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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

DMIF II Governação de Produto (Product Governance) / Mercado-Alvo: Investidores Não 
Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis – Apenas para efeitos do processo 
de aprovação de produto do produtor, a avaliação do mercado-alvo relativamente às Obrigações determinou 
a conclusão de que: (i) o mercado-alvo das Obrigações são contrapartes elegíveis, investidores profissionais 
e investidores não profissionais, tal como definidos na Diretiva 2014/65/UE, completada pela Diretiva 
Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016 (conforme alterada, “DMIF II”); e (ii) todos 
os canais de distribuição das Obrigações, permitidos por lei, às contrapartes elegíveis, aos investidores 
profissionais e aos investidores não profissionais são apropriados. Nos termos legais aplicáveis, qualquer 
entidade e pessoa que proponha, venda ou recomende as Obrigações (um “distribuidor”) deve ter em conta 
o mercado-alvo do produtor; contudo, um distribuidor sujeito à DMIF II é responsável por realizar a sua 
própria avaliação do mercado-alvo relativamente às Obrigações (adotando ou alterando a avaliação do 
produtor sobre o mercado-alvo) e por determinar os canais de distribuição apropriados. 

A forma e o conteúdo do presente prospeto (“Prospeto”) obedecem ao disposto no Código dos Valores 
Mobiliários (“CódVM”), ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, com 
a redação atualmente em vigor e demais legislação aplicável.  

O Prospeto diz respeito à oferta pública de subscrição (“Oferta”) e à respetiva admissão à negociação no 
mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercado Regulamentados, 
S.A. de até 6.000.000 de Obrigações (as “Obrigações”), o qual poderá ser aumentado, por opção do 
Emitente, até ao dia 16 de novembro de 2018, inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto 
no website da CMVM e nos demais locais onde o Prospeto esteja disponível), com o valor nominal unitário 
de €5 (cinco Euros), da Sporting Clube de Portugal - Futebol, S.A.D.. 

O Prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) 
como autoridade competente nos termos da Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 4 de novembro de 2003, conforme alterada (“Diretiva dos Prospetos”) e encontra-se disponível sob a 
forma eletrónica em www.cmvm.pt e em www.sporting.pt. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 149.º do CódVM, as pessoas ou entidades responsáveis pela 
informação contida no Prospeto não poderão ser responsabilizadas meramente com base no sumário, ou 
de qualquer tradução deste, salvo se o mesmo, quando lido em conjunto com outros documentos que 
compõem o Prospeto, contiver menções enganosas, inexatas ou incoerentes ou não prestar as informações 
fundamentais para permitir que os investidores determinem se e quando devem investir nos valores 
mobiliários em causa. 

Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 118.º do CódVM, a aprovação do Prospeto “é o ato que implica a 
verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da 
informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação do Prospeto “não envolve qualquer 
garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à 
viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”.  

Nos termos do n.º 2, do artigo 234.º do CódVM, a decisão de admissão à negociação, pela Euronext Lisbon 
– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., das Obrigações a que alude o Prospeto “não envolve 
qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do emitente, à viabilidade deste e à 
qualidade dos valores mobiliários admitidos”.  

O Montepio Investimento, S.A. é o Intermediário Financeiro responsável, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 149.º do CódVM, pela prestação dos serviços de assistência à Oferta, previstos no artigo 
337.º do CódVM e à admissão à negociação das Obrigações ao mercado regulamentado gerido pela 
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

O Prospeto não constitui uma oferta das Obrigações nem um convite ou recomendação à respetiva 
subscrição. O Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Obrigações. 

Qualquer decisão de investimento nas Obrigações objeto desta Oferta deverá basear-se na informação 
constante no Prospeto no seu conjunto e ser tomada apenas após avaliação independente da condição 
económica, da situação financeira e dos demais elementos relativos à Sporting Clube de Portugal - Futebol, 
S.A.D.. Nenhuma decisão de investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor 
e pelos seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja 
prestada mediante a remissão para outra parte do Prospeto ou para outros documentos incorporados por 
remissão no mesmo. 

Os potenciais investidores nas Obrigações devem informar-se sobre quais as implicações legais e fiscais em 
vigor e que lhe são aplicáveis, associadas à subscrição, aquisição, detenção ou alienação de tais Obrigações. 

http://www.cmvm.pt/
http://www.sporting.pt/
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Os potenciais investidores deverão, igualmente, ponderar cuidadosamente os riscos mencionados e as 
advertências incluídas no Prospeto antes de tomarem qualquer decisão de investimento no âmbito da Oferta, 
devendo, em caso de dúvidas, recorrer às entidades habilitadas ao seu esclarecimento, incluindo 
designadamente os seus intermediários financeiros, consultores jurídicos e fiscais. 

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com a consequente subscrição, aquisição 
e detenção das Obrigações, pode estar restringida em determinadas jurisdições. Aqueles em cuja posse o 
Prospeto se encontre deverão informar-se e observar sobre tais restrições. 

No Prospeto, salvo quando do contexto decorrer sentido diferente, os termos e expressões iniciados por 
letra maiúscula terão o significado que lhes é apontado no Ponto “Definições”. 

Tipo de Oferta  

A Oferta é uma oferta pública de subscrição em Portugal e destina-se a investidores indeterminados, ou 
seja, ao público em geral, desde que sejam pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal.  

A Oferta não se dirige a qualquer pessoa a quem esteja legalmente vedada a compra ou subscrição de 
quaisquer valores mobiliários, nem deve ser caracterizada como uma oferta ou promoção de venda, compra 
ou subscrição de quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição estrangeira, nomeadamente onde seja 
considerada ilegal a venda, compra ou subscrição das Obrigações, particularmente nos Estados Unidos da 
América, na Área Económica Europeia (incluindo no Reino Unido e no Reino dos Países Baixos), na 
Austrália, no Canadá, na África do Sul ou no Japão. Em particular as Obrigações não foram nem serão 
registadas ao abrigo do US Securities Act de 1933 ou de qualquer outra legislação sobre valores mobiliários 
aplicável nos Estados Unidos da América e não podem ser, direta ou indiretamente, promovidas ou vendidas 
nos Estados Unidos da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se encontrem 
sujeitas a essa jurisdição, ou a uma “US Person” ou em seu benefício, conforme disposto na Rule 902(k), 
Regulation S do US Securities Act de 1933. 

Informação obtida junto de terceiros  

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, S.A.D. confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída 
no Prospeto, foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde se pode 
verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos quaisquer 
factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro. 
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DEFINIÇÕES 

Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no Prospeto, os 
significados aqui referidos: 

“ActivoBank” Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, n.º 84, em Lisboa, 

com o capital social de €17.500.000, matriculado na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 

identificação fiscal 500 734 305; 

“Agente Pagador” Novo Banco, S.A.; 

“Banco Best” BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça 
Marquês de Pombal, n.º 3, 3.º andar, em Lisboa, com o capital social 
inteiramente realizado de €63.000.000, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
identificação fiscal 505 149 060; 

“Banco Carregosa” Banco L.J. Carregosa, S.A., com sede na Avenida da Boavista, n.º 1083, 
no Porto, com o capital social inteiramente realizado de €20.000.000, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 503 267 015; 

“CaixaBI” Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, 
n.º 63, em Lisboa, com o capital social de €81.250.000, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 501 898 417; 

“CEMG” Caixa Económica Montepio Geral, Caixa económica bancária, S.A., 
com sede na Rua Áurea, em Lisboa, com o capital social de 
€2.420.000.000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 
500.792.615; 

“CGD” Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 
63, em Lisboa, com o capital social de €3.844.143.735, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 500 960 046; 

“CMVM” Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“CódVM” Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei  
n.º 486/99, de 13 de novembro, com a redação atualmente em vigor; 

“Contas Reserva” Significam as contas bancárias no âmbito do Acordo Quadro assinado 
com o Novo Banco e Millenniumbcp. Os saldos das Contas Reserva 
são reforçados essencialmente por uma percentagem de 20% do 
“excesso de venda de passes”, por €2 milhões das receitas de cada 
participação da Sporting S.A.D. na UEFA Champions League e 25% 
de Cash Sweep. Para este efeito, Cash Sweep significa o mecanismo de 
reembolso aos Bancos no âmbito do acordo quadro calculado através 
do cash flow gerado após serviço da dívida; 

“Convenção do Dia Útil Seguinte” Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil 
(definido como um dia em que os Bancos estão abertos e a funcionar 
em Lisboa e em que o sistema de pagamentos TARGET2 (Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) está em 
funcionamento e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado 
bancário interbancário, se encontrem abertos e em funcionamento 
regular em Lisboa), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil 
imediatamente seguinte. 

“Coordenador Global” Montepio Investimento, S.A.; 

“CSC” Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei  
n.º 262/86, de 2 de setembro, com a redação atualmente em vigor; 

“Central de Valores Mobiliários” 
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ou “CVM” Sistema centralizado de valores mobiliários escriturais gerido pela 
Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através 
das quais se processa a constituição e a transferência dos valores 
mobiliários nele integrados e se assegura o controlo da quantidade dos 
valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre eles constituídos; 

“Diretiva dos Prospetos” Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
novembro de 2003, com a redação atualmente em vigor; 

“EBF” Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei  
n.º 215/89, de 1 de julho, e suas posteriores alterações; 

“€” Euro, a moeda única dos membros da União Europeia que integram a 
União Económica e Monetária; 

“Euronext” Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
S.A.; 

“Euronext Lisbon” O mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 

“FIFA” Fédération Internationale de Football Association; 

“FPF” Federação Portuguesa de Futebol; 

“Grupo Sporting” ou “Grupo” Conjunto formado pelo Sporting Clube de Portugal e as entidades que 
com ele se encontram em relação de domínio ou de grupo, incluindo a 
Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D.; 

“Holdimo” Holdimo – Participações e Investimentos, S.A.; 

“IFRS” Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial 
Reporting Standard); 

“Interbolsa” Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de 
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.; 

“IRC” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, tal como 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, 
conforme alterado; 

“IRS” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tal como 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, 
conforme alterado; 

“LPFP” Liga Portuguesa de Futebol Profissional; 

“Millennium bcp” Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça 
D. João I, n.º 28, no Porto, com o capital social de €5.600.738.053,72, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882; 

“Montepio Investimento” Montepio Investimento, S.A., com sede na Rua Castilho, n.º 5, 6º, em 
Lisboa, com o capital social de €180.000.000, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 505.087.286; 

“Novo Banco” Novo Banco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, em 
Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 513 204 016; 

 “Obrigacionista” Cada titular de Obrigações; 

“Obrigações” As obrigações a subscrever no âmbito da Oferta; 

“Oferta” A oferta pública de subscrição a que o Prospeto respeita; 

“Prospeto” O presente documento; 

“ROC” Revisor Oficial de Contas; 
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“S.A.D.” Uma Sociedade Anónima Desportiva, regulada pelo Decreto-Lei 
10/2013, de 25 de janeiro, com a redação atualmente em vigor; 

“SCP” A agremiação desportiva “Sporting Clube de Portugal”; 

“Sindicato de Colocação” ActivoBank; Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, 
Millennium bcp e Novo Banco; 

“SPM” Sporting Património e Marketing, S.A.; 

“Sporting S.A.D.”, “Emitente” 
ou “Sociedade” Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., sociedade aberta, com 

sede no Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 
1600 Lisboa, com o capital social de €67.000.000, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único 
de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499; 

“Sporting SGPS” Sporting – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.; 

“SROC” Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; 

“TAD” Tribunal Arbitral do Desporto, entidade jurisdicional independente, 
com competência específica para administrar a justiça relativamente a 
litígios que relevam do ordenamento jurídico desportivo ou 
relacionados com a prática do desporto, criado na sequência da 
aprovação da Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro; 

“UEFA” Union des Associations Européenes de Football; 

“VMOC” Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em ações 
ordinárias (categoria B) da Sporting S.A.D. 
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CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO  

Os Sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação denominados “Elementos”. Tais 
Elementos são numerados em secções de A a E (A.1 a E.7). 

O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o tipo de 
valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial uma vez 
que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 

Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de valores mobiliários 
e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. Neste caso, será incluída 
uma breve descrição do Elemento com a menção “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e advertências 

A.1 Advertências O presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao Prospeto. 

Qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa análise 
do Prospeto no seu conjunto pelo investidor. 

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa a informação 
contida num prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação 
interna dos Estados-Membros, ter de suportar os custos de tradução do 
Prospeto antes do início do processo judicial. 

Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham apresentado 
o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas quando o sumário 
em causa for enganador, inexato ou incoerente quando lido em conjunto com as 
outras partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as 
outras partes do Prospeto, as informações fundamentais para ajudar os 
investidores a decidirem se devem investir nestas Obrigações. 

A.2 Autorizações 
para Ofertas 
Subsequentes 

Não aplicável. O Emitente não autoriza o uso do Prospeto para a subsequente 
revenda ou colocação final dos valores mobiliários denominados “Sporting SAD 
2018-2021” através de intermediários financeiros. 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominações 
jurídica e 
comercial do 
Emitente 

Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., sociedade aberta. 

A denominação comercial utilizada mais frequentemente é Sporting S.A.D.. Para 
efeitos do presente Prospeto a denominação utilizada é Sporting S.A.D.. 

B.2 Endereço e 
forma jurídica 
do Emitente, 
legislação ao 
abrigo da qual 
o Emitente 
exerce a sua 
atividade e país 
em que está 
registado 

O Emitente é uma sociedade anónima desportiva com o capital aberto ao 
investimento público (sociedade aberta), e tem sede social sita no Estádio José de 
Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula 
e de identificação fiscal 503 994 499. 

O país de registo do Emitente é Portugal. 

A Sporting S.A.D. rege-se pelo regime jurídico especial estabelecido no Decreto-
Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, conforme alterado, que entrou em vigor a 1 de 
julho de 2013. As sociedades desportivas são um tipo de sociedades 
subsidiariamente reguladas pelas regras gerais aplicáveis às sociedades anónimas 
(CSC) e pela legislação complementar aplicável às sociedades abertas, como seja 
o CódVM, mas com algumas especificidades decorrentes das especiais exigências 
da atividade desportiva que constitui o seu principal objeto. De entre estas 
especificidades são de realçar, designadamente, as seguintes: 

• a irreversibilidade na constituição da sociedade desportiva, isto é, quando o 
clube desportivo tiver optado por constituir uma sociedade desportiva ou 
personalizar juridicamente a sua equipa profissional, não pode voltar a participar 
nas competições desportivas de caráter profissional a não ser sob a forma prevista 
no estatuto jurídico do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro; 
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• o capital social mínimo, consoante as competições profissionais de futebol em 
que as sociedades participam; 

• a existência de duas categorias de ações, sendo as ações de categoria A as ações 
subscritas e detidas, a qualquer momento, pelo clube fundador, as quais só são 
suscetíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de pessoas coletivas de 
direito público e as restantes de categoria B; 

• o sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador, que se traduz, 
designadamente e de acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 
25 de janeiro, na obrigatoriedade do clube manter uma participação mínima na 
sociedade (não inferior a 10% do capital social da sociedade desportiva) e na 
atribuição de direitos especiais às ações enquanto detidas pelo clube fundador. O 
capital social do Emitente encontra-se dividido em 67 milhões de ações da 
categoria A e B. As ações de categoria A só integram tal categoria enquanto na 
titularidade do SCP ou de sociedade gestora de participações sociais em que o 
SCP detenha a maioria do capital social, convertendo-se automaticamente em 
ações da categoria B no caso de alienação a terceiros a qualquer título. As ações 
de categoria B, no caso de serem adquiridas pelo SCP, convertem-se em ações de 
categoria A;  

• a limitação ao exercício de direitos sociais relativamente aos acionistas que 
participem no capital de mais do que uma sociedade desportiva. 

O regime fiscal específico das sociedades anónimas desportivas (S.A.D.s) é 
estabelecido na Lei n.º 103/97, de 13 de setembro, conforme alterada pela Lei n.º 
56/2013, de 14 de agosto. 

A atividade da Sporting S.A.D. está, genericamente, sujeita à Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro, a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, com a redação 
atualmente em vigor, que estabelece o quadro legal do sistema desportivo. 

O estatuto laboral dos praticantes desportivos contratados pela Sporting S.A.D. 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, que estabelece o Regime 
Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo, do Contrato de 
Trabalho do Praticante Desportivo, do Contrato de Formação Desportiva e do 
Contrato de Representação ou Intermediação. Os critérios do Financial Fair Play, 
promovidos pela UEFA, são também aplicáveis à Sporting S.A.D. e respeitam, 
essencialmente, à inexistência de dívidas vencidas e não pagas e eventuais défices 
entre despesas e receitas, sendo monitorizados pela UEFA numa base regular. 

B.4.b Tendências 
recentes mais 
significativas 
que afetam o 
Emitente e o 
setor em que 
opera 

Não aplicável. A Sporting S.A.D. não prevê que qualquer tendência, incerteza, 
pedido, compromisso ou ocorrência venha a afetar significativamente a sua 
situação económico financeira no exercício em curso, apesar de o Emitente estar 
na situação do artigo 35.º do CSC, ou seja, encontra-se perdido mais de metade 
do seu capital social, com as consequências previstas no referido artigo. 

No dia 22 de dezembro de 2014, a FIFA aprovou uma alteração ao Regulamento 
sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, que proíbe a participação de 
terceiros nas receitas obtidas com os direitos económicos nas transferências dos 
jogadores de futebol e na cessão de créditos decorrentes das mesmas (Third Party 
Ownership - TPO) (Circular no. 1464). A proibição entrou em vigor no dia 1 de 
maio de 2015, mantendo-se em vigor os contratos já celebrados até à cessação 
dos seus efeitos. 

Em comunicado conjunto, publicado no dia 9 de fevereiro de 2015, a Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional e La Liga de Fútbol Profesional, anunciaram a 
denúncia à Direção Geral da concorrência da Comissão Europeia da referida 
decisão da FIFA, por considerarem que a proibição de TPO viola as regras da 
concorrência do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), além das 
liberdades fundamentais de estabelecimento, prestação e serviços, de trabalho e circulação de 
capitais. 

B.5 Descrição do 
Grupo e da 

A Sporting S.A.D. é uma das entidades que constituem o Grupo Sporting, 
formado pelo SCP, pela Sporting SGPS e pelas sociedades que com ela se 
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posição do 
Emitente no 
seio do mesmo 

encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do artigo 21.º do 
CódVM. 

A 30 de setembro de 2018 o organograma do Grupo Sporting era o seguinte: 
 

 

Fonte: Sporting SAD 

Visando a simplificação e racionalização do Grupo SCP é intenção do Conselho 
Diretivo do SCP proceder à dissolução das sociedades participadas denominadas 
por Verdiblanc I, SA, Verdiblanc II, SA, Verdiblanc III, SA, Verdiblanc IV, SA e 
Soc. Promoção Imobiliária Quinta das Raposeiras, SA. Estas sociedades foram 
constituídas aquando do projeto de financiamento da construção do novo estádio; 
a sua existência na presente data não se justifica, pelo que as mesmas deverão ser 
encerradas, pela forma jurídica mais adequada, até ao final da época desportiva de 
2018/2019. Tratam-se de sociedades cujo capital social é detido totalmente pelo 
SCP, pelo que a sua dissolução não terá impacto para a Sporting S.A.D.. Por outro 
lado, tal dissolução depende exclusivamente de autorização por partes dos órgãos 
sociais das referidas sociedades, concretamente das respetivas Assembleias Gerais.  

B.9 Previsão ou 
estimativa dos 
lucros 

Não aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de 
lucros futuros. 

B.10 Descrição da 
natureza de 
quaisquer 
reservas 
expressas no 
relatório de 
auditoria das 
informações 
financeiras 
históricas 

Não aplicável. As demonstrações financeiras da Sporting S.A.D., e respetivas 
notas, relativas aos exercícios de 2016/2017 e 2017/2018, bem como as 
demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2018/2019, reportadas a 30 de 
setembro de 2018 (objeto de revisão limitada por auditor registado junto da 
CMVM e não auditadas), não contêm quaisquer reservas, embora delas conste 
uma Incerteza material relacionada com a continuidade e as ênfases cujo teor é 
mencionado no Elemento D.2.. 

SPORTING CLUBE DE 
PORTUGAL

Sporting, SGPS

Sporting, SAD

Sporting Comunicação e Plataformas, SA

SOC. PROM. IMOB.- QTª RAPOSEIRAS, SA

26,66%

29,85%

100%

100 %

100 %

74,99 %

Sporting 
Seguros, Lda.

75 %

VERDIBLANC I, SA

VERDIBLANC II, SA

VERDIBLANC III, SA

VERDIBLANC IV, SA

Sporting 
Multimédia, SA

37,26%

Holdimo –
Participações e 

Investimentos, SA

CONSTRUZ- PROM.IMOB., SA

Fundação Sporting
100 %

Olivedesportos, SGPS, SA
3,19%
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B.12 Informação 
financeira 
histórica 
fundamental 
selecionada 
sobre o 
Emitente 

As demonstrações financeiras da Sporting S.A.D. relativas aos exercícios de 
2016/2017 e 2017/2018 encontram-se auditadas. As demonstrações financeiras 
do 1º trimestre de 2018/2019, reportadas a 30 de setembro de 2018 são objeto 
de relatório de revisão limitada elaborado por auditor registado na CMVM e não 
são auditadas. 

Dados financeiros selecionados do Emitente: 

 

De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 
e dos Mercados (“ESMA”) sobre Indicadores Alternativos de Desempenho, de 
5 de outubro de 2015 (ESMA /2015/1415, as “Orientações da ESMA”) o “Cash 
Flow” e o “Cash Flow Operacional” ou EBITDA configuram dois Indicadores 
Alternativos de Desempenho (“Alternative Performance Measures”), dado que não 
são indicadores financeiros definidos ou especificados no referencial de relato 
financeiro aplicável à Sporting S.A.D.. 
 
As tabelas abaixo detalham as rubricas que compõem o Cash Flow e o Cash Flow 
Operacional: 

 

 

Não ocorreram alterações significativas adversas nas perspetivas do Emitente 
desde a data dos seus últimos mapas financeiros com referência ao primeiro 
trimestre de 2018/2019 reportado a 30 de setembro de 2018 (objeto de revisão 
limitada, não auditado). 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na posição financeira ou 
comercial do Emitente subsequentes ao período coberto pelas informações 
financeiras históricas (Relatório e Contas referente ao primeiro trimestre de 
2018/2019 reportado a 30 de setembro de 2018 – sujeito a revisão limitada e não 
auditado). 
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B.13 Acontecimento
s recentes 

Desde 30 de setembro de 2018 realça-se o acordo alcançado, a 31 de outubro de 
2018, com o jogador Rui Patrício e o Wolverhampton Wanderers Football Club, 
no âmbito do qual ficou estipulado o pagamento por este último clube à Sporting 
S.A.D. de um montante de €18.000.000,00 em contrapartida da renúncia pela 
Sporting S.A.D. e por Rui Patrício a quaisquer direitos de que pudessem ser 
titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo dito jogador. 

B.14 Dependência 
face a outras 
entidades do 
grupo 

A Sporting S.A.D. é uma das entidades que constituem o Grupo Sporting, 
formado pelo SCP, pela Sporting SGPS e pelas entidades que com ela se 
encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do artigo 21.º do 
CódVM. 

O SCP detém, direta e indiretamente, 63,819% do capital social da Sporting 
S.A.D.. 

O Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o SCP e 
outras entidades do Grupo Sporting, pelo cumprimento dos contratos de 
financiamento celebrados por essas entidades. Em caso de mora ou 
incumprimento das obrigações das entidades do Grupo Sporting ao abrigo dos 
respetivos contratos de financiamento, nos quais o Emitente é mutuária e 
garante, em particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento 
de juros, o Emitente pode ver-se obrigado a ter de cumprir com as obrigações 
das referidas entidades do Grupo Sporting para com os respetivos credores. À 
presente data, o Emitente nunca foi chamado a cumprir com as obrigações das 
entidades do Grupo Sporting. 

Em 14 de novembro de 2014 foi contratado o plano de reestruturação financeira 
ora em curso, consubstanciado na assinatura de um Acordo Quadro, bem como 
a renegociação dos termos e condições dos financiamentos bancários existentes 
mediante a contratação de novas linhas de financiamento. 

Nestes termos, a Sporting S.A.D. celebrou, no dia 28 de novembro de 2014, em 
conjunto com o SCP e a Sporting SGPS, um contrato de constituição de 
garantias e promessa de garantias, no âmbito do qual foram prestadas pela 
Sporting S.A.D., pelo SCP e pela Sporting SGPS, a favor do Novo Banco e do 
Millennium bcp um conjunto diverso de garantias para a segurança do bom 
pagamento das obrigações garantidas. Assim, a Sporting S.A.D. pode ver-se 
obrigada a cumprir com as obrigações assumidas pelo SCP e pela Sporting SGPS 
perante os Bancos. 
O valor das obrigações das referidas entidades do Grupo Sporting garantido 
ascende, com referência a  30 de setembro de 2018, a €72.949 milhares. 
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B.15 Descrição 
sumária das 
principais 
atividades do 
Emitente 

O objeto social da Sporting S.A.D. é, de acordo com o artigo 3.º dos seus 
estatutos, “a participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e organização 
de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol.” 

Os proveitos operacionais, por áreas de negócio, nas últimas duas épocas 
desportivas foi o seguinte: 

Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização de 
espetáculos públicos – os jogos de futebol integrados nas competições de caráter 
profissional – e na sua comercialização, quer direta, quer através de diversos 
media. Associado a este núcleo essencial, são normalmente identificadas mais duas 
áreas de negócio acessórias, cujos resultados são potenciados pelos êxitos 
desportivos: (i) a oferta de produtos que veiculam a marca e a imagem da equipa 
e dos seus jogadores; e (ii) a exploração da publicidade associada aos espetáculos 
desportivos de futebol. 

Competições desportivas de caráter profissional 

A equipa de futebol explorada pela Sporting S.A.D. tem participado, e planeia 
continuar a participar, nas seguintes competições: 

Provas Nacionais 

• I Liga1 

Prova organizada pela LPFP, na qual participam atualmente 18 equipas 
profissionais. Para participar nesta prova, cada equipa tem de preencher os 
requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o efeito, para além de pagar 
uma quota anual à LPFP. A prova disputa-se em duas voltas, onde cada equipa 
defronta duas vezes as outras 17, num total de 34 jogos realizados por cada 
equipa. A equipa que joga em casa na primeira volta visita o correspondente 
adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, são averbados 3 (três) 
pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) pontos. A situação de 
empate no final do jogo atribui 1 (um) ponto a cada equipa. No final da prova, a 
equipa que tiver somado mais pontos é designada Campeã Nacional e tem 
automaticamente garantido o acesso à UEFA Champions League. Todas as 
receitas específicas ao jogo pertencem à equipa visitada. 

• Taça de Portugal2 

Prova organizada pela FPF, na qual participam diretamente todas as equipas 
inscritas nos campeonatos nacionais de seniores de futebol masculino 
(organizados pela LPFP – I Liga e II Liga (exceto Equipas B) e pela própria FPF 
– Campeonato de Portugal), disputada num sistema de eliminatórias, realizando-
se somente um jogo por eliminatória, com exceção das meias-finais, que se 
realizam a "duas mãos". As equipas da I Liga têm acesso direto à III eliminatória 
da prova. Em caso de empate existem mecanismos de desempate que garantem 
que só uma equipa passe a eliminatória. A prova termina com a disputa da final 
pelas duas equipas apuradas na VII eliminatória, correspondente às meias-finais, 
sendo atribuída a Taça de Portugal ao vencedor desse jogo, o qual tem, 
automaticamente, garantido o acesso a provas europeias organizadas pela UEFA. 

                                                      
1 A denominação da I Liga dependerá do patrocinador institucional da LPFP. Na corrente época desportiva de 
2018/2019, a referida prova é denominada Liga NOS. 
2 A denominação da Taça de Portugal na época desportiva de 2018/2019, é Taça de Portugal Placard. 
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As receitas líquidas de cada jogo são repartidas pelas equipas participantes e pela 
FPF. 

• Taça da Liga3 

Prova organizada pela LPFP, na qual participam as equipas profissionais, da I 
Liga e da II Liga (exceto Equipas B). Na época 2018/2019 a prova será disputada 
por um total de 32 equipas (18 equipas da I Liga e 14 equipas da II liga). No 
formato atual, a prova é disputada em 5 fases (Final Four incluída, i.e., meias-
finais e final), sendo que os 4 primeiros classificados da I Liga na época anterior 
têm acesso direto à terceira fase (fase de grupos), a qual é disputada por 16 clubes 
distribuídos em 4 grupos, efetuando cada equipa 1 jogo com cada um dos 
restantes elementos do grupo. Os vencedores de cada grupo apuram-se para as 
meias finas, fase designada por “final four”. As meias-finais da prova, jogadas a 
"uma mão" são disputadas pelas 4 equipas que tenham ficado em primeiro lugar 
de cada um dos grupos da terceira fase. A prova termina com a disputa da final 
entre os dois clubes vencedores das meias-finais. A LPFP detém em exclusivo os 
direitos publicitários e comerciais da competição, distribuindo prémios 
monetários pelas equipas participantes, de acordo com a respetiva progressão nas 
várias fases da prova. 

• Supertaça Cândido de Oliveira 

Prova organizada pela FPF, em que se defrontam, num só jogo, o vencedor da I 
Liga e o vencedor da Taça de Portugal (ou o finalista vencido, caso a mesma 
equipa tenha vencido as duas provas). Esta competição não garante acesso a 
nenhuma prova europeia. As receitas líquidas deste jogo são repartidas pelas 
equipas participantes e pela FPF. 

• Campeonato Nacional I Divisão Sub-234 

A prova é organizada pela FPF e é disputada em duas fases. A primeira fase é 
composta por 14 equipas, que jogam entre si, em duas voltas, num total de 28 
jogos realizados por cada equipa. A equipa que joga em casa na primeira volta 
visita o correspondente adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, 
são averbados 3 (três) pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) 
pontos. A situação de empate no final do jogo atribui 1 (um) ponto a cada equipa. 
As seis equipas melhor classificadas da primeira fase, qualificam-se para a Fase 
Apuramento de Campeão e as restantes oito para a Fase Manutenção. Na 
segunda fase (Apuramento de Campeão ou Manutenção), as equipas jogam 
novamente duas vezes entre si, em duas voltas, transitando com metade dos 
pontos obtidos na primeira fase da prova. A equipa vencedora conquista o troféu, 
caso exista igualdade pontual são aplicadas as regras de desempate previstas no 
regulamento, se a igualdade entre dois clubes ainda subsistir é realizado um jogo 
em recinto neutro, seguindo-se prolongamento e penaltis se o empate se 
mantiver. Se a igualdade envolver mais de dois clubes é realizada uma competição 
em estádio neutro em que as equipas jogam entre si apenas uma vez.  Todas as 
receitas específicas ao jogo pertencem à equipa visitada. 

Provas Internacionais 

• UEFA Champions League 

A UEFA Champions League compreende três pré-eliminatórias, um "play-off”, 
uma fase de grupos, três rondas a eliminar e uma final. Assim, o acesso à fase de 
grupos pressupõe vitória nas pré-eliminatórias e no "play-off". A derrota na 
terceira pré-eliminatória dá acesso ao "play-off" da UEFA Europa League e a 
derrota no “play-off” dá acesso à fase de grupos da UEFA Europa League. Por 
sua vez, a fase de grupos da prova compreende 32 equipas divididas em 8 grupos 
de 4 equipas cada. Os dois primeiros classificados de cada grupo passam à fase 
seguinte, disputada em eliminatórias, onde cada equipa disputa dois jogos (um 

                                                      
3 A denominação da Taça da Liga na época desportiva de 2018/2019, é “Allianz Cup”. 
4 A denominação do Campeonato Nacional I Divisão Sub-23 na época desportiva de 2018/2019, é “Liga Revelação”. 
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na condição de visitante e outro na de visitado), enquanto o terceiro classificado 
do grupo transita para os 16 avos-de-final da UEFA Europa League. 

Na sequência da descida no ranking da UEFA do coeficiente de clubes por país, 
dado que a FPF ocupa atualmente o 7º lugar do referido ranking, na época 
desportiva de 2018/2019 apenas o campeão da I Liga Portuguesa obterá o acesso 
direto à UEFA Champions League (fase de grupos da prova) e o segundo 
classificado da I Liga Portuguesa terá apenas acesso à terceira pré-eliminatória 
da prova, sendo necessário ultrapassar essa fase para disputar o “play-off” de 
acesso à fase de grupos da Champions League. 

Entre os oitavos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos entre 
si, um em casa e outro fora, com as mesmas regras das pré-eliminatórias e do 
“play-off”. 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputada em Madrid, no 
Estádio Wanda Metropolitano, no dia 1 de junho de 2019. 

• UEFA Europa League 

A UEFA Europa League, prova que substituiu a Taça UEFA, foi criada em 26 
de julho de 2008, em Bordéus, França, e aprovada pelo Comité Executivo da 
UEFA no dia 26 de setembro de 2008, tendo ocorrido a primeira edição na época 
2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, com 3 pré-
eliminatórias, um “play-off”, uma fase de grupos com 48 equipas participantes, 4 
eliminatórias e uma final sendo assegurada à equipa vencedora o apuramento 
direto para a Fase de Grupos da edição seguinte da Liga dos Campeões. 

Nos jogos das três pré-eliminatórias e do "play-off" os clubes disputam dois jogos 
entre si, um em casa e outro fora, com o clube que marcar o maior número total 
de golos a passar à ronda seguinte. No caso de ambas as equipas marcarem o 
mesmo número de golos, segue em frente o clube que marcar mais golos fora de 
casa. 

A fase de grupos tem 48 equipas divididas em 12 grupos de quatro, que jogam 
entre si, em casa e fora, no outono. Os dois primeiros classificados de cada grupo 
passam aos 16 avos-de-final, onde têm a companhia dos oito terceiros 
classificados da fase de grupos da UEFA Champions League. 

Entre os 16 avos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos entre 
si, um em casa e outro fora, com as mesmas regras das pré-eliminatórias e do 
"play-off". 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputada no Estádio 
Olímpico de Baku, Azerbeijão, no dia 29 de maio de 2019. 

Portugal tem, na época desportiva 2018/2019, um representante nesta prova, a 
Sporting S.A.D.. 

• Supertaça Europeia 

A Supertaça da UEFA ou Supertaça Europeia é a 3ª competição mais importante 
de futebol da Europa. Realiza-se anualmente entre as equipas vencedoras da 
UEFA Champions League e da UEFA Europa League. A competição realiza-se 
no início das temporadas nacionais, em agosto e tem o status de abertura oficial 
da temporada europeia para os clubes, mesmo com campeonatos e outros 
certames já iniciados. 

Esta competição é decidida num único jogo, sendo as sedes escolhidas 
previamente. Na presente época desportiva, a Supertaça Europeia disputou-se 
em Tallin, na Estónia, no dia 15 de agosto de 2018, entre Real Madrid Club de 
Fútbol, vencedor da Champions League 2017/2018, e o Clube Atlético Madrid, 
vencedor da Liga Europa 2017/2018. 

A UEFA já confirmou que as próximas edições serão realizadas em sedes 
escolhidas previamente, sendo que em 2019 será em Istambul (Turquia). Para 
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além das competições oficiais, a Sporting S.A.D. e a sua equipa podem organizar 
e participar em jogos e competições de caráter particular. No âmbito da 
organização e participação em competições desportivas, a Sporting S.A.D. 
desenvolve um conjunto de atividades que garantem a maior parte dos seus 
proveitos e que, fundamentalmente, estão relacionadas com os jogos cuja 
responsabilidade de organização é sua, com o acesso a esses jogos, ao vivo ou 
por televisão, e com a exploração comercial desses eventos. 

Público alvo do Emitente 

A Sporting S.A.D. prossegue três objetivos fundamentais que se encontram 
estritamente associados, sendo eles o sucesso desportivo da equipa de futebol 
profissional, a oferta ao público de espetáculos desportivos de elevada qualidade 
e a maximização do valor da empresa, por forma a satisfazer os acionistas, os 
associados do SPC, os adeptos, simpatizantes e toda a população da região de 
influência do clube. 

Em 30 de setembro de 2018, o SCP tinha 172.756 associados, dos quais 134.986 
são sócios efetivos, distribuídos pelas seguintes categorias: 

 

Atualmente, existem cerca de 277 núcleos, 186 filiais e 23 delegações em Portugal 
e no exterior. 

O público alvo da Sporting S.A.D. inclui, para além dos respetivos acionistas, do 
grupo de sócios e simpatizantes do SCP e também adeptos de outros clubes que 
se deslocam ao estádio de Alvalade para assistir aos jogos ou que a eles assistem 
através de meios audiovisuais. 

A 6 de agosto de 2003 foi inaugurado um novo Estádio José de Alvalade. O novo 
estádio veio oferecer melhores condições de conforto aos espectadores do 
futebol, o que permite, por um lado, aumentar as assistências e, por outro lado, 
criar fontes de receitas adicionais através da exploração comercial 
profissionalizada de todo o complexo desportivo. Do ponto de vista estratégico, 
este investimento foi fundamental para a melhoria da competitividade da 
Sporting S.A.D., na medida em que permitiu um aumento estrutural das receitas 
de bilheteira, de patrocínios e de merchandising para o Grupo Sporting e para a 
Sporting S.A.D.. 

O novo Estádio José de Alvalade está dotado de 50.478 lugares sentados e 
cobertos, para além de um complexo multifuncional. 

De referir que em virtude da fusão por incorporação da SPM na Sporting S.A.D., 
ocorrida a 21 de novembro de 2014, a Sporting S.A.D. adquiriu o direito de 
superfície sobre o Estádio José Alvalade e sobre o edifício Multidesportivo, 
direito este cujo prazo termina a 4 de abril de 2063.  

Em virtude desta fusão, a Sporting S.A.D. passou a ser responsável pela 
manutenção, gestão e exploração do Estádio José Alvalade e do Edifício 
Multidesportivo, tendo como objetivo racionalizar a utilização dos espaços e dos 
meios existentes, potencializar a rentabilidade dos mesmos e garantir a boa 
qualidade dos serviços prestados ao público por si ou por terceiros. Neste âmbito, 
a Sporting S.A.D. enquanto titular do direito de superfície, celebrou e celebrará 
com terceiros os contratos que entenda necessários ou convenientes à 
prossecução dos referidos objetivos. 
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B.16 Estrutura 
acionista 

À data de 30 de setembro de 2018, a lista de participações qualificadas, com 
indicação do número de ações detidas e a percentagem de direitos de voto 
correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do CódVM, que são do 
conhecimento da Sporting S.A.D., é a seguinte: 

  

Em virtude de aquisições derivadas, designadamente por doações de sócios, o 
SCP adquiriu ações de categoria B, tendo referido tais ações em anteriores 
comunicações. Contudo, considerando que, nos termos do artigo 23.º do 
Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, as ações detidas pelo clube fundador 
conferem sempre direitos especiais, tais ações devem considerar-se convertidas 
em ações de categoria A com a aquisição por parte do SCP, não obstante terem 
sido adquiridas por facto diverso da subscrição. 

Com referência à data de 30 de setembro de 2018, o SCP é o único acionista que 
detém, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital social da Sporting S.A.D., 
detendo, diretamente 17.859.359 ações da categoria A, às quais são inerentes 
direitos especiais, e indiretamente (conforme cálculo nos termos do artigo 16.º 
do CódVM), e 24.898.382 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas 
diretamente pela Sporting SGPS. Para além dos direitos de voto imputados por 
via da detenção destas ações, são também imputáveis ao SCP os direitos de voto 
de 1.124 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas pelos membros 
dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente e do SCP, totalizando no 
conjunto 24.899.506 ações da categoria B, controladas de forma indireta. 

De acordo com a informação mais atualizada, a lista de participações qualificadas, 
com indicação do número de ações detidas e a percentagem de direitos de voto 
correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do CódVM, é a seguinte: 

 

O desenvolvimento da atividade principal da Sporting S.A.D. pressupõe a 
existência e manutenção da relação privilegiada com o SCP, consubstanciada não 
só na participação social maioritária (detida diretamente pelo SCP e indiretamente 
pela Sporting SGPS) como também na utilização da marca Sporting pela equipa 
de futebol profissional.  

(milhares de euros)

Participações qualificadas nº ações % direitos de voto nº ações % direitos de voto

Sporting Clube de Portugal

Directamente (Ações categoria A) 17.859.359 26,656% 17.864.177 26,663%

Através de:

Ações e categoria B 24.899.506 37,163% 24.962.962 37,258%

Sporting SGPS 24.898.382 37,162% 24.962.270 37,257%

João Sampaio (SCP e SAD) 100 0,000% 0 0,000%

Luís Marques (SCP e SAD) (a) - 100 0,000%

Silvino Sequeira SCP (a) - 42 0,000%

Filipe Miguel Rebelo Osório de Castro (SCP) 330 0,000% 0 0,000%

Miguel Ingenerf Duarte Afonso (SCP) 72 0,000% 0 0,000%

Alexandre Matos Jorge Ferreira (SCP) 72 0,000% 0 0,000%

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho SAD 100 0,000% 100 0,000%

Paulo João Frade de Almeida SAD 200 0,000% 200 0,000%

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico SAD 250 0,000% 250 0,000%

Total imputável ao Sporting Clube de Portugal 42.758.865 63,819% 42.827.139 63,921%

Àlvaro Madaleno de Oliveira Sobrinho

Através de Holdimo - Participações e Investimentos, S.A. 20.000.000 29,851% 20.000.000 29,851%

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

Através de Olivedesportos SGPS, S.A. 2.134.770 3,186% 2.134.770 3,186%

(a) Em 30 de setembro de 2018 os acionistas Luís Marques e Silvino Sequeira já não fazem parte dos orgão sociais do SCP e da Sporting SAD.

Fonte: Relatório e Contas 2017/2018 (auditado), reportado a 30 de junho de 2018, Relatório e Contas Trimestral (objeto de revisão limitada por auditor registado junto da 

CMVM, não auditado) e Sporting SAD.

