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Prra multoriogndoco ad.u¡Þfut bol ó um problo¡n¡.

TEXTO ISAURAAI.TEIDA

E depois doadeus aosrehados?
67%dosjogadores não sabe o
que fazer depols do futebol
FIFPRO Estudo mostra dificuldades no pos-carre iræ70%
dos futebolistarecebeu qiuda Em Portqgal, o Sindicato de
Jogadorestem programadeapoioe quermudarareforma
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jogadores de futebol não sabe o
que vaifazerdepois de abandonar
os relvados. Segundo um estudo da
universidade de Bruxelas, revelado
ontem pela FIFPro, 67To dos282
futebolistas no ativo ejá retirados
de 33 palses diferentes inquiridos
não sabem o que fazer quando ter-
minarem a carreira. Osrestantes
337o disseram ter"confiança'' no
caminhoaseguir.

Nrlmeros que devem fazer "acor-
dar a indústria do futebol para a
realidade", segundo o secret¡ário-
-geral da FIFPro, Ionas Baer-
-Hoftnann, lembrando que é pre-
ciso 'Tazer mais para ajudarjovenq
homens e mulheres, par:t se prepa-
rarem para o momento em que
deixam de joga-1'. Não apenaspelo
futuro financeiro, mas também
pela saúde mental e bem-estar fisi-
co.

O estudo inserido na campanha
"Mind the Gap" procura leva¡ os
sindicatos dejogadores dos respe-
tivos palses a apoia¡ o desenvolvi-
mento pessoal dos futebolistas. Os
números provam que os sindicatos
são o principal apoio na hora de
decidir o que fazer- 70 7o dos in-

o
EmPortqgal,o
Sindicatode
Jogadores lançou um
projeto de formação
financeiraem20lT e
criou ainda o Fundo
de Pensões.

quiridos que revelaram tertido aju-
da a planearo pós-carreira.

EmPortugal, apesa¡ denão exis-
tirem dados concretos nesta maté-
ria, asituaçãonão émuito diferen-
te elevou o Sindicato de fogadores
alançar umprcjeto de formação fi -
nanceixa em 2017. Outra das medi-
das é o Fundo de Pensões, com o
organismo sindical liderado por
Ioaquim Evangelista a defender
ainda umaalteração àlei, porfor-
ma a conceder"pnrteção fiscal" aos
praticantes desportivos profi ssio-
nais com a reformaantecipada aos
35 anos, âo contrário dos 55 anos
atuais) . Uma luta com mais de 20
anos que ainda está à espera no
Pa¡lamento.

Apostar na formação pessoal e
académica parece ser o caminho.
Aindasegundo o estudq 34% dos
atletas já retirados inquiridos co-
meçaram aplanear a nova carreira
tres anosantes depararem dejogar
e só I 9% pensou no assur¡to quan-
do decidiram optar pela profissão
defutebolista. Ê 12% foram obriga.
dos a pensar nisso devido alesões
graves. Mais de metade (54%) não
recebeu qualquer ajuda com pla-
neamento ou desenvolvimento
pessoal, seja apoio psicológico,
oportunidades de estudo ououtos
momentos formativos.

Há dados que refletem a vergo-
nha de admitir dificuldades. Dos
805 jogadores que aceitaram res-
ponder ao inquérito apenas 282
concluíram-no e puderam servir
de base ao estudo.Além dissq 46%
dos jogadores jovens disse não se
preocupa¡com o pós-carreira- E só
21% dos que já se retiraram dos rel-
vados confessaram terficado ple-
namente satisfeitos com a carreira
que tiveram. Só 7% ficouligado a
um negócio próprio.
¡sauß.alreida@dn.pt
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FIFAouve
federações
sobreilundiais
A FIFA vai consultar
oficialmente a 30 de
setembro, numevento
onltne, as suas federações
membros sobre o proleto
de efetuar um Mundial em
cada do¡s anos. "Foram
enviados os conv¡tes para
as federaçöes e
confederaçóes para que
sejam consultadas a 3O de
setembro numa cúpula
online. Será a oportunidade
de estabelecer um debate
aberto e construt¡vo a nível
global", explicou a FIFA. A
FIFA, através do diretor para
o desenvolvimento Arsène
Wenger, assumiu a intenção
de passar a realizar os
Mundiais de dois em dois
anoselargarohabitual
modelo de quatro anos de
intervalo. Na semana
passada, o presidente da
UEFA, Aleksander Ceferin, e
a CONMEBOL moslraram-se
contra essä ideia, tal com os
organismos do futebol
português.

Pimentaquer
ouroolímpico
paraoquadrc
O canoísta Fernando
Pimenta manifestou o
deseio de lutar por duas
medafhas nos Jogos
Olímpicos de Paris 2024,
acreditando que tem
condições para voltar ao
pódio depois da prata em
Londres 2012 e do bronze
em Tóquio 2O20. "Já tenho
uma de prata, uma de
bronze e para ficar bonito
no quadro seria uma de
ouro. Sei a dificuldade, mas
nos Mundiais mostrei que
tenho esse perfil e num dia
bom posso lutar pela
medalha de ouro", vincou
Pimentâ, que no últ¡mo fim
de semana se sagrou
campeão do mundo K1

lOOO metros e foi medalha
prata em K1 5000. Em
declaraçöes å Lusa, o
cânoÍsta destacou a dureza
de trabalhar sozinho" com
o treinado¡ pelo que
deseja ter outros canoístas
a evoluir consigo. "Seria
bom ter companhia no
treino, iovens talentos e
não só a trabalhar comigo.
Criar uma equipa e pensar
em coisas maiores do que
as que conquistei até ho¡e",
disse.
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freguesia de Gsat de Cambra - concetho de Sintra

