durante e logo após o término da 
carreira, quando diminuem drasticamente os ren-
dimentos obtidos.

As características da profissão, de curta duração 
e desgaste rápido, a consequente concentração de 

riqueza num curto período de tempo e a imprevis-
ibilidade dos rendimentos obtidos após a carreira 
desportiva, a somar à baixa escolaridade, tornam 
os jogadores particularmente vulneráveis e sem 
capacidade para reagir a contextos de crise.

Nesta perspetiva, o Sindicato definiu como prior-
idade no atual mandato a educação dos seus asso-
ciados, compreendendo nesta área a educação fi-
nanceira dos jogadores, estando convicto de que a 
capacitação dos jogadores com conhecimentos de 
gestão financeira contribuirá decisivamente para 
diminuir os casos de bancarrota.

Diagnosticar a literacia financeira, sensibilizar os 
jogadores para a poupança e promover atitudes e 
comportamentos financeiros adequados é o inves-
timento que propomos a todos os jogadores de fu-
tebol para que possam garantir o seu futuro.

Joaquim Evangelista , Presidente da Direção do SJPF
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CONSELHO NACIONAL 
DE SUPERVISORES FINANCEIROS

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 
– Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários – lançou, em 2011, o 
Plano Nacional de Formação Financeira, com o ob-
jetivo de promover a literacia financeira da popu-
lação portuguesa. 

O protocolo entre o Conselho Nacional de Super-
visores Financeiros e o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol visa melhorar as com-
petências de gestão financeira dos jogadores, que 
enfrentam importantes desafios associados a uma 
profissão de curta duração e desgaste rápido, com 
uma elevada concentração de rendimentos num 
curto espaço de tempo. 

Através desta parceria com o Sindicato dos Jo-
gadores Profissionais de Futebol, os supervisores 
financeiros assumem o compromisso de con-
tribuir para o reforço da formação financeira dos 
jogadores de futebol, tendo em vista melhorar as 
condições de vida destes profissionais. 

“O Plano teve sempre uma abordagem inte-
gradora de diversas iniciativas propondo-se 
divulgar e coordenar esforços e projetos de 
várias entidades, apoiar a implementação de 
atividades no terreno e motivar e estimular os 
vários parceiros envolvidos. 

A construção de pilares de atuação estratégi-
cos para melhorar conhecimentos e influenciar 
atitudes e comportamentos financeiros de um 
conjunto diversificado de públicos-alvo só é 
possível com o envolvimento de uma rede alar-
gada de parceiros e num horizonte temporal 
alargado que permita uma atuação estrutura-
da e duradoura.”

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros in 
“Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020”

Cerimónia de assinatura do Protocolo entre o CNSF e o SJPF no dia 3 de abril de 2017
Da esquerda para a direita: a Vice-Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Filomena Oliveira, o Governador 

do Banco de Portugal e Presidente do CNSF, Carlos da Silva Costa, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões, José Figueiredo Almaça e a Administradora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira.
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SINDICATO DOS JOGADORES 
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL

O SJPF é a entidade representativa dos jogadores 
de futebol, tendo por objetivo defender os inter-
esses individuais e coletivos, em particular aqueles 
relacionados com os direitos laborais e condições 
de trabalho.

É, também, a voz do jogador junto das instâncias 
nacionais relacionadas com a modalidade, tais 
como o Conselho Nacional do Desporto, a Secre-
taria de Estado da Juventude e Desporto, a Fed-
eração Portuguesa de Futebol, a Liga Portugal e 
demais instituições representativas dos interven-
ientes no fenómeno. No plano internacional, in-
tegra a FIFPro, sindicato mundial dos jogadores, 
participando ativamente na relação com os par-
ceiros sociais e organismos que tutelam o futebol 
(FIFA, UEFA, ECA, EPFL, e União Europeia).

O SJPF tem como áreas estratégicas de intervenção, 
além da assessoria jurídica e intervenção legal, a 
educação, o emprego, a saúde, a comunicação, a 
área técnica e a relação com a comunidade.