Contas trimestrais Contas anuais

30-set-2018 30-jun-2018
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A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 
VMOC num total nominal de €135 milhões que se vencem em dezembro de 
2026. À data de 30 de setembro de 2018 e 30 de junho de 2018 o valor das 
VMOC que se encontra registado em capital próprio é de €127,9 milhões. A 
diferença entre o valor nominal de €135 milhões e €127,9 milhões, ou seja, €7,1 
milhões é relativa à componente de passivo do instrumento financeiro composto 
(neste caso as VMOC) que foi reconhecida inicialmente pelo valor atual dos 
pagamentos futuros de juros, descontados à taxa de juro de mercado aplicável a 
passivos similares. Subsequentemente, a componente de passivo do instrumento 
financeiro composto foi mensurada pelo seu custo amortizado, reconhecendo-
se o custo dos juros em resultados, através do método de taxa de juro efetiva. 

Considerando que o reembolso de ambas as emissões se realizarão 
exclusivamente através da conversão do respetivo valor nominal em novas ações 
da Sporting S.A.D. a emitir para o efeito, ao preço de conversão de €1, do mesmo 
irá resultar na emissão de 55.000.000 e 80.000.000 respetivamente novas ações 
da Sporting S.A.D.. A composição acionista final da Sporting S.A.D. após o 
reembolso/conversão dos VMOC acima referidos dependerá da respetiva 
titularidade desta emissão de VMOC a essa data, pelo que, em resultado dessa 
conversão, poderão vir a verificar-se alterações relevantes nas participações 
qualificadas no capital social do Emitente. 

Em concreto, mantendo-se a atual titularidade das referidas emissões de VMOC 
o SCP passará a deter uma participação social, direta e indireta, de 
aproximadamente 21% da Sporting S.A.D.. O Conselho de Administração 
continuará a acompanhar a evolução da estrutura acionista do Emitente, com o 
objetivo de assegurar que o desenvolvimento da atividade principal do Emitente 
não seja afetado de forma significativa. 

B.17 Notação de 
risco do 
Emitente 
(rating) 

Não aplicável. A Sporting S.A.D. não dispõe de notação de risco, não tendo 
também sido solicitada notação de risco para a presente emissão de Obrigações. 

Secção C – Valores mobiliários 

C.1 Tipo e 
categoria dos 
valores 
mobiliários a 
oferecer e 
admitir à 
negociação 

As Obrigações objeto da presente Oferta são ordinárias, escriturais e 
nominativas, exclusivamente materializadas pela inscrição em contas abertas em 
nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições legais em vigor. 

Às Obrigações foi atribuído o código ISIN PTSCPHOM0000 e o código CFI – 
DBFUFR. 

C.2 Moeda em que 
os valores 
mobiliários 
serão emitidos 

As Obrigações serão emitidas em Euros. 

C.5 Eventuais 
restrições à 
livre 
transferência 
dos títulos 

Não aplicável. Não existem restrições à livre transferência das Obrigações. 

C.8 Direitos 
associados aos 
valores 
mobiliários 

As Obrigações constituem uma responsabilidade direta, incondicional e geral do 
Emitente que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo cumprimento. Estas 
Obrigações não terão qualquer direito de preferência relativamente a outros 
empréstimos presentes ou futuros não garantidos contraídos pelo Emitente, 
correndo pari passu com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, 
em razão de prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou outra. 
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As receitas e o património do Emitente respondem integralmente pelo serviço 
da dívida do presente empréstimo obrigacionista. 

Os juros das Obrigações estão sujeitos à retenção na fonte de IRS ou IRC à taxa 
em vigor, sendo esta liberatória para efeitos de IRS e pagamento por conta para 
efeitos de IRC aquando do pagamento a entidades residentes (esta indicação 
constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável). 

De acordo com deliberação do Conselho de Administração da Sporting S.A.D., 
datada de 06 de novembro de 2018, ao abrigo da autorização da Assembleia 
Geral da Sporting S.A.D., concedida a 11 de maio de 2018, sobre as condições 
da emissão, cada um dos Obrigacionistas poderá exigir o reembolso antecipado 
das Obrigações de que seja titular, sem necessidade de qualquer deliberação 
prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, em qualquer das seguintes 
situações: 

a) no caso de incumprimento por parte do Emitente de qualquer obrigação de 
pagamento inerente às Obrigações; 

b) se ocorrer a exigibilidade antecipada, determinada por incumprimento, de 
quaisquer obrigações resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito 
ou outros compromissos com incidência financeira, contraídos pelo Emitente 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda do pagamento 
de obrigações decorrentes de emissões de valores monetários ou mobiliários de 
qualquer natureza. 

Os Obrigacionistas que desejem, verificadas estas situações, exercer a opção de 
reembolso antecipado, deverão comunicar a sua intenção, por carta registada 
dirigida ao Conselho de Administração e endereçada à sede social do Emitente, 
devendo a mesma proceder ao respetivo reembolso das Obrigações até 10 dias 
úteis após a referida notificação. 

As Obrigações são reguladas pela lei portuguesa. Para resolução de qualquer 
litígio emergente do presente empréstimo obrigacionista, é competente o foro 
da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

C.9 Condições 
associadas aos 
valores 
mobiliários 

A taxa de juro dos cupões é fixa e igual a 5,25%, ao ano (taxa anual nominal bruta, 
sujeita ao regime fiscal em vigor). Solicite ao seu intermediário financeiro a 
simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos. 

Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 
dias. 

A data a partir da qual se inicia a contagem de juros é 26 de novembro de 2018. 

Os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com 
pagamento a 26 de maio e 26 de novembro de cada ano de vida das Obrigações. 

O empréstimo tem uma duração de três anos, sendo o reembolso efetuado ao 
valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021, salvo se ocorrer o 
vencimento antecipado, nos termos previstos supra. 

A taxa de rentabilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos 
monetários gerados pela Obrigação ao seu preço de compra, pressupondo 
capitalização com idêntico rendimento. 

Reembolso total no final de vida do empréstimo: 26 de novembro de 2021. 

Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 5,31% 

Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 3,81% 

As taxas de rentabilidade apresentadas poderão ser afetadas por eventuais 
comissões a cobrar pelas instituições que asseguram o serviço financeiro das 
Obrigações. 

Cálculo da Taxa de Rentabilidade Efetiva (TRE):  
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em que: 

Pc: preço de compra da Obrigação  

Juros: cupão semestral 

t: períodos semestrais 

n: maturidade (expressa em semestres); 

i: taxa de rentabilidade nominal anual;  

TRE: Taxa de rentabilidade efetiva anual; 

VR: Valor de reembolso; 

T: Taxa de imposto; 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade efetiva 
líquida de impostos, uma taxa de imposto sobre os juros de 28%. 

C.10 Instrumento 
derivado 
associado ao 
pagamento de 
juros 

Não aplicável. As Obrigações não têm componente que constitua um 
instrumento derivado associado ao pagamento de juros. 

C.11 Admissão à 
negociação em 
mercado 
regulamentado 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações no Euronext Lisbon, pelo 
que os Obrigacionistas poderão transacioná-las em mercado após a data de 
admissão à negociação. A admissão à negociação não garante, por si só, uma 
efetiva liquidez das Obrigações. 

A Sporting S.A.D. pretende que a admissão à negociação aconteça com a maior 
brevidade possível, sendo previsível que a mesma ocorra no dia 26 de novembro 
de 2018, após obtenção de autorização por parte da Euronext. 

Secção D - Riscos 

D.2 Principais 
riscos 
específicos do 
Emitente 

O investimento nas Obrigações envolve riscos. Deverá ter-se em consideração 
toda a informação contida no Prospeto e, em particular, os riscos que em seguida 
se descrevem, antes de ser tomada qualquer decisão de investimento. 

Qualquer dos riscos que se destacam poderá ter um efeito negativo na atividade, 
resultados operacionais, situação financeira, perspetivas futuras da Sporting 
S.A.D. ou capacidade da Sporting S.A.D. para atingir os seus objetivos, sendo 
que estes riscos podem não ser os únicos a que a Sporting S.A.D. está sujeita, 
podendo haver outros, atualmente desconhecidos ou que o Emitente atualmente 
não considera significativos e que, não obstante, poderão ter um efeito negativo 
na sua atividade, resultados operacionais, situação financeira, perspetivas futuras 
da Sporting S.A.D. ou capacidade desta para atingir os seus objetivos. 

Os capitais próprios da Sporting S.A.D. têm vindo a ser negativos ou 
positivos com um valor próximo de zero 

O capital próprio da Sporting S.A.D. em 30 de junho de 2018, aprovado em 
Assembleia Geral realizada em 30 de setembro de 2018, é de -€13.323.556. O 
capital próprio da Sporting S.A.D. de acordo com as demonstrações financeiras 
da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado) referentes ao 
primeiro trimestre do exercício de 2018/2019, findo em 30 de setembro de 2018 
é de € 549.361, face a um capital social de €67.000.000, traduzindo esta situação a 
perda de mais de metade do capital social, pelo que são aplicáveis as disposições 
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dos artigos 35.º e 171.º do CSC, devendo o Conselho de Administração efetuar 
os procedimentos previstos nos referidos artigos. 

Nos termos do artigo 35.º do CSC “resultando das contas de exercício ou de contas 
intercalares, tal como elaboradas pelo órgão de administração, que metade do capital social se 
encontra perdido, ou havendo em qualquer momento fundadas razões para admitir que essa 
perda se verifica, devem os gerentes convocar de imediato a Assembleia Geral ou os 
administradores requerer prontamente a convocação da mesma, a fim de nela se informar os 
sócios da situação e de estes tomarem as medidas julgadas convenientes.”. 

À presente data, o Conselho de Administração ainda não procedeu à convocação 
da Assembleia Geral nos termos do artigo 35.º do CSC, estando a ponderar a 
melhor forma de o fazer em cumprimento da legislação aplicável. 

Existe um desequilíbrio financeiro e económico, sendo o passivo corrente 
superior ao ativo corrente em cerca de €137 milhões a 30 de setembro de 2018, o 
que pode condicionar a atividade da Sporting S.A.D. e o cumprimento dos 
compromissos financeiros assumidos. 

Historicamente o capital próprio da Sporting S.A.D. registou valores negativos, 
tendo no exercício de 2016/2017 evoluído para uma situação líquida positiva, 
decorrente em larga medida da implementação de um processo de reestruturação 
financeira, aprovado em Assembleia Geral da Sociedade, de 23 de julho de 2013, 
previamente aprovada em Assembleia Geral do SCP de 30 de junho de 2013, o 
qual permitiu à Sociedade elevar os seus capitais próprio, mas ainda insuficiente 
para ser superior a metade do capital social.  

No âmbito do plano de reestruturação financeira, a Sporting S.A.D. concretizou 
um conjunto de medidas e operações, que contribuíram para o aumento dos 
capitais próprios da Sporting S.A.D., incluindo a assinatura, no dia 14 de 
novembro de 2014, do Acordo Quadro de Reestruturação Financeira. 

Em abril de 2018 chegou-se a um acordo de princípio para a alteração de alguns 
termos do Acordo Quadro, contudo, a formalização do acordo de princípio e 
respetiva implementação foram suspensas na sequência das alterações nos órgãos 
sociais do Grupo Sporting. 

Nos termos do Acordo Quadro celebrado em novembro de 2014, encontram-se 
vencidas, desde as datas indicadas no quadro, as seguintes obrigações pecuniárias: 

 

O Millennium bcp e o Novo Banco encontram-se disponíveis para renegociar os 
termos do Acordo Quadro, tendo concedido, em novembro de 2018, um waiver 
(renúncia temporária) até final do ano para regularização das obrigações, 
pecuniárias e não pecuniárias pendentes, designadamente obrigações de 
reembolso antecipado dos créditos financeiros e de reforço das contas de reserva 
pendentes, data até à qual deverá estar concluída a renegociação e estar 
formalizada a respetiva alteração ao Acordo Quadro, sem todavia terem sido 
assumidos pelos Bancos quaisquer compromissos de resultado.  

Em caso de incumprimento, os Bancos têm a faculdade de acionar os 
mecanismos jurídicos previstos nos contratos de financiamento. Caso não seja 
acordada a alteração ao Acordo Quadro, tal afetará materialmente a situação 
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financeira do Emitente e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos. 

Sem prejuízo dos deveres e procedimentos decorrentes do artigo 35.º do CSC, a 
insuficiência dos capitais próprios não é incompatível com a continuidade das 
operações da Sociedade, a qual se encontra dependente do apoio dos acionistas, 
da rentabilidade futura das operações e do cumprimento do plano de 
reestruturação financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos 
financiadores. De referir que o insucesso da implementação das soluções supra 
referidas, ou ainda assim, mesmo a sua cabal implementação podem não permitir 
ultrapassar totalmente esta situação, o que poderá afetar a situação financeira da 
Sporting S.A.D. e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 

Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal 
das Contas Anuais do exercício 2016/2017, na Certificação Legal das 
Contas e Relatório de Auditoria de 30 de junho de 2017 (contas anuais 
auditadas) 

Existe uma Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação 
Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de junho de 2017 (contas anuais 
auditadas) que, de seguida, se transcreve: 

“Em 30 de junho de 2017 as demonstrações financeiras da Entidade apresentam um passivo 
corrente superior ao ativo corrente em 99.316 milhares de euros. No entanto, conforme divulgado 
na nota 1 do anexo contendo as notas explicativas, as demonstrações financeiras foram 
preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra dependente do apoio 
financeiro dos accionistas, da rentabilidade futura das operações e do cumprimento do plano de 
reestruturação financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. 
Desta forma, a informação financeira não inclui qualquer ajustamento inerente à possibilidade 
de se vir a constatar que o pressuposto da continuidade não foi apropriado. Importa ainda 
salientar que o Conselho de Administração irá efectuar os procedimentos descritos no artigo 35º 
do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata no relatório de gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a 
situação financeira do Emitente e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos. 

Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal 
das Contas Anuais do exercício 2017/2018, na Certificação Legal das 
Contas e Relatório de Auditoria de 30 de junho de 2018 (contas anuais 
auditadas)  

Existe uma Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação 
Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de junho de 2018 (contas anuais 
auditadas) que, de seguida, se transcreve: 

“Em 30 de junho de 2018 as demonstrações financeiras da Entidade apresentam um capital 
próprio negativo no montante de 13.324 milhares de euros, incluindo um resultado líquido 
negativo de 19.902milhares de euros e passivo corrente superior ao ativo corrente em 144.296 
milhares de euros. No entanto, conforme divulgado na nota 1 do anexo contendo as notas 
explicativas, as demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade das 
operações, a qual se encontra dependente do apoio financeiro dos acionistas, da rentabilidade 
futura das operações, da capacidade de obtenção de recursos financeiros externos e do 
cumprimento do plano de reestruturação financeira contratualizado em novembro de 2014 com 
os bancos financiadores. Desta forma, a informação financeira não inclui qualquer ajustamento 
inerente à possibilidade de se vir a constatar que o pressuposto da continuidade não foi 
apropriado. Importa ainda salientar que o Conselho de Administração irá efetuar os 
procedimentos descritos no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata 
no relatório de gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a 
situação financeira do Emitente e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos. 

Ênfase no Relatório de Revisão Limitada relativo às contas do primeiro 
trimestre de 2018/2019 (objeto de revisão limitada, não auditado) 
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Existe uma ênfase no Relatório de Revisão Limitada relativo às contas do 
primeiro trimestre de 2018/2019 reportadas a 30 de setembro de 2018 (objeto de 
revisão limitada, não auditado) que, de seguida, se transcreve: 

“Sem modificar a conclusão referida no parágrafo anterior, chamamos a atenção para o facto de 
em 30 de setembro de 2018 as demonstrações financeiras da Sociedade apresentarem um passivo 
corrente superior ao ativo corrente em 137.342 milhares de euros. No entanto, conforme 
divulgado na nota 1 do anexo contendo as notas explicativas, as demonstrações financeiras foram 
preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra dependente do apoio 
financeiro dos acionistas, da rentabilidade futura das operações, da capacidade de obtenção de 
recursos financeiros externos e do cumprimento do plano de reestruturação financeira 
contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. Desta forma, a informação 
financeira não inclui qualquer ajustamento inerente à possibilidade de se vir a constatar que o 
pressuposto da continuidade não foi apropriado. Adicionalmente, por se encontrar perdida 
metade do capital social, o Conselho de Administração deverá efetuar os procedimentos descritos 
no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata no relatório de gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a 
situação financeira do Emitente e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos. 

O Emitente tem responsabilidade pelos contratos de financiamento com 
empresas do Grupo Sporting, pelo que o incumprimento das obrigações 
das entidades do Grupo Sporting ao abrigo dos respetivos contratos de 
financiamento poderá ter um impacto financeiro adverso no Emitente 

O Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o SCP e 
outras entidades do Grupo Sporting, pelo cumprimento dos contratos de 
financiamento celebrados por estas entidades. Em caso de mora ou 
incumprimento das obrigações das entidades do Grupo Sporting ao abrigo dos 
respetivos contratos de financiamento, nos quais o Emitente é mutuária e garante, 
em particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento de juros, 
o Emitente pode ver-se obrigado a ter de cumprir com as obrigações das referidas 
entidades do Grupo Sporting para com os respetivos credores. À presente data, 
o Emitente nunca foi chamado a cumprir com as obrigações das entidades do 
Grupo Sporting. O valor das obrigações das referidas entidades do Grupo 
Sporting garantido ascende, com referência a 30 de setembro de 2018, a €72.949 
milhares. 

A atividade do Emitente está subordinada a sucessos de natureza 
desportiva 

A Sporting S.A.D. tem a sua atividade principal ligada à participação nas 
competições desportivas nacionais e internacionais de futebol profissional. A 
Sporting S.A.D. depende assim da existência dessas competições desportivas, da 
manutenção dos seus direitos de participação e da performance desportiva alcançada 
pela sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade de apuramento para 
as competições europeias, principalmente na UEFA Champions League. Por sua 
vez, a performance desportiva poderá ser afetada pela venda ou compra dos direitos 
desportivos de jogadores considerados essenciais para o rendimento da equipa 
do SCP. 

O desempenho desportivo tem um impacto considerável nos rendimentos e 
ganhos de exploração da Sporting S.A.D., designadamente os que estão 
dependentes das receitas resultantes das alienações de direitos de atletas, da 
participação da sua equipa de futebol nas competições europeias, designadamente 
na UEFA Champions League, e os provenientes de receitas de bilheteira e de 
bilhetes de época, entre outros. 

O Emitente está dependente da projeção mediática e desportiva do SCP 

Parte significativa dos proveitos de exploração da Sporting S.A.D. resulta de 
contratos de cedência dos direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol 
e de contratos publicitários os quais ascendem a €38.488 milhares no exercício de 
2017/2018 e a € 9.637 milhares no final no primeiro trimestre de 2018/2019, os 
quais representaram, respetivamente, cerca de 31,2% e 20,5% dos proveitos 
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operacionais do Emitente. Essas receitas estão dependentes da projeção 
mediática e desportiva da equipa principal de futebol bem como da capacidade 
negocial da Sporting S.A.D. face às entidades a quem sejam cedidos os direitos 
de exploração daquelas atividades. Adicionalmente, a Sporting S.A.D. está 
dependente da capacidade das contrapartes dos referidos contratos cumprirem 
com os pagamentos acordados e de, no limite, ser possível encontrar no mercado 
outras entidades que possam substituir aquelas. 

O Emitente está sujeito à execução do contrato de cessão dos direitos de 
transmissão televisiva dos jogos 

Por comunicado de 29 de dezembro de 2015, a Sporting, S.A.D informou o 
mercado que chegou aos seguintes acordos: 

1) com NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. um contrato para a cessão dos 
seguintes direitos: 

 direito de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da 
Equipa A de Futebol Sénior da Sporting S.A.D. e direito de exploração 
da publicidade estática e virtual do estádio José Alvalade pelo período 
de 10 épocas desportivas com início em 1 de julho de 2018; 

 direito de transmissão e distribuição do Canal Sporting TV, pelo período 
de 12 Épocas desportivas, com início em 1 de julho de 2017; 

 direito a ser o seu Principal Patrocinador, pelo período de 12 épocas e 
meia, com início a 1 de janeiro de 2016. 

2) com a PPTV – Publicidade de Portugal e televisão, S.A. um aditamento ao 
contrato atual pelo qual foram revistos os valores a pagar pelos direitos de 
transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol 
Sénior da Sporting S.A.D. e direito de exploração da publicidade estática e virtual 
do estádio José Alvalade para as épocas 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

As contrapartidas financeiras globais resultantes do valor dos contratos, incluindo 
as épocas 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, o referido no ponto 1 e o 
aditamento referido no ponto 2 ascendem ao montante de €515.000.000. 

À data de 30 de setembro de 2018, o montante global de receitas até final do 
contrato celebrado com a NOS ascende ao montante de €353,7 milhões, dos quais 
já foram descontados €44,1 milhões. Deste montante já descontado, €24,5 
milhões corresponde à época desportiva de 2018/2019 e €19,6 milhões 
corresponde à época desportiva de 2019/2020 representando, respetivamente, 
88% e 64% do total do contrato por época desportiva. Assim, a Sporting S.A.D. 
terá fluxos financeiros relevantes derivado deste contrato a partir do último 
trimestre da época desportiva 2019/2020. 

À data de 30 de setembro de 2018, foram cedidos, sem recurso, créditos futuros 
relativos aos proveitos do contrato de exploração dos direitos de transmissão 
televisiva celebrado com a NOS, que são registados como passivo e associados 
aos proveitos do contrato com a NOS nos prazos normais deste. Esses créditos 
correspondem a €11,0 milhões das receitas previstas no referido contrato 
referentes à época 2018/2019 e €3,5 milhões das receitas da época 2019/2020, 
totalizando um valor de €14,5 milhões dos quais a Sporting S.A.D. recebeu €13,7 
milhões. Por outro lado, foram cedidos, com recurso, créditos futuros relativos 
aos proveitos do contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva 
celebrado com a NOS, que são registados como passivo e associados aos 
proveitos do contrato com a NOS nos prazos normais deste. Esses créditos 
correspondem a €13,5 milhões das receitas previstas no referido contrato 
referentes à época 2018/2019 e €16,1 milhões das receitas da época 2019/2020, 
totalizando um valor de €29,6 milhões dos quais a Sporting S.A.D. recebeu €28,1 
milhões. 

Conforme anunciado pela Autoridade da Concorrência em 18 de maio de 2016 
(Comunicado 11/2016, disponível em www.concorrencia.pt), essa Autoridade 
limitou a duração dos contratos celebrados pela Controlinveste Media a um prazo 
máximo de três épocas desportivas consecutivas, na sequência de uma denúncia 
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da LPFP. 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 nos contratos 
identificados nos pontos 1) e 2) do presente parágrafo ou sequer iniciado qualquer 
procedimento de investigação com relação aos mesmos.  

O Emitente não consegue antever o efeito que qualquer medida que 
eventualmente possa vir a ser tomada pela Autoridade da Concorrência venha 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. 

O Emitente está sujeito às regras e diretrizes de Financial Fair Play 
emitidas pela UEFA 

Os principais critérios, promovidos pela UEFA, são: 

 a inexistência de dívidas vencidas e não pagas (i) a outros clubes ou sociedades 
desportivas no âmbito de transferências de direitos desportivos de jogadores, (ii) 
aos seus trabalhadores, incluindo aos jogadores, (iii) às autoridades tributárias e à 
Segurança Social; 

 que os eventuais défices entre despesas e receitas relevantes para a UEFA (que 
pressupõe a dedução dos investimentos na Formação, infraestruturas e apoios à 
comunidade, entre outros), designados por break-even, não poderão exceder um 
valor acumulado de 5 milhões de Euros (devendo ser consideradas para este efeito 
as três épocas anteriores), e apenas serão admissíveis se supridos mediante recurso 
aos acionistas ou a entidades relacionadas.  

O indicador do break-even tido em consideração para a avaliação na época 
2017/2018, que corresponde ao valor acumulado do break-even calculado nos 
últimos três exercícios -€22,26 milhões na época 2015/2016, €47,03 milhões na 
época 2016/2017 e -€8,92 milhões na época 2018/2019), ascende a um montante 
de €15,85 milhões, cumprindo com o estipulado pela UEFA. 

Caso o Emitente atinja uma diferença entre receitas e despesas acima de €5 
milhões e inferior a €30 milhões, ambos negativos, no período de monitorização 
entre 2016/2017 a 2018/2019, o Emitente poderá incorrer em sanções, salvo se 
de tais excessos forem inteiramente cobertos por contribuições de acionistas e/ou 
partes relacionadas. 

Caso o Emitente atinga uma diferença entre receitas e despesas relevantes para a 
UEFA superior a €30 milhões negativos, no período de monitorização entre 
2016/2017 a 2018/2019, o Emitente poderá incorrer em sanções, que poderão 
variar consoante o limiar de incumprimento, podendo ser negociadas mediante 
acordo entre o clube e a UEFA, designado por “Settlement Agreement” (ex. multa 
e redução do défice de forma progressiva durante um determinado período 
através da adoção de um conjunto de medidas negociadas). 

Atento o histórico do Emitente no incumprimento do Financial Fair Play no 
período de monitorização entre 2012/2013 e 2013/2014, no qual efetuou uma 
reestruturação financeira por o défice se encontrar em incumprimento no 
montante entre €5 milhões e €45 milhões negativos (limiar vigente à data), mais 
especificamente através do aumento de capital da Sporting S.A.D. por conversão 
de dívida da SAD à Holdimo, fusão da Sporting Património e Marketing na 
Sporting S.A.D. e emissão de €80 milhões de VMOC’s em ações da Sporting 
S.A.D., não pode excluir-se a hipótese de, em caso de incumprimento das regras 
de fair play financeiro, as sanções serem superiores devido à reincidência. 
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Está previsto um leque de sanções para o não cumprimento dos critérios do 
Financial Fair Play, que passa por (i) avisos, (ii) multas, (iii) retenção dos prémios 
atribuídos pela UEFA a, no limite, (iv) proibição de participar nas competições 
organizadas pela UEFA. 

No caso de a Sporting S.A.D. não cumprir os critérios do Financial Fair Play 
relativamente aos exercícios 2019/2020 e 2020/2021, esta ficará sujeita às sanções 
acima referidas, as quais poderão ter um impacto adverso na atividade da Sporting 
S.A.D.. 

O Emitente está dependente dos rendimentos e gastos com transações de 
jogadores de futebol devido à sua relevância  

Os rendimentos e gastos com transações de passes de jogadores da Sporting 
S.A.D. assumem um peso muito significativo nas contas de exploração da 
Sociedade, os quais ascendem a €31.472 milhares no exercício de 2017/2018 e a 
22.723 milhares no final do primeiro trimestre de 2018/2019, representando, 
respetivamente, cerca de 25,5% e 48,4% dos proveitos operacionais do Emitente. 
Esses valores estão dependentes da evolução do mercado de transferências de 
jogadores, da ocorrência de lesões nos jogadores, da capacidade da Sporting 
S.A.D. formar e desenvolver jogadores que consiga transferir e da manutenção de 
um enquadramento legal que permita a continuidade deste tipo de receitas nos 
níveis esperados. Adicionalmente, importa referir que nos últimos dois exercícios 
completos, ou seja, findos em 30 de junho de 2018 e 2017, a Sporting S.A.D. 
obteve mais de €130 milhões com rendimentos com transações de atletas. Este 
valor nos três meses findos em 30 de setembro de 2018 ascendeu a €26 milhões. 

Os contratos de financiamento preveem cláusulas de reembolso obrigatório 
antecipado dos créditos financeiros, incluindo mecanismos de afetação de parte 
das receitas decorrentes de vendas de direitos económicos de jogadores ao 
reembolso antecipado de dívida; em concreto, 50% do valor correspondente a 
“Excesso de Venda de Passes” deve ser afeto 30% ao reembolso da dívida 
bancária e 20% ao reforço das Contas Reserva (está em curso a renegociação do 
Acordo Quadro assinado em 2014 que poderá vir a alterar as percentagens a afetar 
ao reembolso da dívida bancária e ao reforço das Contas Reserva). Nos termos 
do Acordo Quadro entende-se por “Excesso de Venda de Passes” os montantes 
líquidos relativos a vendas de passes de jogadores, efetivamente recebidos em cada 
época desportiva que excederem o montante previsto a título de “Alienações”, 
para cada ano económico, no Caso Base (definido como o plano de negócios do 
Grupo SCP para os anos económicos de 2011/2012 a 2021/2022), montante este 
que era de € 8.000.000, no primeiro ano económico de vigência do Acordo 
Quadro (2011/2012), e que é de €8.825.000 no ano económico de 2018/2019. 

Incerteza na apreciação da justa causa no despedimento dos jogadores do 
Emitente e quantificação da respetiva indemnização 

Entre os dias 01 e 14 de junho de 2018 nove jogadores do plantel principal Rui 
Patrício, Daniel Podence, Gelson Martins, Bruno Fernandes, William Carvalho, 
Bas Dost, Rodrigo Battaglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão comunicaram à 
Sporting S.A.D. a resolução do respetivo contrato de trabalho desportivo 
invocando, para o efeito, justa causa.  

Posteriormente, os jogadores Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia 
recuaram na sua intenção de se desvincular da Sporting S.A.D. tendo, 
consequentemente, sido reintegrados no plantel principal da equipa de futebol 
em 10, 21 e 28 de julho de 2018, respetivamente. Adicionalmente, a 13 de julho 
de 2018 a Sporting S.A.D. acordou com o jogador William de Carvalho e o clube 
espanhol Real Bétis Balompié SAD que (i) o jogador e a Sporting S.A.D. 
renunciariam a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da 
resolução unilateral promovida por William de Carvalho, e (ii) a Sporting S.A.D. 
aceitaria a inscrição do jogador pelo Real Bétis Balompié SAD mediante o 
pagamento à Sporting S.A.D.de até €20.000.000, e mantendo a Sporting S.A.D. 
o direito a receber 25% dos montantes que o referido clube venha a receber em 
caso de transferência futura do mesmo jogador. Relativamente ao jogador Rui 
Patrício, foi alcançado, a 31 de outubro de 2018, acordo com o jogador e o 
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Wolverhampton Wanderers Football Club, consistindo no pagamento por este 
último clube à Sporting S.A.D. do montante de €18.000.000,00 em contrapartida 
da renúncia pela Sporting S.A.D. e por Rui Patrício a quaisquer direitos de que 
pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo dito 
jogador.  

Em relação aos jogadores Daniel Podence, Gelson Martins, Ruben Ribeiro e 
Rafael Leão relativamente aos quais subsiste o litígio, encontram-se pendentes 
ações junto da FIFA e do Tribunal Arbitral do Desporto que têm por objeto a 
apreciação da procedência da justa causa invocada e, bem assim, a determinação 
da eventual indemnização.  

É convicção do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. que os factos 
alegados como integradores da justa causa invocada pelos referidos jogadores nas 
respetivas resoluções unilaterais são improcedentes. Na hipótese de as instâncias 
competentes declararem verificada a justa causa para a resolução unilateral 
operada pelos jogadores, a Sporting S.A.D. poderá ser condenada no pagamento 
de indemnizações no valor das retribuições que seriam devidas a cada um dos 
jogadores se os respectivos contratos de trabalho tivessem cessado no seu termo 
(deduzido dos valores auferidos pelo jogador em causa ao abrigo do contrato com 
o seu novo clube durante o período restante do contrato resolvido). Atendendo 
ao tempo remanescente de contrato e à retribuição auferida pelos referidos quatro 
jogadores em relação aos quais subsiste o litígio, no cenário de procedência da 
justa causa invocada as indemnizações correspondentes poderiam ascender a 
cerca de €6,8 milhões, que se traduz no valor peticionado pelos jogadores, 
incluindo danos e potenciais juros. 

A atividade do Emitente pressupõe a manutenção de uma relação 
privilegiada com o SCP e qualquer alteração desta situação poderá afetar 
significativamente a atividade do Emitente 

Com referência à data de 30 de setembro de 2018, o SCP detém atualmente, direta 
ou indiretamente, mais de 50% do capital social da Sporting S.A.D., detendo, 
diretamente 17.859.359 ações da categoria A, às quais são inerentes direitos 
especiais, e indiretamente (conforme cálculo nos termos do artigo 16.º do 
CódVM) 24.898.382 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas 
diretamente pela Sporting SGPS. Para além dos direitos de voto imputados por 
via da detenção destas ações, são também imputáveis ao SCP os direitos de voto 
de 1.124 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas pelos membros 
dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente, totalizando no conjunto 
24.899.506 ações da categoria B, controladas de forma indireta. 

O desenvolvimento da atividade principal da Sporting S.A.D. pressupõe a 
existência e manutenção da relação privilegiada com o SCP, consubstanciada não 
só na participação social maioritária (detida diretamente pelo SCP e indiretamente 
pela Sporting SGPS) como também na utilização da marca Sporting pela equipa 
de futebol profissional. Qualquer alteração destas situações poderá afetar 
significativamente o desenvolvimento da atividade normal do Emitente. 

A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 
VMOC que se vencem em dezembro de 2026, cujo reembolso se realizará 
exclusivamente através da conversão do respetivo valor nominal em novas ações 
da Sporting S.A.D. a emitir para o efeito, ao preço de conversão de €1. A 
composição acionista final da Sporting S.A.D. após o reembolso/conversão dos 
VMOC acima referidos dependerá da respetiva titularidade desta emissão de 
VMOC a essa data, pelo que, em resultado dessa conversão, poderão vir a 
verificar-se alterações relevantes nas participações qualificadas no capital social do 
Emitente. 

Em concreto, mantendo-se a atual titularidade das referidas emissões de VMOC 
o SCP passará a deter uma participação social, direta e indireta, de 
aproximadamente 21% da Sporting S.A.D..  

Os proveitos económicos podem variar significativamente em função da 
participação em competições europeias 
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O acesso à UEFA Champions League pode ser feito por apuramento direto, pré-
eliminatórias ou “play-off”. O tipo de apuramento depende da classificação dos 
clubes nacionais nas competições internas de cada país, o que possibilita um maior 
ou menor número de clube com acesso direto. Os prémios que os clubes ganham 
pela participação na UEFA Champions League dependem também da fase em que 
participam e dos resultados obtidos em cada uma dessas fases. O SCP, na época 
2017/18, disputou a fase de grupos da UEFA Champios League, tendo terminado 
o grupo em terceiro lugar o que não lhe permitiu a passagem à fase seguinte, e 
tendo obtido acesso à UEFA Europe League. Do ponto de vista financeiro, a 
disputa da fase de grupos da UEFA Champions League representou receitas no 
montante de 2 milhões de euros pela vitória no “play-off” de acesso, 12,7 milhões 
de euros pelo acesso à fase de Grupos e 3,5 milhões de euros pelas vitórias com 
o Olympiakos e empate com a Juventus aos quais acresce os valores de market 
pool a distribuir pela UEFA. Já na corrente época 2018/2019, o SCP encontra-se 
a disputar a fase de grupos da UEFA Europa League, tendo como adversários o 
Arsenal, Qarabag e Vorskla Poltava. Em termos financeiros, a participação na 
UEFA Europa League 2018/2019 representou a 30 de setembro de 2018, o 
montante total de €5,7 milhões, o que inclui o prémio de participação na fase de 
grupos e o valor de €570 milhares relativo à vitória caseira contra o Qarabag. 

A performance desportiva na UEFA Champions League e na Liga Europa tem 
um impacto muito significativo na performance financeira do Emitente, em 
virtude dos prémios atribuídos pela participação na UEFA Champions League e 
na Liga Europa e pela passagem das diferentes das fases das provas, não obstante 
não impactar a sustentabilidade financeira do Emitente. Com efeito, as receitas 
ascenderam a €21.686 milhares no exercício de 2017/2018, e que se reportam à 
participação na UEFA Champions League, e a €7.504 milhares nos primeiros três 
meses de 2018/2019, neste caso relativo à participação na Liga UEFA Europa 
League e ao surplus da UEFA Champions League 2017/2018, e os quais 
representaram, respetivamente, 17,6% e 15,98% dos proveitos operacionais do 
Emitente. Na presente época 2018/2019, o Emitente não teve acesso à fase de 
grupos da UEFA Champions League, pelo que não terá direito às receitas 
inerentes àquela participação, mas sim, da participação na UEFA Europa League. 

Os contratos de financiamento preveem cláusulas de reembolso obrigatório 
antecipado dos créditos financeiros, incluindo mecanismos de afetação de parte 
das receitas decorrentes da participação em competições europeias ao reembolso 
antecipado de dívida, em concreto, em caso de participação da Sporting S.A.D. na 
Champions League, está previsto que, por época desportiva, €5.000.000, serão 
afetos a reembolso da dívida bancária e €2.000.000 serão afetos a reforço das 
Contas Reserva (está em curso a renegociação do Acordo Quadro assinado em 
2014 que poderá vir a alterar as percentagens a afetar ao reembolso da dívida 
bancária e ao reforço das Contas Reserva). Em caso de participação na Liga 
Europa está prevista a afetação de €500.000 ao reembolso antecipado de dívida. 

Considerando a sua atual classificação na I Liga, e a fase prematura da competição, 
o Emitente não pode garantir que o SCP terá acesso à UEFA Champions League e 
UEFA Europa League nas edições referentes às épocas 2019/2020 e 2020/2021, 
respetivamente. No caso do Emitente não conseguir o acesso à UEFA Champions 
League e UEFA Europa League, este não terá acesso às receitas inerentes à mesma 
e tal situação poderá ter um impacto financeiro adverso no Emitente. 

A alienação de passes dos jogadores está sujeita a variações nas tendências 
do mercado de transferências 

A Sporting S.A.D., tal como previsto na atividade das S.A.D.s, procede 
regularmente à alienação de “passes” dos seus jogadores. Na aquisição de cada 
jogador, não há garantias de que o valor de uma potencial alienação corresponda 
ao seu justo valor ou sequer que existam compradores interessados em adquirir o 
“passe” de um determinado jogador. 

O Emitente está sujeito a riscos conjunturais de âmbito nacional e 
internacional 
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Para além dos riscos próprios da atividade já mencionados, a Sporting S.A.D. está 
sujeita aos demais riscos a que as restantes atividades se encontram sujeitas como 
sejam os decorrentes da conjuntura económica e financeira, nacional e 
internacional, e eventuais alterações legislativas que ocorram no plano nacional, 
ou internacional, com repercussões a nível interno, que poderão determinar 
efeitos negativos na atividade e rentabilidade dos negócios da Sporting S.A.D.. 

Riscos Financeiros 

Risco de Incumprimento das Obrigações 

O pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações encontra-
se sujeito à capacidade financeira do Emitente. Assim, caso o Emitente não 
disponha de capacidade ou meios financeiros, não será reembolsado o capital 
investido e não serão efetuados pagamentos dos juros. 

A garantia geral do cumprimento das obrigações do Emitente resultantes da 
emissão (i.e.o património atual e as receitas futuras) encontra-se em grande 
medida limitada em função: (i) da vinculação do Emitente ao reembolso 
antecipado dos créditos financeiros e ao reforço das Contas Reserva, com 
montantes decorrentes de determinadas receitas conforme acordado no âmbito 
da Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting; (ii) da 
constituição e promessa de garantias sobre o património e receitas do Emitente, 
nomeadamente da cessão com escopo de garantia de todos os créditos presentes 
e futuros de que é ou venha a ser titular relativamente aos seguros, segunda 
hipoteca sobre o direito de superfície detido pela Sociedade sobre as frações 
autónomas “A” e “B” do prédio urbano situado na Rua Dr. Fernando da 
Fonseca, em Lisboa, freguesia do Lumiar, descrito na CRP de Lisboa sob o nº 
2440, que correspondem, respetivamente, ao Estádio José Alvalade e ao Edifício 
Multidesportivo, constituição de penhor de primeiro grau sobre créditos 
resultantes da exploração de Direito de Patrocínio, Direitos Televisivos e sobre 
créditos resultantes de quaisquer Contratos Relevantes e da cessão com escopo 
de garantia de todos os “créditos de passes” de jogadores e (iii) dos créditos 
futuros cedidos, sem recurso, relativos aos proveitos do contrato de exploração 
dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS. Em face do exposto, 
o reembolso das Obrigações ou o pagamento de juros em caso de insuficiência 
de liquidez (em função de eventual incumprimento em cadeia, em virtude das 
cláusulas de cross default nos Contratos Financeiros) encontram-se subordinadas 
ao pagamento das dívidas garantidas. 

Risco de Liquidez 

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade para 
liquidar ou cumprir as obrigações no prazo estipulado e a um preço razoável. A 
30 de setembro de 2018, o passivo corrente é superior ao ativo corrente em cerca 
de €137 milhões que será monitorizado pela Sporting S.A.D.. Registou-se uma 
redução da dívida financeira desde junho de 2017 (€135 milhões) para setembro 
de 2018 (€118 milhões). 

A gestão do risco de liquidez da Sporting S.A.D. é realizada com base nos 
compromissos celebrados com os seus devedores e credores, tentando, sempre 
que possível, adequar os cash flows entre os seus ativos e passivos de forma a 
encontrar um equilíbrio entre recebimentos e pagamentos. A Sporting S.A.D. tem 
como política a aplicação de excedentes de tesouraria sempre tendo presente o 
binómio baixo risco vs. máximo retorno possível e, tendo sempre presente a 
adequação dos prazos de aplicação de liquidez excedentária às suas necessidades 
de atividade operacional, por forma a garantir liquidez sempre que necessário. A 
Sporting S.A.D. tem um planeamento de tesouraria semanal que é monitorizado 
com a mesma regularidade. 

Risco de Refinanciamento 

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao reembolso do empréstimo 
obrigacionista denominado “Sporting SAD 2015-2018”, no montante de 
€30.000.000, que se vence em 26 de novembro de 2018 e ao financiamento da 
atividade corrente da Sporting S.A.D.. No caso de subscrição incompleta, ou seja, 
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no caso de a procura não atingir o montante das Obrigações disponíveis, o 
montante da emissão ficará limitado ao montante das subscrições recolhidas e 
devidamente validadas e a Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações 
objeto de ordens de subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de 
Obrigações não será realizada caso o valor nominal agregado das Obrigações 
subscritas não perfaça €15.000.000, o que constitui um fator de risco ao reembolso 
do referido empréstimo obrigacionista denominado, “Sporting SAD 2015/2018”. 
O eventual aumento do valor da atual emissão (que pode ir até €60.000.000 de 
acordo com o deliberado na Assembleia Geral de 11 de maio de 2018) implica um 
maior risco de refinanciamento para o futuro reembolso, uma vez que o montante 
a reembolsar seria superior. 

