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FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: €112.500.000 
Capital próprio individual a 30 de junho de 2017: -€70.343.293 (aprovado em Assembleia Geral de 27 

novembro de 2017) 
Capital próprio individual a 31 de dezembro de 2017: -€98.123.157 (objeto de revisão limitada e não 

auditado) 
Sede Social: Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, 4350-451 Porto 

Matriculada na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e 
de identificação fiscal 504 076 574 

 
ADENDA AO PROSPETO 

DE 
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO EURONEXT LISBON DA EURONEXT 

LISBON – SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A., DE ATÉ 7.000.000 DE OBRIGAÇÕES 
NOMINATIVAS, ESCRITURAIS, DE VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO 

OBRIGACIONISTA “FC PORTO SAD 2018-2021”, NO MONTANTE INICIAL MÁXIMO DE ATÉ €35.000.000, O 
QUAL PODERÁ SER AUMENTADO, POR OPÇÃO DO EMITENTE, ATÉ AO DIA 24 DE MAIO DE 2018, INCLUSIVE 

Para efeitos do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, é elaborada a presente adenda (“Adenda”) ao 

Prospeto, a qual deverá ser lida em conjunto com este. 

 
 

COORDENADOR GLOBAL 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

29 DE MAIO DE 2018 
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Para efeitos do disposto no artigo 142º do Código dos Valores Mobiliários, publica-se a seguinte 

informação complementar ao Prospeto como Adenda ao mesmo, a qual deverá ser consultada em 

www.cmvm.pt e em www.fcporto.pt. 

 

1.  O fator de risco O Emitente está sujeito à execução do contrato de cessão dos direitos de 

transmissão televisiva dos jogos, do ponto D.2 Principais riscos específicos do Emitente, da 

Secção D.2 Riscos, do Capítulo 1 – Sumário, constante da página 27, passa a ter a seguinte 

redação: 

“Por comunicado de 27 de dezembro de 2015, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que o 

Grupo FC Porto chegou a acordo com a PT PORTUGAL, SGPS S.A. (Grupo Altice), pelo valor global 

de €457.500.000, para a cessão de: a) direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, bem como do direito 

de exploração comercial de espaços publicitários do Estádio do Dragão, pelo período de 10 

épocas desportivas, com inicio em 1 de julho de 2018; b) direito de transmissão do Porto Canal, 

pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de janeiro de 2016; e c) estatuto de 

patrocinador principal do FC Porto, com o direito de colocar publicidade na parte frontal das 

camisolas da equipa principal de Futebol do FC Porto, pelo período de 7 épocas e meia, com 

inicio a 1 de janeiro de 2016. O recebimento dos créditos decorrentes deste contrato depende 

do seu cumprimento por parte da PT PORTUGAL, SGPS S.A. (Grupo Altice). O não cumprimento 

deste contrato por parte da PT Portugal, SGPS S.A. (Grupo Altice) poderá ter um impacto 

financeiro adverso no Emitente. 

Por comunicado de 24 de maio de 2018, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que procedeu 

à cessão do direito aos recebimentos futuros respeitantes aos direitos de transmissão televisiva 

decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de 

dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. 

(posteriormente cedido à Altice Picture, SARL), ao abrigo do regime jurídico da titularização de 

créditos aprovado pelo decreto-lei n.º 453/99 de 5 de Novembro, conforme alterado. Os direitos 

aos recebimentos futuros servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até 

ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados os mecanismos contratuais 

necessários (os quais não se encontram na exclusiva disponibilidade do Emitente), que poderão 

vir a permitir ao Emitente  recuperar a titularidade ou beneficio económico desses créditos 

simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá ocorrer 

antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação do Emitente. A 
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maturidade estimada da referida operação ocorrerá em Dezembro de 2023, assumindo o 

recebimento pontual dos pagamentos por parte da Altice Picture SARL. Esta operação permitiu 

um encaixe financeiro no montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros). 

Durante a vigência da referida operação de titularização de créditos, os recebimentos 

respeitantes aos direitos de transmissão televisiva decorrentes do contrato de cessão de direitos 

de transmissão televisiva estarão  afetos à referida operação de titularização de créditos, pelo 

que: (i) não serão recebidos pelo Emitente; (ii) não poderá o Emitente financiar-se com recurso 

aos mesmos; e (iii) não estarão disponíveis para realizar quaisquer pagamentos ao abrigo das 

Obrigações objeto da presente Oferta. 