COTIIOGATóRIA
Ao abrigo do art¡go 11,9 da te¡ 9/98, de 2 de setembro, republicada pèla Lei
70/2015, de 16 de ,ulho, convocam-se todos os proprietários dos prédios
integrados na área urbana de génese itegal, denominada "Casa[ de Cambra
(AUcl n.9 t)", freguesia de Casal de Cambra, concetho de Sintra, para a
assembteia que terá tugar no dia 6 (seis) de outubro de 2021, às 17 horas, na
Rua António Menano, n.9 4, Loja C, lard¡m da Amoreira, 2620-536 Ramada,
com a seguinte ordem de tråbathos:

1,9. - Ap¡€senþção, discussäo e rotoçäo dos nlotô¡ios e (þntæ

2.9 - úrtÊga dos postas @m 6 regí''¡os @ncLrfulost
3 2 - F$¡ nçfu da C',i,'úseí'p de H ninísøaSo e d6f,ti no dæ va|6, ¡æ;
12 - ilomeaøo da entr'dadê rrrporlsdwl ,frlo doa nF,ntnúo da

Aatct no prazo de 5 (cína) anæ;
53 -Oüt os orsunúos &¡r¡þtrs'¿ potoo&aírm.

Se ã hora morcada não se encontrarem ptsentes ou representados o nítmero
de compropr¡etãños sufrcientes paro vol¡damente delìberc4 desde jâ fîco
marcada segundo ossembleia paro æ 1730 hoß no ffio dìa e no ffiß
lar,gl nos termos do artigo 1432.9, n.9 4, do CC., delibenndo assím com
quslquer nûmero de comproprÍetários prcsentes.

Casal de Cambrd, 2021-O9-2O

Ropllsentânb do Pr4eídente d¡ Com¡ssão
Rui Jorge Guerreíro de t. Fere¡ro
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ASSEITBTEIA DA REPÚBL]CA

COTES¡O PÂRLATETTAR OE TRABATHO

E SEGURATçA SOCTAL

Âs cofltssóEs DE tRÂBALH,AooREs ou Às REspErrvÂs coiltssöEs cooRDENADoRAS,
ÄssosaçóEs stl{DtcA¡s E AssocuçöEs DE Êr,lÞnEGADoREs

iG retus e p¡E os êÊitos dos adigos 9,", n" 5, eliæ¡ dr, e s,., r. 2, åli8¡ o, d. ensrhüição,
do eñigo 1f.. do Regimento dã &mble¡¡ da Repúb¡lca e d6 arùg6 69.' å 4ã," då r€¡ n." /zoD,
dê 12 de fa€re¡re (Álûð ¡ ydisão do Cód¡go do hbalho), dis-* &s did¡d6 de qüe s
en(omm påñ apEhç¡q dê 21 de dmbE ¡ 2t dc otbþ dê 20¡, 6 d¡pbmG 5eÉo¡nþr

Proidos de te¡ n9 926/XtVlL. (p\rl - alterc o reqíne de foltos pot ñot¡vo de tuto
procedendo à dêclmd sétimo olteroção oo Código do Ttobolho, oprcvado pelo Lèj
n.c il2009, de 12 de tevere¡rc, eWlXUlT lÛa, - atorga o peío.to .te lotús justi¡cadß por
not¡vo d. loleciñento de cônjuge, parênte ou ofrm (déc¡no sétìna olteroçâø oo Côdigo do
tobolho, oprqado pelo Lei n.c il200, de 12 de luercìrc).

ß sgel6€s e p¡re@E deErão *r eNiådq dê à dåu l¡mi@ *ím ididdA por (ore¡o eh-
ùónicodíúgidoa: roGs@þrfldmdo.pq oú em æ, diJídd^ à ønissão Møññü de Íoh¡/.ho
¿ sqúmnço Søio¡, þmbl€¡¡ da Repúblk4 Ètåc¡o de são &rc, 1ã9-ffi L¡sb6

hto do d6flo pn¿o, as <omissõ65 d€ tràb¡lh¡doG e õ @n¡r5õ€5 @odsadoñl as
uoc¡¡çõ€s sindiG¡s e ðssoc¡sçõ€s d6 empreg¡doG podoråo sol¡c¡tðr ¡udiênc¡ö à coñr$ão
tudañ2tut de tubslho e &gomnF tuiol, d€vsndo fdao por Krib, (om ind¡69ão & ðsunto
efürdåñstu do pod¡do

na Sepãrab n.' 66/XlV do Oiórìo do
ser conslbdos na (Pág¡na) Interrct

iIIItI lsTÉR O DA EDUCAçÃO

DIREç40-GERAL DOS ESTABELECTMENToS ESCOTARES

AGRUPAMENTO DE ESCOTAS DO CADAVAL

O Agrupamento de Escotas do Cadaval torna púbtico que pretende con-
tratar 2 Assístentes Operacionais para serviços de timpeza, em Reg¡me
de Contrato de Irabatho em Funções Púbtícas a Iermo Resotutivo Certo
a tempo parcial, nos termos da Portaria n.9 125-A12019, de 30/04, e Lei
n.9 3512014, de 20/06, cujas condições contam do Aviso n.9 1n2il2021,
pubticado em Dß ll Sér¡e, n.9 183, de 20 de setembro de 2021, e também
afixado na Escola-sede de Agrupamento e pubticado na pågina da Escola.
o concurso decorre durante 10 d¡as úteis após a datã de publicação em
Diório da República.
Este concurso é vá{ido para eventuais contraiações que ocorram durante
o pfesente ano escolar.

Diretor do AgrupameÍto de Escotâs de Cadaval
Paulo sêrgío de Jesus Henriques