Os contratos de financiamento preveem um conjunto de obrigações gerais de 
ação, de omissão e de prestação de informação aos Bancos, bem como cláusulas 
de reembolso obrigatório antecipado dos créditos financeiros. Em caso de 
incumprimento pela Sporting S.A.D. das obrigações assumidas nos contratos de 
financiamento os Bancos dispõem da faculdade de declarar vencidos 
antecipadamente os créditos financeiros. Acresce que o incumprimento pela 
Sporting S.A.D. das obrigações assumidas nos contratos de financiamento 
concede igualmente aos Bancos a faculdade de exercer opções de conversão dos 
VMOC, nos prazos estabelecidos nas respetivas condições de emissão. Refira-se 
ainda que, a Sporting S.A.D. acordou com os Bancos, no âmbito do plano de 
reestruturação financeira implementado em 2014, um plano de negócios para o 
período que decorrerá entre os exercícios de 2014/2015 e 2021/2022, do qual 
resultam mecanismos de cash sweep para a afetação ao reembolso antecipado de 
dívida de parte das receitas com eventuais participações nas competições 
europeias e vendas de jogadores, e do excesso de cash flow existente no final do 
exercício face às estimativas do Emitente, constituindo incumprimento do plano 
de negócios, os desvios negativos ao cash flow disponível antes do serviço da 
dívida superiores a 5% do mesmo. Não obstante o referido, a Sporting S.A.D. 
entende que deste conjunto de obrigações não resultam restrições materiais à 
normal gestão operacional e financeira da sociedade. 

De notar que o Emitente tem vindo a recorrer à emissão de novos empréstimos 
obrigacionistas com o intuito de reembolsar empréstimos obrigacionistas 
anteriores, tal como ocorreu no exercício 2014/2015 com o empréstimo 
obrigacionista “Sporting SAD 2015/2018”, cujo produto líquido foi usado para 
reembolsar o empréstimo intercalar concedido para liquidação do empréstimo 
obrigacionista “Sporting SAD 2011/2014”, no montante de €20.000.000. 

Todos estes fatores, incluindo a capacidade de colocação de futuros empréstimos 
obrigacionistas, poderão vir a comprometer a capacidade da Sporting S.A.D. de 
financiar a sua atividade corrente e eventuais investimentos futuros e/ou de 
assegurar o refinanciamento de operações que, entretanto, se vençam em 
condições de remuneração por si consideradas adequadas, nomeadamente esta 
emissão de Obrigações. 

O Emitente encontra-se exposto ao desempenho financeiro de entidades 
do Grupo Sporting 

Existem saldos líquidos a receber com entidades relacionadas com o Grupo 
Sporting que ascendiam a €8.057 milhares a 30 de setembro de 2018. O não 
pagamento por parte das entidades relacionadas com o Grupo Sporting poderá 
ter um impacto financeiro adverso no Emitente. 

Risco Taxa de Juro de financiamentos a taxa variável 

O risco taxa de juro, é essencialmente, resultante de endividamento indexado a 
taxas de juro variáveis, expondo a Sporting S.A.D. ao risco de variabilidade dos 
fluxos de caixa resultante da alteração das taxas de mercado. 

Os financiamentos obtidos a taxas de juro fixas expõem a Sporting S.A.D. ao 
risco de variação do justo valor desses instrumentos pela alteração das taxas de 
mercado. 
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À data de 30 de setembro de 2018, dos financiamentos contratados, pela Sporting 
S.A.D., aproximadamente 45,99% estão sujeitos a taxa variável e 54,01% a taxa 
fixa. 

Havendo excedentes de liquidez, é efetuado parcialmente um hedging natural de 
cash-flows, dado que os montantes excedentes são aplicados e remunerados a taxa 
de juro também ela variável. 

Apesar de o risco de taxa de juro ser significativo, a Sporting S.A.D., nos exercícios 
2016/2017 e 2017/2018, não utilizou instrumentos derivados para efeitos de 
cobertura deste risco. As suas operações são contratadas com base nas 
necessidades de financiamento da sua atividade. 

Risco de Taxa de Câmbio em operações de compra e venda de passes de 
jogadores 

Na sua atividade operacional, a Sporting S.A.D. realiza algumas transações 
expressas em outras moedas que não Euro, nomeadamente transações de 
“passes” de jogadores. As transações em moeda estrangeira são raras e de muito 
curto prazo, pelo que não se encontra implementado um processo formal de 
gestão deste risco.  

Risco de Créditos concedidos e Perdas por Imparidade 

O risco de crédito da Sporting S.A.D. está maioritariamente associado às contas a 
receber decorrentes da venda de “passes” de jogadores e outras transações 
relacionadas com a sua atividade, nomeadamente venda de direitos de 
transmissões televisivas, publicidade e patrocínios diversos. O risco de crédito 
refere-se ao risco da contraparte incumprir com as suas obrigações contratuais, 
resultando numa perda para a Sociedade. O Grupo Sporting não considera existir 
risco de crédito significativo com alguma entidade em particular, ou com algum 
grupo de entidades com características semelhantes, na medida em que as contas 
a receber estão repartidas por diversos clientes e diferentes áreas geográficas. O 
Grupo Sporting procura obter garantias de crédito, sempre que a situação 
financeira do cliente assim o recomende. Para os clientes em que o risco de 
crédito, ou o montante da conta a receber, o justifique, essas garantias 
consubstanciam-se em garantias bancárias. 

A 30 de setembro de 2018, e a 30 de junho de 2018, o Grupo Sporting considera 
que não existe a necessidade de registo de perdas por imparidade adicionais para 
além dos montantes registados e evidenciados nos Relatórios e Contas relativos 
aos primeiros três meses do exercício de 2018/2019 e ao exercício 2017/2018. 

Ausência de notação de risco 

A Sporting S.A.D. não dispõe de notação de risco (rating), não tendo também 
sido solicitada notação de risco para a presente emissão de Obrigações. Tal 
situação poderá dificultar a avaliação, por parte dos investidores, do risco do 
investimento nas Obrigações. 

Riscos relativos a processos judiciais 

À data de 30 de setembro de 2018, existem processos judiciais intentados contra 
a Sporting S.A.D. e intentados pela Sporting S.A.D. contra terceiros, relacionados 
com a sua gestão corrente e com o regular desenvolvimento do seu objeto social 
que são susceptíveis de virem a ter um impato significativo na situação financeira 
ou na rentabilidade do Emitente.  

Processos Crime 

Alcochete 
No dia 15 de maio de 2018, a Academia Sporting, em Alcochete, foi invadida por 
um grupo de várias dezenas de indivíduos que causaram danos nas instalações e 
agrediram jogadores e funcionários da Sporting S.A.D.. A Sporting S.A.D. 
apresentou queixa crime contra incertos, tendo requerido a sua admissão como 
Assistente no processo. O procedimento criminal encontra-se na fase de 
inquérito, tendo, cerca de quatro dezenas dos referidos indivíduos, entre os quais 



33 
 

um ex-funcionário da Sporting S.A.D., sido indiciados pela prática dos crimes 
terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e 
dano com violência e sujeitos à medida de coação mais gravosa - a prisão 
preventiva. Nem o SCP, nem a Sporting S.A.D., nem qualquer membro dos 
respetivos órgãos sociais foram constituídos arguidos. À data deste Prospeto não 
é possível antecipar os impactos desportivos ou económicos que este processo 
possa provocar no Emitente. 
Cashball 
Encontra-se presentemente em fase de inquérito a investigação criminal 
conhecida por “operação cashball”, no âmbito da qual, em maio de 2018, os 
postos de trabalho de dois funcionários da Sporting S.A.D. foram alvo de buscas. 
Nem o SCP, nem a Sporting S.A.D., nem qualquer membro dos respetivos órgãos 
sociais foram constituídos arguidos. À data deste Prospeto não é possível 
antecipar os impactos desportivos ou económicos que este processo possa 
provocar no Emitente. 

D.3 Principais 
riscos 
específicos dos 
valores 
mobiliários 

Risco de inadequação das Obrigações ao perfil do investidor 

As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os 
investidores. Para cada potencial investidor nas Obrigações que são classificadas 
como um instrumento financeiro não complexo, deve o banco avaliar a adequação 
do investimento, tendo em atenção as características e as circunstâncias do cliente, 
exceto se comprovadamente estiverem preenchidas as condições cumulativas para 
se tratar de uma mera execução de ordem. Além disso, cada investidor deverá ter 
em conta as suas próprias condições, bem como os riscos do Emitente, a liquidez 
dos valores mobiliários e os riscos de mercado dos mesmos.  

A Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou Representante comum dos 
Obrigacionistas pode tomar decisões que vinculam todos os 
Obrigacionistas, com base em determinadas maiorias, e que podem afetar 
os interesses em geral dos Obrigacionistas 

De acordo com as normas aplicáveis à convocação de Assembleias de 
Obrigacionistas, a tomada de decisões com base em certas maiorias vincula todos 
os Obrigacionistas, incluindo os que não tenham participado nem votado numa 
determinada assembleia e os que tenham votado em sentido contrário à 
deliberação aprovada. 

Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos 
pagos aos Obrigacionistas não residentes, no caso destes não cumprirem 
determinados requisitos 

Nos termos do Decreto-lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à 
data em vigor, os juros e outros rendimentos de capitais pagos aos Obrigacionistas 
pessoas singulares e pessoas coletivas não residentes e sem estabelecimento 
estável em Portugal (com exceção das pessoas ou entidades domiciliadas em 
jurisdição de tributação privilegiada nos termos da Portaria n.º 150/2004, de 13 
de fevereiro, atualizada à data em vigor, com a quais não esteja em vigor com 
Portugal: (i) um acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal ou 
(ii) uma convenção para evitar a dupla tributação internacional) e as mais-valias 
resultantes da alienação de Obrigações detidas por Obrigacionistas pessoas 
singulares e pessoas coletivas não residentes e sem estabelecimento estável em 
Portugal estarão isentos de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares 
(“IRS”) e de pessoas coletivas (“IRC”) em Portugal, desde que sejam cumpridas 
todas as devidas formalidades, designadamente a prova de não residência dos 
beneficiários dos rendimentos e a informação relativa às Obrigações e aos 
beneficiários dos rendimentos, conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 
193/2005.  

Na falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos 
legalmente exigíveis para a comprovação da qualidade de não residente do 
beneficiário dos rendimentos decorrentes das Obrigações e consequente aplicação 
da isenção de IRS ou IRC prevista no Decreto-Lei n.º 193/2005, as entidades 
registadoras diretas (isto é, os intermediários financeiros com contas de controlo 
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na CVM) terão de proceder à retenção na fonte à taxa de 25%, 28% ou 35%, 
consoante os casos. 

O Emitente não assume a obrigação de pagamento de montantes adicionais aos 
Obrigacionistas não residentes, caso venha a ser aplicável retenção na fonte nos 
pagamentos devidos, em resultado da falta de entrega, entrega fora de prazo ou 
entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis para a comprovação da 
qualidade de não residente do beneficiário dos rendimentos das Obrigações. 

Risco de alterações no enquadramento jurídico-fiscal das Obrigações que 
possam ter efeito adverso nas Obrigações 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal 
(incluindo fiscal) regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas 
aplicáveis, que possa ter algum tipo de efeito adverso nas Obrigações ou nos 
direitos e obrigações do Emitente e/ou dos investidores. 

Risco de ausência de liquidez do mercado onde as Obrigações estarão 
admitidas à negociação 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações no Euronext Lisbon, pelo 
que os investidores poderão transacioná-las em mercado após a data de admissão 
à negociação. A admissão à negociação não garante, por si só, uma efetiva liquidez 
das Obrigações. Até ao respetivo reembolso, as Obrigações poderão ser 
transacionadas em mercado secundário, nomeadamente em bolsa, caso a 
respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente. As transações 
em mercado secundário estarão dependentes da liquidez desse mercado, podendo 
ser realizadas transações abaixo do valor de efetiva subscrição das Obrigações. As 
Obrigações não têm um mercado estabelecido na data da sua emissão. Se tal 
mercado não se desenvolver (ou, desenvolvendo-se, se não possuir um elevado 
nível de liquidez), os Obrigacionistas poderão não ter a possibilidade de alienar 
as Obrigações com facilidade ou a preços que lhes permitam recuperar os valores 
investidos ou realizar um ganho comparável a investimentos similares que tenham 
realizado em mercado secundário. Os investidores devem estar preparados para 
manter as Obrigações em carteira até à respetiva data de vencimento. 

Risco de variações cambiais no caso dos investimentos financeiros de um 
Obrigacionista estarem denominados noutra moeda, na medida em que o 
pagamento do capital e juros das Obrigações será realizado em Euros. 

Adicionalmente, a Sporting S.A.D. pagará o capital e juros relativos às Obrigações 
em Euros, o que coloca certos riscos às conversões cambiais, caso os 
investimentos financeiros de um Obrigacionista sejam denominados noutra 
moeda (a “Moeda do Investidor”). Tais riscos incluem o risco de as taxas de 
câmbio sofrerem alterações significativas (incluindo devido à depreciação do Euro 
ou à reavaliação da Moeda do Investidor) e o risco de as autoridades com 
jurisdição sobre a Moeda do Investidor ou sobre o Euro poderem impor ou 
modificar controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do Investidor face ao 
Euro fará decrescer (i) o rendimento equivalente das Obrigações em Euros, (ii) o 
capital equivalente das Obrigações em Euros e (iii) o valor de mercado das 
Obrigações em Euros. Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em 
causa poderão impor (como já aconteceu no passado) controlos de câmbio 
suscetíveis de afetar adversamente uma taxa de câmbio aplicável. Em 
consequência, os investidores poderão receber um capital ou juro inferior ao 
esperado ou nem vir a receber capital ou juro. 

Eventuais alterações nas taxas de juro de mercado (designadamente a 
Euribor) poderão afetar negativamente o valor das Obrigações 

O juro das Obrigações é calculado à taxa fixa. Em conformidade, o investimento 
nas Obrigações envolve o risco de as modificações subsequentes nas taxas de juro 
de mercado, poderem afetar negativamente o valor das Obrigações. Em 
particular, se as taxas de juro de mercado (designadamente a Euribor) subirem, 
então será expectável que o valor de mercado das Obrigações desça. 
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As Obrigações poderão acarretar custos para os investidores, 
nomeadamente custos de manutenção das contas onde aquelas estarão 
registadas  

Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, 
podem existir custos de manutenção das contas onde estarão registadas as 
Obrigações que sejam subscritas no âmbito da Oferta. À subscrição das 
Obrigações estarão associadas outras despesas e comissões, pelo que o subscritor 
poderá, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário 
financeiro a simulação dos custos do investimento que pretende efetuar, por 
forma a obter a taxa interna de rentabilidade do mesmo. O investidor deve tomar 
em consideração essa informação antes de investir, nomeadamente calculando os 
impactos negativos que as comissões devidas ao custodiante podem ter na 
rendibilidade do investimento (para pequenos montantes investidos esse 
investimento pode nem sequer ser rentável). 

Secção E – Oferta 

E.2.b Motivos da 
Oferta, 
afetação das 
receitas e 
montante 
líquido 
estimado das 
receitas 

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao reembolso do empréstimo 
obrigacionista denominado “Sporting SAD 2015-2018”, no montante de 
€30.000.000, que se vence em 26 de novembro de 2018 e ao financiamento da 
atividade corrente da Sporting S.A.D..  

Em caso de subscrição incompleta da Oferta, a Sporting S.A.D. diligenciará junto 
das suas fontes habituais de financiamento com vista a obter os recursos 
necessários para cumprimento dos seus objetivos, designadamente mediante 
financiamento bancário. Para efeitos do reembolso do empréstimo obrigacionista 
denominado “Sporting SAD 2015-2018”, a Sporting S.A.D. tem já garantidos 
fundos próprios decorrentes da sua atividade operacional, no valor de 
€15.000.000. 

Na hipótese de a Oferta ser integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da 
operação será de €30.000.000, o qual poderá ser aumentado, por opção do 
Emitente, até ao dia 16 de novembro de 2018, inclusive (e, nesse caso, será 
publicada adenda aos subscritores no website da CMVM e nos demais locais 
onde o Prospeto esteja disponível). 

O montante líquido da Oferta corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido 
das despesas e comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador 
Global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, e das 
despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão 
suportadas pela Sporting S.A.D., ou seja €28.778.000. No referido montante 
líquido está refletido um valor estimado máximo de €1.092.000 de comissões, 
incluindo as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador 
Global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, valor 
que inclui os impostos aplicáveis e um valor aproximado de €130.000 de outros 
custos associados à Oferta a pagar pela Sporting S.A.D.. 

E.3 Termos e 
condições da 
Oferta 

A presente Oferta é uma oferta pública de subscrição dirigida ao público em 
geral, tendo por objeto um máximo de 6.000.000 Obrigações, com o valor 
nominal de €5 por cada Obrigação, perfazendo um montante inicial máximo de 
€30.000.000, o qual poderá ser aumentado, por opção do Emitente, até ao dia 16 
de novembro de 2018, inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda ao 
Prospeto no website da CMVM e nos demais locais em que o Prospeto se encontre 
disponível). 

O preço de subscrição das Obrigações é de €5 por cada Obrigação. 

As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um montante mínimo de 
€100, correspondente a 20 Obrigações e, a partir desse montante mínimo, devem 
ser expressas em múltiplos de €5 (1 Obrigação). O montante máximo de 
Obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado ao montante 
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máximo das Obrigações disponíveis para subscrição e ao processo de rateio 
descrito abaixo. 

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações será integral e efetuado 
por débito em conta no dia 26 de novembro de 2018, não obstante o respetivo 
intermediário financeiro poder exigir de cada subscritor, no momento em que 
procede à entrega da ordem de subscrição, o provisionamento da sua conta junto 
do intermediário financeiro a quem entregar a respetiva ordem de subscrição. 

Os subscritores suportarão ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados 
pelo intermediário financeiro onde sejam entregues as ordens de subscrição. 

As despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente comissões 
bancárias, serão integralmente pagas mediante débito em conta, no momento da 
liquidação financeira da Oferta, sem prejuízo de o intermediário financeiro em 
que seja apresentada a ordem de subscrição poder exigir o provisionamento do 
respetivo montante no momento da receção da ordem de subscrição. 

O preçário das comissões cobradas pelos intermediários financeiros está 
disponível no website da CMVM, em www.cmvm.pt. 

As Obrigações são nominativas e escriturais, exclusivamente materializadas pela 
inscrição em contas abertas em nome dos respetivos titulares, de acordo com as 
disposições legais em vigor. 

A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Interbolsa, com sede 
na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto. 

No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso de a procura não atingir o 
montante das Obrigações disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao 
montante das subscrições recolhidas e devidamente validadas. Nessa situação, a 
Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações objeto de ordens de 
subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não será 
realizada caso o valor nominal agregado das Obrigações subscritas não perfaça 
€15.000.000. 

Se a procura for superior ao montante máximo das Obrigações objeto da Oferta, 
proceder-se-á a rateio das mesmas, de acordo com a aplicação sucessiva, 
enquanto existirem Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: 

(i) atribuição de €1.000 em Obrigações (correspondente a 200 Obrigações) a 
cada ordem de subscrição (ou do montante de Obrigações solicitado, no 
caso de este ser inferior a €1.000). No caso de o montante de Obrigações 
disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as 
ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de 
centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade 
de circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo 
dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no 
dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, 
inicial ou alterado por opção do Emitente, serão sorteadas as ordens de 
subscrição a serem satisfeitas; 

(ii) atribuição do montante restante solicitado das Obrigações em cada ordem 
de subscrição de acordo com a respetiva data em que deram entrada no 
sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às 
que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de 
circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo dia 
útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia 
útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, 
inicial ou alterado por opção do Emitente, será atribuído um montante de 
Obrigações adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva 
ordem de subscrição, e não satisfeita pela aplicação do critério anterior, em 
lotes de €5 da emissão (correspondente a 1 Obrigação), com 
arredondamento por defeito; 

(iii) atribuição sucessiva de mais €5 da emissão (correspondente a 1 Obrigação) 
às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais 

http://www.cmvm.pt/
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próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de €5 da emissão 
(correspondente a 1 Obrigação). No caso de o montante de Obrigações 
disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as 
ordens de subscrição a serem satisfeitas. 

De seguida apresenta-se o calendário da Oferta:  

Data e hora Evento 

12 de novembro de 2018 às 8h30 Data de início do período de subscrição 

16 de novembro de 2018 Data limite para o Emitente aumentar o 
montante global da Emissão 

20 de novembro de 2018 às 
15h00 

Data limite para revogação e/ou alteração 
das ordens de subscrição 

22 de novembro de 2018 às 
15h00 

Fim do período de subscrição 

22 de novembro de 2018 às 
16h30 

Fim do período de transmissão de ordens 
à Euronext por parte dos intermediários 
financeiros 

23 de novembro de 2018 Apuramento dos resultados pela 
Euronext em sessão especial de mercado 
regulamentado e divulgação dos 
resultados da Oferta 

26 de novembro de 2018 Liquidação física e financeira da Emissão, 
subscrição das Obrigações e respectiva 
admissão à negociação5 

Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e 
apurados pela Euronext, sendo publicados no boletim de cotações da Euronext 
e divulgados no website da CMVM (sistema de difusão de informação) em 
www.cmvm.pt no dia 23 de novembro de 2018, salvo eventuais adiamentos ao 
calendário da Oferta que sejam comunicados ao público. 

A liquidação física e financeira da Oferta e a emissão das Obrigações ocorrerá no 
2.º dia útil após a divulgação dos resultados da Oferta, isto é, no dia 26 de 
novembro de 2018, data a partir da qual se inicia a contagem de juros. 

O Agente Pagador encarregue do serviço financeiro relativo às Obrigações é o 
Novo Banco, S.A.. 

E.4 Interesses 
significativos 
para a Oferta e 
situações de 
conflito de 
interesses 

O Coordenador Global, na qualidade de intermediário financeiro responsável 
pela organização e montagem da presente Oferta e os membros do Sindicato de 
Colocação na qualidade de intermediários financeiros responsáveis por 
desenvolver os melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações 
objeto da Oferta, têm um interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título 
de remuneração pela prestação daqueles serviços. Dada a natureza da Oferta, 
não existem situações de conflito de interesses, de pessoas singulares e coletivas 
envolvidas na Oferta. 

E.7 Despesas 
estimadas 
cobradas ao 
investidor pelo 
Emitente 

A Sporting S.A.D., enquanto Emitente, não cobrará quaisquer despesas aos 
subscritores. Contudo, sobre o preço de subscrição das Obrigações poderão 
recair comissões ou outros encargos a pagar pelos subscritores aos 
intermediários financeiros, os quais constam dos preçários destes disponíveis no 
sítio da CMVM na Internet em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser 
indicados pela instituição financeira recetora das ordens de subscrição. 

As referidas despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente 
comissões bancárias, serão integralmente pagas mediante débito em conta, no 
momento da liquidação da subscrição das Obrigações, sem prejuízo de o 
intermediário financeiro em que seja apresentada a ordem de subscrição poder 
exigir o provisionamento do respetivo montante no momento da receção da 
ordem de subscrição. 

                                                      
5 A admissão à negociação sujeita a aprovação da Euronext Lisbon. 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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Podem também existir custos de manutenção das contas onde ficarão registadas 
as Obrigações que sejam subscritas no âmbito da Oferta bem como comissões 
sobre o pagamento de juros e de reembolso, as quais deverão também ser 
comunicadas ao investidor pelo intermediário financeiro. 

Os investidores poderão, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar a 
simulação dos custos do investimento que pretendem efetuar, obtendo assim a 
respetiva taxa interna de rentabilidade, junto de qualquer intermediário 
financeiro bem como consultar o preçário dos intermediários financeiros em 
www.cmvm.pt. 

O investidor deve tomar em consideração essa informação antes de investir, 
nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao 
intermediário financeiro custodiante podem ter na rendibilidade do investimento 
(para pequenos montantes investidos esse investimento pode nem sequer ser 
rentável). 

 

http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 2 – FATORES DE RISCO DO EMITENTE E DOS VALORES MOBILIÁRIOS A 
OFERECER E A ADMITIR  

Os potenciais investidores em Obrigações da Sporting S.A.D. deverão ponderar cuidadosamente os fatores 
de risco a seguir enunciados e demais informação e advertências contidas neste Prospeto antes de tomarem 
qualquer decisão de investimento.  

Os potenciais investidores deverão considerar que qualquer dos riscos que se destacam no Prospeto poderá 
ter um efeito substancial e negativo na atividade, resultados operacionais, situação financeira e perspetivas 
futuras do Grupo e, bem assim, podem ter um impacto sobre a capacidade do Emitente reembolsar e ou 
pagar os juros devidos ao abrigo da Emissão. 

O texto que se segue descreve alguns dos riscos mais significativos e suscetíveis de afetar a Sporting S.A.D.. 
Adicionalmente, os investidores deverão ter em conta que os riscos identificados no Prospeto não são os 
únicos a que a Sporting S.A.D. está sujeita, podendo existir outros riscos e incertezas, atualmente 
desconhecidos ou que o Emitente atualmente não considera relevantes e que, não obstante, poderão vir a 
tornar-se relevantes no futuro, com efeitos negativos na atividade, resultados operacionais, situação 
financeira, perspetivas futuras da Sporting S.A.D. ou capacidade desta para atingir os seus objetivos. 

A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à magnitude do seu impacto. 

Assim, os potenciais investidores em Obrigações da Sporting S.A.D. deverão consultar cuidadosamente a 
informação incluída no Prospeto ou nele incluída por remissão, nomeadamente os seguintes fatores de risco 
relativos à atividade do Emitente, e formar as suas próprias conclusões antes de tomarem qualquer decisão 
de investimento. 

2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente 

Deverão ser consideradas as informações relativas aos fatores de risco específicos da atividade do Emitente, 
nomeadamente: 

1. Os capitais próprios da Sporting S.A.D. têm vindo a ser negativos ou positivos com um valor 
próximo de zero 

O capital próprio da Sporting S.A.D. em 30 de junho de 2018, aprovado em Assembleia Geral realizada em 
30 de setembro de 2018, é de -€13.323.556. O capital próprio da Sporting S.A.D. de acordo com as 
demonstrações financeiras da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado) referentes ao 
primeiro trimestre do exercício de 2018/2019, findo em 30 de setembro de 2018 é de €549.361, face a um 
capital social de €67.000.000, pelo que são aplicáveis as disposições dos artigos 35.º e 171.º do CSC, 
traduzindo esta situação a perda de mais de metade do seu capital social, pelo que o Conselho de 
Administração deverá efetuar os procedimentos previstos nos referidos artigos. 

Nos termos do artigo 35.º do CSC “resultando das contas de exercício ou de contas intercalares, tal como elaboradas pelo 
órgão de administração, que metade do capital social se encontra perdido, ou havendo em qualquer momento fundadas razões 
para admitir que essa perda se verifica, devem os gerentes convocar de imediato a assembleia geral ou os administradores requerer 
prontamente a convocação da mesma, a fim de nela se informar os sócios da situação e de estes tomarem as medidas julgadas 
convenientes”. 

Na convocação da Assembleia Geral, o Conselho de Administração terá em conta as medidas que entender 
convenientes para o cumprimento da legislação aplicável, devendo ser feita referência, nomeadamente, à 
possibilidade de dissolução da sociedade; redução do capital social para montante não inferior ao capital 
próprio da sociedade nos termos legais aplicáveis e à realização pelos sócios de entradas para reforço da 
cobertura do capital. 

À presente data, o Conselho de Administração ainda não procedeu à convocação da Assembleia Geral nos 
termos do artigo 35.º do CSC, estando a ponderar a melhor forma de o fazer em cumprimento da legislação 
aplicável. 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 171º do CSC, as sociedades cujo capital próprio seja inferior a 
metade do capital social devem indicar o capital social, o montante do capital realizado e o montante do 
capital próprio segundo o último balanço aprovado em todos os contratos, correspondência, publicações, 
anúncios, sítios na Internet e de um modo geral em toda a atividade externa. 

Existe um desequilíbrio financeiro e económico, sendo o passivo corrente superior ao ativo corrente em 
cerca de €137 milhões a 30 de setembro de 2018, o que pode condicionar a atividade da Sporting S.A.D. e o 
cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 
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Historicamente o capital próprio da Sporting S.A.D. registou valores negativos, tendo no exercício de 
2016/2017 evoluído para uma situação líquida positiva, decorrente em larga medida da implementação de 
um processo de reestruturação financeira, aprovado em Assembleia Geral da Sociedade, de 23 de julho de 
2013, previamente aprovada em Assembleia Geral do SCP de 30 de junho de 2013, o qual permitiu à 
Sociedade elevar os seus capitais próprio, mas ainda insuficiente para ser superior a metade do capital social.  

No âmbito do plano de reestruturação financeira, a Sporting S.A.D. concretizou as seguintes medidas e 
operações, que contribuíram para o aumento dos capitais próprios da Sporting S.A.D.: 

• no dia 14 de novembro de 2014, a assinatura do Acordo Quadro de Reestruturação Financeira (o 
“Acordo Quadro”), que previa, de entre outras, o seguinte conjunto de medidas mais relevantes: 

(i) a renegociação dos termos e condições dos financiamentos bancários existentes mediante a 
contratação de novas linhas de financiamento; 

(ii) o reembolso dos saldos inter-grupo, designadamente da dívida do SCP à Sporting S.A.D. e à 
SPM;  

(iii) o aumento de capital da Sporting S.A.D. mediante conversão de dívida da S.A.D. à Holdimo e, 
bem assim, por novas entradas em dinheiro a efetuar por investidores externos, e 

(iv) a manifestação de disponibilidade do Millennium bcp e do Novo Banco, verificadas 
determinadas condições precedentes, para poderem vir a subscrever uma eventual nova emissão 
de VMOC da Sporting S.A.D., no montante global de €55.000.000,00. Tal subscrição ocorreria 
em termos e condições similares à emissão da Sporting S.A.D. de VMOC no montante de 
€80.000.000,00, com o ISIN PTSCPEZM0000. Para este efeito seria necessário o Emitente 
manifestar o seu interesse na referida emissão e seria necessário que em resultado da subscrição 
de tal emissão se verificasse, cumulativamente, o seguinte: (a) não resultasse o aumento da 
exposição financeira do Grupo Sporting perante cada um dos referidos bancos através de 
instrumentos de capital, (b) não resultasse qualquer redução de garantias ou de grau de cobertura 
das garantias constituídas em favor de cada um dos referidos bancos, e que (c) não existissem 
situações de incumprimento ou causas de vencimento antecipado das obrigações financeiras em 
curso; 

• no dia 21 de novembro de 2014, a outorga da escritura pública, e respetivo registo comercial, da fusão 
entre a SPM e a Sporting S.A.D.. A fusão implicou um aumento do capital social do Emitente no 
montante de €8.000.000, que, em consequência, passou de €39.000.000 para €47.000.000; 

• no dia 21 de novembro de 2014, a outorga da escritura pública de aumento de capital social em 
espécie, no montante de €20.000.000, realizado mediante a incorporação de um crédito de igual 
montante detido pela sociedade anónima com a firma Holdimo. O aumento de capital foi subscrito 
com a emissão de 20.000.000 de novas ações, com o valor nominal de €1 cada uma, tendo, em 
consequência, o capital social da Sociedade sido novamente aumentado de €47.000.000 para 
€67.000.000; 

• no dia 28 de novembro de 2014, a assinatura de um contrato de abertura de crédito entre o SCP, o 
Millennium bcp e o Novo Banco, no montante de até € 77.001.081,43, destinado a liquidar dívida do 
SCP à Sporting S.A.D., bem como a liquidar dívida do SCP e da Sporting S.A.D. perante os Bancos; 

• no dia 28 de novembro de 2014, a assinatura de um contrato de abertura de crédito entre a Sporting 
S.A.D., o Millennium bcp e o Novo Banco, no montante de até € 42.336.828, destinado a liquidar da 
dívida da Sporting S.A.D. aos Bancos;  

• no dia 28 de novembro de 2014, a assinatura de um contrato de locação financeira imobiliária da 
Academia Sporting entre a Sporting S.A.D. e o Millenniumbcp no montante €13.393.505,97, o qual 
se encontra garantido pelo referido contrato de garantias melhor descrito no fator de risco 5 infra; 

• no dia 16 de dezembro de 2014, a emissão de 80.000.000 de VMOC com o ISIN PTSCPEZM0000, 
escriturais e nominativos, ao valor nominal de €1 cada, com prazo de 12 anos, com preço de 
subscrição e preço de conversão de €1 cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 4%, devida 
sempre que existam resultados distribuíveis pela Sporting S.A.D. no exercício económico findo 
anterior à data de pagamento de juros, totalizando o montante de €80.000.000. Esta emissão foi 
efetuada mediante subscrição privada com realização em espécie, por conversão de créditos detidos 
sobre a Sporting S.A.D. pelo Novo Banco no montante de €24.000.000 e pelo Millennium bcp no 
montante de €56.000.000. O acionista SCP tem uma opção de compra sobre 44.000.000 VMOC, 
correspondente à soma de dois lotes de 22.000.000 VMOC, pertencente a cada um dos bancos, 
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emitidos no âmbito da emissão designada por “Valores Sporting 2014”, à qual foi atribuído o código 
ISIN PTSCPEZM0000, pelo preço variável máximo total de € 44.000.000, calculado pela média da 
cotação da ação da Sporting S.A.D. dos últimos seis meses anteriores ao exercício da opção com um 
limite de mais 20%. A opção de compra pode ser exercida um só vez durante o período do exercício 
da opção, que corresponde ao período com inicio no dia 1 de Julho de 2024 e termo no dia 31 de 
Dezembro de 2024. Não existem planos quanto ao exercício ou financiamento da opção de compra, 
não obstante o Acordo Quadro prever a utilização dos saldos das Contas Reserva (cuja proveniência 
vem descrita na definição deste conceito) para a aquisição de VMOC aos Bancos;  

• no dia 8 de janeiro de 2016, os titulares de VMOC designados por “Valores Sporting 2010”, com o 
ISIN PTSCP1ZM0001, emitidos pela Sporting S.A.D. em 14 de janeiro de 2011, aprovaram em 
Assembleia Geral a alteração das seguintes condições da emissão: 

(i) a substituição da então data única de conversão obrigatória pela previsão de duas datas 
alternativas: (a) o dia 17 de janeiro de 2016 (correspondente ao final do prazo de cinco anos, 
conforme aprovado na deliberação de emissão), como regra geral ou (b) o dia 26 de dezembro 
de 2026 (apenas para os titulares que, durante um prazo não inferior a cinco dias úteis de 
calendário prévios a 17 de janeiro de 2016, transmitissem ser essa a sua intenção ao 
intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC se encontrem registados); 

(ii) a alteração das condições de pagamento de juros. Deste modo, os VMOC passaram a atribuir 
o direito ao recebimento de juros à taxa anual nominal bruta e fixa de 4% condicionados à 
existência de lucros distribuíveis pela Sociedade. 

No seguimento da referida deliberação, os titulares de VMOC que optaram pela data de conversão 
obrigatória em 26 de dezembro de 2026, comunicaram a sua opção no período decorrente entre 11 
e 15 de janeiro de 2016 ao intermediário financeiro junto do qual se encontravam registados os 
VMOC. Em face das comunicações recebidas, foi exercido pelos respetivos titulares, em 17 de janeiro 
de 2016, o direito de conversão relativamente a 63.908 VMOC. Nos termos previstos na deliberação 
de emissão dos VMOC e, bem assim, do respetivo Prospeto, foram entregues pelo SCP àqueles que 
exerceram o direito de conversão 63.908 ações da Sporting S.A.D.; 

A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 VMOC, num total 
nominal de €135 milhões que se vencem em dezembro de 2026. À data de 30 de setembro de 2018 
e 30 de junho de 2018 o valor das VMOC que se encontra registado em capital próprio é de €127,9 
milhões. A diferença entre o valor nominal de €135 milhões e €127,9 milhões, ou seja, €7,1 milhões 
é relativa à componente de passivo do instrumento financeiro composto (neste caso as VMOC) que 
foi reconhecida inicialmente pelo valor atual dos pagamentos futuros de juros, descontados à taxa de 
juro de mercado aplicável a passivos similares. Subsequentemente, a componente de passivo do 
instrumento financeiro composto foi mensurada pelo seu custo amortizado, reconhecendo-se o custo 
dos juros em resultados, através do método de taxa de juro efetiva (ver nota 1.15 e 20 do Relatório e 
Contas da Sporting S.A.D. de 30 de junho de 2018). 

• em abril de 2018, a obtenção de um acordo de princípio entre a Emitente e os bancos Millenniumbcp 
e Novo Banco para a renegociação e alteração de alguns termos do Acordo Quadro, dos quais se 
passam a destacar aqueles mais significativos: 

(i) opção de compra das VMOCs – fixou-se um preço unitário correspondente a €0,30 por VMOC, 
passando a opção a abranger obrigatoriamente a totalidade das VMOCs detidos pelos Bancos 
(os “Valores Sporting 2010” de 55 milhões de Euros e os “Valores Sporting 2014” de 80 
milhões de Euros), sujeito à obrigação de utilização exclusiva dos saldos futuros das Contas 
Reserva para a aquisição de VMOC. Em caso de exercício da referida opção de compra da 
totalidade dos VMOC’s emitidas, o SCP passará a deter uma participação social, direta e 
indiretamente, de aproximadamente 88% da Sporting S.A.D.; 

(ii) reembolso obrigatório – alteração de diversas condições de reembolso obrigatório e reforço das 
Contas Reserva, nomeadamente: 

a)  redução da percentagem de afetação de fundos do “Excesso de venda de passes de 
jogadores” de 50% para 35%, na proporção de 17,5% ao reembolso antecipado 
obrigatório e 17,5% ao reforço das Contas Reserva;  

b) redução da percentagem do mecanismo de Cash sweep de 60% do CFDaSDP (Cash Flow 
Disponível após Serviço da Dívida Permitida) para 35%, a afetar na proporção de 17,5% 
ao reembolso antecipado obrigatório e 17,5% ao reforço das Contas Reserva; e 
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c) manutenção do total de 7 milhões de euros por participação na UEFA Champions League, 
mas alteração do reembolso obrigatório de 5 milhões de euros para €3,5 milhões e 
alteração de €2 milhões para €3,5 milhões o reforço das Contas Reserva. 

Contudo, a formalização do acordo de princípio e respetiva implementação foram suspensas na sequência 
das alterações nos órgãos sociais do Grupo Sporting. 
Nos termos do Acordo Quadro celebrado em novembro de 2014, encontram-se vencidas, desde as datas 
indicadas no quadro, as seguintes obrigações pecuniárias: 

 

O Millennium bcp e o Novo Banco encontram-se disponíveis para renegociar os termos do Acordo Quadro, 
tendo concedido, em novembro de 2018, um waiver (renúncia temporária) até final do ano para 
regularização das obrigações, pecuniárias e não pecuniárias pendentes, designadamente obrigações de 
reembolso antecipado dos créditos financeiros e de reforço das contas de reserva pendentes, data até à qual 
deverá estar concluída a renegociação e estar formalizada a respetiva alteração ao Acordo Quadro, sem 
todavia terem sido assumidos pelos Bancos quaisquer compromissos de resultado.  

Em caso de incumprimento, os Bancos têm a faculdade de acionar os mecanismos jurídicos previstos nos 
contratos de financiamento, previstos no fator de risco 3 do subcapítulo 2.2. Caso não seja acordada a 
alteração ao Acordo Quadro, tal afetará materialmente a situação financeira do Emitente e o cumprimento 
dos compromissos financeiros assumidos. 

A implementação das medidas acima referidas previstas no Plano de Reestruturação Financeira, 
concretamente a emissão de € 80.000.000 de VMOC, permitiu à Sociedade elevar os seus capitais próprios 
e, em conjunto com outras que venham a ser adotadas, visa possibilitar a saída da Sociedade da situação à 
qual são aplicáveis os artigos 35.º e 171.º do CSC.  

De entre as operações previstas, não foram concretizadas, nomeadamente, os aumentos do capital social 
num montante total de €18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro e uma nova emissão de 
VMOC da Sporting S.A.D., no montante global de €55.000.000, a emitir em moldes idênticos à emissão de 
80.000.000 de VMOC com o ISIN PTSCPEZM0000. Estas operações previstas no Acordo Quadro, 
revelam-se de elevada importância na medida em que contribuirão para a melhoria dos seus capitais próprios, 
pelo que as mesmas se encontram em análise pelos consultores jurídicos e fiscais da Sociedade, não se 
encontrando prevista a sua realização a breve trecho. 

Não obstante, o Conselho de Administração da Sporting S.A.D. continuará a implementar as medidas 
necessárias com vista a melhorar a performance económico-financeira obtida neste exercício, com a devida 
sustentabilidade, designadamente (i) a continuação do crescimento de todas as linhas de receita, (ii) 
participação nas competições organizadas pela UEFA, (iii) o controlo dos gastos operacionais mantendo um 
nível de investimento adequado e (iv) a procura dos melhores negócios de venda de direitos desportivos e 
federativos de jogadores. 

Sem prejuízo dos deveres e procedimentos decorrentes do artigo 35.º do CSC, a insuficiência dos capitais 
próprios não é incompatível com a continuidade das operações da Sociedade, a qual se encontra dependente 
do apoio dos acionistas, da rentabilidade futura das operações e do cumprimento do plano de reestruturação 
financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. De referir que o insucesso 
da implementação das soluções supra referidas, ou ainda assim, mesmo a sua cabal implementação pode não 
permitir ultrapassar totalmente esta situação, o que poderá afetar a situação financeira da Sporting S.A.D. e 
o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 

Remete-se para o ponto 8.4. Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting. 
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2. Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal das Contas Anuais 
do exercício 2016/2017, na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de 
junho de 2017 (contas anuais auditadas) 

Existe uma incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal das Contas e Relatório 
de Auditoria de 30 de junho de 2017 (contas anuais auditadas) que, de seguida, se transcreve: 

“Em 30 de junho de 2017 as demonstrações financeiras da Entidade apresentam um passivo corrente superior ao ativo 
corrente em 99.316 milhares de euros. No entanto, conforme divulgado na nota 1 do anexo contendo as notas explicativas, 
as demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra dependente do 
apoio financeiro dos accionistas, da rentabilidade futura das operações e do cumprimento do plano de reestruturação 
financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. Desta forma, a informação financeira não 
inclui qualquer ajustamento inerente à possibilidade de se vir a constatar que o pressuposto da continuidade não foi 
apropriado. Importa ainda salientar que o Conselho de Administração irá efectuar os procedimentos descritos no artigo 
35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata no relatório de gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a situação financeira do Emitente 
e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 

Notamos que as principais medidas do plano de reestruturação são referidas no ponto 1) acima (do presente 
parágrafo 2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente). 

3. Incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal das Contas Anuais 
do exercício 2017/2018, na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de 
junho de 2018 (contas anuais auditadas)  

Existe uma incerteza material relacionada com a continuidade na Certificação Legal das Contas e Relatório 
de Auditoria de 30 de junho de 2018 (contas anuais auditadas) que, de seguida, se transcreve: 

“Em 30 de junho de 2018 as demonstrações financeiras da Entidade apresentam um capital próprio negativo no montante de 
13.324 milhares de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 19.902 milhares de euros e passivo corrente superior ao 
ativo corrente em 144.296 milhares de euros. No entanto, conforme divulgado na nota 1 do anexo contendo as notas 
explicativas, as demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra 
dependente do apoio financeiro dos acionistas, da rentabilidade futura das operações, da capacidade de obtenção de recursos 
financeiros externos e do cumprimento do plano de reestruturação financeira contratualizado em novembro de 2014 com os 
bancos financiadores. Desta forma, a informação financeira não inclui qualquer ajustamento inerente à possibilidade de se vir 
a constatar que o pressuposto da continuidade não foi apropriado. Importa ainda salientar que o Conselho de Administração 
irá efetuar os procedimentos descritos no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata no relatório de 
gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a situação financeira do Emitente 
e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 

Notamos que as principais medidas do plano de reestruturação são referidas no ponto 1) acima (do presente 
parágrafo 2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente). 

4. Ênfase no Relatório de Revisão Limitada relativo às contas do primeiro trimestre de 2018/2019 
(objeto de revisão limitada, não auditado) 

Existe uma ênfase no Relatório de Revisão Limitada relativo às contas do primeiro trimestre de 2018/2019 
reportadas a 30 de setembro de 2018 (objeto de revisão limitada, não auditado) que, de seguida, se transcreve: 

“Sem modificar a conclusão referida no parágrafo anterior, chamamos a atenção para o facto de em 30 de setembro de 2018 
as demonstrações financeiras da Sociedade apresentarem um passivo corrente superior ao ativo corrente em 137.342 milhares 
de euros. No entanto, conforme divulgado na nota 1 do anexo contendo as notas explicativas, as demonstrações financeiras 
foram preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra dependente do apoio financeiro dos acionistas, da 
rentabilidade futura das operações, da capacidade de obtenção de recursos financeiros externos e do cumprimento do plano de 
reestruturação financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. Desta forma, a informação 
financeira não inclui qualquer ajustamento inerente à possibilidade de se vir a constatar que o pressuposto da continuidade não 
foi apropriado. Adicionalmente, por se encontrar perdida metade do capital social, o Conselho de Administração deverá efetuar 
os procedimentos descritos no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre os quais relata no relatório de gestão.” 

A não verificação do pressuposto da continuidade acima elencado afetará a situação financeira do Emitente 
e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 

Notamos que as principais medidas do plano de reestruturação são referidas no ponto 1) acima (do presente 
parágrafo 2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente). 
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5. O Emitente tem responsabilidade pelos contratos de financiamento com empresas do Grupo 
Sporting, pelo que o incumprimento das obrigações das entidades do Grupo Sporting ao 
abrigo dos respetivos contratos de financiamento poderá ter um impacto financeiro adverso 
no Emitente 

O Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com as entidades do Grupo Sporting, 
pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por estas entidades. Com efeito, o Emitente 
e o SCP prestaram um conjunto de garantias que cobrem quer os contratos financeiros do Emitente, quer 
os do SCP (relativamente a este apenas o contrato de abertura de credito identificado em (a) infra). O valor 
das obrigações das referidas entidades do Grupo Sporting garantido ascende, com referência a 30 de 
setembro de 2018, a €72.949 milhares. 

(a)  Nos termos do Contrato de Abertura de Crédito SCP celebrado em 28 de novembro de 2014, entre os 
Bancos, o SCP e o Sporting S.A.D., os Bancos abriram um crédito a favor do SCP no montante total de até 
€77.001.081,43; 

(b) Nos termos do Contrato de Abertura de Crédito Sporting S.A.D. celebrado em 28 de novembro de 
2014, entre os Bancos e o Emitente, os Bancos abriram um crédito a favor do Emitente no montante total 
de até €42.336.828,00; 

(c) Nos termos dos Contratos de Empréstimo Intercalar Academia o Millennium bcp concedeu ao 
Emitente em 10 de julho de 2012 crédito no montante de €3.065.000,00 e em 20 de julho de 2012 no 
montante de €2.000.000,00, ambos sob a forma de descoberto em conta de depósitos à ordem; 

(d) Nos termos dos Empréstimos Intercalares de dezembro de 2012 o Millennium bcp concedeu crédito 
ao Emitente em 21 de novembro de 2012 no montante de €1.980.000,00 sob a forma de descoberto em 
conta de depósitos à ordem e em 31 de dezembro de 2012 no montante de €1.800.000,00 sob a forma de 
descoberto em conta; 

(e) Nos termos do Plafond para Desconto de Receitas, os bancos abriram um “plafond”, a favor do 
Emitente, até ao montante máximo de €28.000.000,00. 

No âmbito do plano de reestruturação financeira em 28 de novembro de 2014 o Emitente, em conjunto 
com o SCP e a Sporting SGPS, SA, celebraram um contrato de constituição de garantias e promessa de 
garantias, no âmbito do qual aquelas entidades constituiram um conjunto diverso de garantias para segurança 
do bom pagamento das obrigações garantidas a favor Novo Banco e do Millennium bcp ao abrigo dos 
referidos contratos de financiamento. Nos termos do referido contrato de garantias as obrigações garantidas 
correspondem aos montantes devidos pelo SCP e pela Sporting S.A.D. aos Bancos. Consequentemente, a 
Sporting S.A.D. pode ver-se obrigada a cumprir as obrigações assumidas pelo SCP e pela Sporting SGPS 
perante os Bancos garantidos, como de resto já decorria dos contratos de financiamento celebrados em 
dezembro de 2008. 

Tal implica que em caso de mora ou incumprimento das obrigações das sociedades do Grupo Sporting ao 
abrigo dos respetivos contratos de financiamento, nos quais a Sporting S.A.D. é mutuária e garante – em 
particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento de juros – a Sporting S.A.D. pode ver-
se obrigada a ter de cumprir com as obrigações das referidas entidades do Grupo Sporting para com os 
respetivos credores. Contudo, até à presente data, o Emitente nunca foi chamado a cumprir com as 
obrigações das entidades do Grupo Sporting. 

Do conjunto de garantias constituídas pelo Emitente destacamos, designadamente, as seguintes:  

a) Segunda hipoteca sobre o direito de superfície detido pela Sociedade sobre as frações autónomas 
“A” e “B” do prédio urbano situado na Rua Dr. Fernando da Fonseca, em Lisboa, freguesia do 
Lumiar, descrito na CRP de Lisboa sob o nº 2440, que correspondem, respetivamente, ao Estádio 
José Alvalade e ao Edifício Multidesportivo; 

b) Constituição de penhor de primeiro grau sobre Créditos do Grupo Sporting, que correspondem aos 
créditos de natureza pecuniária detidos, em qualquer momento, por entidades do Grupo SCP sobre 
outras entidades do mesmo Grupo; 

c) Constituição de penhor de primeiro grau sobre créditos resultantes da exploração de Direito de 
Patrocínio, Direitos Televisivos e sobre créditos resultantes de quaisquer Contratos Relevantes; 

d) Constituição de penhor de primeiro grau sobre saldos de contas bancárias; 

e) Promessa de constituição de penhor sobre equipamentos, que corresponde a bens com valor 
acumulado de € 500.000 
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f) Cessão com escopo de garantia de todos os créditos presentes e futuros de que é ou venha a ser 
titular relativamente aos seguros; 

g) Cessão com escopo de garantia de todos os “créditos de passes” de jogadores (cfr. definido no 
subcapítulo 6.2.1. do Prospeto). 

Com relação à hipoteca identificada acima, importa salientar que o direito de superfície que incide sobre as 
frações identificadas já se encontrava onerado, desde 23 de agosto de 2005, por meio de hipoteca voluntária 
constituída a favor dos mesmos Bancos, destinada a garantir o montante máximo de €145,6 milhões. 

À data de 30 de setembro de 2018 e 30 de junho de 2018, existem ainda garantias bancárias prestadas à 
seguinte entidade: 

 

6. A atividade do Emitente está subordinada a sucessos de natureza desportiva 

A Sporting S.A.D. tem a sua atividade principal ligada à participação nas competições desportivas nacionais 
e internacionais de futebol profissional. A Sporting S.A.D. depende assim da existência dessas competições 
desportivas, da manutenção dos seus direitos de participação e da performance desportiva alcançada pela 
sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade de apuramento para as competições europeias, 
principalmente na UEFA Champions League. Por sua vez, a performance desportiva poderá ser afetada pela 
venda ou compra dos direitos desportivos de jogadores considerados essenciais para o rendimento da equipa 
do SCP. 

O desempenho desportivo tem um impacto considerável nos rendimentos e ganhos de exploração da 
Sporting S.A.D., designadamente os que estão dependentes das receitas resultantes das alienações de direitos 
de atletas, da participação da sua equipa de futebol nas competições europeias, designadamente na UEFA 
Champions League, e os provenientes de receitas de bilheteira e de bilhetes de época, entre outros.  

7. O Emitente está dependente da projeção mediática e desportiva do SCP 

Parte significativa dos proveitos de exploração da Sporting S.A.D. resulta de contratos de cedência dos 
direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e de contratos publicitários, os quais ascendem a 
€38.488 milhares no exercício de 2017/2018 e a €9.637 milhares no final do primeiro trimestre de 2018/2019, 
os quais representaram, respetivamente, cerca de 31,2% e 20,5% dos proveitos operacionais do Emitente. 
Essas receitas estão dependentes da projeção mediática e desportiva da equipa principal de futebol bem 
como da capacidade negocial da Sporting S.A.D. face às entidades a quem sejam cedidos os direitos de 
exploração daquelas atividades. Adicionalmente, a Sporting S.A.D. está dependente da capacidade das 
contrapartes dos referidos contratos cumprirem com os pagamentos acordados e de, no limite, ser possível 
encontrar no mercado outras entidades que possam substituir aquelas.  

8. O Emitente está sujeito à execução do contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva 
dos jogos 

Por comunicado de 29 de dezembro de 2015, a Sporting, S.A.D informou o mercado que chegou aos 
seguintes acordos: 

1) com NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. um contrato para a cessão dos seguintes direitos: 

• direito de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior 
da Sporting S.A.D. e direito de exploração da publicidade estática e virtual do estádio José 
Alvalade pelo período de 10 épocas desportivas com início em 1 de julho de 2018; 

• direito de transmissão e distribuição do Canal Sporting TV, pelo período de 12 Épocas 
desportivas, com início em 1 de julho de 2017; 

• direito a ser o seu Principal Patrocinador, pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de 
janeiro de 2016. 

2) com a PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão, S.A. um aditamento ao contrato atual pelo qual 
foram revistos os valores a pagar pelos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em 
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casa da Equipa A de Futebol Sénior da Sporting S.A.D. e direito de exploração da publicidade estática 
e virtual do estádio José Alvalade para as épocas 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

As contrapartidas financeiras globais resultantes do valor destes contratos, incluindo as épocas 2015-2016, 
2016-2017 e 2017-2018, o referido no ponto 1 e o aditamento referido no ponto 2 ascendem ao montante 
de €515.000.000. O não cumprimento destes contratos poderá ter um impacto financeiro adverso no 
Emitente. 

À data de 30 de setembro de 2018, o montante global de receitas até final do contrato celebrado com a NOS 
ascende ao montante de €353,7 milhões, dos quais já foram descontados €44,1 milhões (como detalhado no 
parágrafo abaixo). Deste montante já descontado, €24,5 milhões corresponde à época desportiva de 
2018/2019 e €19,6 milhões corresponde à época desportiva de 2019/2020 representando, respetivamente, 
88% e 64% do total do contrato por época desportiva. Assim, a Sporting S.A.D. terá fluxos financeiros 
relevantes derivado deste contrato a partir do último trimestre da época desportiva 2019/2020. 

À data de 30 de setembro de 2018, foram cedidos, sem recurso, créditos futuros relativos aos proveitos do 
contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS, que são registados como 
passivo e associados aos proveitos do contrato com a NOS nos prazos normais deste. Esses créditos 
correspondem a €11 milhões das receitas previstas no referido contrato referentes à época 2018/2019 e €3,5 
milhões das receitas da época 2019/2020, totalizando um valor de €14,5 milhões dos quais a Sporting S.A.D. 
recebeu €13,7 milhões. Por outro lado, foram cedidos, com recurso, créditos futuros relativos aos proveitos 
do contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS, que são registados 
como passivo e associados aos proveitos do contrato com a NOS nos prazos normais deste. Esses créditos 
correspondem a €13,5 milhões das receitas previstas no referido contrato referentes à época 2018/2019 e 
€16,1 milhões das receitas da época 2019/2020, totalizando um valor de €29,6 milhões dos quais a Sporting 
S.A.D. recebeu €28,1 milhões. 

Em data próxima à data de celebração destes contratos, foi divulgada a celebração de contratos com objeto 
aparentemente similar aos acima referidos, embora com um período de vigência aparentemente diferente, 
por outras sociedades anónimas desportivas. 

Conforme anunciado pela Autoridade da Concorrência em 18 de maio de 2016 (Comunicado 11/2016, 
disponível em www.concorrencia.pt), a Autoridade da Concorrência limitou a duração dos contratos 
celebrados pela Controlinveste Media a um prazo máximo de três épocas desportivas consecutivas, na 
sequência de uma denúncia da LPFP. 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 nos contratos identificados nos pontos 1) e 2) do presente parágrafo ou 
sequer iniciado qualquer procedimento de investigação com relação aos mesmos. Não obstante, existe o 
risco de a Autoridade da Concorrência tomar uma decisão que possa afetar a validade dos contratos em 
causa e, consequentemente, possa afetar adversamente as receitas financeiras do Emitente. 

9. O Emitente está sujeito às regras e diretrizes de Financial Fair Play emitidas pela UEFA 

Os principais critérios, promovidos pela Union des Associations Européenes de Football (UEFA), são: 

 a inexistência de dívidas vencidas e não pagas (i) a outros clubes ou sociedades desportivas no âmbito 
de transferências de direitos desportivos de jogadores, (ii) aos seus trabalhadores, incluindo aos 
jogadores, (iii) às autoridades tributárias e à Segurança Social; 

 que os eventuais défices entre despesas e receitas relevantes para a UEFA (que pressupõe a dedução 
dos investimentos na Formação, infraestruturas e apoios à comunidade, entre outros), designados 
por break-even, não poderão exceder um valor acumulado de €5 milhões (devendo ser consideradas 
para este efeito as três épocas anteriores) e apenas serão admissíveis se supridos mediante recurso aos 
acionistas ou a entidades relacionadas.  

O indicador do break-even tido em consideração para a avaliação na época 2017/2018, que corresponde ao 
valor acumulado do break-even calculado nos últimos três exercícios -€22,6 milhões na época 2015/2016, 
€47,03 milhões na época 2016/2017 e -€8,92 milhões na época 2017/2018), ascende a um montante de 15,85 
milhões, cumprindo com o estipulado pela UEFA. 
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O cálculo do break-even é efetuado pela Sporting S.A.D.. A base de cálculo corresponde ao resultado líquido 
de cada época desportiva ajustado pelas regras definidas pelo regulamento de licenciamento de clubes para 
as competições de clubes da UEFA de cada época desportiva. De acordo com o regulamento de 
licenciamento de clubes para as competições de clubes da UEFA as regras mais significativas no cálculo do 
break-even são a dedução de i) gastos relativos à formação do futebol jovem, ii) gastos com actividades de 
desenvolvimento comunitário, iii) gastos com o futebol feminino, iv) débitos não monetários, v) encargos 
financeiros directamente atribuíveis à construção e ou alteração substancial de ativos fixos tangíveis, vi) custo 
com melhoramentos em propriedade alheia e vii) gastos provenientes de operações não futebolisticas não 
relacionadas com o Clube. Adicionalmente o resultado do break-even também não inclui: i) ganhos com a 
alienação e amortização de ativos tangíveis, ii) ganhos com a alienação e amortização de ativos intangíveis 
que não sejam registos de jogadores e iii) ganhos com impostos. 

Caso o Emitente atinja uma diferença entre receitas e despesas acima de €5 milhões e inferior a €30 milhões, 
ambos negativos, no período de monitorização entre 2016/2017 a 2018/2019, o Emitente poderá incorrer 
em sanções, salvo se de tais excessos forem inteiramente cobertos por contribuições de acionistas e/ou 
partes relacionadas. 

Caso o Emitente atinga uma diferença entre receitas e despesas relevantes para a UEFA superior a €30 
milhões negativos, no período de monitorização entre 2016/2017 a 2018/2019, o Emitente poderá incorrer 
em sanções, que poderão variar consoante o limiar de incumprimento, podendo ser negociadas mediante 
acordo entre o clube e a UEFA, designado por “Settlement Agreement” (ex. multa e redução do défice de 
forma progressiva durante um determinado período através da adoção de um conjunto de medidas 
negociadas). 

Atento o histórico do Emitente no incumprimento do Financial Fair Play no período de monitorização entre 
2012/2013, 2013/14 e 2014/2015, nomeadamente relacionado com os resultados negativos das épocas 
2011/12 e 2012/13, respetivamente nos montantes de €45,9 milhões e € 43,8 milhões, e pelo facto desses 
incumprimentos superarem o montante entre €5 milhões e €45 milhões negativos (limiar vigente à data), não 
pode excluir-se a hipótese de, em caso de novo incumprimento das regras de fair play financeiro, as sanções 
serem superiores devido à reincidência. 

No período de monitorização nas épocas de 2012/2013, 2013/14 e 2014/2015, a Sporting S.A.D efetuou 
uma reestruturação financeira, com diversas medidas, que lhe permitiu melhorar os seus capitais próprios e 
consequentemente sair desse período de monitorização. 

Está previsto um leque de sanções para o não cumprimento dos critérios do Financial Fair Play, que passa de 
(i) avisos, (ii) multas, (iii) retenção dos prémios pagos a, no limite, (iv) proibição de participar nas competições 
organizadas pela UEFA. Com efeito, em concreto, as sanções disciplinares que podem ser aplicadas pelo 
Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA são as seguintes: a) advertência, b) repreensão, c) multa, d) 
dedução de pontos, e) retenção das receitas de uma competição da UEFA, f) proibição de inscrição de novos 
jogadores nas competições da UEFA, g) restrição ao número de jogadores que um clube pode inscrever para 
a participação em competições da UEFA, incluindo um limite financeiro sobre o custo total das despesas 
com salários dos jogadores inscritos na lista principal (A) para a participação nas competições europeias, h) 
desqualificação das competições a decorrer e/ou exclusão de futuras competições e i) retirada de um título 
ou prémio. 

No caso de a Sporting S.A.D. não cumprir os critérios do Financial Fair Play relativamente aos exercícios 
2019/2020 e 2020/2021, esta ficará sujeita às sanções acima referidas e previstas nos regulamentos, a serem 
aplicáveis pelo Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA as quais poderão ter um impacto adverso na 
atividade da Sporting S.A.D..  

Em caso de aplicação de sanções disciplinares pela UEFA, a regulamentação UEFA, relativa ao Fair-Play, 
prevê, ainda, a possibilidade da celebração de Acordos entre UEFA e Clubes, designados por “Settlements 
Agreements”, sobre as sanções aplicadas e medidas necessárias ao restabelecimento do equilíbrio financeiro.  

10. O Emitente está dependente dos rendimentos e gastos com transações de jogadores de futebol 
devido à sua relevância 

Os rendimentos e gastos com transações de passes de jogadores da Sporting S.A.D. assumem um peso muito 
significativo nos proveitos operacionais da Sociedade, os quais ascendem a €31.472 milhares no exercício de 
2017/2018 e a €22.723 milhares no final do primeiro trimestre de 2018/2019, representando, 
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respetivamente, cerca de 25,5% e 48,4% dos proveitos operacionais do Emitente. Esses valores estão 
dependentes da evolução do mercado de transferências de jogadores, da ocorrência de lesões nos jogadores, 
da capacidade da Sporting S.A.D. formar e desenvolver jogadores que consiga transferir e da manutenção 
de um enquadramento legal que permita a continuidade deste tipo de receitas nos níveis esperados. A 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de acordo com o Regulamento sobre o Estatuto e 
Transferência de Jogadores, estabelece os seguintes princípios: 

(i) os contratos são para se cumprirem; 

(ii) os contratos podem ser rescindidos por qualquer das partes desde que lhes assista justa causa para a 
rescisão; 

(iii) os contratos podem ser rescindidos pelos jogadores quando lhes assista justa causa desportiva; 

(iv) a rescisão de um contrato sem justa causa, fora do período protegido, gera a obrigação de 
indemnização à contraparte, podendo o montante da mesma ser estipulado contratualmente e, caso 
a rescisão tenha lugar durante o período contratual protegido haverá cumulativamente lugar a sanções 
desportivas aplicáveis à parte que tenha dado azo à rescisão.  

Esclarece-se, para os devidos efeitos, que o período contratual protegido difere consoante a idade que o 
jogador tenha à data da assinatura do contrato, sendo que, para aqueles com idades inferiores a 28 anos ficam 
obrigados a cumprir três anos de contrato e aqueles com idade igual ou superior a 28 anos o período 
contratual protegido é reduzido para dois anos. Embora a rescisão sem justa causa confira à parte lesada o 
direito a uma indemnização, a rescisão unilateralmente promovida pelo jogador fora do período contratual 
protegido pode corresponder, para a Sporting S.A.D., ao recebimento de uma indemnização de valor 
significativamente inferior à referida “cláusula de rescisão”. 

Os contratos de financiamento preveem cláusulas de reembolso obrigatório antecipado dos créditos 
financeiros, incluindo mecanismos de afetação de parte das receitas decorrentes de vendas de direitos 
económicos de jogadores ao reembolso antecipado de dívida, em concreto, 50% do valor correspondente a 
“Excesso de Venda de Passes” deve ser afeto 30% ao reembolso da dívida bancária e 20% ao reforço das 
Contas Reserva (está em curso renegociação do Acordo Quadro assinado em 2014 que poderá vir a alterar 
as percentagens a afetar ao reembolso da dívida bancária e ao reforço das Contas Reserva). Nos termos do 
Acordo Quadro entende-se por “Excesso de Venda de Passes” os montantes líquidos relativos a vendas de 
passes de jogadores, efetivamente recebidos em cada época desportiva que excederem o montante previsto 
a título de “Alienações”, para cada ano económico, no Caso Base (definido como o plano de negócios do 
Grupo SCP para os anos económicos de 2011/2012 a 2021/2022), montante este que era de € 8.000.000, 
no primeiro ano económico de vigência do Acordo Quadro (2011/2012) e que é de € 8.825.000 no ano 
económico de 2018/2019. 

11. Incerteza na apreciação da justa causa no despedimento dos jogadores do Emitente e 
quantificação da respetiva indemnização 

Tal como foi tornado público, e comunicado pela Sporting S.A.D. ao mercado, entre os dias 01 e 14 de 
junho de 2018, nove jogadores do plantel principal Rui Patrício, Daniel Podence, Gelson Martins, Bruno 
Fernandes, William Carvalho, Bas Dost, Rodrigo Battaglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão comunicaram à 
Sporting S.A.D. a resolução do respetivo contrato de trabalho desportivo invocando, para o efeito, justa 
causa.  

Posteriormente, os jogadores Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia recuaram na sua intenção de 
se desvincular da Sporting S.A.D. tendo, consequentemente, sido reintegrados no plantel principal da equipa 
de futebol em 10, 21 e 28 de julho de 2018, respetivamente. Adicionalmente, a 13 de julho de 2018 a Sporting 
S.A.D. acordou com o jogador William de Carvalho e o clube espanhol Real Bétis Balompié SAD que (i) o 
jogador e a Sporting S.A.D. renunciariam a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da 
resolução unilateral promovida por William de Carvalho, e (ii) a Sporting S.A.D. aceitaria a inscrição do 
jogador pelo Real Bétis Balompié SAD mediante o pagamento à Sporting S.A.D.de até €20.000.000, e 
mantendo a Sporting S.A.D. o direito a receber 25% dos montantes que o referido clube venha a receber 
em caso de transferência futura do mesmo jogador. Relativamente ao jogador Rui Patrício, foi alcançado, a 
31 de outubro de 2018, acordo com o jogador e o Wolverhampton Wanderers Football Club, consistindo 
no pagamento por este último clube à Sporting S.A.D. do montante de €18.000.000,00 em contrapartida da 
renúncia pela Sporting S.A.D. e por Rui Patrício a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em 
virtude da resolução unilateral promovida pelo dito jogador.  

Em relação aos jogadores Daniel Podence, Gelson Martins, Ruben Ribeiro e Rafael Leão relativamente aos 
quais subsiste o litígio, encontram-se pendentes ações junto da FIFA e do Tribunal Arbitral do Desporto 
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que têm por objeto a apreciação da procedência da justa causa invocada e, bem assim, a determinação da 
eventual indemnização.  

É convicção do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. que os factos alegados como integradores 
da justa causa invocada pelos referidos jogadores nas respetivas resoluções unilaterais são improcedentes, 
pelo que adotou as medidas que entendeu convenientes, e as quais se passam a resumir abaixo. 

Na hipótese de as instâncias competentes declararem verificada a justa causa para a resolução unilateral 
operada pelos jogadores, a Sporting S.A.D. poderá ser condenada no pagamento de indemnizações no valor 
das retribuições que seriam devidas a cada um dos jogadores se os respectivos contratos de trabalho tivessem 
cessado no seu termo (deduzido dos valores auferidos pelo jogador em causa ao abrigo do contrato com o 
seu novo clube durante o período restante do contrato resolvido), e, bem assim, ao pagamento de outros 
montantes a título de juros de mora e danos não patrimoniais. Atendendo ao tempo remanescente de 
contrato e à retribuição auferida pelos referidos quatro jogadores em relação aos quais subsiste o litígio, no 
cenário de procedência da justa causa invocada as indemnizações correspondentes poderiam ascender a cerca 
de €6,8 milhões, que se traduz no valor peticionado pelos jogadores, incluindo danos e potenciais juros. 

Daniel Podence 

O jogador Daniel Podence apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 31 de 
maio de 2018. Em 05 de julho de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar o pedido de arbitragem 
voluntária em matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência 
da invocação de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma 
indemnização no valor de €580.012, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de 
Trabalho Desportivo, acrescidos de €250.000 pelos danos de natureza não patrimonial causados e de juros 
desde a data da citação. Na contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. 
peticionou a absolvição do pedido e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor 
de €60.450.012, acrescida de juros, pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de 
trabalho desportivo. O processo encontra-se pendente. 

Ainda em relação ao jogador Daniel Podence, em 07 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto 
da FIFA Dispute Resolution Chamber, uma ação contra o jogador e o clube grego Olympiacos Football 
Club, em que peticionou a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa 
causa e a sua condenação, solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no 
valor de €60.460.845, acrescida de juros. O jogador e o Olympiacos apresentaram respostas em que 
requerem a suspensão do processo na pendência da ação junto do TAD acima referenciada, aguardando-se 
decisão da FIFA a esse respeito. O processo encontra-se pendente.  

Gelson Martins 

O jogador Gelson Martins apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 06 de 
junho de 2018. Em 13 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto da FIFA Dispute Resolution 
Chamber, uma ação contra o jogador Gelson Martins e o clube espanhol Club Atlético de Madrid SAD, em 
que peticionou a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa causa e 
a sua condenação, solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no valor de 
€105.110.637, acrescida de juros. O jogador e o Clube Atlético de Madrid apresentaram respostas em que 
requerem a suspensão do processo na pendência da ação junto do TAD abaixo referenciada, aguardando-
se decisão da FIFA a esse respeito. O processo encontra-se pendente. 

Em 3 de setembro de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar pedido de arbitragem voluntária em 
matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência da invocação 
de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma indemnização no valor 
de €3.200.012 nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo, 
acrescidos de €250.000 pelos danos de natureza não patrimonial causados e de juros desde a data da citação. 
Na contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. peticionou a absolvição do 
pedido e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor de €105.110.637, acrescida 
de juros, pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de trabalho desportivo. O processo 
encontra-se pendente. 

Rafael Leão 

O jogador Rafael Leão apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 14 de junho 
de 2018. Em 20 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar o pedido de arbitragem 
voluntária em matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência 
da invocação de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma 
indemnização no valor de €290.000, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de 
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Trabalho Desportivo, acrescidos de €100.000 a título de indemnização pela prática de assédio moral. Na 
contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. peticionou a absolvição do pedido 
e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor de €45.292.516, acrescida de juros, 
pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de trabalho desportivo. O processo encontra-
se pendente. 

Adicionalmente, a Sporting S.A.D. irá propor ação junto da FIFA contra o jogador e o seu novo clube 
LOSC Lille. 

Ruben Ribeiro 

O jogador Ruben Ribeiro apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 13 de 
junho de 2018. Em 17 de outubro de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto da FIFA Dispute Resolution 
Chamber uma ação contra o jogador e o clube dos Emirados Árabes Unidos Al Ain FC, em que peticionou 
a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa causa e a sua condenação, 
solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no valor de €62.188.600, acrescida 
de juros. O processo encontra-se pendente e a aguardar a apresentação da resposta do jogador e do seu novo 
clube. 

12. A atividade do Emitente pressupõe a manutenção de uma relação privilegiada com o SCP e 
qualquer alteração desta situação poderá afetar significativamente a atividade do Emitente 

Conforme melhor explicitado no capítulo 13.1 Estrutura Acionista e com referência à data de 30 de Setembro 
de 2018, o SCP detém atualmente, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital social da Sporting S.A.D., 
detendo, diretamente 17.859.359 ações da categoria A, às quais são inerentes direitos especiais, e 
indiretamente (conforme cálculo nos termos do artigo 16.º do CódVM) 24.898.382 ações da categoria B, que 
são ações ordinárias, detidas diretamente pela Sporting SGPS. Para além dos direitos de voto imputados por 
via da detenção destas ações, são também imputáveis ao SCP os direitos de voto de 1.124 ações da categoria 
B, que são ações ordinárias, detidas pelos membros dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente 
e do SCP, totalizando no conjunto 24.899.506 ações da categoria B, controladas de forma indireta. 

O desenvolvimento da atividade principal da Sporting S.A.D. pressupõe a existência e manutenção da relação 
privilegiada com o SCP, consubstanciada não só na participação social maioritária (detida diretamente pelo 
SCP e indiretamente pela Sporting SGPS) como também na utilização da marca Sporting pela equipa de 
futebol profissional. Qualquer alteração destas situações poderá afetar significativamente o desenvolvimento 
da atividade normal do Emitente. 

A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 VMOC que se vencem em 
dezembro de 2026. Considerando que os reembolsos de ambas as emissões se realizarão exclusivamente 
através da conversão do respetivo valor nominal em novas ações da Sporting S.A.D. a emitir para o efeito, 
ao preço de conversão de €1, do mesmo irá resultar na emissão de 55.000.000 e 80.000.000 respetivamente 
novas ações da Sporting S.A.D.. A composição acionista final da Sporting S.A.D. após o 
reembolso/conversão dos VMOC acima referidos dependerá da respetiva titularidade desta emissão de 
VMOC a essa data, pelo que, em resultado dessa conversão, poderão vir a verificar-se alterações relevantes 
nas participações qualificadas no capital social do Emitente. 

Em concreto, mantendo-se a atual titularidade das referidas emissões de VMOC o SCP passará a deter uma 
participação social, direta e indireta, de aproximadamente 21% da Sporting S.A.D..  

Contudo, tendo por objetivo a manutenção da relação privilegiada com o SCP, no âmbito da reestruturação 
financeira do Grupo Sporting de 2014, foram celebrados, entre o SCP, o Novo Banco, SA e o Millenniumbcp 
SA, acordos de opção de compra conforme supra indicado em 2.1., nos termos dos quais os Bancos 
concederam ao SCP uma opção de compra de 44.000.000 de VMOC (correspondente à soma de dois lotes 
de 22.000.000 VMOC, pertencente a cada um dos bancos), emitidos no âmbito da emissão designada por 
“Valores Sporting 2014”, à qual foi atribuído o código ISIN PTSCPEZM0000), pelo preço variável máximo 
total de € 44.000.000. O preço da opção é o valor máximo, dado que o mesmo será calculado pela média da 
cotação da ação da Sporting S.A.D. dos últimos seis meses anteriores ao exercício da opção com um limite 
de mais 20%. 

Em abril de 2018, ainda no âmbito do acordo de reestruturação financeira e societária do Grupo Sporting 
assinado no dia 14 de novembro de 2014 entre o Grupo Sporting e os bancos (Millenniumbcp e Novo 
Banco) chegou-se a um acordo de princípio para a renegociação e alteração de alguns termos do Acordo 
Quadro. Os referidos termos do Acordo mais relevantes vêm descritos no subcapítulo 2.1., no primeiro fator 
de risco. 

13. Os proveitos económicos podem variar significativamente em função da participação em 
competições europeias 
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O acesso à UEFA Champions League pode ser feito por apuramento direto, pré-eliminatórias ou “play-off”. 
O tipo de apuramento depende da classificação dos clubes nacionais nas competições internas de cada país, 
o que possibilita um maior ou menor número de clube com acesso direto. Os prémios que os clubes ganham 
pela participação na UEFA Champions League dependem também da fase em que participam e dos 
resultados obtidos em cada uma dessas fases. O SCP disputou na época 2017/18 a fase de grupos da UEFA 
Champions League, tendo como adversários a Juventus, vice-campeão europeu, o FC Barcelona e o 
Olympiakos. O SCP terminou o grupo em terceiro lugar o que não lhe permitiu a passagem à fase seguinte, 
tendo obtido acesso à UEFA Europe League. Do ponto de vista financeiro, a disputa da fase de grupos da 
UEFA Champions League representou receitas no montante de €2 milhões pela vitória no “play-off” de 
acesso, €12,7 milhões pelo acesso à fase de Grupos e €3,5 milhões pelas vitórias com o Olympiakos e empate 
com a Juventus aos quais acresce os valores de market pool a distribuir pela UEFA. Já na corrente época 
2018/2019, o SCP encontra-se a disputar a fase de grupos da UEFA Europa League, tendo como adversários 
o Arsenal, Qarabag e Vorskla Poltava. Em termos financeiros, a participação na UEFA Europa League 
2018/2019 representou a 30 de Setembro de 2018, o montante total de €5,7 milhões, o que inclui o prémio 
de participação na fase de grupos e o valor de €570 milhares relativo à vitória caseira conta o Qarabag. 

A performance desportiva na UEFA Champions League e na Liga Europa tem um impacto muito 
significativo na performance financeira do Emitente, em virtude dos prémios atribuídos pela participação na 
UEFA Champions League e na Liga Europa e pela passagem das diferentes das fases das provas, não 
obstante não impactar a sustentabilidade financeira do Emitente nos termos a seguir indicados. A Sporting 
S.A.D. tem sempre como objetivo que os custos com o plantel sejam adequados a cada época desportiva 
face às expectativas de participação e evolução nestas provas, pelo que a não participação na UEFA 
Champions League não impactará a sustentabilidade financeira do Emitente. 

A partir da época desportiva 2018/2019, Portugal perde uma equipa na UEFA Champions League, tendo 
apenas o campeão nacional direito ao acesso direto à fase de grupos e o segundo classificado à terceira pré-
eliminatória. Este facto tornará mais difícil a participação de equipas portuguesas na prova, assim como o 
direito às receitas inerentes à mesma, as quais ascenderam a €21.686 milhares no exercício de 2017/2018, e 
que se reportam à participação na UEFA Champions League, e a €7.504 milhares nos primeiros três meses 
de 2018/2019, neste caso relativo à participação na Liga UEFA Europa League e ao surplus da UEFA 
Champions League 2017/2018, e os quais representaram, respetivamente, 17,6% e 15,98% dos proveitos 
operacionais do Emitente. Na presente época 2018/2019, o Emitente não teve acesso à fase de grupos da 
UEFA Champions League, pelo que não terá direito às receitas inerentes àquela participação, mas sim, da 
participação na UEFA Europa League. 

Os contratos de financiamento preveem cláusulas de reembolso obrigatório antecipado dos créditos 
financeiros, incluindo mecanismos de afetação de parte das receitas decorrentes da participação em 
competições europeias ao reembolso antecipado de dívida, em concreto, em caso de participação da Sporting 
S.A.D. na Champions League, está previsto que, por época desportiva, €5.000.000, serão afetos a reembolso 
da dívida bancária e €2.000.000 serão afetos a reforço das Contas Reserva (está em curso a renegociação do 
Acordo Quadro assinado em 2014 que poderá vir a alterar as percentagens a afetar ao reembolso da dívida 
bancária e ao reforço das Contas Reserva). Em caso de participação na Liga Europa está previsto no Acordo 
Quadro a afetação de €500.000 ao reembolso antecipado de dívida. 

Considerando a sua atual classificação na I Liga, e a fase prematura da competição, o Emitente não pode 
garantir que o SCP terá acesso à UEFA Champions League e UEFA Europa League nas edições referentes às 
épocas 2019/2020 e 2020/2021, respetivamente. No caso do Emitente não conseguir o acesso à UEFA 
Champions League e UEFA Europa League, este não terá acesso às receitas inerentes à mesma e tal situação 
poderá ter um impacto financeiro adverso no Emitente. 

14. A alienação de passes dos jogadores está sujeita a variações nas tendências do mercado de 
transferências  

A Sporting S.A.D., tal como previsto na atividade das S.A.D.s, procede regularmente à alienação de “passes” 
dos seus jogadores. Na aquisição de cada jogador, não há garantias de que o valor de uma potencial alienação 
corresponda ao seu justo valor ou sequer que existam compradores interessados em adquirir o “passe” de 
um determinado jogador. Como é habitual na sua atividade, a Sporting S.A.D. dispõe de “passes” de 
jogadores que poderão ser vendidos a todo o momento, sendo que, em caso de venda desses “passes”, 
poderão não ser encontrados jogadores que substituam os jogadores vendidos, assegurando, pelo menos, o 
mesmo nível de desempenho. 

No âmbito deste risco desportivo, incluem-se variações nas tendências do mercado de transferências, 
nomeadamente pela oferta e procura de futebolistas com um conjunto específico de qualidades, pelos 
resultados desportivos passados, pela existência de lesões graves ou por outras situações que originam a 
desvalorização dos atletas, bem como por fatores que determinem a desvinculação antecipada da Sociedade. 
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Para mitigar estes riscos, a Sociedade contrata olheiros e serviços de scouting, técnicos e equipa médica 
qualificada, apostando numa política desportiva assente na complementaridade de atletas oriundos da 
formação com outros atletas de reconhecido valor nacional e internacional. 

15. O Emitente está sujeito a riscos conjunturais de âmbito nacional e internacional.  

Para além dos riscos próprios da atividade já mencionados, a Sporting S.A.D. está sujeita aos demais riscos 
a que as restantes atividades se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da conjuntura económica e 
financeira, nacional e internacional, e eventuais alterações legislativas que ocorram no plano nacional, ou 
internacional, com repercussões a nível interno, que poderão determinar efeitos negativos na atividade e 
rentabilidade dos negócios da Sporting S.A.D.. 

2.2. Riscos financeiros 

1. Risco de Incumprimento das Obrigações 

O pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações encontra-se sujeito à capacidade 
financeira do Emitente. Assim, caso o Emitente não disponha de capacidade ou meios financeiros, não será 
reembolsado o capital investido e não serão efetuados pagamentos dos juros. 

A garantia geral do cumprimento das obrigações do Emitente resultantes da emissão (i.e.o património atual 
e as receitas futuras) encontra-se em grande medida limitada em função: (i) da vinculação do Emitente ao 
reembolso antecipado dos créditos financeiros e ao reforço das Contas Reserva, com montantes decorrentes 
de determinadas receitas conforme acordado no âmbito da Operação de Reestruturação Financeira do 
Grupo Sporting; (ii) da constituição e promessa de garantias sobre o património e receitas do Emitente, tal 
como enumeradas no fator de risco 5 do subcapítulo 2.1. e ainda pela cessão com escopo de garantia de 
todos os “créditos de passes” de jogadores, cfr. definido no capítulo 6.2.1 do Prospeto e (iii) dos créditos 
futuros cedidos, sem recurso, relativos aos proveitos do contrato de exploração dos direitos de transmissão 
televisiva celebrado com a NOS, cfr. melhor descrito no fator de risco 8 do subcapítulo 2.1.. Em face do 
exposto, e tendo ainda em conta o que vem referido no subcapítulo 19.5 deste Prospeto, o reembolso das 
Obrigações ou o pagamento de juros em caso de insuficiência de liquidez (em função de eventual 
incumprimento em cadeia, em virtude das cláusulas de cross default nos Contratos Financeiros) encontram-
se subordinadas ao pagamento das dívidas garantidas. 

2. Risco de Liquidez  

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade para liquidar ou cumprir as 
obrigações no prazo estipulado e a um preço razoável. A existência de liquidez implica que sejam definidos 
parâmetros de gestão dessa liquidez que permitam maximizar o retorno obtido e minimizar os custos de 
oportunidade associados à detenção dessa liquidez de forma segura e eficiente. 