Conforme anunciado pela Autoridade da Concorrência em 18 de maio de 2016 (Comunicado 

11/2016, disponível em www.concorrencia.pt), essa Autoridade tem acompanhado o mercado 

dos direitos de transmissão televisiva de conteúdos desportivos nacionais e internacionais, 

considerando os contratos existentes, tendo manifestado preocupações “jusconcorrenciais 

quanto à possibilidade de exploração em exclusivo dos direitos de transmissão televisiva por 

parte dos operadores, bem como no que diz respeito à duração dos contratos firmados.”. 

Nesta data, e tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não foi tomada pela Autoridade 

da Concorrência qualquer decisão com impacto nesse contrato. 

O Emitente não consegue antever o efeito que qualquer medida que eventualmente possa vir a 

ser tomada pela Autoridade da Concorrência possa vir a ter na execução do referido contrato. 

Não obstante existe o risco de a Autoridade da Concorrência tomar uma decisão que possa 

afetar adversamente as receitas do Emitente provenientes do acordo PT PORTUGAL, SGPS S.A. 

(Grupo Altice).” 

2. O ponto 11. O Emitente está sujeito à execução do contrato de cessão dos direitos de 

transmissão televisiva dos jogos, do sub capítulo 2.1. Riscos gerais relativos ao Emitente e à 

sua atividade, do Capítulo 2 – Fatores de Risco do Emitente e dos Valores Mobiliários a oferecer 

e a admitir, constante da página 41, passa a ter a seguinte redação: 

“Por comunicado de 27 de dezembro de 2015, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que o 

Grupo FC Porto chegou a acordo com a PT PORTUGAL, SGPS S.A. (Grupo Altice), pelo valor global 

de €457.500.000, para a cessão de: a) direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, bem como do direito 

de exploração comercial de espaços publicitários do Estádio do Dragão, pelo período de 10 

épocas desportivas, com inicio em 1 de julho de 2018; b) direito de transmissão do Porto Canal, 

pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de janeiro de 2016; e c) estatuto de 

patrocinador principal do FC Porto, com o direito de colocar publicidade na parte frontal das 

camisolas da equipa principal de Futebol do FC Porto, pelo período de 7 épocas e meia, com 
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inicio a 1 de janeiro de 2016. O recebimento dos créditos decorrentes deste contrato depende 

do seu cumprimento por parte da PT PORTUGAL, SGPS S.A. (Grupo Altice). O não cumprimento 

deste contrato por parte da PT Portugal, SGPS S.A. (Grupo Altice) poderá ter um impacto 

financeiro adverso no Emitente. 

Por comunicado de 24 de maio de 2018, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que procedeu 

à cessão do direito aos recebimentos futuros respeitantes aos direitos de transmissão televisiva 

decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de 

dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. 

(posteriormente cedido à Altice Picture, SARL), ao abrigo do regime jurídico da titularização de 

créditos aprovado pelo decreto-lei n.º 453/99 de 5 de Novembro, conforme alterado. Os direitos 

aos recebimentos futuros servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até 

ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados os mecanismos contratuais 

necessários (os quais não se encontram na exclusiva disponibilidade do Emitente), que poderão 

vir a permitir ao Emitente recuperar a titularidade ou beneficio económico desses créditos 

simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá ocorrer 

antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação do Emitente. A 

maturidade estimada da referida operação ocorrerá em Dezembro de 2023, assumindo o 

recebimento pontual dos pagamentos por parte da Altice Picture SARL. Esta operação permitiu 

um encaixe financeiro no montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros). 

Durante a vigência da referida operação de titularização de créditos, os recebimentos 

respeitantes aos direitos de transmissão televisiva decorrentes do contrato de cessão de direitos 

de transmissão televisiva estarão  afetos à referida operação de titularização de créditos, pelo 

que: (i) não serão recebidos pelo Emitente; (ii) não poderá o Emitente financiar-se com recurso 

aos mesmos; e (iii) não estarão disponíveis para realizar quaisquer pagamentos ao abrigo das 

Obrigações objeto da presente Oferta. 

Conforme anunciado pela Autoridade da Concorrência em 18 de maio de 2016 (Comunicado 

11/2016, disponível em www.concorrencia.pt), essa Autoridade tem acompanhado o mercado 

dos direitos de transmissão televisiva de conteúdos desportivos nacionais e internacionais, 

considerando os contratos existentes, tendo manifestado preocupações “jusconcorrenciais 

quanto à possibilidade de exploração em exclusivo dos direitos de transmissão televisiva por 

parte dos operadores, bem como no que diz respeito à duração dos contratos firmados.”. 