 

A educação, em particular, é uma aposta estratégi-
ca do SJPF. O atual programa de educação e for-
mação incorpora os princípios e recomendações 
internacionais inerentes ao desenvolvimento das 
carreiras duais, visando garantir aos jogadores 
as condições para a sua qualificação, procuran-
do compatibilizar as plataformas existentes com 
as exigências da profissão e desenvolvendo ativi-
dades de formação à medida das suas necessidades 
e motivações.  Neste contexto, merece especial 
destaque o apoio conferido aos jogadores em situ-
ação de desemprego ou em processo de transição 
para outra atividade profissional.

Considerando um âmbito mais amplo da ativi-
dade educativa, o SJPF reconhece a necessidade de 
intervir junto do jogador com vista à sua formação 
integral, isto é, com o objetivo de fornecer instru-
mentos associados às diferentes dimensões do 
jogador e do cidadão. É neste enquadramento que 
surge a preocupação com a educação financeira do 
futebolista, sendo por isso reconhecida a necessi-
dade de promoção de uma adequada gestão finan-
ceira durante a carreira desportiva do futebolista, 
a qual é caracterizada pelo desgaste rápido e curta 
duração.
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plano nacional  
de formação financeira 

parceria 
para a 
formação 
financeira 
dos jogadores 
de futebol

Lançado em 2011 pelo Conselho Nacional de Su-
pervisores Financeiros (Banco de Portugal,  Au-
toridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mo-
biliários), o Plano Nacional de Formação Finan-
ceira visa contribuir para elevar o nível de conhe-
cimentos financeiros da população e promover a 
adoção de comportamentos financeiros adequa-
dos, através de uma visão integrada de projetos de 
formação financeira e pela junção de esforços das 
partes interessadas, concorrendo para aumentar o 
bem-estar da população e para a estabilidade do 
sistema financeiro.

Adotou, por isso, a marca “Todos Contam”, que 
dá também nome ao portal do Plano Nacional 
de Formação Financeira, no qual se divulgam as 
principais atividades do Plano e se disponibilizam 
conteúdos e ferramentas de apoio à gestão de fi-
nanças pessoais (www.todoscontam.pt).

Ao longo dos anos, o Plano tem desenvolvido ini-
ciativas para vários públicos-alvo, sempre assente 
na estreita colaboração com as entidades que, em 
cada setor, estão especialmente vocacionadas para 
chegar a esses públicos, garantindo que estas ini-
ciativas são implementadas de forma estruturada 
e permanente.

De entre as várias parcerias firmadas desde a 
sua criação, destacam-se as estabelecidas com o 
Ministério da Educação para a implementação da 
educação financeira em contexto escolar, com o 
IAPMEI e o Turismo de Portugal, para promover 
a formação financeira de empresários e gestores de 
micro, pequenas e médias empresas, com a CASES 
para apoiar a formação financeira  de empreende-
dores sociais e com a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) 
para promover a formação financeira da popu-
lação da Região do Norte, através das autarquias 
locais.
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CARACTERIZAÇÃO
DO PROJETO 

Os jogadores de futebol são um público para o qual 
é particularmente relevante desenvolver iniciativas 
de formação financeira, tendo em conta que estes 
enfrentam importantes desafios associados a uma 
profissão de desgaste rápido e de curta
duração.

São poucos os jogadores que auferem um rendi-
mento que lhes permita assegurar financeiramente 
o período pós-carreira. Adicionalmente, as exigên-
cias da profissão de futebolista, que re-quer total 
empenho do jogador, podem dificultar a aquisição 
de outro tipo de qualificações que permitam per-
spetivar o desempenho de uma outra atividade 
profissional.

Um estudo publicado recentemente pela XPRO, 
uma organização que apoia jogadores profissio-
nais de futebol no período pós-carreira, concluiu 
que 2 em cada 5 ex-jogadores da Premier League 
assumem a existência de dificuldades financeiras 
graves cinco anos após o término da sua atividade 
profissional.