A 30 de setembro de 2018, o passivo corrente é superior ao ativo corrente em cerca de €137 milhões que 
será monitorizado pela Sporting S.A.D.. Registou-se uma redução da dívida financeira desde junho de 2017 
(€135 milhões) para setembro de 2018 (€118 milhões), conforme tabela infra.  
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A gestão do risco de liquidez da Sporting S.A.D. é realizada com base nos compromissos celebrados com os 
seus devedores e credores, tentando, sempre que possível, adequar os cash flows entre os seus ativos e passivos 
de forma a encontrar um equilíbrio entre recebimentos e pagamentos.  

A Sporting S.A.D. tem como política a aplicação de excedentes de tesouraria sempre tendo presente o 
binómio baixo risco vs. máximo retorno possível e, tendo sempre presente a adequação dos prazos de 
aplicação de liquidez excedentária às suas necessidades de atividade operacional, por forma a garantir liquidez 
sempre que necessário. 

A Sporting S.A.D. tem um planeamento de tesouraria semanal que é monitorizado com a mesma 
regularidade.  

A informação seguinte refere-se a rácios selecionados da Sporting S.A.D. relativamente aos exercícios de 
2016/2017 e 2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e auditadas), aos 
primeiros três meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não auditadas) e aos 
primeiros três meses do exercício de 2018/2019 (reportados a 30 de setembro de 2018, objeto de revisão 
limitada e não auditada): 

 

De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) 
sobre Indicadores Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro de 2015 (ESMA /2015/1415, as 
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“Orientações da ESMA”) o “Cash Flow Operacional” ou EBITDA configura um Indicador Alternativo de 
Desempenho (“Alternative Performance Measure”), dado que não é um indicador financeiro definido ou 
especificado no referencial de relato financeiro aplicável à Sporting S.A.D.. 

A tabela abaixo detalha as rubricas que compõem o Cash Flow Operacional: 

 

3. Risco de Refinanciamento 

A Sporting S.A.D. emitiu obrigações representativas de um empréstimo obrigacionista denominado, 
“Sporting SAD 2015/2018”, no montante de €30.000.000, cuja data de reembolso está prevista para o dia 
26 de novembro de 2018, na sequência de aprovação da alteração da data de reembolso das obrigações 
(anteriormente prevista para o dia 25 de maio de 2018) na Assembleia Geral de Obrigacionistas de 20 de 
maio de 2018. A necessidade de proceder à alteração da data de reembolso das obrigações “Sporting SAD 
2015/2018” encontra-se justificada no comunicado divulgado pela Sporting S.A.D. em 10 de abril de 2018. 
Com efeito, o Emitente considerou necessário modificar os termos e condições das obrigações “Sporting 
SAD 2015/2018”, tendo em conta que (i) as anteriores emissões obrigacionistas do Emitente foram sempre 
realizadas no mês de novembro”, à exceção da emissão das obrigações “Sporting SAD 2015/2018” efetuada 
em maio de 2015, “por ter sido concretizada no quadro da Reestruturação Financeira do Grupo Sporting de 2014”, e (ii) 
a alteração do prazo de reembolso das obrigações “Sporting SAD 2015/2018” permitir igualmente distanciar a nova emissão 
de ofertas obrigacionistas” de outras sociedades anónimas desportivas realizadas muito recentemente.  

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao reembolso do empréstimo obrigacionista denominado 
“Sporting SAD 2015-2018”, no montante de €30.000.000, que se vence em 26 de novembro de 2018 e ao 
financiamento da atividade corrente da Sporting S.A.D.. No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso 
de a procura não atingir o montante das Obrigações disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao 
montante das subscrições recolhidas e devidamente validadas e a Oferta será eficaz relativamente a todas as 
Obrigações objeto de ordens de subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não 
será realizada caso o valor nominal agregado das Obrigações subscritas não perfaça €15.000.000, o que 
constitui um fator de risco ao reembolso do referido empréstimo obrigacionista denominado, “Sporting 
SAD 2015/2018”. O eventual aumento do valor da atual emissão (que pode ir até €60.000.000 de acordo 
com o deliberado na Assembleia Geral de 11 de maio de 2018) implica um maior risco de refinanciamento 
para o futuro reembolso, uma vez que o montante a reembolsar seria superior. 

De notar que o Emitente tem vindo a recorrer à emissão de novos empréstimos obrigacionistas com o intuito 
de reembolsar empréstimos obrigacionistas anteriores, tal como ocorreu no exercício 2014/2015 com o 
empréstimo obrigacionista “Sporting SAD 2015/2018”, cujo produto líquido foi usado para reembolsar o 
empréstimo intercalar concedido para liquidação do empréstimo obrigacionista “Sporting SAD 2011/2014”, 
no montante de €20.000.000.  

O crédito bancário como eventual alternativa ou meio complementar de financiamento, nomeadamente 
para consolidação de passivo e/ou refinanciamento de operações já existentes, pode estar condicionado 
pelos constrangimentos atuais existentes no sistema bancário ou pelo custo associado a tal financiamento. 

As principais condições contratuais dos financiamentos em vigor à data de 30 de setembro de 2018 e de 
2017 são as seguintes: 
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As principais condições contratuais dos financiamentos em vigor à data de 30 de junho de 2018 e de 2017 
são as seguintes:  

 

Verifica-se uma redução da dívida financeira desde junho de 2017 (€127.371 milhares) para setembro de 
2018 (€112.202 milhares) no montante total de €15.169 milhares. 
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Os financiamentos de curto prazo existentes à data de 30 de setembro de 2018 estão, na sua maioria 
englobados no acordo quadro firmado com os Bancos e são renováveis, sendo exigíveis nas condições 
prescritas no mesmo. 

Os contratos de financiamento preveem um conjunto de obrigações gerais de ação, de omissão e de 
prestação de informação aos Bancos, bem como cláusulas de reembolso obrigatório antecipado dos créditos 
financeiros. Em caso de incumprimento pela Sporting S.A.D. das obrigações assumidas nos contratos de 
financiamento os Bancos dispõem da faculdade de declarar vencidos antecipadamente os créditos 
financeiros. Acresce que o incumprimento pela Sporting S.A.D. das obrigações assumidas nos contratos de 
financiamento concede igualmente aos Bancos a faculdade de exercer opções de conversão dos VMOC, nos 
prazos estabelecidos nas respetivas condições de emissão. Refira-se ainda que, a Sporting S.A.D. acordou 
com os Bancos, no âmbito do plano de reestruturação financeira implementado em 2014, um plano de 
negócios para o período que decorrerá entre os exercícios de 2014/2015 e 2021/2022, do qual resultam 
mecanismos de afetação de parte das receitas com eventuais participações nas competições europeias e 
vendas de jogadores ao reembolso antecipado de dívida, e de cash sweep no caso de no final de cada exercício 
existir um excesso de cash flow face às estimativas do Emitente; constituindo incumprimento do plano de 
negócios, os desvios negativos ao cash flow disponível antes do serviço da dívida superiores a 5% do mesmo. 
Não obstante o referido, a Sporting S.A.D. entende que deste conjunto de obrigações não resultam restrições 
materiais à normal gestão operacional e financeira do Emitente. 

Todos estes fatores, incluindo a capacidade de colocação de futuros empréstimos obrigacionistas, poderão 
vir a comprometer a capacidade da Sporting S.A.D. de financiar a sua atividade corrente e eventuais 
investimentos futuros e/ou de assegurar o refinanciamento de operações que, entretanto, se vençam em 
condições de remuneração por si consideradas adequadas, nomeadamente esta emissão de Obrigações. 

4. O Emitente encontra-se exposto ao desempenho financeiro de entidades do Grupo Sporting 

Existem saldos líquidos a receber com entidades relacionadas com o Grupo Sporting que ascendiam a €8.057 
milhares a 30 de setembro de 2018. O não pagamento por parte das entidades relacionadas com o Grupo 
Sporting poderá ter um impacto financeiro adverso no Emitente. 

5. Risco de taxa de juro de financiamentos a taxa variável 

O risco de taxa de juro é, essencialmente, resultante de endividamento indexado a taxas variáveis. 

Os financiamentos obtidos a taxas de juro variáveis expõem a Sporting S.A.D. ao risco de variabilidade dos 
fluxos de caixa resultante da alteração das taxas de mercado. Os financiamentos obtidos a taxas de juro fixas 
expõem a Sporting S.A.D. ao risco de variação do justo valor desses instrumentos pela alteração das taxas 
de mercado. 

À data de 30 de setembro de 2018, dos financiamentos contratados, pela Sporting S.A.D., aproximadamente 
45,99% estão sujeitos a taxa variável e 54,01% a taxa fixa. 

As variações da taxa de juro têm impactos em termos de liquidez necessária para cumprir as obrigações da 
dívida de taxa de juro variável, bem como geram impactos em excedentes de tesouraria aplicados e que sejam 
remunerados a taxa variável. Se as taxas de juro se agravarem, os custos com o pagamento de juros 
aumentarão e a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais poderão ser afetados de forma 
adversa e significativa. 

Havendo excedentes de liquidez, é efetuado parcialmente um hedging natural de cash-flows, dado que os 
montantes excedentes são aplicados e remunerados a taxa de juro também ela variável. 

Apesar de o risco de taxa de juro ser significativo, a Sporting S.A.D. nos exercícios 2016/2017, 2017/2018, 
e nos primeiros três meses do exercício 2018/2019, não utilizou, instrumentos derivados para efeitos de 
cobertura deste risco. As suas operações são contratadas com base nas necessidades de financiamento da sua 
atividade. 

Às datas de 30 de setembro de 2018 e 30 de junho de 2018, 30 de setembro de 2017 e 30 de junho de 2017, 
a Sporting S.A.D. apresentava os seguintes passivos financeiros com exposição ao risco de taxa de juro: 
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O desenvolvimento dos ativos e passivos financeiros com exposição a risco de taxa de juro em função da 
maturidade (em caso de taxa de juro fixa) ou data de refixação da respetiva taxa de juro (em caso de taxa de 
juro variável) é apresentado nos quadros seguintes: 

 

 

A Sporting S.A.D. utiliza uma técnica da análise de sensibilidade que lhe permite aferir as alterações estimadas 
nos seus resultados e capitais próprios de um aumento ou diminuição imediata das taxas de juros de mercado, 
com todas as outras variáveis constantes. Esta análise é apenas para fins ilustrativos, já que na prática as taxas 
de mercado raramente se alteram isoladamente das restantes variáveis de mercado. 

A análise de sensibilidade é baseada no pressuposto de que alterações nas taxas de juro de mercado afetam 
os rendimentos ou despesas de juros de instrumentos financeiros sujeitos a taxas variáveis. 

A análise do impacto nos resultados antes de impostos do exercício decorrente da alteração das taxas para 
quatro cenários de variações das curvas de taxas de juro é apresentada no quadro seguinte: 
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6. Risco de taxa de câmbio em operações de compra e venda de passes de jogadores  

Na sua atividade operacional, a Sporting S.A.D. realiza algumas transações expressas em outras moedas que 
não Euro, nomeadamente transações de “passes” de jogadores. As transações em moeda estrangeira são 
raras e de muito curto prazo, pelo que não se encontra implementado um processo formal de gestão deste 
risco. 

7. Risco de Créditos concedidos e Perdas por Imparidade  

A Sporting S.A.D. avalia os riscos de recuperação dos saldos em aberto através da análise da situação 
financeira e outra relevante, registando perdas de imparidade que apure serem necessárias. 

Em 30 de setembro de 2018, 30 de junho de 2018, 30 de setembro de 2017 e 30 de junho de 2017, os saldos 
a receber de clientes, correntes e não correntes, apresentavam a seguinte estrutura de antiguidade, 
considerando como referência a data de vencimento dos valores em aberto: 

 

A tabela seguinte apresenta a qualidade de risco de crédito das posições da Sporting S.A.D., em 30 de 
setembro de 2018, 30 de junho de 2018, 30 de setembro de 2017 e 30 de junho de 2017, face a ativos 
financeiros (caixa e equivalentes de caixa) cujas contrapartes sejam instituições financeiras: 
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A segregação acima apresentada é fruto do agravamento das condições económicas globais e, em especial, 
da situação da economia portuguesa, o que provocou o downgrade generalizado da notação de rating das 
instituições financeiras portuguesas. A tabela seguinte apresenta uma análise da qualidade de crédito dos 
saldos a receber de clientes vencidos, mas para os quais não foi reconhecida qualquer imparidade e dos saldos 
a receber de clientes considerados em imparidade: 

 

A máxima exposição da Sporting S.A.D. ao risco de crédito está representada em 30 de setembro de 2018, 
30 de junho de 2018, 31 de setembro de 2017 e 30 de junho de 2017 da seguinte forma: 

 

Assim, o risco de crédito está maioritariamente associado às contas a receber decorrentes da venda de 
“passes” de jogadores e outras transações relacionadas com a atividade exercida pela Sociedade, 
nomeadamente venda de direitos de transmissões televisivas, publicidade e patrocínios diversos. O risco de 
crédito refere-se ao risco da contraparte incumprir com as suas obrigações contratuais, resultando numa 
perda para a Sociedade. 

A gestão deste risco tem por objetivo garantir a efetiva cobrança dos créditos nos prazos estabelecidos sem 
afetar o equilíbrio financeiro do Grupo Sporting. Este risco é monitorizado numa base regular, sendo que o 
objetivo da gestão é: (a) avaliação da contraparte de modo a aferir da sua capacidade de cumprir com a dívida; 
(b) monitorar a evolução do nível de crédito concedido; e (c) realizar análise de imparidade aos valores a 
receber numa base regular. 

O Grupo Sporting não considera existir risco de crédito significativo com alguma entidade em particular, ou 
com algum grupo de entidades com características semelhantes, na medida em que as contas a receber estão 
repartidas por diversos clientes e diferentes áreas geográficas. O Grupo Sporting procura obter garantias de 
crédito, sempre que a situação financeira do cliente assim o recomende. Para os clientes em que o risco de 
crédito, ou o montante da conta a receber, o justifique, essas garantias consubstanciam-se em garantias 
bancárias.  
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A exposição do Grupo Sporting ao risco de crédito prende-se essencialmente com os saldos a receber 
decorrentes das suas atividades de venda de direitos de atletas, de publicidade e patrocínios e transmissões 
televisivas e é influenciado pelas características de cada um destes tipos de clientes. 

A Sporting S.A.D. definiu uma política de crédito segundo a qual cada novo devedor é analisado 
individualmente do ponto de vista do seu risco de crédito previamente à sua aceitação como cliente. Esta 
revisão passa por análise de informação externa e, quando disponível, as referências de terceiros 
relativamente à entidade. 

No caso dos saldos a receber relacionados com venda de direitos de atletas, a Sporting S.A.D. avalia, 
previamente à venda, a capacidade da entidade em cumprir o acordo estabelecido, incluindo a obtenção de 
algumas garantias. Para os clientes em que o risco de crédito, ou o montante da conta a receber, o justifique, 
essas garantias consubstanciam-se em garantias bancárias. Adicionalmente, as instâncias nacionais e 
internacionais responsáveis pela regulamentação do Futebol (FPF, LPFP, UEFA e FIFA) são intervenientes 
nas questões em que existem dívidas entre Clubes/S.A.D.s resultantes de transações de direitos de atletas, 
pelo que o risco de incumprimento por parte destas entidades é de alguma forma mitigado, uma vez que o 
licenciamento dos Clubes/S.A.D.s para as competições pode ser condicionado pela existência de dívidas 
resultantes destas transações. 

No que se refere à tipologia de clientes de publicidade, patrocínios e transmissões televisivas, a aceitação 
destes clientes compreende normalmente empresas com dimensão e conceituadas no mercado, envolvendo 
parcerias de médio/longo prazo, de forma a mitigar o risco de incumprimento por parte das entidades. 

O acompanhamento do perfil de risco de crédito do Grupo Sporting, nomeadamente no que se refere à 
evolução das exposições de crédito e monitorização das perdas por incobrabilidade, é efetuado regularmente 
pela direção financeira da Sporting S.A.D.. 

A 30 de setembro de 2018, e a 30 de junho de 2018, o Grupo Sporting considera que não existe a necessidade 
de registo de perdas por imparidade adicionais para além dos montantes registados e evidenciados nos 
Relatórios e Contas relativos aos primeiros três meses do exercício de 2018/2019 e ao exercício 2017/2018. 

8. Ausência de notação de risco 
A Sporting S.A.D. não dispõe de notação de risco (rating), não tendo também sido solicitada notação de 
risco para a presente emissão de Obrigações. Tal situação poderá dificultar a avaliação, por parte dos 
investidores, do risco de investimento nas Obrigações. 

9. Riscos relativos a processos judiciais 

À data de 30 de setembro de 2018, existem processos judiciais intentados contra a Sporting S.A.D. e 
intentados pela Sporting S.A.D. contra terceiros, relacionados com a sua gestão corrente e com o regular 
desenvolvimento do seu objeto social. 

Não obstante existirem outros procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais apresentados contra ou 
pelo Emitente, aqueles que se listam no subcapítulo 2.1. no âmbito do fator de risco 11 e no subcapítulo 
14.4., são os únicos que são susceptíveis de terem tido ou virem a ter um impato significativo na situação 
financeira ou na rentabilidade do Emitente.  

Processos Crime 

Alcochete 
No dia 15 de maio de 2018 a Academia Sporting em Alcochete foi invadida por um grupo de várias dezenas 
de indivíduos que causaram danos nas instalações e agrediram jogadores e funcionários da Sporting S.A.D.. 
A Sporting S.A.D. apresentou queixa crime contra incertos, tendo requerido a sua constituição como 
Assistente no processo. O procedimento criminal encontra-se na fase inquérito, tendo, cerca de quatro 
dezenas de indivíduos, entre os quais, um ex-funcionário da Sporting S.A.D., sido indiciados pela prática 
dos crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com 
violência e sujeitos à medida de coação mais gravosa - a prisão preventiva. Entre estes encontra-se um ex-
funcionário da Sporting S.A.D.. Nem o SCP, nem a Sporting S.A.D., nem qualquer membro dos respetivos 
órgãos sociais foram constituídos arguidos. À data deste Prospeto não é possível antecipar os impactos 
desportivos ou económicos que este processo possaprovocar no Emitente. 
 
Cashball 
Encontra-se presentemente em fase de inquérito a investigação criminal conhecida por “operação cashball”, 
no âmbito da qual, em maio de 2018, os postos de trabalho de dois ex-funcionários da Sporting S.A.D., 
Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, foram alvo de buscas. Nem o SCP, nem a Sporting S.A.D., nem 
qualquer membro dos respetivos órgãos sociais foram constituídos arguidos. À data deste Prospeto não é 
possível antecipar os impactos desportivos ou económicos que este processo possaprovocar no Emitente. 
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As contingências mais significativas da Sporting S.A.D. encontram-se detalhadas no Capítulo 14.4 (Ações 
judiciais). 

2.3. Riscos relativos às Obrigações a oferecer e admitir à negociação 

1. Risco de inadequação das Obrigações ao perfil do investidor  

As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os investidores. Para cada potencial 
investidor nas Obrigações que são classificadas como um instrumento financeiro não complexo, deve o 
banco avaliar a adequação do investimento, tendo em atenção as características e as circunstâncias do cliente, 
exceto se comprovadamente estiverem preenchidas as condições cumulativas para se tratar de uma mera 
execução de ordem. Além disso, cada investidor deverá ter em conta as suas próprias condições, bem como 
os riscos do Emitente, a liquidez dos valores mobiliários e os riscos de mercado dos mesmos. Em particular, 
cada potencial investidor deverá: 

(a) ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação ponderada das Obrigações, das 
vantagens e dos riscos de um investimento nas Obrigações e da informação contida ou incorporada 
por remissão neste Prospeto ou em qualquer adenda ou retificação ao mesmo; 

(b) ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no contexto da sua particular 
condição financeira, um investimento nas Obrigações e o impacto das mesmas na sua carteira de 
investimentos; 

(c) ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos inerentes a um 
investimento nas Obrigações; 

(d) perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às Obrigações e estar familiarizado 
com os mercados financeiros relevantes com assessoria de um consultor financeiro ou outro 
adequado, bem como cenários possíveis relativamente a fatores económicos, de taxas de juro ou 
outros que possam afetar o seu investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis. 

2.  A Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou Representante comum dos Obrigacionistas pode 
tomar decisões que vinculam todos os Obrigacionistas, com base em determinadas maiorias, e 
que podem afetar os interesses em geral dos Obrigacionistas  

As condições das Obrigações constantes do Capítulo 19 (Informação Relativa aos Valores Mobiliários Objeto da 
Oferta e de Admissão à Negociação), bem como a legislação e regulamentação aplicável, contêm regras sobre 
convocação de assembleias de Obrigacionistas para deliberar acerca de matérias que afetem os seus interesses 
em geral. Aquelas regras preveem que a tomada de decisões com base em determinadas maiorias vincula 
todos os Obrigacionistas, incluindo aqueles que não tenham participado nem votado numa determinada 
assembleia e aqueles que tenham votado em sentido contrário à deliberação aprovada. 

O representante comum deve praticar os atos de gestão em nome e com vista à defesa dos interesses comuns 
dos obrigacionistas. Ao abrigo do disposto no artigo 359.º do CSC, são prerrogativas do representante 
comum a (i) representação do conjunto dos obrigacionistas na sua relação com a sociedade; (ii) a 
representação em juízo do conjunto dos obrigacionistas, nomeadamente em ações movidas contra a 
sociedade e em processos de execução ou de liquidação do património desta; (iii) a assistência às assembleias 
gerais dos acionistas; (iv) a receção e examinação de toda a documentação da sociedade, enviada ou tornada 
patente aos acionistas, nas mesmas condições estabelecidas para aqueles; (v) a assistência aos sorteios para 
reembolso de obrigações; (vi) a convocação da assembleia de obrigacionistas e a assunção da respetiva 
presidência, nos termos do Código das Sociedades Comerciais e (vii) a prestação das informações que lhe 
forem solicitadas sobre factos relevantes para os interesses comuns dos e aos obrigacionistas. 

Acresce que, se um representante comum dos Obrigacionistas vier a ser nomeado, as respetivas condições 
de nomeação podem vir a prever que aquele tenha poder para acordar determinadas modificações às 
Condições das Obrigações que sejam de natureza menor, formal, técnica, efetuadas para corrigir um erro 
manifesto ou cumprir disposições legais imperativas. 

3. Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos pagos aos 
Obrigacionistas não residentes, no caso destes não cumprirem determinados requisitos 

Nos termos do Decreto-lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor, os juros e 
outros rendimentos de capitais pagos aos Obrigacionistas pessoas singulares e pessoas coletivas não 
residentes e sem estabelecimento estável em Portugal (com exceção das pessoas ou entidades domiciliadas 
em jurisdição de tributação privilegiada nos termos da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, atualizada 
à data em vigor, com a quais não esteja em vigor com Portugal: (i) um acordo que preveja a troca de 
informações em matéria fiscal ou (ii) uma convenção para evitar a dupla tributação internacional) e as mais-
valias resultantes da alienação de Obrigações detidas por Obrigacionistas pessoas singulares e pessoas 
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coletivas não residentes e sem estabelecimento estável em Portugal estarão isentos de imposto sobre o 
rendimento de pessoas singulares (“IRS”) e de pessoas coletivas (“IRC”) em Portugal, desde que sejam 
cumpridas todas as devidas formalidades, designadamente a prova de não residência dos beneficiários dos 
rendimentos e a informação relativa às Obrigações e aos beneficiários dos rendimentos, conforme estipulado 
no Decreto-Lei n.º 193/2005.  

Na falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis para a 
comprovação da qualidade de não residente do beneficiário dos rendimentos decorrentes das Obrigações e 
consequente aplicação da isenção de IRS ou IRC prevista no Decreto-Lei n.º 193/2005, as entidades 
registadoras diretas (isto é, os intermediários financeiros com contas de controlo na CVM) terão de proceder 
à retenção na fonte à taxa de 25%, 28% ou 35%, consoante os casos (vide o Capítulo 19.10 (Regime fiscal). 

Os Obrigacionistas não residentes deverão obter o seu próprio aconselhamento fiscal de modo a garantir 
que cumprem com os requisitos e procedimentos necessários à aplicação do regime especial de tributação 
dos rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 
7 de novembro, com as alterações à data em vigor.  

O Emitente não assume a obrigação de pagamento de montantes adicionais aos Obrigacionistas não 
residentes, caso venha a ser aplicável retenção na fonte nos pagamentos devidos, em resultado da falta de 
entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis para a comprovação 
da qualidade de não residente do beneficiário dos rendimentos das Obrigações. 

4. Risco de alterações no enquadramento jurídico-fiscal das Obrigações que possam ter efeito 
adverso nas Obrigações 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo fiscal) regulatória 
ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis, que possa ter algum tipo de efeito adverso 
nas Obrigações ou nos direitos e obrigações do Emitente e/ou dos investidores. 

5. Risco de ausência de liquidez do mercado onde as Obrigações estarão admitidas à negociação 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações no Euronext Lisbon, pelo que os investidores poderão 
transacioná-las em mercado após a data de admissão à negociação. A admissão à negociação não garante, 
por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações. A Sporting S.A.D. pretende que a admissão à negociação 
aconteça com a maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma ocorra no dia 26 de novembro de 
2018. Até ao respetivo reembolso, as Obrigações poderão ser transacionadas em mercado secundário, 
nomeadamente em bolsa, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente. As 
transações em mercado secundário estarão dependentes da liquidez desse mercado. As Obrigações não têm 
um mercado estabelecido na data da sua emissão. Se tal mercado não se desenvolver (ou, desenvolvendo-se, 
se não possuir um elevado nível de liquidez), os Obrigacionistas poderão não ter a possibilidade de alienar 
as Obrigações com facilidade ou a preços que lhes permitam recuperar os valores investidos ou realizar um 
ganho comparável a investimentos similares que tenham realizado em mercado secundário. Os investidores 
devem estar preparados para manter as Obrigações em carteira até à respetiva data de vencimento. 

6.  Risco de variações cambiais no caso dos investimentos financeiros de um Obrigacionista 
estarem denominados noutra moeda, na medida em que o pagamento do capital e juros das 
Obrigações será realizado em Euros. 

Adicionalmente, a Sporting S.A.D. pagará o capital e juros relativos às Obrigações em Euros, o que coloca 
certos riscos às conversões cambiais, caso os investimentos financeiros de um Obrigacionista sejam 
denominados noutra moeda (a “Moeda do Investidor”). Tais riscos incluem o risco de as taxas de câmbio 
sofrerem alterações significativas (incluindo devido à depreciação do Euro ou à reavaliação da Moeda do 
Investidor) e o risco de as autoridades com jurisdição sobre a Moeda do Investidor ou sobre o Euro poderem 
impor ou modificar controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do Investidor face ao Euro fará decrescer 
(i) o rendimento equivalente das Obrigações em Euros, (ii) o capital equivalente das Obrigações em Euros e 
(iii) o valor de mercado das Obrigações em Euros. Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em 
causa poderão impor (como já aconteceu no passado) controlos de câmbio suscetíveis de afetar 
adversamente uma taxa de câmbio aplicável. Em consequência, os investidores poderão receber um capital 
ou juro inferior ao esperado ou nem vir a receber capital ou juro. 

7. Eventuais alterações nas taxas de juro de mercado (designadamente a Euribor) poderão afetar 
negativamente o valor das Obrigações 

O juro a que as Obrigações conferem direito é calculado com referência a uma taxa fixa. Em conformidade, 
o investimento nas Obrigações envolve o risco de as modificações subsequentes nas taxas de juro de 
mercado, poderem afetar negativamente o valor das Obrigações. Em particular, se as taxas de juro de 
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mercado (designadamente a Euribor) subirem, então será expectável que o valor de mercado das Obrigações 
desça. 

8. As Obrigações poderão acarretar custos para os investidores, nomeadamente custos de 
manutenção das contas onde aquelas estarão registadas  

Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem existir custos de 
manutenção das contas onde estarão registadas as Obrigações que sejam subscritas no âmbito da Oferta. À 
subscrição das Obrigações estarão associadas outras despesas e comissões, pelo que o subscritor poderá, em 
qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário financeiro a simulação dos custos do 
investimento que pretende efetuar, por forma a obter a taxa interna de rentabilidade do mesmo. O investidor 
deve tomar em consideração essa informação antes de investir, nomeadamente calculando os impactos 
negativos que as comissões devidas ao custodiante podem ter na rendibilidade do investimento (para 
pequenos montantes investidos esse investimento pode nem sequer ser rentável). 
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CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS (IDENTIDADE DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, QUADROS SUPERIORES, CONSULTORES E AUDITORES) 

A forma e o conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no CódVM, ao disposto no Regulamento 
(CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, com a redação atualmente em vigor e demais legislação 
aplicável, devendo eventuais adendas ao mesmo obedecer ao disposto no Regulamento Delegado (UE) N.º 
382/2014 da Comissão de 7 de março de 2014 que complementa a Diretiva 2003/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação para a publicação de adendas 
ao prospeto. 

As entidades que a seguir se indicam são responsáveis pela suficiência, veracidade, atualidade, clareza, 
objetividade e licitude da informação contidas no Prospeto à data da sua publicação nos termos do disposto 
nos artigos 149.º, 150.º e 243.º do CódVM. 

3.1. Identificação dos responsáveis pela informação contida no Prospeto 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são responsáveis pelos danos causados, com culpa, pela 
desconformidade do conteúdo do Prospeto com o disposto nos artigos 7.º e 135.º do CódVM: 

3.1.1. Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D. 

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., sociedade aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499, com o capital social de 
€67.000.000, na qualidade de entidade emitente. O capital próprio da Sporting S.A.D. aprovado em 
Assembleia Geral de 30 de setembro de 2018 é de -€13.323.556. O capital próprio da Sporting S.A.D., de 
acordo com as demonstrações financeiras da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado) 
referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2018/2019, findo em 30 de setembro de 2018, é de €549.361. 

3.1.2. Conselho de Administração  

O Conselho de Administração da Sporting S.A.D. eleito para o quadriénio 2018/2022, que aprovou as 
contas da Sporting S.A.D. relativas ao primeiro trimestre do exercício 2018/2019, é composto pelos 
seguintes membros: 

Presidente  Frederico Nuno Faro Varandas 

Vogais:   Francisco Albuquerque Salgado Zenha 

João Ataíde Ferreira Sampaio6 

Miguel Garcia Rodrigues Cal7 

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva8 

O Conselho de Administração da Sporting S.A.D. que havia sido eleito para o quadriénio 2014/20189, que 
aprovou as contas anuais da Sporting S.A.D. relativas aos exercícios 2016/2017, era composto pelos 
seguintes membros: 

Presidente  Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 

Vogais:   Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 

Guilherme José Araújo Lourenço Pinheiro 

Rui Pereira Castro 

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva 

Sucede que em 5 de junho de 2018, Guilherme Lourenço Pinheiro renunciou ao cargo de Administrador da 
Sporting S.A.D.. 

Em 23 de junho de 2018, em Assembleia Geral reunida para o efeito, os sócios do SCP, acionista maioritário 
da Sporting S.A.D., aprovaram a revogação com justa causa do mandato dos membros do Conselho 

                                                      
6 Registo do membro eleito como Vogal ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 
7 Registo do membro eleito como Vogal ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 
8 Registo do membro eleito como Vogal ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 
9 Os membros do Conselho de Administração foram eleitos na Assembleia Geral da Sociedade realizada em 1 de outubro de 2014, 
com exceção do Dr. Nuno Jorge Lopes Correia da Silva que foi designado, por cooptação em 26 de abril de 2016, para preenchimento 
da vaga de administrador não executivo em resultado da renúncia apresentada, no mesmo dia, pelo Dr. Paulo Miguel Soares Antunes 
da Silva. 
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Diretivo do Clube, incluindo o mandato de Bruno de Carvalho, Carlos Vieira e Rui Caeiro, que, à data, eram 
Presidente e Administradores da Sociedade.  

Em 26 de Junho de 2018, o acionista SCP, titular da totalidade das ações de categoria A representativas do 
capital social da Sporting S.A.D., comunicou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho de 
Administração da Sociedade, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 14.º, n.º 3 dos Estatutos da 
Sociedade, a substituição, com efeitos imediatos, de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho por José 
de Sousa Cintra, Vice-Presidente da Comissão de Gestão do SCP.  

Em resultado do que antecede foi revogado o mandato de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 
enquanto Presidente do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. e, em sua substituição, foi designado 
José Sousa Cintra, como Vogal do Conselho de Administração e representante da totalidade das ações de 
categoria A, nos termos e para os efeitos da aludida disposição dos estatutos da Sociedade, tendo este 
Conselho, em 26 de junho de 2018, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 6 dos Estatutos da Sociedade, 
designado José Sousa Cintra como Presidente do Conselho de Administração da Sporting S.A.D.. 

Nesse dia, 26 de junho de 2018, os administradores Carlos Fernando Barreiro Godinho Vieira e Rui Pereira 
Caeiro renunciaram aos seus cargos no Conselho de Administração da Sporting S.A.D. 

Em 27 de junho de 2018, em face das renúncias apresentadas, o Conselho de Administração deliberou, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 393, n.º 3, alínea b) do CSC, proceder à cooptação, até ao 
final do mandato então em curso, de Artur Ryder Torres Pereira, Luís Silva Marques, Paulo Jorge de Melo 
Chaves e Mendes Salsa e Manuel José da Silva Aguiar Reis. 

Em 9 de julho o administrador Paulo Jorge de Melo Chaves e Mendes Salsa apresentou renúncia ao cargo. 

O Conselho de Administração da Sporting S.A.D. que aprovou as contas relativas ao exercício de 2017/2018 
era composto pelos seguintes elementos: 

Presidente  José de Sousa Cintra 

Vogais:   Artur Torres Pereira 

      Luís Marques 

      Nuno Jorge Lopes Correia da Silva 

      Manuel Reis 

 

No dia 12 de setembro de 2018, no seguimento da assembleia eleitoral do SCP, realizada no dia 8 de 
setembro de 2018, o SCP, na qualidade de acionista da Sociedade e titular das ações de categoria A 
representativas do seu capital social, comunicou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sporting 
S.A.D. a designação de Frederico Nuno Faro Varandas como membro do Conselho de Administração da 
Sporting S.A.D., nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 14.º n.º 3 dos Estatutos da mesma, em 
substituição de José Sousa Cintra, que nesse dia havia renunciado ao cargo. 

No dia 14 de setembro de 2018, Artur Ryder Torres Pereira, Luís da Silva Marques e Manuel José da Silva 
Aguiar Reis renunciaram aos cargos de Administradores da Sporting S.A.D., tendo o Conselho de 
Administração deliberado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 393.º, n.º 3, alínea b), do CSC, 
proceder à cooptação, até ao final do mandato então em curso de Francisco Albuquerque Salgado Zenha. 

3.1.3. Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da Sporting S.A.D., eleito para o quadriénio 2018/2022, que fiscalizou as contas 
referentes aos três meses do exercício de 2018/2019, é composto pelos seguintes membros: 

       Presidente     Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto10 
Vogais Efetivos   Gonçalo Navarro de Castro de Sousa Uva11 

Telmo Gastão Marques dos Santos12  

O Conselho Fiscal da Sporting S.A.D. que havia sido eleito para o quadriénio 2014/2018 que fiscalizou as 
contas anuais da Sporting S.A.D. relativas aos exercícios 2016/2017 e 2017/2018 era composto pelos 
seguintes membros: 

Presidente     Prof. Doutor António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 

                                                      
10 Registo do membro eleito como Presidente ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 
11 Registo do membro eleito como Vogal ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 
12 Registo do membro eleito como Vogal ainda pendente junto da Conservatória do Registo Comercial competente. 



66 
 

Vogais Efetivos   Dr. Paulo Jorge Frade de Almeida 
          Dr. Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 

3.1.4. Intermediário Financeiro encarregue da Assistência à Oferta 

Montepio Investimento, S.A., com sede na Rua Castilho, n.º 5, 6º, 1250-066 Lisboa, com o capital social de 
€180.000.000, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 505.087.286. 

3.1.5. Revisores Oficiais de Contas e Auditor Externo 

A Sociedade de Revisores de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas (“PWC”), com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, 3º, 1069-316 Lisboa, 
inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o n.º 20161485, 
representada por Carlos Manuel Sim Sim Maia (ROC nº 1.138), foi responsável pela Certificação Legal das 
Contas e Relatório de Auditoria relativos às demonstrações financeiras dos exercícios de 2016/2017 e 
2017/2018 e pelo Relatório de Revisão Limitada relativo às contas referentes ao primeiro trimestre do 
exercício de 2018/2019. A PWC não é membro de outro organismo relevante, além da Ordem de Revisores 
Oficiais de Contas. 

3.1.6. Consultor jurídico no âmbito da oferta 

A CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, RL Sociedade de Advogados de Responsabilidade 
Limitada, com sede na Praça Marquês de Pombal, 2, em Lisboa, na qualidade de consultor jurídico no 
âmbito da Oferta, é responsável pela informação constante do Capítulo 19.10. (Regime fiscal). 

3.2. Declaração sobre a informação constante do Prospeto 

A Sporting S.A.D. e as demais entidades que, nos termos do ponto 3.1. Identificação dos responsáveis pela 
informação contida no Prospeto são responsáveis pela informação ou parte da informação nele contida, 
vêm declarar que, tendo efetuado todas as diligências razoáveis para o efeito e tanto quanto é do seu melhor 
conhecimento, as informações constantes do Prospeto são conformes com os factos a que se referem e não 
contêm omissões suscetíveis de afetar o seu alcance. 

Nos termos do disposto no artigo 137.º, n.º 2, do CódVM, o “prospeto de oferta pública de distribuição deve incluir 
(…) declarações efetuadas pelas pessoas que, nos termos do artigo 149.º do CódVM, são responsáveis pelo seu conteúdo que 
atestem que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospeto está de acordo com os factos e de que não 
existem omissões suscetíveis de alterar o seu alcance”. Neste âmbito, refere o artigo 149.º, n.º 3 do CódVM que a 
responsabilidade das pessoas acima mencionadas é excluída se provarem que “o destinatário tinha ou devia ter 
conhecimento da deficiência de conteúdo do prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a 
respetiva revogação ainda era possível”. Adicionalmente, a responsabilidade das referidas pessoas é excluída se os 
danos previstos no artigo 149.º, n.º 4 “resultarem apenas do sumário do prospeto, ou de qualquer tradução deste, salvo 
se o mesmo, quando lido em conjunto com os outros documentos que compõem o prospeto, contiver menções enganosas, inexatas 
ou incoerentes ou não prestar as informações fundamentais para permitir que os investidores determinem se e quando devem 
investir nos valores mobiliários em causa”. 

Por força das alíneas a) e b) do artigo 150.º do CódVM, o Emitente responde independentemente de culpa 
em caso de responsabilidade dos membros do seu Conselho de Administração ou do seu Conselho Fiscal, 
do intermediário financeiro encarregado da assistência à Oferta, do revisor oficial de contas ou do consultor 
jurídico no âmbito da Oferta, acima mencionados. 

À luz do disposto no artigo 153.º do CódVM, o direito de indemnização deve ser exercido no prazo de seis 
meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospeto e cessa, em qualquer caso, decorridos 
dois anos desde o termo de vigência do prospeto. 

Em idêntico sentido, o artigo 243.º, alínea b), do CódVM, dispõe que “o direito à indemnização deve ser exercido 
no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos 
dois anos a contar da divulgação do prospeto, ou da alteração que contém a informação ou previsão desconforme”.  
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CAPÍTULO 4 – REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITOR EXTERNO 

 
Informação inserida no Ponto 11.1.3. Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo. 
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CAPÍTULO 5 – DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS 

5.1. Dados Financeiros Históricos 

5.1.1. Informações Financeiras  

Demonstrações da Posição Financeira  

As Demonstrações da Posição Financeira da Sporting S.A.D. referentes aos exercícios de 2016/2017 e 
2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e auditadas), ao primeiro trimestre 
do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não auditada) e ao primeiro trimestre do 
exercício de 2018/2019 (reportados a 30 de setembro de 2018 objeto de revisão limitada e não auditada) 
constam do quadro seguinte: 
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Demonstrações de Resultados 

As Demonstrações de Resultados (por natureza) da Sporting S.A.D. referentes aos exercícios de 2016/2017 
e 2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2016 e de 2017 e auditadas), aos primeiros três 
meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não auditada) e aos primeiros três 
meses do exercício de 2018/2019 (reportados a 30 de setembro de 2018, objeto de revisão limitada e não 
auditada) constam do quadro seguinte: 

 

Demonstração do Rendimento Integral 

As Demonstrações do Rendimento Integral da Sporting S.A.D. referentes aos exercícios de 2016/2017 e 
2017/2018 (reportadas respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e auditadas), ao primeiro trimestre 
do exercício de 2017/2018 (reportadas a 30 de setembro de 2017, não auditada) e ao primeiro trimestre do 
exercício de 2018/2019 (reportadas a 30 de setembro de 2018, objeto de revisão limitada e não auditada) 
constam do quadro seguinte: 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

As Demonstrações de Fluxos de Caixa da Sporting S.A.D. referentes aos exercícios de 2016/2017 e 
2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e auditadas), aos primeiros três 
meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não auditadas) e aos primeiros três 
meses do exercício de 2018/2019 (reportados a 30 de setembro de 2018,  objeto de revisão limitada e não 

auditada) constam do quadro seguinte: 
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio 

As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting S.A.D., referentes aos exercícios de 
2016/2017 e 2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e auditadas), aos 
primeiros três meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não auditadas) e aos 
primeiros três meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2018,  objeto de revisão 
limitada e não auditada), constam do quadro seguinte: 

 

 
  



72 
 

5.1.2. Dados financeiros selecionados 

A informação seguinte refere-se aos dados financeiros selecionados da Sporting S.A.D. referentes aos 
exercícios de 2016/2017 e 2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 e 
auditadas), aos primeiros três meses do exercício de 2017/2018 (reportados a 30 de setembro de 2017, não 
auditadas), e aos primeiros três meses do exercício de 2018/2019 (reportados a 30 de setembro de 2018,  
objeto de revisão limitada e não auditada): 

 
De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) 
sobre Indicadores Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro de 2015 (ESMA /2015/1415, as 
“Orientações da ESMA”) o “Cash Flow” e o “Cash Flow Operacional” ou EBITDA configuram dois 
Indicadores Alternativos de Desempenho (“Alternative Performance Measures”), dado que não são indicadores 
financeiros definidos ou especificados no referencial de relato financeiro aplicável à Sporting S.A.D.. 
As tabelas abaixo detalham as rubricas que compõem o Cash Flow e o Cash Flow Operacional: 
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CAPÍTULO 6 – ANTECEDENTES, EVOLUÇÃO, INVESTIMENTOS E POLÍTICA DE 
INVESTIGAÇÃO DO EMITENTE  

6.1. Antecedentes e Evolução do Emitente 

6.1.1. Denominação Jurídica e Comercial do Emitente  

A denominação jurídica do Emitente é Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., sendo Sporting S.A.D. 
a denominação comercial utilizada mais frequentemente. Para efeitos do presente Prospeto a denominação 
utilizada, conforme as Definições, é Sporting S.A.D.. 

