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  COMUNICADO 

 

O Governo Português reconhecendo a excecionalidade da situação e Emergência 

Nacional que o surto da doença por COVID-19 desencadeou, aprovou um conjunto 

de medidas de caráter extraordinário e temporário, destinadas aos trabalhadores e 

empregadores, tendo em vista apoiar a manutenção dos postos de trabalho e 

mitigar situações de crise empresarial, repita-se, mitigar situações de crise 

empresarial.  

Os Portugueses têm vindo a assistir a lamentáveis episódios de clubes e SAD´s que, 

unilateralmente e ao arrepio do diálogo que deve existir, decidiram avançar para o 

lay off, com recurso a uma fundamentação altamente duvidosa. 

Lamentavelmente, e apesar de já terem recebido as receitas provenientes dos 

direitos televisivos relativos ao mês de março, conforme noticiado na comunicação 

social, receia a ANTF que se esteja a verificar um aproveitamento indevido e imoral 

da crise que o país enfrenta por parte de algumas daquelas SAD´s, designadamente 

com o recurso indevido ao regime do lay off, por forma a procederem ao seu 

saneamento financeiro, à custa dos seus treinadores, em particular, e dos 

trabalhadores, em geral. 

A ANTF considera que tais atitudes desconsideram e desrespeitam os treinadores 

de futebol, assim como todos os funcionários dessas estruturas, sendo bem 

reveladoras da indiferença que as administrações dessas SAD´s nutrem pelos seus 

colaboradores. 
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Os treinadores e a ANTF estavam, como estão, disponíveis para dialogar! 

Infelizmente, a lamentável e censurável ânsia pelo protagonismo e aproveitamento  

da situação por parte de alguns, vetou qualquer possibilidade de um entendimento 

amplo e abrangente, pelo que apenas a esses podem ser assacadas 

responsabilidades quanto ao futuro do futebol português. 

Uma palavra de apreço e consideração a todos aqueles Clubes e SAD´s que, ao 

invés de decisões unilaterais, optaram por dialogar com todos os seus 

trabalhadores, tendo garantido certamente, por essa via, melhores resultados no 

imediato e no futuro, salvaguardando os interesses de todas as partes! 

Em situação de crise não vale tudo! Só vale tudo contra o COVID-19. 

 

Rio Tinto, Gondomar, aos 08 de abril de 2020 

 

A Direção, 
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