Em Portugal, apesar de não existirem dados con-
cretos nesta matéria, a situação não é muito dife-
rente. Têm sido vários os ex-jogadores de futebol 
a expor publicamente as dificuldades económicas 
que atravessam.

Reconhecendo a importância da promoção da for-
mação financeira em geral, e em particular desta 
classe profissional, o Conselho Nacional de Super-
visores Financeiros e o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol estabeleceram uma par-
ceria, no âmbito do Plano Nacional de Formação 
Financeira que visa promover os conhecimentos, 
atitudes e comportamentos financeiros adequados 
dos jogadores de futebol. Esta parceria foi forma-
lizada com a assinatura de um Protocolo no dia 3 
de abril de 2017.
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objetivos do projeto

1 2 3
Diagnosticar 
a literacia
 financeira

dos jogadores 
de futebol

Sensibilizar 
os jogadores de 
futebol para a

 importância de uma 
gestão financeira 

adequada

Promover 
a formação 
financeira 

dos jogadores
de futebol

A parceria estabelecida entre o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e o Sindicato de Jo-
gadores Profissionais de Futebol, no âmbito do Plano Nacional  de Formação Financeira, pretende au-
mentar os conhecimentos financeiros dos jogadores de futebol (jogadores no ativo, ex-jogadores e jo-
vens) e promover atitudes e comportamentos financeiros adequados.

EIXOS DE INTERVENÇÃO

PÚBLICO ALVO

3INFORMAÇÃO

E Divulgação  
da problemática 

associada à 
necessidade de 

gestão 
financeira por 

parte do jogador 
de futebol

FORMAÇÃO

no âmbito 
da literacia 

e gestão financeira

INVESTIGAÇÃO

no âmbito 
da literacia

 e gestão 
financeira 
do jogador 
de futebol 

Jogadores 
de futebol 

jovens

Jogadores 
de futebol 
NO ATIVO

Jogadores 
de futebol 
RETIRADOS
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EMBAIXADOR

Rui Jorge é um antigo jogador e atual treinador 
de futebol de reconhecido mérito em ambas as 
atividades.
 
Como jogador, foi internacional pela seleção 
principal de Portugal por 45 vezes (1 golo), 
tendo desenvolvido a sua carreira no FC Por-
to (onde fez a formação e esteve 6 épocas na 
equipa sénior, após empréstimo ao Rio Ave), 
no Sporting Clube de Portugal (7 épocas) e no 
Clube de Futebol “Os Belenenses” (1 época), 
onde encerrou a sua atividade de jogador e ini-
ciou a de treinador.
 
Como treinador, foi responsável pela equipa de 
juniores do Clube de Futebol “Os Belenenses“ 
durante 4 épocas (com breve passagem pela 
equipa sénior) e é, desde 2011, treinador da se-
leção portuguesa de Sub-21, onde tem desen-
volvido um trabalho de reconhecida qualidade 
como atesta o 2.º lugar no Campeonato da Eu-
ropa de Sub-21 de 2015, onde apenas perdeu na 
final através do desempate por grandes penal-
idades. A imbatibilidade é, aliás, característica 
da seleção orientada por Rui Jorge, tendo esta-
do cerca de 5 anos sem perder um só jogo. 
 

Contudo, Rui Jorge é atualmente uma figura de 
destaque no futebol português não apenas  pela 
sua qualidade técnica e resultados obtidos. É-o 
principalmente pelo seu caráter e idoneidade 
enquanto agente desportivo e pelo exemplo 
que transmite aos jovens jogadores e público 
em geral. A importância que confere a assun-
tos extradesportivos dos jovens futebolistas, 
tais como a formação académica, a moder-
ação das suas intervenções públicas num con-
texto muitas vezes frenético como é o futebol 
e a responsabilidade que assume no exercício 
das suas funções, transformam-no num agente 
desportivo e cidadão mediático verdadeira-
mente inspirador.
 