6.1.2. Registo e Número de Pessoa Coletiva do Emitente 

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., sociedade aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499, com o capital social de 
€67.000.000. O capital próprio da Sporting S.A.D., conforme demonstrações financeiras referentes a 30 de 
junho de 2018 (auditadas), aprovadas em Assembleia Geral realizada em 30 de setembro de 2018, é de -
€13.323.556. O capital próprio da Sporting S.A.D., de acordo com as demonstrações financeiras da Sporting 
S.A.D. (objeto de revisão limitada não auditada) referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2018/2019, 
findo em 30 de setembro de 2018, é de €549.361. 

6.1.3. Constituição do Emitente  

A Sporting S.A.D. foi constituída por escritura pública no dia 28 de outubro de 1997. 

A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

Nos termos do artigo 3.º dos seus estatutos, a Sporting S.A.D. tem por objeto social “a participação em 
competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 
actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol”. 

Ainda nos termos do mesmo artigo, acrescenta-se que “a sociedade pode adquirir participações como sócio de 
responsabilidade limitada em sociedades com objecto social diferente do seu, mesmo que reguladas por leis especiais, ou participar 
em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios ou quaisquer outros 
tipos de associação, temporária ou permanente”. 

6.1.4. Sede, Forma Jurídica e Legislação que Regula a Atividade do Emitente 

A sede da Sporting S.A.D. é Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa, 
n.º de telefone 217 516 000. O país de registo do Emitente é Portugal. 

A Sporting S.A.D. é uma sociedade desportiva que se rege pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei 10/2013, de 25 de janeiro. As sociedades anónimas desportivas são um tipo de sociedades 
subsidiariamente reguladas pelas regras gerais aplicáveis às sociedades anónimas (CSC) e pela legislação 
complementar aplicável às sociedades abertas, como seja o CódVM, mas com algumas especificidades 
decorrentes das especiais exigências da atividade desportiva que constitui o seu principal objeto. De entre 
estas especificidades é de realçar: 

• a irreversibilidade na constituição da sociedade desportiva, isto é, quando o clube desportivo tiver 
optado por constituir uma sociedade desportiva ou personalizar a sua equipa profissional, não pode 
voltar a participar nas competições desportivas de caráter profissional a não ser sob o estatuto jurídico 
do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro; 

• o capital social mínimo consoante as competições profissionais em que a sociedade participa; 

• a existência de duas categorias de ações, sendo as ações de categoria A as ações subscritas e detidas, 
a qualquer momento, pelo clube fundador, as quais só são suscetíveis de apreensão judicial ou 
oneração a favor de pessoas coletivas de direito público e as restantes de categoria B; 

• o sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador, que se traduz, designadamente e de 
acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, na obrigatoriedade do clube 
manter uma participação mínima na sociedade (não inferior a 10%) na atribuição de direitos especiais 
às ações enquanto detidas pelo clube fundador. O capital social do Emitente encontra-se dividido em 
67 milhões de ações da categoria A e B. As ações de categoria A só integram tal categoria enquanto 
na titularidade do SCP, convertendo-se automaticamente em ações da categoria B no caso de 
alienação a terceiros a qualquer título. Inversamente, considerando o regime do citado artigo 23.º do 
Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, nos termos do qual as ações detidas pelo clube fundador 
conferem sempre direitos especiais, concluiu-se que todas as ações B que têm vindo a ser adquiridas 
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pelo SCP devem ser consideradas como ações de categoria A com a aquisição por parte do SCP, não 
obstante terem sido adquiridas por facto diverso da subscrição. Assim, quaisquer ações de categoria 
B convertem-se em ações de categoria A quando adquiridas pelo SCP. Este entendimento será 
adotado em posteriores registos e comunicações do Emitente.  

• a limitação ao exercício de direitos sociais relativamente aos acionistas que participem em mais do 
que uma sociedade desportiva. 

O regime fiscal específico das SADs é estabelecido na Lei n.º 103/97, de 13 de setembro, conforme alterado 
pela Lei n.º 56/2013, de 14 de agosto. 

A atividade da Sporting S.A.D. está genericamente, sujeita à Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, – a Lei de Bases 
da Atividade Física e do Desporto, com a redação atualmente em vigor, que estabelece o quadro legal do 
sistema desportivo. 

O estatuto laboral dos praticantes desportivos contratados pela Sporting S.A.D. rege-se pelo disposto na Lei 
n.º 54/2017, de 14 de julho, que estabelece o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante 
Desportivo, do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo, do Contrato de Formação Desportiva e do 
Contrato de Representação ou Intermediação. Os critérios do Financial Fair Play, promovidos pela UEFA, 
são aplicáveis à Sporting S.A.D. e respeitam, essencialmente, à inexistência de dívidas vencidas e não pagas 
e eventuais défices entre despesas e receitas, sendo monitorizados pela UEFA numa base regular. 

Neste contexto, é fundamental garantir o equilíbrio económico e financeiro da Sporting S.A.D., de forma a 
garantir a sua sustentabilidade e cumprir os critérios relativos ao Financial Fair Play definidos pela UEFA 
(conforme descrito no ponto 6.2.1. do Prospeto).  

O essencial da atividade a desenvolver pela Sporting S.A.D. consiste na participação em competições 
desportivas profissionais, nacionais e internacionais. Estas competições são organizadas e supervisionadas 
pelas entidades a seguir referidas e cada uma obedece a regulamentação própria: 

• Federação Portuguesa de Futebol (FPF): pessoa coletiva de direito privado, de Utilidade Pública 
Desportiva, organizada de acordo com o Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, conforme 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho, pela Portaria 438/94, de 29 de junho, pelo 
Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprova o regime da normalização contabilística para 
as entidades do sector não lucrativo (incluindo federações desportivas), pela Lei n.º 112/99, de 3 de 
agosto que aprova o regime disciplinar das federações desportivas, e que se rege pelos estatutos 
aprovados nas Assembleias Gerais de 8 e 22 de novembro de 1997, com as alterações aprovadas em 
6 de dezembro de 1997 e 16 de dezembro de 2000. A esta entidade compete a regulamentação da 
prática da modalidade, a organização de determinadas competições (regidas pelo disposto no 
Regulamento das Provas Oficiais da FPF e pelo Comunicado Oficial para as Épocas Desportivas) e 
uma função disciplinar (exercida sobre todos os agentes desportivos ligados à modalidade, ao abrigo 
do Regulamento Disciplinar da FPF). 

• Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP): é um órgão autónomo da FPF que tem por 
objeto regular as competições profissionais de futebol, sendo para tanto dotada de autonomia 
administrativa, técnica e financeira que integra, obrigatória e exclusivamente, os clubes ou sociedades 
que participam nas competições futebolísticas profissionais (o Campeonato da I Liga e da Liga de 
Honra). No âmbito destas competições é à LPFP que cabe exercer os poderes que lhe são delegados 
pela FPF e no que respeita à organização, direção, disciplina e arbitragem, está sujeita aos respetivos 
estatutos e Regulamento Geral, ao Regulamento de Competições, de Arbitragem e Disciplinar da 
LPFP.  

As relações desportivas, financeiras e patrimoniais entre a LPFP e a FPF, nomeadamente o regime 
de acesso às diversas competições, a delimitação dos estatutos dos respetivos praticantes 
(profissionais e não profissionais) e a partilha do exercício das competências disciplinares, estão 
reguladas por Protocolo celebrado entre ambos, em 1 de julho de 2013. 

• Union des Associations Européenes de Football (UEFA) e Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA): subjacente à organização do sistema futebolístico nacional está o 
ordenamento jurídico internacional, instituído pela FIFA, a nível mundial, e pela UEFA, a nível 
europeu. Estes organismos estabelecem, na sua área de competência, as normas a que deve obedecer 
a prática da modalidade, nomeadamente a participação das equipas em competições internacionais, e 
supervisionam as relações entre as diversas associações/federações nacionais, que estão obrigadas a 
cumprir com os deveres constantes dos estatutos daquelas entidades (Status de la FIFA, de 26 de 
fevereiro de 2016 e os Status de l’UEFA, cuja última versão entrou em vigor em 3 de maio de 2016). 

6.1.5. Alterações Significativas no Emitente  
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Remete-se para o ponto 8.4. Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting. 

6.2. Investimentos  

6.2.1. Investimentos e desinvestimentos 

A política de investimentos e desinvestimentos da Sporting S.A.D. consubstancia-se na compra e venda de 
direitos desportivos de jogadores de futebol que permitam a construção e renovação de uma equipa de 
futebol de forma a atingir os objetivos desportivos definidos no início de cada época desportiva. 

As principais linhas de orientação definidas, neste âmbito, pela administração da Sporting S.A.D. são as 
seguintes: 

• Rotação ponderada do plantel de jogadores seniores de forma a garantir os níveis de estabilidade 
julgados adequados; 

• Aquisição de jogadores em condições atrativas e valorização de jogadores tendo em vista o reforço 
do património da Sporting S.A.D. e a sua eventual venda a outras equipas. 

Por outro lado, é fundamental garantir o equilíbrio económico e financeiro da Sporting S.A.D., de forma a 
garantir a sua sustentabilidade e cumprir os critérios relativos ao Financial Fair Play definidos pela UEFA. Os 
principais critérios, promovidos pela UEFA, são: 

• a inexistência de dívidas vencidas e não pagas (i) a outros clubes ou sociedades desportivas no âmbito 
de transferências de direitos desportivos de jogadores, (ii) aos seus trabalhadores, incluindo aos 
jogadores, (iii) às autoridades tributárias e à Segurança Social; 

• que os eventuais défices entre despesas e receitas relevantes para a UEFA (que pressupõe a dedução 
dos investimentos na Formação, infraestruturas e apoios à comunidade, entre outros), designados 
por break-even, não poderão exceder um valor acumulado de €5 milhões (devendo ser consideradas 
para este efeito as três épocas anteriores, à exceção do primeiro ano de aplicação deste critério (época 
2013/2014) em que apenas se deverão considerar duas épocas) e apenas serão admissíveis se supridos 
mediante recurso aos acionistas ou a entidades relacionadas. 

O défice referido no segundo ponto pode ultrapassar os €5 milhões, até aos montantes a seguir indicados, 
no caso de tais excessos serem inteiramente cobertos por contribuições de acionistas e/ou partes 
relacionadas: 

• €45 milhões para o período de monitorização avaliado nas épocas de licença 2013/2014 e 2014/2015; 

• €30 milhões para o período de monitorização avaliado nas épocas de 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018; e 

• um valor inferior a decidir oportunamente pelo Comité Executivo da UEFA para os períodos de 
monitorização avaliados nas épocas subsequentes. 

Estão previstas sanções para o não cumprimento dos critérios do Financial Fair Play, que podem incluir (i) 
avisos, (ii) multas, (iii) retenção dos prémios pagos e, no limite, (iv) a proibição de participar nas competições 
organizadas pela UEFA. 

Atento o histórico do Emitente no incumprimento do Financial Fair Play no período de monitorização entre 
2012/2013, 2013/14 e 2014/2015, nomeadamente relacionado com os resultados negativos das épocas 
2011/12 e 2012/13, respetivamente nos montantes de €45,9 milhões e € 43,8 milhões, e pelo facto desses 
incumprimentos superarem o montante entre €5 milhões e €45 milhões negativos (limiar vigente à data), não 
pode excluir-se a hipótese de, em caso de novo incumprimento das regras de fair play financeiro, as sanções 
serem superiores devido à reincidência. 

No período de monitorização nas épocas de 2012/2013, 2013/14 e 2014/2015, a Sporting S.A.D efetuou 
uma reestruturação financeira, com diversas medidas, que lhe permitiu melhorar os seus capitais próprios e 
consequentemente sair desse período de monitorização. 

O indicador do break-even tido em consideração para a avaliação na época 2017/2018, que corresponde ao 
valor acumulado do break-even calculado nos últimos três exercícios (€-22,6 milhões na época 2015/2016, 
€47,03 milhões na época 2016/2017 e €-8,92 milhões na época 2017/2018), ascende a um montante de 15,85 
milhões, cumprindo com o estipulado pela UEFA. 
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O cálculo do break-even é efetuado pela Sporting S.A.D.. A base de cálculo corresponde ao resultado líquido 
de cada época desportiva ajustado pelas regras definidas pelo regulamento de licenciamento de clubes para 
as competições de clubes da UEFA de cada época desportiva; 

Os rendimentos com transações com jogadores e gastos com transações com jogadores realizados pela 
Sporting S.A.D. nas duas últimas épocas desportivas e na época 2018/2019, até 30 de setembro de 2019, 
são os constantes do seguinte quadro:  

 

Nos quadros relativos às épocas 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (à data do Prospeto) abaixo, 
consideram-se os seguintes conceitos, quando aplicáveis: 

Aquisições: valor bruto das aquisições de direitos económicos, bem como encargos com serviços de 
intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, prémios de fidelidade, entre outros custos 
relacionados com a aquisição dos direitos económicos, efetuadas no respetivo exercício; 

Alienações: valor bruto contabilístico (valor bruto das aquisições de direitos económicos, bem como encargos 
com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, prémios de fidelidade, 
entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos) dos jogadores cujos direitos 
desportivos foram alienados no respetivo exercício; 

Outros encargos: gastos relacionados com as aquisições de direitos económicos de jogadores, nomeadamente 
encargos com serviços de intermediação, prémios de assinatura de contratos, mecanismo de solidariedade, 
taxas federativas e outros encargos.  

Rendimentos/ (gastos) associados à venda: as transferências de jogadores incluem, sempre que aplicável, as 
comissões de intermediação e os gastos com o mecanismo de solidariedade assumidos pela Sporting S.A.D. 
sempre que o valor é deduzido pelo clube de destino, bem como a quota-parte de direitos económicos ou 
mais-valias pertencentes a outras entidades. Importa salientar que os valores apurados de gastos e/ou 
rendimentos associados à venda têm igualmente em consideração os seguintes fatores: i) dedução das verbas 
proporcionais a entregar a terceiras entidades decorrentes da alienação, considerando igualmente o passivo 
registado a cada data, no âmbito de contratos de partilha de interesses económicos, assim como incluem o 
efeito da atualização financeira, quando aplicável, tendo em consideração os planos de recebimento 
estipulados e ii) montantes apurados no termination agreement com jogadores e agentes de intermediação. 

Época 2016/2017 

Na época desportiva 2016/2017, o SCP adquiriu direitos económicos dos seguintes jogadores: André Souza 
(SC Corinthians), Bas Dost (Vfl Wolfsburg), Beto Pimparel (livre), Douglas Teixeira (Trabzonspor AS), 
Elias Trindade (SC Corinthians), Luc Castaignos (Eintracht Frankfurt), Radosav Petrovic (Dynamo Kyiv), 
Ari Papel (1.º de Agosto), Gelson Dala (1.º de Agosto), André Pinto (livre), Cristiano Piccini (Real Bétis), 
Matheus Oliveira (Estoril Praia SAD), Rodrigo Battaglia (SC Braga SAD), Bruno Fernandes (UC 
Sampdoria), Merih Demiral (Alcanenense), Pedro Delgado (Inter de Milão) e Pedro Marques (livre). Foram 
contratados a título temporário com opção de compra, os jogadores: Joel Campbell (Arsenal FC) e Leonardo 
Ruiz (Atlético Nacional). A opção de compra do jogador Leonardo Ruiz (Atlético Nacional) foi exercida. 

Durante a época 2016/2017, o SCP cedeu a título temporário os seguintes jogadores: Carlos Mané (Vfb 
Stuttgart 1893), Ewerton Santos (FC Kaiserslautern), Hadi Sacko (Leeds United FC), Herman Barcos (CA 
Velez Starsfield), Jonathan Silva (CA Boca Juniors), Luc Castaignos (Vitesse FC), Miguel Lopes (Akhisar 
GS), Simeon Slavchev (Lechia Gdansk), Teófilo Gutierrez (CA Rosario Central), Frederico Ruiz (Sintrense), 
Domingos Duarte (Belenenses SAD), Ryan Gauld (Vitória FC), Héldon Ramos (Rio Ave FC), Iuri Medeiros 
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(Boavista FC SAD), Oriol Rosell (Belenenses SAD), Wallyson Malmman (Standard Liége), Fabrice Fokobo 
(Famalicão), Mamadu Cadé (SC Covilhã), Radosav Petrovic (Rio Ave FC), Ary Papel (Moreirense FC), Junya 
Tanaka (Kashiwa Reysol), Tobias Figueiredo (Nacional), Jefferson Nascimento (SC Braga SAD), Rafael 
Barbosa (CF União), João Palhinha (Belenenses SAD), Francisco Geraldes (Moreirense), Daniel Podence 
(Moreirense) e André Geraldes (Vitória FC). 

Na mesma época o SCP alienou direitos económicos dos seguintes jogadores: Edinaldo Pereira (FK 
Krasnodar), Islam Slimani (Leicester City FC), João Mário Eduardo (FC Internazionale), João Pereira 
(Trabzonspor), André Souza (Sport Recife), Hermán Barcos (LDU Quito), Ricardo Esgao (SC Braga SAD), 
Hadi Sacko (Leeds United FC), Teófilo Gutiérrez (Júnior Barranquilla), Rúben Semedo (Villareal FC), 
Alberto Aquilani (Delfino Pescara SpA), José Lopes (Levadiakos FC), Luís Almeida “Kikas” (Leixões SC), 
Ousmane Dramé (Moreirense FC), Salim Cissé (SC Olhanense), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Junya Tanaka 
(Vissel Kobe), Wallyson Mallman (Moreirense FC), Elias Trindade (Atlético Mineiro), Felipe Chaby 
(Belenenses SAD) e Guilherme Oliveira (Académica). 

Foi ainda revogada a cedência temporária dos jogadores Marcelo Meli ao CA Boca Juniors, Sebastian Coates 
ao Sunderland FC, Lazar Markovic ao Liverpool FC e Bruno Paulista ao Bahia. Os investimentos 
(aquisições) e desinvestimentos (alienações) referentes à época desportiva 2016/2017 são resumidos nos 
seguintes quadros: 

 

 

Época 2017/2018 
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Os investimentos (aquisições) e desinvestimentos (alienações) referentes à época de 2017/2018 são 
resumidos nos seguintes quadros: 

Investimentos 

 

Desinvestimentos 

 
A venda do jogador Adrien Silva foi efetuada por €20.000 milhares fixos, €5.000 milhares variáveis 
dependentes da performance do jogador e cerca de €4.500 milhares de renúncia de direitos de crédito que 
se encontravam registados como passivos e passivos contingentes. 

Cedências temporárias de jogadores do SCP  
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Saídas – rescisão unilateral de contrato (no entendimento do Emitente, sem justa causa) 

 

Relativamente aos jogadores Rui Patrício, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bas Dost e Rodrigo Battaglia 
importa esclarecer o seguinte: 

Rui Patrício 

O jogador Rui Patrício apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 31 de maio 
de 2018. Em 10 de julho de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto da FIFA Dispute Resolution Chamber 
uma ação contra o jogador Rui Patrício e o clube inglês Wolverhampton Wanderers Football Club, em que 
peticionou a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa causa e a sua 
condenação, solidariamente com o referido clube, ao pagamento de uma indemnização no valor de 
€54.702.588, acrescida de juros. Foi alcançado, a 31 de outubro de 2018, acordo com o jogador e o 
Wolverhampton Wanderers Football Club, consistindo no pagamento por este último clube à Sporting 
S.A.D. do montante de €18.000.000,00 em contrapartida da renúncia pela Sporting S.A.D. e por Rui Patrício 
a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo dito 
jogador. 

Bruno Fernandes 

O jogador Bruno Fernandes apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 08 de 
junho de 2018. Foi celebrado acordo com o jogador tendo, consequentemente, o mesmo sido reintegrado 
no plantel da Sporting S.A.D. em 10 de julho de 2018 no âmbito de contrato de trabalho desportivo válido 
até 30 de junho de 2023. 

Jogador Clube Observações

Rui Patrício Wolverhampton
Acordo com o Wolverhampton em €18M e com o Jogador onde renunciam a quaisquer direitos de que pudessem 

ser titulares em virtude da rescisão do contrato de trabalho

Daniel Podence Olympiacos Rescisão do contrato de trabalho desportivo sem justa causa no entendimento da Emitente

Gelson Martins Atlético de Madrid Rescisão do contrato de trabalho desportivo sem justa causa no entendimento da Emitente

William Carvalho Real Bétis

Acordo com o jogador e com o Real Bétis em €16M fixos e €4M variáveis onde renunciam a quaisquer direitos de 

que pudessem ser titulares em virtude da rescisão do jogador. SCP mantêm direito a receber 25% de futura venda 

do jogador.

Bruno Fernandes Sporting SAD Novo contrato de trabalho desportivo e reintegração no plantel principal

Bas Dost Sporting SAD Novo contrato de trabalho desportivo e reintegração no plantel principal

Rodrigo Battaglia Sporting SAD Novo contrato de trabalho desportivo e reintegração no plantel principal

Rafael Leão LOSC Lille Rescisão do contrato de trabalho desportivo sem justa causa no entendimento da Emitente

Rúben Ribeiro Al Ain Rescisão do contrato de trabalho desportivo sem justa causa no entendimento da Emitente

Fonte: Sporting SAD
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William Carvalho 

O jogador William Carvalho apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 11 de 
junho de 2018. Em 13 de julho de 2018, a Sporting S.A.D. celebrou acordo com o jogador e com o clube 
espanhol Real Bétis Balompié SAD, nos termos do qual o jogador e a Sporting S.A.D. renunciaram a 
quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador, 
e a Sporting S.A.D. aceitou a inscrição do jogador pelo Real Bétis mediante o pagamento de até €20.000.000 
e mantendo o direito a receber 25% dos montantes que o referido clube venha a receber em caso de 
transferência futura do jogador. 

Bas Dost 

O jogador Bas Dost apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 11 de junho 
de 2018. Em 21 de julho de 2018 foi celebrado acordo de transação nos termos do qual o jogador e a 
Sporting S.A.D. renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da resolução 
unilateral promovida pelo jogador, tendo o jogador sido reintegrado no plantel da Sporting S.A.D. em 21 
de julho de 2018 no âmbito de contrato de trabalho desportivo válido até 30 de junho de 2021. 

Rodrigo Battaglia 

O jogador Rodrigo Battaglia apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 12 de 
junho de 2018. Em 28 de julho de 2018 foi celebrado acordo nos termos do qual o jogador e a Sporting 
S.A.D. renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral 
promovida pelo jogador, tendo o jogador sido reintegrado no plantel da Sporting S.A.D. em 28 de julho de 
2018 no âmbito de contrato de trabalho desportivo válido até 30 de junho de 2023. 

Época 2018/2019 até ao final do primeiro trimestre da época 2018/2019 

Os investimentos (aquisições) e desinvestimentos (alienações) referentes aos três primeiros meses da época 
2018/2019 são resumidos nos seguintes quadros: 

 

Época 2018/2019 (desde o início do primeiro trimestre da época 2018/2019 até à data do Prospeto) 
 
Após 30 de setembro de 2018, até à data do Prospeto, o plantel do SCP não sofreu movimentações. 
Registou-se a revogação de cedência temporária do jogador Rafael Barbosa que se encontrava cedido ao 
Portimonense F.C. SAD. 

Em 30 de setembro de 2018 e em 30 de junho de 2017 e 2018, a agregação dos atletas por montante de 
valor líquido contabilístico dos respetivos passes é como segue: 
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Os direitos económicos mais significativos (pela importância desportiva no plantel) dos jogadores de futebol 
detidos pela Sporting S.A.D., assim como a duração do respetivo contrato de trabalho desportivo, no final 
das últimas duas épocas desportivas e do primeiro trimestre de 2018/2019 e 2017/2018 eram os seguintes: 

 

À data de 30 de setembro de 2018, excepto as alterações ocorridas com o regresso dos jogadores que a 30 
de junho de 2018 tinham rescindido o seu contrato de trabalho desportivo, não se verificaram alterações 
relevantes na percentagem de direitos económicos de jogadores, detidas pela Sporting S.A.D. face a 30 de 
junho de 2018, conforme divulgado no Relatório e Contas (objeto de revisão limitada, não auditado) relativo 
ao primeiro trimestre de 2018/2019. 

No dia 22 de dezembro de 2014, a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) aprovou uma alteração 
ao Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, que proíbe a participação de terceiros nas 
receitas obtidas com os direitos económicos nas transferências dos jogadores de futebol e na cessão de 

Jogador Fim contrato
% Direitos 

económicos
Fim contrato

% Direitos 

económicos
Fim contrato

% Direitos 

económicos
Fim contrato

% Direitos 

económicos

Abdoulay Diaby 2023 100% - - - - - -

Adrien Silva - - - - - - 2020 100%

Alan Ruiz 2021 100% 2021 100% 2021 100% 2021 100%

André Pinto 2021 100% 2021 100% 2021 100% 2021 100%

Azbe Jug - - - - - - 2020 100%

Bas Dost 2021 100% 2020 (a) 2020 100% 2020 100%

Bruno César 2020 100% 2020 100% 2020 100% 2020 100%

Bruno Fernandes 2023 100% 2022 (a) 2022 100% 2022 100%

Bruno Gaspar 2023 100% 2023 100% - - - -

Bryan Ruiz - - 2018 100% 2018 100% 2018 100%

Carlos Mané 2020 100% 2020 100% 2020 100% 2020 100%

Cristiano Piccini - - 2022 100% 2022 100% 2022 100%

Daniel Podence - - 2021 (a) 2021 100% 2021 100%

Douglas Teixeira - - 2019 100% 2019 100% 2019 100%

Emiliano Viviano 2020 100% 2020 100% - - - -

Ewerton Santos - - - - 2019 100% 2019 100%

Ezequiel Schelotto - - - - 2019 100% 2019 100%

Fredy Montero 2019 100% 2019 100% - - - -

Gelson Dala 2022 50% 2019 50% 2019 50% 2019 50%

Gelson Martins - - 2022 (a) 2022 100% 2022 100%

Heldon Ramos - - - - 2019 100% 2019 100%

Iuri Medeiros 2022 100% 2022 100% 2022 100% 2022 100%

Jefferson 2020 80% 2020 80% 2020 80% 2020 80%

Jeremy Mathieu 2020 100% 2020 100% 2020 100% - -

João Palhinha 2023 100% 2023 100% 2021 100% 2021 100%

Jonathan Silva 2022 100% 2022 100% 2022 100% 2019 100%

Josip Misic 2023 100% 2022 100% - - - -

Jovane Cabral 2023 100% 2020 100% 2020 100% 2018 100%

Luc Castaignos 2019 80% 2019 80% 2019 80% 2019 80%

Lukas Spalvis - - 2018 100% 2018 100% 2018 100%

Lumor Agbenyenu 2022 50% 2022 50% - - - -

Marcelo Ferreira 2021 100% 2021 100% - - - -

Marco Túlio 2023 100% 2023 100% - - - -

Marcus Acuña 2021 100% 2021 100% 2021 100% - -

Marcus Wendel 2023 100% 2023 100% - - - -

Marvin Zeegelaar - - - - - - 2020 100%

Matheus Pereira 2022 100% 2022 100% 2022 100% 2020 100%

Mattheus Oliveira 2022 100% 2022 100% 2022 100% 2022 100%

Oriol Rossel - - - - 2019 100% 2019 100%

Paulo Oliveira - - - - - - 2019 90%

Radosav Petrovic 2021 100% 2021 100% 2021 100% 2021 100%

Rafael Leão - - 2023 (a) 2023 100% 2018 100%

Raphael Bellolli 2023 100% 2023 100% - -

Rodrigo Battaglia 2023 80% 2022 (a) 2022 100% 2022 80%

Romain Salin 2019 100% 2019 100% 2019 100% - -

Rúben Ribeiro - - 2020 (a) - - - -

Rui Patricio - - 2022 (a) 2022 (a) 2022 100%

Ryan Gauld 2020 80% 2020 80% 2020 80% 2020 80%

Sebastián Coates 2022 100% 2022 100% 2022 100% 2022 100%

Seydou Doumbia - - 2020 70% 2020 70% 2020 70%

Simeon Slavchev - - 2019 85% 2019 85% 2019 85%

Stefan Ristovski 2020 100% 2020 100% 2020 100% - -

Tobias Figueiredo - - - - 2021 100% 2021 100%

Wallyson Mallmann 2021 70% 2021 70% 2021 70% 2021 70%

William Carvalho - - 2020 (a) 2020 100% 2020 100%

a) Rescisão do contrato de trabalho desportivo (no entendimento do Emitente sem justa causa)

30-set-2018 30-jun-18 30-set-2017 30-jun-2017

As percentagens de direitos económicos consideram a partilha de interesses económicos com terceiras entidades, nomeadamente clubes, agentes desportivos ou os 

próprios jogadores. Adicionalmente, para alguns jogadores, a Sporting SAD tem passivos contingentes ao valor associado a uma futura transferência referentes a % venda 

e/ou % de mais-valias

Fonte: Relatório e Contas 2017/2018 (auditado), reportado a 30 de junho de 2018 e Sporting SAD
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créditos decorrentes das mesmas (Third Party Ownership - TPO) (Circular no. 1464). A proibição entra em 
vigor no dia 1 de maio de 2015, mantendo-se em vigor os contratos já celebrados até à cessação dos seus 
efeitos. 

Em comunicado conjunto, publicado no dia 9 de fevereiro de 2015, a Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional e La Liga de Fútbol Profesional, anunciaram a denúncia à Direção Geral da concorrência da 
Comissão Europeia da referida decisão da FIFA, por considerarem que a proibição de TPO viola as regras da 
concorrência do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), além das liberdades fundamentais de 
estabelecimento, prestação e serviços, de trabalho e circulação de capitais. 

A Sporting S.A.D. tem jogadores cujos direitos económicos são partilhados com Fundos. Com efeito, com 
referência a 30 de junho de 2017, a Sporting S.A.D. partilhava os direitos económicos dos seguintes 
jogadores: Carlos Chaby (na proporção de 50%), Cristian Ponde (na proporção de 25%), João Mário (na 
proporção de 25%) e Tobias Figueiredo (na proporção de 50%). Com referência a 30 de junho de 2017, 30 
de setembro de 2017 e 30 de junho de 2018, a Sporting S.A.D. apenas partilhou os direitos económicos do 
jogador Cristian Ponde (sempre na proporção de 25%) conforme quadro abaixo: 

 

 

Contudo, considerando, por um lado, a atual estratégia de investimento desportivo seguida pelo Conselho 
de Administração e, por outro lado, o facto dos atuais contratos referentes a partilha de direitos económicos 
de jogadores com Fundos se manterem em vigor até à data do seu termo, conforme decorre do disposto na 
Circular FIFA nº. 1464, é entendimento do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. que a referida 
proibição da FIFA não terá impactos negativos relevantes na situação do Emitente. 

A Sporting S.A.D. constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o SCP e a Sporting SGPS pelo 
cumprimento dos contratos de financiamento celebrados com os Bancos. Assim, e tal como já decorria dos 
contratos de financiamento celebrados em dezembro de 2008, em caso de mora ou incumprimento das 
obrigações das sociedades do Grupo Sporting ao abrigo dos respetivos contratos de financiamento, nos 
quais a Sporting S.A.D. é mutuária e garante - em particular das obrigações de reembolso de capital e/ou 
pagamento de juros - a Sporting S.A.D. pode ver-se obrigada a ter de cumprir com as obrigações das 
referidas entidades do Grupo Sporting para com os respetivos credores, as quais totalizam €72.949 milhares. 

A Sporting S.A.D. celebrou, no dia 28 de novembro de 2014, em conjunto com o SCP e a Sporting SGPS, 
um contrato de constituição de garantias e promessa de garantias, no âmbito do qual foram prestadas pela 
Sporting S.A.D., pelo SCP e pela Sporting SGPS, a favor do Novo Banco e do Millennium BCP um conjunto 
diverso de garantias para a segurança do bom pagamento das obrigações garantidas. Assim, a Sporting 
S.A.D. pode ver-se obrigada a cumprir com as obrigações assumidas pelo SCP e pela Sporting SGPS. 
Cumpre ainda destacar as seguintes garantias prestadas pela Sporting S.A.D.: 

a) Segunda hipoteca sobre o direito de superfície detido pela Sociedade sobre as frações autónomas 
“A” e “B” do prédio urbano situado na Rua Dr. Fernando da Fonseca, em Lisboa, freguesia do 
Lumiar, descrito na CRP de Lisboa sob o nº 2440, que correspondem, respetivamente, ao Estádio 
José Alvalade e ao Edifício Multidesportivo; 

b) Constituição de penhor de primeiro grau sobre Créditos do Grupo Sporting, que correspondem aos 
créditos de natureza pecuniária detidos, em qualquer momento, por entidades do Grupo SCP sobre 
outras entidades do mesmo Grupo; 

c) Constituição de penhor de primeiro grau sobre créditos resultantes da exploração de Direito de 
Patrocínio, Direitos Televisivos e sobre créditos resultantes de quaisquer Contratos Relevantes; 

d) Constituição de penhor de primeiro grau sobre saldos de contas bancárias; 

e) Promessa de constituição de penhor sobre equipamentos, que corresponde a bens com valor 
acumulado de € 500.000 

f) Cessão com escopo de garantia de todos os créditos presentes e futuros de que é ou venha a ser 
titular relativamente aos seguros; 

g) Cessão com escopo de garantia de todos os “créditos de passes” de jogadores. No âmbito dos 
contratos de financiamento, a expressão “créditos de passes” significa as receitas presentes e futuras 
detidas ou a deter pela Sporting S.A.D. emergentes: (i) da cedência ou transferência dos passes bem 
como; (ii) dos direitos à utilização da imagem dos jogadores de futebol com vínculo ao Sporting 
S.A.D.. A este propósito, cumpre esclarecer que a Sporting S.A.D. está autorizada pelos Bancos para 
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executar todos os atos necessários ao exercício dos direitos relativos aos créditos de passes cedidos 
e à sua cobrança e, bem assim, cumpre sublinhar que, exclusivamente, na eventualidade de 
incumprimento pela Sporting S.A.D. das obrigações assumidas perante as entidades financeiras é que 
a Sporting S.A.D. ficaria proibida de exercer os direitos relativos aos créditos de passes, os quais 
passariam a ser exercidos pelo banco que exerce as funções de Agente das Garantias. 

Com relação à hipoteca identificada acima, importa salientar que o direito de superfície que incide sobre as 
frações identificadas já se encontrava onerado, desde 23 de agosto de 2005, por meio de hipoteca voluntária 
constituída a favor dos mesmos Bancos, destinada a garantir o montante máximo de €145,6 milhões. 

À data de 30 de setembro de 2018 e 30 de junho de 2018, existem ainda garantias bancárias prestadas à 
seguinte entidade: 

 

 

6.2.2. Investimentos Futuros  

À data de elaboração do Prospeto o Conselho de Administração do Emitente não assumiu quaisquer 
compromissos firmes relativos a investimentos futuros. 

6.2.3. Financiamento de Investimentos Futuros  

Não tendo sido ainda assumidos quaisquer compromissos firmes relativos a investimentos futuros, não 
estão igualmente previstas as respetivas fontes de financiamento. Sem prejuízo, a Sporting S.A.D. prevê que 
eventuais investimentos futuros possam vir a ser financiados recorrendo a meios libertos da sua atividade 
operacional e a dívida financeira, nomeadamente a empréstimos bancários e ao presente empréstimo 
obrigacionista. 

6.3. Investigação  

Devido ao seu objeto social, a Sporting S.A.D. não tem uma atividade de investigação e desenvolvimento. 

Numa perspetiva alargada, poder-se-á, no entanto, equiparar a atividade de formação a uma atividade de 
desenvolvimento uma vez que tem como objetivo a formação e potenciação de recursos humanos a utilizar 
na atividade principal da sociedade. 

A formação de jogadores é um dos vetores fundamentais para o desenvolvimento e construção de uma 
equipa de futebol profissional forte e competitiva. 

  



84 
 

CAPÍTULO 7 – PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO EMITENTE 

7.1. Principais Atividades  

Breve Historial 

A Sporting S.A.D. foi constituída como sociedade anónima desportiva em 28 de outubro de 1997, tendo 
como pressuposto uma duração por tempo indeterminado. A sociedade resulta, nos termos da alínea b) do 
artigo 3.º do Decreto-Lei nº 67/97, de 5 de abril, da personalização jurídica da equipa do SCP que participa 
nas competições profissionais de futebol, sendo clube fundador, para os efeitos do disposto na lei, o SCP. 

Na data da sua constituição, a Sporting S.A.D. adquiriu ao Clube, a título oneroso, a universalidade dos 
meios humanos e materiais que o SCP tinha, afetos às competições profissionais de futebol, incluindo os 
direitos contratuais do SCP sobre os jogadores com idades superiores a 16 anos, tendo em 2008 sido 
estendido o âmbito a todos os escalões de formação, na modalidade de futebol. 

A Sporting S.A.D. detém todos os direitos e obrigações que se encontram afetos à participação nas 
competições desportivas profissionais e não profissionais de futebol, incluindo: 

- o direito à utilização da marca Sporting nas competições profissionais de futebol; 

- os direitos de contratação de todos os jogadores que compõem aquelas equipas de futebol; 

- os equipamentos ligados a esta atividade; 

- a detenção da posição contratual sobre as equipas técnicas e pessoal de apoio. 

O desenvolvimento da atividade principal da Sporting S.A.D. pressupõe a existência e manutenção da 
relação privilegiada com o SCP, consubstanciada em contratos e protocolos que asseguram ao Emitente, no 
que respeita, designadamente, à utilização das instalações desportivas e da marca Sporting pela equipa de 
futebol profissional, à participação nas receitas provenientes da quotização paga pelos sócios do Clube e aos 
espetáculos desportivos. Qualquer alteração destas situações poderá afetar significativamente o 
desenvolvimento da atividade normal do Emitente. 

Sporting Clube de Portugal 

O SCP foi fundado em 1906, tendo comemorado em 2006 o seu centenário. A estratégia que sempre 
norteou o Clube desde a sua fundação foi a das vitórias. No ano de 1912, o SCP venceu o seu primeiro 
campeonato de futebol, feito que é reeditado em 1915, ano em que também obtém a vitória na Taça de 
Honra. 

Nos anos vinte surge a primeira vitória no Campeonato de Portugal de Futebol (1922/1923), mas é nas 
décadas de quarenta e cinquenta que o SCP obtém o maior número de êxitos desportivos. Com efeito, dez 
títulos de Campeão Nacional e quatro Taças de Portugal foram conquistados naqueles vinte anos, sendo de 
realçar que, no período entre 1940 e 1950, o SCP venceu sete de oito campeonatos em disputa juntando um 
tricampeonato e um tetra-campeonato. 

Em 1956, o SCP inaugurou o Estádio José Alvalade e a 6 de junho de 1960 foi declarado Instituição de 
Utilidade Pública. 

De 1960 até aos nossos dias e em termos de competições europeias, os pontos mais altos do Futebol foram 
a conquista da Taça dos Vencedores das Taças (1963/1964) e na temporada 2004/2005 a presença na final 
da Taça UEFA. 

A nível interno, no passado recente, a equipa principal alcançou o título de campeão nacional no ano de 
1999/2000, celebrando a “tripleta” dois anos mais tarde, com a conquista do Campeonato Nacional, Taça 
de Portugal e uma Supertaça Nacional.  

O SCP está presente em 54modalidades desportivas, de entre as quais as principais são: natação, ginástica, 
hóquei em patins, andebol, voleibol, futsal e atletismo. 

Palmarés do SCP 

De seguida apresenta-se o palmarés nas principais competições nacionais e internacionais. A nível nacional, 
o Clube conta com diversas vitórias no Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça. A nível internacional de 
realçar, na época 2011/2012, a presença nas meias finais da Liga Europa. No quadro seguinte, apresenta-se 
um resumo da carreira desportiva da equipa de futebol sénior do SCP (títulos conquistados): 
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O SCP conta também com um considerável historial em competições internacionais sendo de realçar as 
seguintes: 

- Taça / Liga dos Campeões (atualmente designada “UEFA Champions League”): Presenças: 18 
Melhor Classificação: Quartos-de-final (1982/1983) 
 

- Taça dos Vencedores das Taças: Presenças: 8 
Melhor Classificação: Vencedor (1963/1964) 
 

- Taça UEFA / Liga Europa (atualmente designada “UEFA Europa League”): Presenças: 28 
Melhor Classificação: Final (2004/2005) 
Fonte: Sporting 

Nas últimas épocas desportivas, os resultados desportivos obtidos nestas competições foram os seguintes: 

 

Mercado  

A Sporting S.A.D. prossegue três objetivos fundamentais que se encontram estritamente associados, sendo 
eles o sucesso desportivo da equipa de futebol profissional, a oferta ao público de espetáculos desportivos 
de elevada qualidade e a maximização do valor da empresa, por forma a satisfazer os acionistas, os associados 
do SCP, os adeptos, simpatizantes e toda a população da região de influência do clube. 

Em 30 de setembro de 2018, o SCP tinha 172.756 associados, dos quais 134.986 são sócios efetivos, 
distribuídos pelas seguintes categorias: 

 

Atualmente o SCP conta com cerca de 277 núcleos, 186 filiais e 23 delegações em Portugal e no exterior. 

