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2.º Simpósio Legal da AEFCA
Depois do enorme sucesso alcançado com o 1.º Simpósio Legal, que decorreu na
cidade de Guimarães, no ano de 2017, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol
(ANTF), juntamente com a Aliança Europeia de Associações de Treinadores de Futebol
(AEFCA), voltaram a organizar, nos transatos dias 25 e 26 de abril, a segunda edição
deste evento.
A «Cidade do Futebol», da Federação Portuguesa de Futebol, foi o local escolhido
pela ANTF para acolher a realização do Simpósio Legal da AEFCA, assim como o seu
Comité Executivo e os mais de 35 delegados legais de várias associações europeias de
treinadores.
Vários foram os tópicos abordados neste que é o maior evento legal da AEFCA,
entre os quais o assédio moral sobre os treinadores protagonizado pelos clubes; a
jurisdição da FIFA relativamente aos litígios contratuais internacionais dos treinadoresclubes; a situação fiscal e de segurança social dos treinadores que trabalham no
estrangeiro; a representação dos treinadores por intermediários; assim como a situação
laboral dos treinadores de futebol europeus na China; entre outros.
Esta 2.ª Edição do Simpósio Legal, além de ter permitido uma troca de
experiências profissionais entre os representantes legais europeus presentes, permitiu
igualmente ao Departamento Jurídico da AEFCA, liderado pelo Dr. Sérgio Araújo – que
integra o nosso departamento jurídico –, dar um passo em frente na criação de uma
efetiva rede jurídico-legal entre as várias associações de treinadores de futebol,
aumentando, assim, a proteção dos treinadores europeus que desempenham a sua
atividade profissional no estrangeiro.
A ANTF agradece a todos quanto, direta e / ou indiretamente, contribuíram para
o enorme sucesso desta edição do Simpósio Legal da AEFCA, organizado em Portugal.
WE SUPPORT COACHES.