Nesta data, e tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não foi tomada pela Autoridade 

da Concorrência qualquer decisão com impacto nesse contrato. 

O Emitente não consegue antever o efeito que qualquer medida que eventualmente possa vir a 
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ser tomada pela Autoridade da Concorrência possa vir a ter na execução do referido contrato. 

Não obstante existe o risco de a Autoridade da Concorrência tomar uma decisão que possa 

afetar adversamente as receitas do Emitente provenientes do acordo PT PORTUGAL, SGPS S.A. 

(Grupo Altice).”. 

3. O subcapítulo 7.5 Direitos de transmissão televisiva, do capítulo 7 Panorâmica Geral das 

Atividades do Emitente, na página 83, passa a ter a seguinte redação: 

“Outra importante fonte de proveitos da FC Porto SAD é a cessão dos direitos de transmissão 

televisiva de espetáculos desportivos. 

Por comunicado de 8 de abril de 2011 a FC Porto SAD anunciou a prorrogação, até à época 

2017/2018, do contrato de cedência, em regime de exclusividade, dos direitos de transmissão 

televisiva para território nacional e internacional, dos jogos do FC Porto disputados para a 

competição principal da Liga Portuguesa de Futebol Profissional na qualidade de equipa 

visitada, o qual foi celebrado com a empresa PPTV – Publicidade, Televisão e Media, S.A. 

(sociedade integrada no Grupo Controlinveste, que assume a posição contratual da 

Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media, S.A.). 

As contrapartidas adicionais a receber pela FC Porto SAD no âmbito deste contrato ascendem 

a €82.800.000, dos quais €72.871.000 dizem respeito ao período compreendido entre 1 de julho 

de 2011 e 31 de dezembro de 2017. 

Por comunicado de 27 de dezembro de 2015, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que o 

Grupo FC Porto chegou a acordo com a PT PORTUGAL, SGPS S.A. (Grupo Altice), pelo valor global 

de €457.500.000, para a cessão de: 

- Direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol, na 

qualidade de visitado, na Primeira Liga, bem como do direito de exploração comercial de 

espaços publicitários do Estádio do Dragão, pelo período de 10 épocas desportivas, com inicio 

em 1 de julho de 2018; 

- Direito de transmissão do Porto Canal, pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de 

janeiro de 2016; e 

- Estatuto de patrocinador principal do FC Porto, com o direito de colocar publicidade na parte 

frontal das camisolas da Equipa Principal de Futebol do FC Porto, pelo período de 7 épocas e 

meia, com inicio a 1 de janeiro de 2016. 

Por comunicado de 24 de maio de 2018, a FC Porto SAD comunicou ao mercado que procedeu 

à cessão do direito aos recebimentos futuros respeitantes aos direitos de transmissão televisiva 

decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de 

dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. 
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(posteriormente cedido à Altice Picture, SARL), ao abrigo do regime jurídico da titularização de 

créditos aprovado pelo decreto-lei n.º 453/99 de 5 de Novembro, conforme alterado. Os direitos 

aos recebimentos futuros servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até 

ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados os mecanismos contratuais 

necessários (os quais não se encontram na exclusiva disponibilidade do Emitente), que poderão 

vir a permitir ao Emitente recuperar a titularidade ou beneficio económico desses créditos 

simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá ocorrer 

antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação do Emitente. A 

maturidade estimada da referida operação ocorrerá em Dezembro de 2023, assumindo o 

recebimento pontual dos pagamentos por parte da Altice Picture SARL. Esta operação permitiu 

um encaixe financeiro no montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros). 

Durante a vigência da referida operação de titularização de créditos, os recebimentos 

respeitantes aos direitos de transmissão televisiva decorrentes do contrato de cessão de direitos 

de transmissão televisiva estarão  afetos à referida operação de titularização de créditos, pelo 

que: (i) não serão recebidos pelo Emitente; (ii) não poderá o Emitente financiar-se com recurso 

aos mesmos; e (iii) não estarão disponíveis para realizar quaisquer pagamentos ao abrigo das 

Obrigações objeto da presente Oferta.” 