Em 2014, o SCP iniciou a implementação de uma estratégia de marketing relacional que visava o aumento 
do número de sócios. Essa estratégia teve natural continuidade e, atualmente, assenta no desenvolvimento 
de 3 fases fundamentais: captação, retenção e fidelização. A primeira fase, dedicada à captação iniciou-se 
com o lançamento do «Sócio num minuto», entre outros processos de desenvolvimento interno. Nos dois 
anos seguintes foram-se desenvolvendo novos processos de captação, como o cartão pré-pago 
“socionumminuto”, que veio materializar fisicamente o conceito desenvolvido no “Sócio Num Minuto”, 
estando presente em vários pontos de venda de norte a sul do país. E ainda o regresso num minuto, que 
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veio simplificar o processo de quem já foi sócio e pretende regressar novamente ao Clube, podendo através 
de duas campanhas permanentes, ficar com o número que tinha no momento em que abandonou o Clube. 

Paralelamente, fomos desenvolvendo projetos-piloto que visam a criação de processos de retenção. Um 
conjunto de estímulos que ajudam a manter a ligação entre o clube e os sócios, sobretudo nos primeiros 12 
meses de vida do novo associado, que é um período crítico de conhecimento mútuo, onde SCP pode, e 
deve aprofundar um relacionamento estreito com o novo sócio, alimentando a nova relação que se inicia. 

A fase de fidelização, iniciou-se no ano de 2017 com a implementação de um plano de lealdade que visa, 
essencialmente, o acolhimento dos novos sócios e o reconhecimento dos mais antigos, estimular o orgulho 
e o sentimento e pertença pelo Clube, e a criação de programas que potenciem a relação custo-benefício no 
momento de pagar as quotas. No fundo, com esta estratégia, o Clube reconhece a importância dos sócios, 
não apenas com palavras, mas com ações concretas que permitam premiar, e incentivar a longevidade da 
vida dos seus associados, prolongando a sua ligação no Clube até aos limites do possível. 

Para os próximos anos e numa perspetiva de crescimento existe o desafio de criar canais para promover a 
captação e fidelização de sócios fora de Portugal, dar expressão a uma vontade inequívoca de aproximar o 
Clube das comunidades portuguesas um pouco por todo o mundo, dos PALOP e eventuais países com 
fortes relações com Portugal, como disso são exemplo os países onde foram criadas as novas Escolas da 
Academia Sporting.  

Existe, ainda, uma tendência de intensificar a estratégia de exclusividade do papel do sócio no Universo 
Sporting. O conceito “Sócio em primeiro lugar”, que tem vindo a crescer nos últimos anos com especial 
enfoque ao nível da bilhética/Gamebox, deverá, agora, acoplar as mais diversas áreas do Clube. 

Para além do seu target natural (os sócios e simpatizantes do SCP) a Sporting S.A.D. conta ainda com os 
adeptos de outras equipas, que contribuem também para as receitas de bilheteira, assumindo particular 
importância os jogos com o Sport Lisboa e Benfica e com o Futebol Clube do Porto. 

Atividades 

O objeto social da Sporting S.A.D. é, de acordo com o artigo 3.º dos seus Estatutos, “a participação nas 
competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol.” 

Nos exercícios de 2016/2017 e 2017/2018 (reportados respetivamente a 30 de junho de 2017 e de 2018 
(contas auditadas) e no primeiro trimestre dos exercícios de 2017/2018 e de 2018/2019 (reportados a 30 de 
setembro de 2017 e de 2018, respetivamente, objeto de revisão limitada e não auditados), os proveitos 
operacionais da Sporting S.A.D., por áreas de negócio foi o seguinte: 
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O aumento do valor dos direitos televisivos, verificado a 30 de junho de 2017 face ao período homólogo, 
decorre essencialmente do valor do Market Pool (direitos TV) da UEFA Champions League. Os montantes 
registados na rubrica de patrocínios e publicidade decorrem essencialmente dos principais sponsors do SCP e 
de patrocínios técnicos de equipamentos e das camisolas. 

Em termos de bilheteira é de salientar o aumento de €1.800 milhares em 30 de junho de 2017 face ao período 
homólogo, impulsionado pela venda de Gamebox e jogos da fase de grupos da UEFA Champions League. 

Trabalhadores / Plantel 

A evolução do quadro de pessoal e demais colaboradores da Sporting S.A.D. durante os últimos dois 
exercícios foi a seguinte: 

 

O nível de formação da estrutura de pessoal da Sporting S.A.D. a 30 de junho de 2018, em regime de 
trabalho dependente, era o seguinte: 



88 
 

 

Atualmente, a Sporting S.A.D. não dispõe de qualquer plano de ações ou de opções sobre ações para 
atribuição aos membros dos seus órgãos sociais, nem aos seus trabalhadores. 
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Época 2018/2019 

Os jogadores que fazem parte da equipa Sénior da Sporting S.A.D. na época 2018/2019 são os seguintes: 

LISTA DE JOGADORES DA EQUIPA A (Época 2018/2019) 

 

A Sporting S.A.D. chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho 
desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de Novembro de 2018 
até ao dia 30 de Junho de 2021. 

A equipa técnica da equipa A do SCP relativa à época 2018/2019, entre 2 de novembro de 2018 e 11 de 
novembro de 2018, é composta pelos seguintes elementos: 

 

A equipa técnica da equipa A do SCP relativa à época 2018/2019, até 2 de novembro de 2018 era composta 
pelos seguintes elementos: 

 

  

Nº Camisola Nome do jogador Nome completo Posição Nacionalidade

1 Viviano Emiliano Viviano Guarda- Redes Itália

2 Marcelo Marcelo Dos Santos Ferreira Defesa Brasil

4 Coates Sebastian Coates Nion Defesa Uruguai

5 Jefferson Jefferson Nascimento Moreira Defesa Portugal

6 A. Pinto André Almeida Pinto Defesa Portugal

8 B. Fernandes Bruno Miguel Borges Fernandes Médio Portugal

9 Acuña Marcos Javier Acuña Médio Argentina

10 Montero Fredy Henkyer Montero Muñoz Avançado Colômbia

11 Bruno César Bruno César Zanaki Médio Italia

13 Ristovski Stefan Ristovski Defesa Macedónia 

14 Sturaro S. Stefano Sturaro Médio Itália

16 R. Battaglia Rodrigo Andres Battaglia Médio Italia

17 Nani Luis Carlos Almeida Cunha Avançado Portugal

18 Mané Carlos Manuel Cardoso Mané Avançado Portugal

19 Salin Romain Jules Salin Guarda- Redes França

20 A. Lumor Lumor Abgenyenu Defesa Gana

21 Raphinha Raphael Dias Belloli Médio Itália

22 Mathieu Jeremy Mathieu Defesa França

23 Diaby Abdoulay Diaby Avançado França

25 Petrovic Radosav Petrovic Defesa Sérvia

27 Misic Josip Misic Médio Croácia

28 Dost Bas Leon Dost Avançado Holanda

30 Castaignos Luc Castaignos Avançado Holanda

37 Wendel Marcus Wendel Valle da Silva Médio Brasil

40 R. Ribeiro Renan Ribeiro Guarda-Redes Brasil

76 B.Gaspar Bruno Miguel Boialvo Gaspar Defesa Portugal

77 Jovane Jovane Eduardo Borges Cabral Avançado Cabo Verde

86 Gudelj Nemanja Gudelj Médio Holanda

87 B.Paulista Bruno Jacinto Cavalcanti Silva Médio Brasil

Fonte: Sporting SAD

Equipa técnica da Equipa A (Época 2018/2019) - até 2 de novembro de 2018

Treinador

Treinador-Adjunto: Nuno Miguel Minderico Ferreira Presume

Treinador-Adjunto: Tiago Manuel Matos da Costa Fernandes

Treinador-Adjunto: Vítor Hugo Almeida Peseiro

Treinador-Adjunto: Ricardo Nuno Pereira Alcobia Dionísio 

Treinador-Adjunto: Daniel Marti Correia

Fonte: Sporting SAD

José Vitor dos Santos Peseiro

Equipa técnica da Equipa A (Época 2018/2019) - entre 2 de novembro de 2018 e 11 de novembro de 2018

Treinador interino Tiago Manuel Matos da Costa Fernandes

Treinador-Adjunto: Ricardo Nuno Pereira Alcobia Dionísio 

Treinador-Adjunto: Nelson Alexandre Gomes Pereira

Fonte: Sporting SAD
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A lista de jogadores da equipa sub-23 do SCP durante a época 2018/2019 é composta pelos seguintes 
elementos: 

LISTA DE JOGADORES DA EQUIPA SUB-23 (Época 2018/2019) 

 

A equipa técnica da equipa SUB-23 do SCP relativa à época 2018/2019 é composta pelos seguintes 
elementos: 

  

Nº Camisola Nome do jogador Nome completo Posição Nacionalidade

75 Abdu Abdu Cadri Conté Defesa Portugal

80 Bruno Paz Bruno Lourenço Pinto de Almeida Paz Defesa Portugal

68 D. Bragança Daniel Santos Bragança Médio Portugal

91 Dimitar Dimitar Mitrovski Médio Portugal

61 D. Brás Diogo Daniel Pires Brás Médio Portugal

99 Diogo Sousa Diogo Fesnard Nogueira Sousa Guarda-redes Portugal

89 Elves Elves Umar Baldé Avançado Portugal

19 Euclides Euclides Cabral Defesa Portugal

20 J. Oliveira João Fernandes Oliveira Defesa Portugal

44 J. Silva João Pedro Eira Antunes da Silva Defesa Portugal

66 Ricciulli João Pedro Gomes Ricciuli Defesa Guiné

97 Queirós João Ricardo Pereira Queirós Defesa Portugal

41 Kiki Boubacar Dit Kiki Kouayate Defesa Mali

92 Túlio Marco Túlio Oliveira Lemos Avançado Portugal

93 Mees Mees de Wit Avançado Holanda

90 M. Luis Miguel Mariz Luis Médio Portugal

10 N. Moreira Nuno Gonçalo Rocha Moreira Médio Portugal

11 Paulinho Paulinho Médio Brasil

49 Empis Pedro Empis Defesa Portugal

54 Marques Pedro David Rosendo Marques Avançado Portugal

9 P. Mendes Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes Avançado Portugal

95 Thierry Thierry Rendall Correia Defesa Portugal

63 T. Djaló Tiago Emanuel Embaló Djaló Defesa Portugal

82 Tomás S. Tomás Costa Silva Médio Portugal

31 Stojkovic Vladimir Stojkovic Guarda-redes Portugal

Fonte: Sporting SAD

Equipa técnica da Equipa SUB-23 (Época 2018/2019)

Treinador Principal : José António Ramalho de Lima

Treinador-Adjunto: Francisco da Cruz Barão

Treinador-Adjunto: Emanuel José Batista Ferro dos Santos

Treinador Guarda-Redes : Rui Manuel da Silva Correia

Fonte: Sporting SAD
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A lista de jogadores emprestados durante a época 2018/2019 é composta pelos seguintes elementos: 

LISTA DE JOGADORES EMPRESTADOS DURANTE A ÉPOCA 2018/2019 

 

As equipas de Juniores, Juvenis e Iniciados para a época 2018/2019 são compostas pelos seguintes jogadores 
e equipas técnicas: 

LISTA DE JOGADORES DA EQUIPA DE JUNIORES (Época 2018/2019) 

 

Nome completo Clube

Alan Nahuel Ruiz Associon Cibvil Club Atlético Cólon

André Geraldes de Barros Real Sporting de Gijon

Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte Real Club Deportivo de la Coruna

Eduardo Almeida Pinheiro Clube Futebol Cesarense

Francisco Jorge Tavares Oliveira Clube Desportivo Tondela

Francisco de Oliveira Geraldes Eintracht Frankfurt

Federico Pablo Ezequiel Ruiz Sport União Sintrense - Futebol, SAD

Gonçalo Bragança de Oliveira Vieira Clube de Futebol de Santa Iria

Guilherme Magro Pires Ramos Clube Desportivo de Mafra, SDUQ

Iuri José Picanço Medeiros Genoa Cricket and Football Club

Ivanildo Fernandes Moreirense Futebol Clube, SAD

Jacinto Muondo Dala Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD

João Palhinha Gonçalves Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD

Jonathan Cristian Silva CD Leganes, SAD

Leonardo Acevedo Ruiz FC Zorka Luhansk

Mama Samba Baldé Clube Desportivo das Aves - Futebol, SAD

Manuel David Afonso Clube Desportivo 1º Agosto

Matheus Filipe Costa Pereira FC Nuremberg

Mattheus de Andrade Gama de Olivieira Vitória Sport Clube - Futebol, SAD 

Merih Demiral Alanyaspor Kulubu Dernegi

Pedro Miguel dinis Ferreira Clube Desportivo de Mafra, SDUQ

Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa Portimonense Futebol, SAD

Ricardo Martins Guimarães Accociação Académica Coimbra /OAF, SDUQ, Lda

Ronaldo Rodrigues Tavares Clube Desportivo da Cova da Piedade, SAD

Ryan Stewart Guald Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD

Wallyson Teixeira Mallmann Estoril Praia - Futebol, SAD

Fonte: Sporting SAD

Nº Camisola Nome do jogador

1 Alexsandro Santos

2 Babacar Fati

3 Bavikson Biai

4 Bernardo Prego

5 Bernardo Sousa

6 Carlos Silva

7 Diogo Brás

8 Diogo Madaleno

9 Duarte Algarvio

10 Echedey Verde

11 Edmilson Santos

12 Félix Correia

13 Filipe Semedo

14 Gonçalo Costa

15 Gonçalo Inácio

16 Gonçalo Pinto

17 Hevertton Santos

18 Hugo Cunha

19 João Domingues

20 João Goulart

21 Nuno Cardoso

22 Paulo Costa

23 Rodrigo Fernandes

24 Rodrigo Vaza

25 Samuel Lobato

26 Sandro Camará

27 Sérgio Velosa

28 Tiago Djaló

28 Tiago Rodrigues
Fonte: Sporting SAD
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A equipa técnica da equipa de Juniores do SCP relativa à época 2018/2019 é composta pelos seguintes 
elementos: 

 

 
LISTA DE JOGADORES DE JUVENIS – JUNIORES B – SUB 17 (Época 2018/2019) 

 

A equipa técnica da equipa de Juvenis – Juniores B – SUB 17 do SCP relativa à época 2018/2019 é composta 
pelos seguintes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa técnica da Equipa de Juniores 

Treinador Principal : Pedro Venâncio

Treinador-Adjunto: Ricardo Martins

Treinador-Adjunto: Paulo Poejo

Treinador-Adjunto: Vítor Afonso

Treinador Guarda-Redes : Hugo Tecelão

Fonte: Sporting SAD

Nº Camisola Nome do jogador

1 Alexandre Lami

2 Bruno Tavares

3 Daniel Rodrigues

4 Danilo Luís

5 Diogo Almeida

6 Duarte Carvalho

7 Eduardo Quaresma

8 Francisco Tilly

9 Gonçalo Batalha

10 João Daniel

11 José Galante

12 Leandro Gonçalves

13 Nuno Mendes

14 Paulo Agostinho

15 Rafael Fernandes

16 Raimundo Duarte

17 Rodrigo Costa

18 Rodrigo Rêgo

19 Ruben Borges

20 Tiago Ferreira
21

Tiago Tomás
22 Umaro Baldé

Fonte: Sporting SAD

Equipa técnica da Equipa de Juvenis - Juniores B - Sub 17

Treinador Principal : João Couto

Treinador-Adjunto: Nuno Laires 

Treinador-Adjunto: José Caldeira

Treinador-Adjunto: Filipe Silva

Treinador Guarda-Redes : João Santos

Fonte: Sporting SAD
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LISTA DE JOGADORES DE JUVENIS – JUNIORES B – SUB 16 (Época 2018/2019) 

 

A equipa técnica da equipa de Juvenis – Juniores B – SUB 16 do SCP relativa à época 2018/2019 é composta 
pelos seguintes elementos: 

 

  

Nº Camisola Nome do jogador

1 Adriano Almeida

2 André Gonçalves

3 Armando Silva

4 Chico Lamba

5 Daniel Lyapin

6 Diogo Cabral

7 Eduardo Barbosa

8 Emanuel Fernandes

9 Flávio Nazinho

10 Francisco Canário

11 Gilberto Batista

12 Gonçalo Águas

13 Gonçalo Sabino

14 Guilherme Cristovão

15 João Carvalho

16 João Correia

17 João Paulo

18 Joelson Fernandes

19 Leonardo Serrano

20 Lucas Dias

21 Martim Duarte

22 Miguel Ladeiro

23 Miguel Menino

24 Nélson Pereira

25 Nicolai Skoglund

26 Patrick Leal

27 Paulo Duarte

28 Pedro Carvalho

29 Pedro Gomes

30 Pedro Rocha

31 Rafael Alcobia

32 Rafael Lopes

33 Rodrigo Marquês

34 Ruben Furtado

35 Samuel Morais

36 Sandro Branquinho

37 Tiago Marques

38 Tomás Sério

39 Tomás Silva

40 Tristan Hammond

41 Vasco Gaspar 

Fonte: Sporting SAD

Equipa técnica da Equipa de Juvenis - Juniores B - Sub 16

Treinador Principal : Marco Santos 

Treinador-Adjunto: Gonçalo Cruz

Treinador Guarda-Redes : Renato Mota

Fonte: Sporting SAD
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LISTA DE JOGADORES DE INICIADOS – JUNIORES C – SUB 15 (Época 2018/2019) 

 

A equipa técnica da equipa de Iniciados – Juniores C – SUB 15 do SCP relativa à época 2018/2019 é 
composta pelos seguintes elementos: 

 

 

 

  

Nº Camisola Nome do jogador

1 Afonso Lemos

2 André Lopes

3 Bruno Almeida

4 David Monteiro

5 David Moreira

6 Diego Callai

7 Diogo Pinto

8 Diogo Travassos

9 Ethan Borges

10 Fábio Mendes

11 Filipe Eustáquio

12 Flávio Moniz

13 Gabriel Carvalho

14 Isnabá Mané

15 Issac Monteiro

16 João Pacheco

17 João Pereira

18 Lucas Anjos

19 Luís Gomes

20 Manuel Marques

21 Martim Cruz

22 Martim Marques

23 Mateus Fernandes

24 Óscar Garcia

25 Pedro Cunha

26 Pedro Migueis

27 Rafael Besugo

28 Rafael Carvalho

29 Ricardo Piedade

30 Rui Carreira

31 Rui Embaló

32 Samuel Justo

33 Tiago Octávio

34 Tiago Oliveira

35 Tiago Sousa

36 Youssef Chermiti

Fonte: Sporting SAD

Treinador Principal : Pedro Coelho

Treinador-Adjunto: Paulo Carvalho

Treinador-Adjunto: André Lourenço

Treinador-Adjunto: Marco Tavares 

Treinador Guarda-Redes : Gonçalo Simões

Fonte: Sporting SAD

Equipa Técnica da Equipa de Iniciados – Juniores C - Sub 15
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LISTA DE JOGADORES DE INICIADOS – JUNIORES C – SUB 14 (Época 2018/2019) 

 

A equipa técnica da equipa de Iniciados – Juniores C – SUB 14 do SCP relativa à época 2018/2019 é 
composta pelos seguintes elementos: 

 

 

Nº Camisola Nome do jogador

1 Afonso Moreira

2 Adair Kandala

3 Alexandre Brito

4 André Gomes

5 Bernardo Carapinha

6 Carlos Santos

7 Daniel Alves

8 Dário Essugo

9 Dinis Garção

10 Diogo Matos

11 Francisco Silva

12 Gonçalo Braz

13 Gonçalo Monteiro

14 Guilherme Flor

15 Guilherme Pereira

16 Guilherme Pires

17 Guilherme Saavedra

18 Guilherme Santos

19 Guilherme Santos

20 Hamadou Baldé

21 Henrique Arraiol

22 Henrique Coelho

23 João Gonçalinho

24 João Martins

25 João Santos

26 Leonardo Barroso

27 Luís Gomes

28 Mamadou Djaló

29 Manuel Mendonça

30 Manuel Rebelo

31 Marlon Júnior

32 Martim Sereno

33 Mateus Santos

34 Micael Gomes

35 Miguel Tavares

36 Pedro Sanca

37 Pedro Silva

38 Rafael Monteiro

39 Rafael Silva

40 Ricardo Vitoriano

41 Rodrigo Dias

42 Rodrigo Franco

43 Rodrigo Ribeiro

44 Salvador Gomes

45 Saná Fernandes

46 Vasco Teixeira

47 Vivaldo Semedo

Fonte: Sporting SAD

Treinador Principal : João Vargas / José João

Treinador-Adjunto: Diogo Botas / Ricardo Caeiro

Treinador-Adjunto: Joana Tilly

Treinador Guarda-Redes : João Spínola / Dáro Ezequiel

Fonte: Sporting SAD

Equipa Técnica da Equipa de Iniciados – Juniores C - Sub 14
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Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização de espetáculos públicos – os 
jogos de futebol integrados nas competições de caráter profissional – e na sua comercialização, quer direta, 
quer através de diversos media. Associado a este núcleo essencial, são normalmente identificadas mais duas 
áreas de negócio acessórias, cujos resultados são potenciados pelos êxitos desportivos: (i) a oferta de 
produtos que veiculam a marca e a imagem da equipa e dos seus jogadores; e (ii) a exploração da publicidade 
associada aos espetáculos desportivos de futebol. 

7.2. Competições desportivas de caráter profissional  

A principal equipa de futebol que é explorada pela Sporting S.A.D. tem participado, e planeia continuar a 
participar, nas seguintes competições: 

Provas Nacionais 

• I Liga13 

Prova organizada pela LPFP, na qual participam atualmente 18 equipas profissionais. Para participar nesta 
prova, cada equipa tem de preencher os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o efeito, para 
além de pagar uma quota anual à LPFP. A prova disputa-se em duas voltas, onde cada equipa defronta duas 
vezes as outras 17, num total de 34 jogos realizados por cada equipa. A equipa que joga em casa na primeira 
volta visita o correspondente adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, são averbados 3 (três) 
pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) pontos. A situação de empate no final do jogo atribui 
1 (um) ponto a cada equipa. No final da prova, a equipa que tiver somado mais pontos é designada Campeã 
Nacional e tem automaticamente garantido o acesso à UEFA Champions League. Todas as receitas 
específicas ao jogo pertencem à equipa visitada. 

• Taça de Portugal14 

Prova organizada pela FPF, na qual participam diretamente todas as equipas inscritas nos campeonatos 
nacionais de seniores de futebol masculino (organizados pela LPFP – I Liga e II Liga (exceto Equipas B) e 
pela própria FPF – Campeonato de Portugal), disputada num sistema de eliminatórias, realizando-se somente 
um jogo por eliminatória, com exceção das meias-finais, que se realizam a "duas mãos". As equipas da I Liga 
têm acesso direto à III eliminatória da prova. Em caso de empate existem mecanismos de desempate que 
garantem que só uma equipa passe a eliminatória. A prova termina com a disputa da final pelas duas equipas 
apuradas na VII eliminatória, correspondente às meias-finais, sendo atribuída a Taça de Portugal ao vencedor 
desse jogo, o qual tem, automaticamente, garantido o acesso a provas europeias organizadas pela UEFA. As 
receitas líquidas de cada jogo são repartidas pelas equipas participantes e pela FPF. 

• Taça da Liga15 

Prova organizada pela LPFP, na qual participam as equipas profissionais, da I Liga e da II Liga (exceto 
Equipas B). Na época 2018/2019 a prova será disputada por um total de 32 equipas (18 equipas da I Liga e 
14 equipas da II liga). No formato atual, a prova é disputada em 5 fases (Final Four incluída, i.e., meias-finais 
e final), sendo que os 4 primeiros classificados da I Liga na época anterior têm acesso direto à terceira fase 
(fase de grupos), a qual é disputada por 16 clubes distribuídos em 4 grupos, efetuando cada equipa 1 jogo 
com cada um dos restantes elementos do grupo. Os vencedores de cada grupo apuram-se para as meias finas, 
fase designada por “final four”. As meias-finais da prova, jogadas a "uma mão" são disputadas pelas 4 equipas 
que tenham ficado em primeiro lugar de cada um dos grupos da terceira fase. A prova termina com a disputa 
da final entre os dois clubes vencedores das meias-finais. A LPFP detém em exclusivo os direitos 
publicitários e comerciais da competição, distribuindo prémios monetários pelas equipas participantes, de 
acordo com a respetiva progressão nas várias fases da prova.  

• Supertaça Cândido de Oliveira 

Prova organizada pela FPF, em que se defrontam, num só jogo, o vencedor da I Liga e o vencedor da Taça 
de Portugal (ou o finalista vencido, caso a mesma equipa tenha vencido as duas provas). Esta competição 
não garante acesso a nenhuma prova europeia. As receitas líquidas deste jogo são repartidas pelas equipas 
participantes e pela FPF. 

• Campeonato Nacional I Divisão Sub-2316 

                                                      
13 A denominação da I Liga dependerá do patrocinador institucional da LPFP. Na corrente época desportiva de 2018/2019, a referida 
prova é denominada Liga NOS. 
14 A denominação da Taça de Portugal na época desportiva de 2018/2019, é Taça de Portugal Placard. 
15 A denominação da Taça da Liga na época desportiva de 2018/2019, é “Allianz Cup” 
16 A denominação do Campeonato Nacional I Divisão Sub-23 na época desportiva é “Liga Revelação”. 



97 
 

A prova é organizada pela FPF e é disputada em duas fases. A primeira fase é composta por 14 equipas, que 
jogam entre si, em duas voltas, num total de 28 jogos realizados por cada equipa. A equipa que joga em casa 
na primeira volta visita o correspondente adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, são 
averbados 3 (três) pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) pontos. A situação de empate no 
final do jogo atribui 1 (um) ponto a cada equipa. As seis equipas melhor classificadas da primeira fase, 
qualificam-se para a Fase Apuramento de Campeão e as restantes oito para a Fase Manutenção. Na segunda 
fase (Apuramento de Campeão ou Manutenção), as equipas jogam novamente duas vezes entre si, em duas 
voltas, transitando com metade dos pontos obtidos na primeira fase da prova. A equipa vencedora conquista 
o troféu, caso exista igualdade pontual são aplicadas as regras de desempate previstas no regulamento, se a 
igualdade entre dois clubes ainda subsistir é realizado um jogo em recinto neutro, seguindo-se 
prolongamento e penaltis se o empate se mantiver. Se a igualdade envolver mais de dois clubes é realizada 
uma competição em estádio neutro em que as equipas jogam entre si apenas uma vez. Todas as receitas 
específicas ao jogo pertencem à equipa visitada. 

Provas Internacionais 

• UEFA Champions League 

A UEFA Champions League compreende três pré-eliminatórias, um “play-off”, uma fase de grupos, três 
rondas a eliminar e uma final. Assim, o acesso à fase de grupos pressupõe vitória nas pré-eliminatórias e no 
"play-off". A derrota na terceira pré-eliminatória dá acesso ao "play-off" da UEFA Europa League e a 
derrota no “play-off” dá acesso à fase de grupos da UEFA Europa League. Por sua vez, a fase de grupos da 
prova compreende 32 equipas divididas em 8 grupos de 4 equipas cada. Os dois primeiros classificados de 
cada grupo passam à fase seguinte, disputada em eliminatórias, onde cada equipa disputa dois jogos (um na 
condição de visitante e outro na de visitado), enquanto o terceiro classificado do grupo transita para os 16 
avos-de-final da UEFA Europa League. 

Na sequência da descida no ranking da UEFA do coeficiente de clubes por país, dado que a FPF ocupa 
atualmente o 7º lugar do referido ranking, na época desportiva de 2018/2019 apenas o campeão da I Liga 
Portuguesa obterá o acesso direto à UEFA Champions League (fase de grupos da prova) e o segundo 
classificado da I Liga Portuguesa terá apenas acesso à terceira pré-eliminatória da prova, sendo necessário 
ultrapassar essa fase para disputar o “play-off” de acesso à fase de grupos da Champions League. 

Entre os oitavos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos entre si, um em casa e outro fora, 
com as mesmas regras das pré-eliminatórias e do “play-off”. 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputada em Madrid, no Estádio Wanda 
Metropolitano, no dia 1 de junho de 2019. 

• UEFA Europa League 

A UEFA Europa League, prova que substituiu a Taça UEFA, foi criada em 26 de julho de 2008, em Bordéus, 
França, e aprovada pelo Comité Executivo da UEFA no dia 26 de setembro de 2008, tendo ocorrido a 
primeira edição na época 2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, com 3 pré-eliminatórias, um “play-off”, uma 
fase de grupos com 48 equipas participantes, 4 eliminatórias e uma final sendo assegurada à equipa vencedora 
o apuramento direto para a Fase de Grupos da edição seguinte da Liga dos Campeões. 

Nos jogos das três pré-eliminatórias e do “play-off" os clubes disputam dois jogos entre si, um em casa e 
outro fora, com o clube que marcar o maior número total de golos a passar à ronda seguinte. No caso de 
ambas as equipas marcarem o mesmo número de golos, segue em frente o clube que marcar mais golos fora 
de casa. 

A fase de grupos tem 48 equipas divididas em 12 grupos de quatro, que jogam entre si, em casa e fora, no 
outono. Os dois primeiros classificados de cada grupo passam aos 16 avos-de-final, onde têm a companhia 
dos oito terceiros classificados da fase de grupos da UEFA Champions League. 

Entre os 16 avos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos entre si, um em casa e outro fora, 
com as mesmas regras das pré-eliminatórias e do “play-off". 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputada no Estádio Olímpico de Baku, Azerbeijão, 
no  dia 29 de maio de 2019. 

Portugal tem, na época desportiva 2018/2019, um representante nesta prova, a Sporting S.A.D.. 

• Supertaça Europeia 
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A Supertaça da UEFA ou Supertaça Europeia é a 3ª competição mais importante de futebol da Europa. 
Realiza-se anualmente entre as equipas vencedoras da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. 
A competição realiza-se no início das temporadas nacionais, em agosto e tem o status de abertura oficial da 
temporada europeia para os clubes, mesmo com campeonatos e outros certames já iniciados. 

Esta competição é decidida num único jogo, sendo as sedes escolhidas previamente. Na presente época 
desportiva, a Supertaça Europeia disputou-se em Tallin, na Estónia, no dia 15 de agosto de 2018, entre Real 
Madrid Club de Fútbol, vencedor da Champions League 2017/2018, e o Clube Atlético Madrid, vencedor 
da Liga Europa 2017/2018. 

A UEFA já confirmou que as próximas edições serão realizadas em sedes escolhidas previamente, sendo que 
em 2019 será em Istambul (Turquia). Para além das competições oficiais, a Sporting S.A.D. e a sua equipa 
podem organizar e participar em jogos e competições de caráter particular. No âmbito da organização e 
participação em competições desportivas, a Sporting S.A.D. desenvolve um conjunto de atividades que 
garantem a maior parte dos seus proveitos e que, fundamentalmente, estão relacionadas com os jogos cuja 
responsabilidade de organização é sua, com o acesso a esses jogos, ao vivo ou por televisão, e com a 
exploração comercial desses eventos. 

7.3. Acesso a espetáculos desportivos  

Uma fonte importante de receitas da Sporting S.A.D. é a venda de ingressos para os espetáculos por si 
organizados, quer enquadrados em competições oficiais, quer no âmbito de competições particulares. 
Existem basicamente dois segmentos de mercado para os quais este produto se encontra vocacionado: 

- Particulares: este segmento de mercado pode optar pela compra de bilhetes individuais que 
permitem o acesso a um único jogo, ou bilhetes para a época inteira, onde se encontram à sua 
disposição diversos produtos que incluem apenas os jogos da I Liga ou por todas as competições 
oficiais disputadas pela equipa principal da Sporting S.A.D.. 

- Empresas: este segmento de mercado tem acesso a espetáculos desportivos por via de parcerias 
comerciais desenvolvidas com a Sporting S.A.D. que podem incluir direitos anuais de assistência aos 
espetáculos desportivos, materializados sob a forma de camarotes e/ou conjuntos de lugares anuais. 

Tendo em conta o posicionamento histórico da equipa de futebol do SCP nas diversas competições, prevê-
se que a Sporting S.A.D. possa organizar cerca de 25 espetáculos de futebol por ano, num estádio por si 
escolhido. A Sporting S.A.D. tem o direito a arrecadar as receitas correspondentes às vendas dos respetivos 
ingressos, com exceção dos jogos referentes à Taça de Portugal, nos quais as receitas têm de ser repartidas 
com o clube adversário e com as entidades organizadoras. Os bilhetes de ingresso ao espetáculo são de dois 
tipos principais: bilhetes que apenas dão acesso a um jogo e bilhetes de época, que dão acesso a uma série 
determinada de jogos da I Liga. 

Apresenta-se de seguida o número e tipologia de lugares oferecidos no Estádio José de Alvalade: 

TIPOLOGIA DE LUGARES 

O Estádio José de Alvalade é capacitado de 50.478 lugares. Para além dos dois pisos subterrâneos com cerca 
de 1.600 lugares de estacionamento, as bancadas caracterizam-se por: 

 Capacidade total: 50.478 lugares 

 Bancadas A: 24.480 lugares 

 Bancadas B: 22.070 lugares 

 Tribunas, Camarotes e Lugares VIP: 3.624 lugares 

 Comunicação Social: 254 lugares 

 Deficientes Motores: 50 lugares 

7.4. Futebol de formação 

A Sporting S.A.D. desenvolve atividade na formação de jogadores a partir da categoria de Juniores G 
“Petizes”, assumindo a gestão das equipas de Juniores A “Juniores”, Juniores B “Juvenis”, Juniores C 
“Iniciados”, Juniores D “Infantis”, Juniores E “Benjamins”, Juniores F “Traquinas” e Juniores G “Petizes”. 
As equipas de Juniores D e E participam nos campeonatos distritais, as equipas de Juniores B e C, além dos 
campeonatos distritais, também disputam o campeonato nacional próprio em três fases, as duas primeiras 
regionais e a terceira fase para apuramento de campeão nacional, e a equipa de Juniores A participa no 
campeonato nacional, em duas fases apenas, numa primeira fase a nível regional, tendo depois uma fase 
final a nível nacional. 
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Esta atividade não gera receita apreciável, do ponto de vista da organização e de transmissão dos espetáculos 
organizados. No entanto, as capacidades de formação das escolas do SCP têm-se revelado uma fonte de 
excelentes jogadores, alimentando a equipa de futebol profissional e gerando receitas através da venda direta 
dos respetivos direitos desportivos. 

Acresce que o atual regulamento da FIFA referente ao Estatuto do Jogador e às Transferências, designado 
"Regulations on the Status and Transfer of Players" prevê a compensação financeira aos clubes formadores 
dos jogadores através de dois mecanismos diferentes: 

(i) Compensação de Formação: aplicável aos jogadores menores de 23 anos e que celebrem o primeiro 
contrato de trabalho com um clube diferente daquele que o formou ou que seja transferido entre 
clubes até essa idade. Os clubes formadores a partir dos 12 anos terão direito a ser ressarcidos pelos 
custos incorridos na formação do jogador de acordo com um coeficiente estabelecido pela FIFA que 
difere consoante a idade em que a formação foi prestada e o país do clube formador; 

(ii) Mecanismo de Solidariedade: em todas as transferências onerosas de jogadores, independentemente 
da idade que tenham à data da transferência, prevê-se a retenção de 5% do valor da transferência 
para ser distribuído pelos clubes que tenham formado o jogador entre os 12 e os 23 anos. Essa 
percentagem de 5% é rateada pelos clubes formadores, tendo aqueles clubes que formaram jogadores 
entre dos 12 aos 15 anos direito a uma percentagem de 5% da referida percentagem por cada ano de 
formação e aqueles clubes que formaram jogadores dos 16 aos 23 anos direito a uma percentagem 
de 10% da referida percentagem por cada ano de formação. 

Em 18 de fevereiro de 2002, a estrutura técnica e administrativa relacionada com os escalões de formação 
(Juniores, Juvenis e Iniciados) e com a Equipa B passaram em definitivo para as instalações da Academia 
Sporting, sita em Alcochete. Este foi, seguramente, um marco histórico de extrema importância para o 
crescimento do SCP no âmbito do desenvolvimento das camadas jovens. 

Com efeito, na Academia Sporting é possível fazer um acompanhamento mais próximo dos jovens 
jogadores. Mais do que a capacidade técnica e física do jogador, importa conhecer e desenvolver o seu 
caráter, as suas necessidades e motivações, bem como o seu desempenho escolar. 

No que se refere ao recrutamento de atletas para os escalões de formação, contabilizaram-se 22 entradas 
para a época desportiva 2018/2019, sendo que 5 irão para as equipas do Pólo EUL e os restantes 4 irão 
integrar as equipas da Academia Sporting e os restantes 13 serão colocados a jogar nas Academias de Futebol 
Sporting. Adicionalmente, a receita gerada por este projeto já atingiu, na época 2017/2018 (até 30 de junho) 
os €180.203. 

No âmbito do futebol de formação o Departamento de Projetos Desportivos desenvolve, de há uns anos a 
esta parte, o projeto designado por “Férias Academia Sporting. Este projeto acolhe todos os anos, durante 
os meses de julho e agosto, em regime de internato, centenas de jovens com idades compreendidas entre os 
7 e os 16 anos, que ali desenvolvem um conjunto diversificado de atividades desportivas, com particular 
incidência no futebol. Este projeto gerou na época 2017/2018 uma receita de €97.263. 

7.5. Patrocínios e publicidade 

Outras receitas associadas aos espetáculos e à equipa de futebol provêm dos patrocínios exibidos nos 
equipamentos utilizados pelas equipas. 

- Camisolas dos jogadores da equipa (patrocinadores oficiais); 

- Marca dos equipamentos dos jogadores (patrocinador técnico); 

- Publicidade Estática fixa e amovível ao nível do relvado do Estádio. 

Os patrocinadores das camisolas na presente época, bem como nas épocas 2016/2017 e 2017/2018 são a 
NOS e a SUPERBOCK. A marca dos equipamentos dos jogadores é a Macron S.p.A.. 

As receitas relacionadas com os patrocínios e publicidade nos últimos dois exercícios e no primeiro trimestre 
do exercício 2018/2019 foram as seguintes: 
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Os montantes registados na rubrica de patrocínios e publicidade decorrem essencialmente dos principais 
sponsors do SCP e de patrocínios técnicos de equipamentos e das camisolas.  

7.6. Direitos de transmissão televisiva  

Outra importante fonte de proveitos da Sporting S.A.D. é a cedência dos direitos de transmissão televisiva 
de espetáculos desportivos. 

Por contrato com a sociedade PPTV – Publicidade, Televisão e Media, S.A., de 26 de janeiro de 2015, a 

Sporting S.A.D. cedeu, em regime de exclusividade, os direitos de transmissão televisiva, para território 

nacional e internacional, relativos a todos os jogos que a equipa principal da Sporting S.A.D. disputar no 

seu estádio, ou noutro que o substitua, para a I Liga, competição principal da LPFP, ou de competição que 

eventualmente a venha a substituir, bem como direitos de publicidade estática e virtual em posições no 

estádio que utilize na condição de visitada, para as épocas 2015/2016 a 2017/2018. 

Fazem parte do objeto deste contrato: 

 os direitos de imagem e de comunicação audiovisual, nacionais e internacionais, em direto ou diferido 

e no todo ou em parte, bem como os direitos de associação à imagem coletiva da equipa principal 

da Sporting S.A.D., para transmissão televisiva, transmissão televisiva interativa, retransmissão 

televisiva linear ou não linear, serviços de programas televisivos de acesso não condicionado  e/ou 

de acesso condicionado, outras formas de disponibilização e exploração de imagens e sons, sempre 

de acordo com os regulamentos e regras definidas pelos organismos que superintendem o futebol 

bem como legislação aplicável; 

 os direitos de transmissão televisiva, internacionais, dos jogos das pré-eliminatórias da Liga dos 

Campeões e da Liga Europa (ou competição que eventualmente as substitua) que a equipa principal 

da Sporting S.A.D. dispute, na qualidade de visitada; 

 o direito de preferência sobre os (i) direitos de transmissão televisiva, para território nacional e 

internacional, dos jogos particulares e (ii) direitos de transmissão televisiva, para território nacional, 

dos jogos das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e da Liga Europa (ou competição que 

eventualmente as substitua), que a equipa principal da Sporting S.A.D. dispute, na qualidade de 

visitada;  

 os direitos de publicidade estática e virtual em posições no estádio que a equipa principal da Sporting 

S.A.D. utilize na qualidade de visitada, ou em qualquer outro estádio que seja usado em substituição, 

respeitante a todos os jogos realizados pela equipa principal Sporting S.A.D. em provas de clubes 

organizadas pela FPF, LPFP, ou pela UEFA, ou entidade que eventualmente as substitua, salvo no 

caso do estádio ser neutralizado pela LPFP, FPF, UEFA ou FIFA ou organismos que os substituam; 

Nos termos do mencionado contrato, a Sporting S.A.D. fica autorizada a utilizar, nos termos e condições 

estabelecidas, os referidos direitos de transmissão televisiva no canal televisivo do clube denominado 

“Sporting TV”. 

Ficam expressamente excluídos do presente contrato os direitos relativos aos jogos da equipa principal da 

Sporting S.A.D. que sejam geridos centralizadamente pelos organismos que a cada momento superintendam 

as competições internacionais. 

Em 29 de dezembro de 2015 foi celebrado aditamento ao contrato com a PPTV pelo qual foram revistos 

os valores a pagar pelos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de 

Futebol Sénior da Sporting S.A.D. e direito de exploração da publicidade estática e virtual do estádio José 

Alvalade para as épocas 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.  

Em 29 de dezembro de 2015 foi, ainda, celebrado com a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. um contrato 

para a cessão dos seguintes direitos: 

• direito de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior da 

Sporting S.A.D. e direito de exploração da publicidade estática e virtual do estádio José Alvalade pelo 

período de 10 épocas desportivas com início em 1 de julho de 2018; 

• direito de transmissão e distribuição do Canal Sporting TV, pelo período de 12 Épocas desportivas, 

com início em 1 de julho de 2017; 
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• direito a ser o seu Principal Patrocinador, pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de janeiro 

de 2016.  