Para o Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol e para a Comissão de Coordenação do 
Plano Nacional de Formação Financeira é uma 
honra e uma satisfação poder contar com Rui 
Jorge como Embaixador. A sua figura serena, 
bem como o papel pedagógico que assume e 
representa junto dos futebolistas mais jovens, 
e também menos jovens, permitem que a asso-
ciação da sua pessoa a este projeto de educação 
financeira alavanque de forma determinante a 
sua mensagem.

RUI JORGE
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Diagnóstico
Realização de um estudo de diagnóstico sobre os níveis de conhecimento e sobre as atitudes e comporta-
mentos financeiros dos jogadores de futebol.

Campanhas de sensibilização
Realização de campanhas de sensibilização dos jogadores para a importância da formação financeira. 
Celebração do Dia da Formação Financeira do Jogador de Futebol, nomeadamente através da realização 
de campanhas de sensibilização em jogos da I e II Ligas e Campeonatos Nacionais jovens.

Formação
Realização de ações de formação de formadores que irão depois desenvolver iniciativas de informação e 
formação financeira dirigidas aos jogadores de futebol. Realização de conferências, workshops e ações de 
formação sobre temas de formação financeira dirigidos aos jogadores de futebol.

Materiais de informação e formação
Distribuição de materiais de informação e formação financeira aos jogadores de futebol.

ATIVIDADES 19



Poupança

Importância e cuidados a ter 
na aplicação da poupança
• Quais as características e riscos dos diferentes
produtos de aplicação da poupança?

• Quais as aplicações de poupança que têm garan-
tia de capital?

Produtos de poupança e de investimento
• Qual o objetivo do investimento realizado e 
quais os riscos a ponderar?
• Qual a importância de ponderar o rendimento 
esperado com os riscos que esse produto pode 
assumir?
• Qual a importância de ponderar o perfil de risco 
do investidor?
• Em que produto investir e durante quanto tem-
po?
• Qual a minha situação financeira e experiência 
no mercado de capitais?

Poupar para a reforma
• Quais os produtos de aplicação da poupança 
mais adequados para preparar a reforma?

TEMAS DE FORMAÇÃO

Planeamento e gestão do 
orçamento familiar

• Quais os desafios de uma carreira profissional 
de curta duração e como é que um planeamento 
orçamental adequado pode ajudar?

• Porque é importante ponderar a incerteza dos 
rendimentos e avaliar a rigidez das despesas?

• Quais as principais etapas na elaboração de um
orçamento?

Relação bancária 
e serviços de pagamento

• O que é importante saber antes da celebração de 
um contrato-quadro de abertura de uma conta de 
depósito à ordem?

• Quais os cuidados a ter na utilização dos 
serviços de pagamento, nomeadamente através de 
canais digitais?

Crédito e prevenção e 
gestão do incumprimento

• Quais as responsabilidades que o mutuário 
assume quando celebra um contrato de 
crédito?

• Como prevenir e gerir situações de incum-
primento?

Seguros

• De que forma os seguros podem ajudar a 
minimizar o impacto financeiro de situações 
imprevistas?

• O que é importante saber antes de con-
tratar um seguro?
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calendário
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• Lançamento oficial da Campanha

• AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS FINANCEIROS DOS JOGADORES ATRAVÉS DUM 
ESTUDO DE DIAGNÓSTICO 

• Definição de conteúdos de formação

• Definição de bolsa de formadores

• Formação de formadores

• Projeto piloto de formação (ação de sensibilização para jovens e work-
shop para jogadores)

• Estabelecimento de parcerias
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17 • Jornada da I e II LigaS e Campeonatos 

Nacionais 2017 jovens dedicada à semana 
da formação financeira

• Apresentação e publicação doS materiais 
de formação financeira dirigidoS a jogadores 
e dos flyers da Campanha

• DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 
DE DIAGNÓSTICO 
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• Realização DE INICIATIVAS dE formação 
FINANCEIRA para jogadores da I e II Ligas 
e jovens dos Campeonatos Nacionais 
de Futebol
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• Jornada da I e II LigaS e Campeonatos 
Nacionais jovens dedicada à semana 
da formação financeira

• Seminário subordinado à Educação e Gestão 
financeira do jogador de futebol
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