4. No capítulo 6, subcapítulo 6.2.1. Investimentos e desinvestimentos, secção Época 2017/2018 

(desde o início do segundo semestre de 2017/2018 até à data do Prospeto), subsecção 

Desinvestimentos, página 67, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

“Já depois do fim do primeiro semestre do exercício, o Emitente alienou direitos de inscrição 

desportiva do jogador profissional de futebol Ricardo Pereira ao Leicester City Football Club, 

pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), sendo que o acordo alcançado prevê 

o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá 

atingir os € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de euros).”. 

5. No capítulo 7, subcapítulo 7.1, secção Trabalhadores/Plantel, página 75, o terceiro quadro com 

a lista de jogadores da Equipa A do FC Porto relativa à época 2017/2018 é substituído pelo 

seguinte quadro: 



7  

 

 

6. No capítulo 6, subcapítulo 6.2.1. Investimentos e desinvestimentos, secção Época 2017/2018 

(desde o início do segundo semestre de 2017/2018 até à data do Prospeto), subsecção 

Investimentos, página 67, é introduzido um segundo parágrafo com a seguinte redação: 

“No dia 24 de maio de 2018, o Emitente comunicou que prolongou por mais uma época 

desportiva, ou seja, até 30 de junho de 2020, o contrato de trabalho que liga o Emitente ao 

treinador da sua equipa principal de futebol, Sérgio Paulo Marceneiro Conceição.”. 

A presente Adenda encontra-se disponível para consulta nos mesmos locais em que se encontra 

disponível o Prospeto, devendo ser lida em conjunto com o mesmo. 

Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o significado que têm 

no Prospeto. 

Poderão ser transmitidas ordens de subscrição das Obrigações até às 15h00 do dia 1 de junho de 

2018 e poderão ser alteradas ou revogadas até às 15h00 do dia 01 de junho de 2018, inclusive, nos 

termos do artigo 142.º, n.º 5 do Código dos Valores Mobiliários. 

Equipa A

Nome do Jogador Nome Completo Posição Nacionalidade

A. ANDRÉ ANDRÉ FILIPE BRÁS ANDRÉ MÉDIO PORTUGUESA

ABOUBAKAR VINCENT ABOUBAKAR AVANÇADO CAMARONESA

ALEX TELLES ALEX NICOLAO TELLES DEFESA ITALIANA

BRAHIMI YACINE NASR-EDDINE BRAHIMI AVANÇADO FRANCESA

CASILLAS IKER CASILLAS FERNANDEZ GUARDA REDES ESPANHOLA

D. REYES DIEGO ANTONIO REYES ROSALES DEFESA MEXICANA

DANILO DANILO LUIS HÉLIO PEREIRA MÉDIO PORTUGUESA

DIOGO DALOT JOSÉ DIOGO DALOT TEIXEIRA DEFESSA PORTUGUESA

FABIANO FABIANO RIBEIRO FREITAS GUARDA REDES BRASILEIRA

FELIPE FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA MONTEIRO DEFESA BRASILEIRA

H. HERRERA HECTOR MIGUEL HERRERA LOPEZ MÉDIO MEXICANA

HERNANI HERNANI JORGE SANTOS FORTES MÉDIO PORTUGUESA

JESUS C. JESUS MANUEL CORONA RUIZ AVANÇADO MEXICANA

JOSÉ SÁ JOSÉ PEDRO MALHEIRO DE SÁ GUARDA REDES PORTUGUESA

MARCANO IVÁN MARCANO SIERRA DEFESA ESPANHOLA

MAREGA MOUSSA  MAREGA AVANÇADO FRANCESA

MAXI VICTORIO MAXIMILIANO PEREIRA PAEZ DEFESA PORTUGUESA

ÓLIVER ÓLIVER TORRES MUÑIZ MÉDIO ESPANHOLA

OSORIO YORDAN HERNANDO OSORIO PAREDES DEFESA VENEZUELANA

OTÁVIO OTÁVIO EDMILSON DA SILVA MONTEIRO MÉDIO BRASILEIRA

PACIÊNCIA GONCALO MENDES PACIENCIA AVANÇADO PORTUGUESA

PAULINHO PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS MÉDIO BRASILEIRA

SERGIO SERGIO MIGUEL RELVAS OLIVEIRA MÉDIO PORTUGUESA

SOARES FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DOS SANTOS AVANÇADO BRASILEIRA

VANA ALVES VANAILSON LUCIANO DE SOUZA ALVES GUARDA REDES BRASILEIRA

WARIS WARIS MAJEED AVANÇADO GANESA

Fonte: FC Porto SAD