A totalidade dos proveitos decorrentes dos contratos celebrados com a PPTV e com a NOS pertencem à 
Sporting S.A.D.. 

As receitas relacionadas com os direitos de transmissão televisiva nos dois últimos exercícios e no primeiro 
trimestre do exercício de 2018/2019 foram as seguintes: 

 

7.7. Estabelecimentos principais e património imobiliário  

A Sporting S.A.D. utiliza as instalações do Estádio José Alvalade – complexo desportivo de última geração 
– para a organização de espetáculos desportivos. O Estádio é propriedade do SCP que cedeu o direito de 
superfície à SPM em 5 de abril de 2005. 

No âmbito do processo de construção do complexo Alvalade XXI, o Grupo Sporting recorreu a uma 
estrutura de Project Finance para financiar a construção do empreendimento. 

Numa 1ª fase (período de construção) a Sporting S.A.D. cedeu os direitos de transmissão televisiva até 
2007/2008, o que permitiu um aporte de capitais próprios vitais para o projeto, obrigando-se a SPM a 
reembolsar a Sporting S.A.D. pelo capital cedido, através do encaixe de receitas provenientes da venda de 
camarotes e business seats a empresas. 

Numa 2ª fase (período de exploração) a Sporting S.A.D. celebrou com a SPM um contrato de cessão de 
exploração do Estádio José Alvalade donde decorre o pagamento de uma renda anual de €5 milhões pela 
utilização das instalações, tendo sido dado de garantia as receitas de bilheteira e de quotização. De referir, 
no entanto, que a Sporting S.A.D. beneficiou de um período de carência do pagamento da renda até ao final 
da época desportiva de 2006/2007. 

Para além do Estádio José Alvalade, é de realçar a inauguração em junho de 2002 da Academia Sporting, 
sita em Alcochete, que é o polo de trabalho de todo o futebol do SCP. A Academia Sporting está ao serviço 
da preparação e dos estágios da equipa profissional e de todos os escalões de formação a partir dos 13 anos 
de idade, podendo aí trabalhar diariamente seis equipas, num total de 240 atletas. A Academia Sporting é 
um pilar estratégico do SCP. Proporciona excelentes condições de trabalho aos profissionais, além de ser 
fundamental para o desenvolvimento da conhecida escola de futebol do Clube e para a formação de talentos, 
muitos dos quais residem nas instalações, sendo atualmente também uma fonte de receitas adicional através 
da sua exploração e cedência de utilização a terceiros. 

No âmbito da reestruturação financeira, contratada no exercício de 2007/2008, com os bancos financiadores 
do Project Finance foi celebrado entre o SCP e a Sporting S.A.D. um contrato de trespasse da unidade de 
negócio Academia Sporting, que implicou um investimento global para a Sporting S.A.D. no montante de 
€23.663.339,17. 

Por efeito do trespasse a Sporting S.A.D. adquiriu a integralidade da referida unidade de negócio, com todos 
os seus pertences, nomeadamente equipamentos, móveis, utensílios e objetos próprios e necessários à 
normal prossecução da correspondente atividade, bem como os trabalhadores e o passivo inerente ao 
contrato de leasing imobiliário celebrado com o Millennium bcp. 

Conforme já referido no Capítulo 2. do presente prospeto, em 21 de novembro de 2014 foi outorgada a 
escritura pública, e efetuado o respetivo registo comercial, de fusão por incorporação da SPM na Sporting 
S.A.D., fusão que assumiu a modalidade jurídica prevista na alínea a) do nº 4 do artigo 97º do CSC – fusão 
por incorporação - pelo que o património da SPM (Sociedade Incorporada) foi globalmente transferido para 
a Sporting, S.A.D. (sociedade incorporante), com a consequente extinção da sociedade incorporada. 

A Sociedade Incorporada era detentora do direito de superfície sobre os terrenos onde foram construídos 
o Estádio José Alvalade e o edifício designado como “Multidesportivo”, os quais correspondem, 
respetivamente, ao prédio descrito na Conservatória Registo Comercial de Lisboa sob o número 2440/A e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3758 – Fração A e ao prédio descrito na Conservatória Registo 



102 
 

Comercial de Lisboa sob o número 2440/B e inscrito na matriz sob o artigo 3758 – Fração B, ambos da 
freguesia do Lumiar. 

Decorrente desta fusão, o direito de superfície foi incorporado na demonstração da posição financeira da 
Sporting S.A.D., direito de superfície este que foi valorizado ao book net value. 

A 30 de setembro de 2018, a rubrica “Outros ativos intangíveis” inclui o valor do direito de superfície 
resultante da referida incorporação por fusão: 

 

 

Esclarece-se que os “Outros ativos intangíveis” correspondem essencialmente à cedência dos direitos de 
superfície por parte do SCP à SPM sobre o Estádio José Alvalade e o Edifício Multidesportivo, ocorrida em 
2005 com um prazo de 25 anos pelo montante inicial de cerca €163,89 milhões, tendo como objeto a sua 
manutenção, gestão e exploração. Em novembro de 2014, ocorreu a prorrogação do referido direito de 
superfície pelo valor de €73 milhões, cujo prazo termina em 4 abril de 2063. 

O direito de superfície foi incorporado na demonstração da posição financeira da Sporting S.A.D. no âmbito 
da fusão ocorrida entre a Sporting S.A.D. e SPM. Em 30 de junho de 2017, a Sporting S.A.D. procedeu ao 
cálculo da quantia recuperável do direito de superfície, através da determinação do valor de uso alocado à 
unidade geradora de caixa definida (Estádio), de acordo com o método dos fluxos de caixa descontados 
considerando uma taxa de desconto (wacc) de 7,6% (junho de 2016: 8,6%). Os cálculos baseiam-se no 
desempenho histórico e nas expectativas de desenvolvimento do negócio da exploração do Estádio com a 
atual estrutura, sendo utilizada uma estimativa dos fluxos de caixa até ao fim do prazo do direito (ano de 
2063). No âmbito deste teste, foram consideradas as receitas diretas e associadas da exploração do Estádio, 
com a atual estrutura, nomeadamente bilheteira (camarotes, business seats, lugares de leão e bilhetes) e 
publicidade e patrocínios. O CAGR (Compound Annual Growth Rate) da receita considerado no teste de 
imparidade ascendeu a 2,82% (junho de 2016: 2,3%). 
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CAPÍTULO 8 – ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

8.1. Estrutura do Grupo  

8.1.1. Descrição sucinta do grupo e da posição do Emitente no seio do mesmo 

A Sporting S.A.D. insere-se num Grupo empresarial sendo que os seus acionistas principais são a Sporting 
SGPS e o SCP. 

A 30 de setembro de 2018 o organograma do Grupo Sporting era o seguinte: 

 

 

Fonte: Sporting SAD 

Sporting 

O SCP foi fundado em 1906 tendo comemorado em 2006 o seu centenário. É um dos três maiores clubes 
de futebol a nível nacional e conta no seu palmarés com diversas vitórias no Campeonato, Taça de Portugal 
e Supertaça. A nível internacional de realçar a conquista da Taça dos Vencedores das Taças (1963/1964) e, 
na época 2004/2005, a presença na final da Taça UEFA. 

Sporting SGPS  

É a holding maioritariamente detida pelo SCP. Atualmente é uma sociedade instrumental que tem no seu 
ativo essencialmente a participação social no capital da Sporting S.A.D.. 

Sporting S.A.D. 

Sociedade anónima desportiva que congrega todas as atividades inerentes à gestão desportiva das equipas de 
futebol profissional e dos escalões de formação, designadamente contratações e gestão das equipas e 
participação em campeonatos. 

Sporting Multimédia, S.A. 

O âmbito de atividade incluía a gestão, produção e exploração, através de plataformas multimédia, de todos 
os conteúdos associados ao Universo Sporting. Engloba todas as transações e prestação de serviços à 
distância, através dos denominados canais on-line. 

Sporting Seguros, Lda. 

O âmbito de atividade desta sociedade inclui a mediação de seguros.  

Sporting – Comunicação e Plataformas, S.A. 

Constituída em 26 de maio de 2014, a sociedade tem como objeto principal o exercício de todo o tipo de 
atividades de televisão e de operador televisivo, especificamente vocacionados para os sócios do Sporting e 
para as atividades desportivas.  



104 
 

É proprietária do canal de televisão denominado “Sporting TV”. A gestão operacional da Sporting TV foi 
cedida a uma entidade externa ao Grupo Sporting, a World Channels, S.A., por meio de contrato celebrado 
em 1 de julho de 2014, o qual ainda se encontra em vigor. Esta entidade que é responsável por todos os 
serviços e trabalhos necessários à gestão operacional para posterior emissão da Sporting TV, assegurando 
toda a necessária estrutura de recursos humanos e meios técnicos. Em contrapartida, a Sporting - 
Comunicação e Plataformas, S.A. paga à World Channels, S.A. o valor mensal de €136.951,22, acrescido de 
IVA. A World Channels assegura os serviços objeto do referido contrato em instalações próprias. As receitas 
provenientes de exploração comercial da Sporting TV pertencem à Sporting - Comunicação e Plataformas, 
S.A., com exceção das receitas obtidas por via de publicidade angariada pela World Channels, que serão 
repartidas entre esta sociedade e a Sporting - Comunicação e Plataformas, S.A., na percentagem de 35% 
para a primeira e restantes 65% para a segunda.  

Visando a simplificação e racionalização do Grupo SCP é intenção do Conselho Diretivo do Sporting 
proceder à dissolução das sociedades participadas denominadas por Verdiblanc I, SA, Verdiblanc II, SA, 
Verdiblanc III, SA, Verdiblanc IV, SA e Soc. Promoção Imobiliária Quinta das Raposeiras, SA. Estas 
sociedades foram constituídas aquando do projeto de financiamento da construção do novo estádio; a sua 
existência na presente data não se justifica, pelo que as mesmas deverão ser encerradas, pela forma jurídica 
mais adequada, até ao final da época desportiva de 2018/2019. Tratam-se de sociedades cujo capital social 
é detido totalmente pelo SCP, pelo que a sua dissolução não terá impacto para a Sporting S.A.D.. Por outro 
lado, tal dissolução depende exclusivamente de autorização por partes dos órgãos sociais das referidas 
sociedades, concretamente das respetivas Assembleias Gerais. 

8.2. Estrutura Organizacional 

O organigrama funcional dos órgãos da Sporting S.A.D. é atualmente o seguinte: 

 

Fonte: Relatório & Contas 2017/2018, reportado a 30 de junho de 2018. 

8.3. Dependência para com as Entidades do Grupo 

O Sporting detém, direta e indiretamente através da Sporting SGPS, a maioria do capital social da Sporting 
S.A.D.. 

Para além da relação de capital, a Sporting S.A.D. realiza operações significativas com as várias entidades 
relacionadas que integram o Grupo Sporting. 

No âmbito do processo de financiamento (Project Finance) para a construção do Complexo Alvalade XXI, a 
Sporting S.A.D. interveio em diversos contratos, em conjunto com outras entidades do Grupo Sporting, 
designadamente o SCP, a Sporting SGPS e a SPM, dos quais resultaram para a Sporting S.A.D. um conjunto 
de obrigações e a prestação de garantias de cumprimento dos contratos. Tendo em consideração o volume 
de crédito concedido pelos Bancos ao Grupo SCP, foram acordadas e contratadas as medidas consideradas 
essenciais à proteção e pagamento de tais créditos aos Bancos, das quais fizeram parte, entre outras, a adesão 
de todas as sociedades do Grupo Sporting, incluindo a Sporting S.A.D., aos contratos de financiamento e a 
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prestação de um vasto conjunto de garantias de bom cumprimento das obrigações assumidas nos mesmos 
contratos, com cláusulas de cross default.  

Os contratos de financiamento englobados no Project Finance para a construção do Complexo Alvalade 
XXI, celebrados em 20 de janeiro de 2002, foram sendo objeto de sucessivas alterações, a última das quais 
em dezembro de 2008. 

O Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o SCP e outras entidades do Grupo 
Sporting, pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por estas entidades. Em caso de 
mora ou incumprimento das obrigações das entidades do Grupo Sporting ao abrigo dos respetivos contratos 
de financiamento, nos quais o Emitente é mutuária e garante, em particular das obrigações de reembolso de 
capital e/ou pagamento de juros, o Emitente pode ver-se obrigado a ter de cumprir com as obrigações das 
referidas entidades do Grupo Sporting para com os respetivos credores. À presente data, o Emitente nunca 
foi chamada a cumprir com as obrigações das entidades do Grupo Sporting. 

Nestes termos, a Sporting S.A.D. celebrou, no dia 28 de novembro de 2014, em conjunto com o SCP e a 
Sporting SGPS, um contrato de constituição de garantias e promessa de garantias nos termos descritos no  
subcapítulo 6.2.1. do Prospeto. 

Em 14 de novembro de 2014 foi contratado o atual plano de reestruturação financeira, consubstanciado na 
assinatura de um Acordo Quadro, bem como na assinatura de contratos de abertura de crédito entre os 
Bancos e o SCP e os Bancos e a Sporting S.A.D.. 

No âmbito do acima referido Project Finance o SCP constituiu, em 5 de abril de 2005, a favor da SPM e 
pelo prazo de 25 anos contados dessa data, o direito de superfície sobre, entre outras frações, o Estádio José 
Alvalade e o Edifício Multidesportivo. De referir que em virtude da fusão por incorporação da SPM na 
Sporting S.A.D., ocorrida a 21 de novembro de 2014, a Sporting S.A.D. adquiriu o direito de superfície 
sobre o Estádio e o Multidesportivo, que previamente à fusão foi objeto de prorrogação de prazo até 2063.  

Em virtude da aquisição do direito de superfície ocorrida em virtude da fusão, os contratos e respetivas 
receitas até aqui pertencentes à SPM foram integralmente transferidas para a Sporting S.A.D..  

Em concreto, em virtude desta fusão, a Sporting S.A.D. passou a ser responsável pela manutenção, gestão 
e exploração do Estádio José Alvalade e do Edifício Multidesportivo, tendo como objetivos racionalizar a 
utilização dos espaços e dos meios existentes, potencializar a rentabilidade dos mesmos e garantir a boa 
qualidade dos serviços prestados ao público por si ou por terceiros. Neste âmbito, a Sporting S.A.D. 
enquanto titular do direito de superfície, celebrou e celebrará com terceiros os contratos que entenda 
necessários ou convenientes à prossecução dos referidos objetivos. 

Desta forma, a utilização pelo SCP do Edifício Multidesportivo, bem como do Museu Sporting são objeto 
de contratos de utilização celebrados entre a Sporting S.A.D. e o Clube, ao abrigo dos quais o Clube paga à 
Sporting S.A.D., por época desportiva, a título de renda e de condomínio um valor de cerca de € 450.000,00. 

8.4. Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting 

Conforme já referido no ponto 1. Os capitais próprios da Sporting S.A.D. são inferiores a metade do seu capital social 
do subcapítulo 2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente, na Assembleia Geral da Sporting S.A.D., 
realizada em 23 de julho de 2013, foi aprovada uma operação de reestruturação compreendendo os seguintes 
passos: 

 fusão por incorporação na Sporting S.A.D. (Sociedade Incorporante) da SPM (Sociedade 
Incorporada), na modalidade de fusão por incorporação, nos termos dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), 
do CSC, com transferência do património da SPM para a Sporting S.A.D., designadamente do direito 
de superfície sobre o Estádio José Alvalade e sobre o Edifício Multidesportivo e consequente 
aumento de capital social da Sporting S.A.D. no montante de €8.000.000, correspondente a 8.000.000 
de novas ações, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de €1 cada, pelo preço de 
subscrição de €1 cada, subscritas pelo acionista único da sociedade incorporada, o SCP. Esta 
operação foi concluída em 21 de novembro de 2014; 

 aumento do capital social da Sporting S.A.D. por entrada em espécie, realizado por subscrição 
particular pela sociedade Holdimo, no montante de €20.000.000, mediante a conversão de um crédito 
daquela entidade sobre a Sporting S.A.D., resultante de contrato de parceria de cooperação 
financeiro-desportiva, através de emissão de 20.000.000 de novas ações ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de €1 cada, pelo preço de subscrição de €1 cada. Esta operação 
foi realizada em 21 de novembro de 2014 e registada comercialmente em 1 de dezembro de 2014; 



106 
 

 autorização ao Conselho de Administração para proceder a um ou mais aumentos do capital social 
da Sporting S.A.D. num montante total de €18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro 
através de subscrição particular junto de investidor(es) de referência selecionado(s) pelo Conselho 
de Administração da Sociedade, com supressão do direito de preferência dos acionistas. Este 
aumento de capital não foi concretizado. 

 a assinatura no dia 28 de novembro de 2014, de um contrato de abertura de crédito entre o SCP, o 
Millennium bcp e o Novo Banco, no montante de até € 77.001.081,43, destinado a liquidar dívida 
do SCP à Sporting S.A.D., bem como a liquidar dívida do SCP e da Sporting S.A.D. perante os 
Bancos; 

 a assinatura no dia 28 de novembro de 2014, de um contrato de abertura de crédito entre a Sporting 
S.A.D., o Millennium bcp e o Novo Banco, no montante de até € 42.336.828, destinado a liquidar 
da dívida da Sporting S.A.D. aos Bancos;  

 no dia 28 de novembro de 2014, a assinatura de um contrato de locação financeira imobiliária da 
Academia Sporting entre a Sporting S.A.D. e o Millenniumbcp no montante €13.393.505,97, o qual 
se encontra garantido pelo referido contrato de garantias melhor descrito no fator de risco 5 do 
subcapítulo 2.1.; 

 emissão de VMOC com o ISIN PTSCPEZM0000, escriturais e nominativos, no montante de 
€80.000.000, com o valor nominal de €1 cada, com prazo de 12 anos, pelo preço de subscrição de 
€1 cada, obrigatoriamente convertíveis em ações ordinárias da Sporting S.A.D. a um preço de 
conversão de €1 cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 4%, devida quando existam 
resultados distribuíveis pela Sporting S.A.D.. A emissão foi efetuada mediante subscrição privada 
com realização em espécie, consistindo na conversão de créditos detidos sobre a Sporting S.A.D. 
pelo Novo Banco, no montante de €24.000.000 e pelo Millennium bcp, no montante de €56.000.000. 
Esta operação foi realizada em 16 de dezembro de 2014.  

Em 14 de novembro de 2014, foi assinado o Acordo Quadro de Reestruturação Financeira entre, por um 
lado, a Sporting S.A.D., o SCP, a Sporting SGPS e a SPM e, por outro lado, o Millennium bcp e o Novo 
Banco.  

O Acordo Quadro contemplou um conjunto de medidas e operações que incluíram, entre outros: 

(i) a renegociação dos termos e condições dos financiamentos bancários existentes mediante a 
contratação de novas linhas de financiamento; 

(ii) o reembolso dos saldos inter-grupo, designadamente da dívida do SCP à Sporting S.A.D. e à 
SPM;  

(iii) o aumento de capital da Sporting S.A.D. mediante conversão de dívida da S.A.D. à Holdimo e, 
bem assim, por novas entradas em dinheiro a efetuar por investidores externos, e 

(iv) a manifestação de disponibilidade do Millennium bcp e do Novo Banco, verificadas 
determinadas condições precedentes, para poderem vir a subscrever uma eventual nova emissão 
de VMOC da Sporting S.A.D., no montante global de €55.000.000,00. Tal subscrição ocorreria 
em termos e condições similares à emissão da Sporting S.A.D. de VMOC no montante de 
€80.000.000,00, com o ISIN PTSCPEZM0000. Para este efeito seria necessário o Emitente 
manifestar o seu interesse na referida emissão e seria necessário que em resultado da subscrição 
de tal emissão se verificasse, cumulativamente, o seguinte: (a) não resultasse o aumento da 
exposição financeira do Grupo Sporting perante cada um dos referidos bancos através de 
instrumentos de capital, (b) não resultasse qualquer redução de garantias ou de grau de cobertura 
das garantias constituídas em favor de cada um dos referidos bancos, e que (c) não existissem 
situações de incumprimento ou causas de vencimento antecipado das obrigações financeiras em 
curso; 

No âmbito da reestruturação financeira do Grupo Sporting de 2014, foram celebrados, entre o SCP, o Novo 
Banco, SA e o Millenniumbcp SA, acordos de opção de compra, nos termos dos quais os Bancos 
concederam ao SCP uma opção de compra de 44.000.000 de VMOC (correspondente à soma de dois lotes 
de 22.000.000 VMOC, pertencente a cada um dos bancos), emitidos no âmbito da emissão designada por 
“Valores Sporting 2014”, à qual foi atribuído o código ISIN PTSCPEZM0000), pelo preço variável máximo 
total de € 44.000.000. O preço da opção é o valor máximo, dado que o mesmo será calculado pela média da 
cotação da ação da Sporting S.A.D. dos últimos seis meses anteriores ao exercício da opção com um limite 
de mais 20%. 
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O Acordo Quadro contemplou também a disponibilização de uma linha de crédito intercalar, no montante 
de €20.000.000, com vista ao reembolso do Empréstimo Obrigacionista, “Sporting SAD 2014”, cujo 
vencimento ocorreu em 22 de novembro de 2014.  

Igualmente, nos termos previstos no identificado Acordo Quadro, a Sporting S.A.D., dando cumprimento 
a um objetivo de gestão estratégico da Sociedade, exerceu em 23 de fevereiro de 2015 o direito de opção de 
aquisição da totalidade das Unidades de Participação (UP’s) do Sporting Portugal Fund, o que lhe permitiu 
recuperar a totalidade dos direitos económicos relativos a 13 jogadores que compunham a carteira do Sporting 
Portugal Fund (parte dos quais já foram alienados pela Sporting S.A.D.), pelo montante total de 12,65 milhões 
de Euros. O Sporting Portugal Fund foi liquidado a 1 de junho de 2015 e extinto a 05 de junho de 2015, com 
a consequente cedência dos direitos económicos existentes no património da respetiva carteira para a 
Sporting S.A.D., na qualidade de único participante do referido fundo. 

Em 8 de janeiro de 2016 os titulares de VMOC, referentes à emissão designada por “Valores Sporting 2010”, 
com o ISIN PTSCP1ZM0001 da Sporting S.A.D., emitidas em 14 de janeiro de 2011, aprovaram em 
Assembleia Geral a alteração das seguintes condições da emissão: (i) substituição da então data única de 
conversão obrigatória pela previsão de duas datas alternativas de conversão obrigatória: (a) o dia 17 de 
janeiro de 2016 (correspondente ao final do prazo de cinco anos, conforme aprovado na deliberação de 
emissão), como regra geral ou (b) o dia 26 de dezembro de 2026, apenas para os titulares que, durante um 
prazo não inferior a cinco dias úteis de calendário antes de 17 de janeiro de 2016, transmitissem ser essa a 
sua intenção ao intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC se encontrem registados; (ii) a alterar 
das condições de pagamento de juros passando os VMOC a atribuir o direito ao recebimento de juros à taxa 
anual nominal bruta e fixa de 4% (quatro por cento) condicionados à existência de lucros distribuíveis pela 
Sociedade. No seguimento da referida deliberação os titulares de VMOC que optaram pela data de 
conversão obrigatória em 26 de dezembro de 2026, comunicaram a sua opção, no período decorrente entre 
11 e 15 de janeiro de 2016, ao intermediário financeiro junto do qual se encontravam registados os VMOC. 
Em face das comunicações recebidas pelos intermediários financeiros foi exercido pelos respetivos titulares, 
no dia 17 de janeiro de 2016, o direito de conversão relativamente a 63.908 VMOC. Nos termos previstos 
na deliberação de emissão dos VMOC e no respetivo Prospeto, foram entregues pelo SCP aos titulares de 
VMOC que exerceram o direito de conversão 63.908 ações da Sporting S.A.D.. 

Finalmente e ainda no âmbito do acordo de reestruturação financeira e societária do Grupo Sporting 
assinado no dia 14 de novembro de 2014 entre o Grupo Sporting e o Millenniumbcp e o Novo Banco ficou 
prevista uma emissão pela Sporting S.A.D. de novos VMOC (as “VMOC C”), no montante total de € 
55.000.000, em termos e condições similares aos “VALORES SPORTING 2014”, a ser subscrita pelos 
Bancos, desde que verificadas determinadas condições precedentes.  

De entre as operações previstas, não foram concretizadas, nomeadamente, os aumentos do capital social 
num montante total de €18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro e uma nova emissão de 
VMOC da Sporting S.A.D., no montante global de € 55.000.000,00, a emitir em moldes idênticos à emissão 
de 80.000.000 de VMOC com o ISIN PTSCPEZM0000. Estas operações previstas no Acordo Quadro, 
revelam-se de elevada importância na medida em que contribuirão para a melhoria dos seus capitais próprios, 
pelo que as mesmas se encontram em análise pelos consultores jurídicos e fiscais da Sociedade, não se 
encontrando prevista a sua realização a breve trecho. 

Em abril de 2018, ainda no âmbito do acordo de reestruturação financeira e societária do Grupo Sporting 
assinado no dia 14 de novembro de 2014 entre o Grupo Sporting e os bancos (Millenniumbcp e Novo 
Banco) chegou-se a um acordo de princípio para a renegociação e alteração de alguns termos do Acordo 
Quadro, dos quais destacamos os mais significativos: 

• Opção de compra das VMOC’s - alteração dos termos da opção de compra das VMOC’s tendo sido 
fixado um preço unitário fixo correspondente a €0,30 por VMOC, obrigatoriamente extensível à totalidade 
das VMOC’s (“Valores Sporting 2010” de 55 milhões e “Valores Sporting 2014” de 80 milhões). Em caso 
de exercício da referida opção de compra da totalidade dos VMOC’s emitidas, o SCP passará a deter uma 
participação social, direta e indiretamente, de aproximadamente 88% da Sporting S.A.D.; 

• Alteração de diversas condições de reembolso obrigatório e reforço das Contas Reserva, nomeadamente:  

i) a redução da percentagem de afetação de fundos do “Excesso de venda de passes de jogadores” de 
50% para 35%, na proporção de 17,5% ao reembolso antecipado obrigatório e 17,5% ao reforço das 
Contas Reserva;  

ii) a redução da percentagem do mecanismo de Cash sweep de 60% do CFDaSDP (Cash Flow 
Disponível após Serviço da Dívida Permitida) para 35%, a afetar na proporção de 17,5% ao reembolso 
antecipado obrigatório e 17,5% ao reforço das Contas Reserva;  
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iii) manutenção do total de €7 milhões por participação na UEFA Champions League, mas alteração do 
reembolso obrigatório de €5 milhões para €3,5 milhões e alteração de €2 milhões para €3,5 milhões o 
reforço das Contas Reserva. 

Contudo, a formalização do acordo de princípio e respetiva implementação foram suspensas na sequência 
das alterações nos órgãos sociais do Grupo Sporting. 
Nos termos do Acordo Quadro celebrado em novembro de 2014, encontram-se vencidas, desde as datas 
indicadas no quadro, as seguintes obrigações pecuniárias: 

 

O Millennium bcp e o Novo Banco encontram-se disponíveis para renegociar os termos do Acordo Quadro, 
tendo concedido, em novembro de 2018, um waiver (renúncia temporária) até final do ano para 
regularização das obrigações, pecuniárias e não pecuniárias pendentes, designadamente obrigações de 
reembolso antecipado dos créditos financeiros e de reforço das contas de reserva pendentes, data até à qual 
deverá estar concluída a renegociação e estar formalizada a respetiva alteração ao Acordo Quadro, sem 
todavia terem sido assumidos pelos Bancos quaisquer compromissos de resultado.  

Em caso de incumprimento, os Bancos têm a faculdade de acionar os mecanismos jurídicos previstos nos 
contratos de financiamento, previstos no fator de risco 3 do subcapítulo 2.2. Caso não seja acordada a 
alteração ao Acordo Quadro, tal afetará materialmente a situação financeira do Emitente e o cumprimento 
dos compromissos financeiros assumidos. 

Notamos que, mantendo-se a atual titularidade das referidas emissões de VMOC o SCP passará a deter uma 
participação social, direta e indireta, de aproximadamente 21% da Sporting S.A.D..  

Adicionalmente, e ainda no âmbito da atual negociação encontram-se também em discussão com os Bancos 
financiadores os reembolsos antecipados obrigatórios pendentes e reforços das Contas Reserva, dado que 
serão analisados de uma forma global aquando da formalização da necessária adenda ao Acordo Quadro. 

O processo de reestruturação financeira foi crucial para o Grupo Sporting, e em concreto para a Sporting 
S.A.D., na medida em que permitiu à Sociedade, por um lado, elevar os seus capitais próprios ficando mais 
próxima de não lhe ser aplicável o disposto nos artigos 35.º e 171.º do CSC, criar condições para assegurar 
o cumprimento dos critérios do Financial Fair Play exigidos pela UEFA para a participação nas competições 
europeias e, por outro lado, dotar a Sociedade dos meios necessários à gestão da sua atividade.  
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CAPÍTULO 9 – INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

9.1. Alterações Significativas  

Não houve alterações significativas adversas nas perspetivas do Emitente desde a data dos seus últimos 
mapas financeiros auditados publicados, ou seja, desde 30 de junho de 2018. 

9.2. Tendências, Incertezas, Pedidos, Compromissos ou Ocorrências suscetíveis de afetar 
significativamente as Perspetivas do Emitente  

A estratégia atual da Sporting S.A.D. assenta em três vetores chave: i) crescimento sustentado de todas as 
linhas de receita, situação esta que se tem verificados nos últimos exercícios e que se pretende que continue; 
ii) investimento no plantel da equipa principal de futebol sénior, quer seja pela aquisição de direitos 
económicos e desportivos de atletas, quer seja pelo aumento e manutenção da massa salarial; e iii) aposta na 
formação e valorização dos seus ativos (“jogadores”) de forma a gerar rendimento desportivo e mais valias 
futuras.  

Adicionalmente, a redução progressiva da dívida e o reforço da situação patrimonial da empresa são também 
objetivos que têm sido conseguidos com os resultados positivos que a sociedade emitente tem registado. Em 
termos de dívida financeira verificou-se um decréscimo de €157,9 milhões em 30 de junho de 2013 para 
€112,2milhões em 30 de setembro de 2018. No que se refere ao reforço da situação patrimonial, esta passou 
de um capital próprio negativo de €119,4 milhões em 30 de junho de 2013 para positivo de € 0,5 milhões 
em 30 de setembro de 2018. 

Para este efeito, os rendimentos relacionados com transações de “passes” de jogadores, obtidos pela Sporting 
S.A.D. nos últimos 2 exercícios e até final do primeiro trimestre do exercício de 2018/2019, têm tido um 
contributo decisivo, conforme se segue: 

 

Os gastos associados às transferências de jogadores incluem, sempre que aplicável, as comissões de 
intermediação e os gastos com o mecanismo de solidariedade assumidos pela Sporting S.A.D. sempre que o 
valor é deduzido pelo clube de destino. Importa salientar que os valores apurados de gastos e/ou 
rendimentos associados à venda têm igualmente em consideração os seguintes fatores:  

 dedução das verbas proporcionais a entregar a terceiras entidades decorrentes da alienação, 
considerando igualmente o passivo registado a cada data, no âmbito de contratos de partilha de 
interesses económicos, assim como incluem o efeito da atualização financeira, quando aplicável, 
tendo em consideração os planos de recebimento estipulados; 

 montantes apurados no termination agreement com jogadores e agentes de intermediação. 

As orientações estratégicas que norteiam a atuação da presente Administração, levam em consideração que: 

 o sucesso desportivo tem uma influência decisiva no valor das receitas; 

 o aumento de receitas pressupõe uma política comercial agressiva, um reforço da internacionalização 
da Academia e uma participação relevante da rubrica Proveitos com transações de passes de jogadores 
nas “Vendas e prestação de serviços”; 

 assegurar um nível de competitividade da equipa compatível com o sucesso desportivo pretendido, 
implica no incremento de uma política de complementaridade de jogadores oriundos da formação, 
com outros jogadores de reconhecido valor. 
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Não obstante, atualmente, o Emitente está ainda na situação prevista no artigo 35.º do CSC, ou seja, 
encontra-se perdido mais de metade do seu capital social, com as consequências previstas no referido artigo, 
tendo o Conselho de Administração da Sporting S.A.D. por objetivo continuar a desenvolver as operações 
necessárias de forma a melhorar a performance económico-financeira. 

De entre as operações previstas implementar pelo Conselho de Administração cumpre destacar o objetivo 
da realização de um ou mais aumentos do capital social da Sporting S.A.D., num montante total de 
€18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro, através de subscrição particular junto de 
investidor(es) de referência selecionado(s). Com efeito, a Assembleia Geral da Sporting S.A.D. de 23 de 
julho de 2013 deliberou autorizar o Conselho de Administração a proceder à realização desse(s) aumento(s) 
de capital. No âmbito do Acordo Quadro, celebrado em 14 de novembro de 2014, ficou convencionado 
que o encaixe resultante deste aumento de capital social seria integralmente afeto pela Sporting S.A.D. ao 
reembolso de um financiamento bancário, concedido em 28 de fevereiro de 2014, no mesmo montante de 
€18.000.000 

Adicionalmente e ainda no quadro da reestruturação financeira, ficou prevista pela Sporting S.A.D. uma 
nova emissão de VMOC, no montante global de €55.000.000,00, em termos e condições similares aos dos 
VMOC no montante de €80.000.000,00 emitidos pela Sporting S.A.D. com o ISIN PTSCPEZM0000, a ser 
subscrita pelos Bancos, nas condições previstas no Acordo Quadro. 

Nesta data, não se concretizaram, nomeadamente, os aumentos do capital social num montante total de 
€18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro e a referida nova emissão de VMOC da Sporting 
S.A.D., no montante global de € 55.000.000,00. O Conselho de Administração da Sociedade considera que 
estas operações se revelam de elevada importância, na medida em que contribuirão para a melhoria dos seus 
capitais próprios, pelo que as mesmas se encontram em análise pelos consultores jurídicos e fiscais da 
Sociedade. 

Não obstante, o objetivo do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. é de continuar a desenvolver as 
operações necessárias de forma a melhorar a performance económico-financeira obtida neste exercício, com 
a devida sustentabilidade, nomeadamente a continuação do crescimento de todas as linhas de receita, 
participação nas competições organizadas pela UEFA, o controlo dos gastos operacionais mantendo um 
nível de investimento adequado e a procura dos melhores negócios de venda de direitos desportivos e 
federativos de jogadores. 

Sem prejuízo dos deveres e procedimentos decorrentes do artigo 35.º do CSC, a insuficiência dos capitais 
próprios não é incompatível com a continuidade das operações da Sociedade, a qual se encontra dependente 
do apoio dos acionistas, da rentabilidade futura das operações e do cumprimento do plano de reestruturação 
financeira contratualizado em novembro de 2014 com os bancos financiadores. 

No que respeita às tendências recentes mais significativas observadas entre o final do último exercício e a 
data do Prospeto remete-se para a informação financeira relativa ao primeiro trimestre 2018/2019 elaborada 
de acordo com os IFRS, sendo que a informação completa poderá ser consultada nos documentos de 
prestação de contas que constam do sítio na internet da Sporting S.A.D. (www.sporting.pt) e da CMVM 
(www.cmvm.pt), e para a informação apresentada em seguida. 

Apesar do atrás referido, a Sporting S.A.D. não prevê que qualquer tendência, incerteza, pedido, 
compromisso ou ocorrência venha a afetar significativamente a sua situação económico-financeira no 
exercício em curso, apesar de o Emitente estar na situação do artigo 35.º do CSC ou seja, encontra-se perdido 
mais de metade do seu capital social, com as consequências previstas no referido artigo.  

Assim, o atual Conselho de Administração pretende criar condições de manutenção da sustentabilidade da 
Sociedade, assim com um desejável equilíbrio desportivo e económico.  

A aposta desportiva passa por uma continuação do investimento em jogadores jovens, sempre numa ótica 
de responsabilidade social e de preservação dos direitos dos jovens atletas, coordenando o crescimento físico 
dos mesmos com o seu desenvolvimento psíquico e social. Esse investimento justifica a contratação de 
atletas com maior experiência e com provas, dado que permitirão um crescimento da equipa profissional 
como um todo. 

Continuarão a ser desenvolvidos esforços para um aumento das receitas da Sociedade, seja pela maximização 
das receitas ditas “clássicas” como pela criação de outras atividades geradoras de fluxos de caixa positivos, 
como por exemplo a nível de outros tipos de patrocínio e da transferência de know-how a nível das Academias 
Sporting, nestas integrando não só o futebol como também outras modalidades desenvolvidas pelo SCP. 

Em termos dos gastos da Sociedade, a aposta do atual Conselho de Administração é numa fixação de limites 
face às receitas estimadas, procurando a obtenção e manutenção de resultados líquidos positivos, criando as 
bases para uma recuperação patrimonial sustentada. 

http://www.sporting.pt/
http://www.cmvm.pt/
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A Sociedade irá implementar medidas que reforcem os projetos próprios ou em associação que aumentem 
os níveis de sustentabilidade, nos seus pilares sociais, económicos e ambientais. 
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CAPÍTULO 10 – PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS  

Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros. 
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CAPÍTULO 11 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIRECÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO 

11.1. Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A Sporting S.A.D. adotou um modelo latino para a estrutura do seu governo societário. São órgãos sociais 
da Sporting S.A.D. o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial 
de Contas. 

Para além dos órgãos sociais existem ainda o Secretário da Sociedade e a Comissão de Acionistas. 

A Sporting S.A.D. tem, ainda, uma comissão executiva, a quem compete a gestão corrente da Sociedade, 
composta por: Frederico Nuno Faro Varandas, Francisco Salgado Zenha, João Sampaio e Miguel Cal. 

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma 
ou mais vezes. 

11.1.1. Composição do Órgão de Administração 

A Sporting S.A.D. tem um Conselho de Administração composto por um número não inferior a três nem 
superior a 11 membros, 4 dos quais executivos, aos quais cabe a gestão corrente da sociedade.  

O Conselho de Administração da Sporting S.A.D. é atualmente composto pelos seguintes membros, eleitos 
na Assembleia Geral da Sociedade para o quadriénio 2018/2022, realizada em 26 de outubro de 2018, tendo 
o Presidente do Conselho de Administração, Frederico Nuno Faro Varandas, sido designado pelo acionista 
SCP, como representante das ações de categoria A da Sociedade, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 14º n.º 3 dos Estatutos da mesma: 

Presidente: Frederico Nuno Faro Varandas  

Vogais:   Francisco Albuquerque Salgado Zenha 

    João Ataíde Ferreira Sampaio 

Miguel Garcia Rodrigues Cal  

    Nuno Jorge Lopes Correia da Silva 

O Conselho de Administração da Sociedade é atualmente composto por cinco membros, dos quais quatro 
são executivos (Frederico Nuno Faro Varandas, Francisco Albuquerque Salgado Zenha, João Ataíde Ferreira 
Sampaio e Miguel Garcia Rodrigues Cal) e um é não executivo (Nuno Jorge Lopes Correia da Silva).  

A maioria dos membros do Conselho de Administração, com a única exceção de Miguel Garcia Rodrigues 
Cal, são considerados membros não independentes. Com efeito, Frederico Nuno Faro Varandas, Francisco 
Albuquerque Salgado Zenha e João Ataíde Ferreira Sampaio integram do Conselho Diretivo do SCP e o 
Conselho de Administração da Sporting SGPS. Notamos que o SCP é detentor, direta e indiretamente, de 
63,819% do capital social da Sporting S.A.D. e que sobre ela exerce uma influência dominante. Já a Sporting 
SGPS é detentora de uma participação qualificada direta de 37,162% do capital social da Sporting S.A.D.. 
Por fim, Nuno Jorge Lopes Correia da Silva é Vice-Presidente da Holdimo, que detém uma participação 
qualificada direta de 29,85% do capital social da Sporting S.A.D.. Para efeitos do disposto no Regulamento 
da CMVM n.º 4/2013 (Governo das Sociedades), o Conselho de Administração é integrado por um membro 
não executivo. Atendendo à especificidade da atividade do futebol profissional entende quer o Conselho de 
Administração, quer o Conselho Fiscal da Sociedade que o atual modelo de governo é ajustado e não se 
verificam, por ora, necessidade de alterações.  

O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração é o seguinte: 

Estádio José de Alvalade 

Rua Professor Fernando da Fonseca 

1600-616 Lisboa 

Nos termos do artigo décimo quarto dos estatutos do Emitente “A Administração da Sociedade será exercida por 
um Conselho de Administração composto por um número não inferior a três nem superior a onze membros.” 

Nos termos do artigo décimo quinto dos estatutos do Emitente “O Conselho de Administração é o órgão de gestão 
da Sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de exercício 
de poderes de gestão” competindo-lhe, nomeadamente: 

(i) definir e executar a estratégia e as políticas gerais da sociedade; 

(ii) definir a estrutura empresarial do grupo; 
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(iii) estabelecer a organização funcional e administrativa da Sociedade, as normas de funcionamento 
interno, incluindo em relação aos recursos humanos e à sua remuneração, e os sistemas e 
procedimentos internos de controlo; 

(iv) executar os orçamentos de exploração e os planos de investimento e desenvolvimento a médio e 
longo prazo; 

(v) negociar, celebrar, modificar e promover a celebração de quaisquer contratos, incluindo entre outros, 
contratos de trabalho desportivos, contratos de cedência e de aquisição temporária ou definitiva de 
jogadores, contratos de formação desportiva, contratos de prestação serviços desportivos e todos 
aqueles que se verifiquem necessários à prossecução do objeto social;  

(vi) cooptação de Administradores;  

(vii) pedido de convocação de Assembleias Gerais;  

(viii) aprovação do relatório e contas anual a submeter à Assembleia Geral;  

(ix) aprovação das contas trimestrais e semestrais a publicar nos termos legais;  

(x) aprovação de projetos de fusão, cisão e transformação da Sociedade;  

(xi) representar a Sociedade em juízo e fora dele, bem como propor ou prosseguir quaisquer ações 
judiciais ou arbitrais, confessá-las e delas desistir ou transigir, e bem assim celebrar convenções de 
arbitragem;  

(xii) qualquer outro assunto sobre o qual algum Administrador requeira deliberação do Conselho. 

As matérias discutidas neste órgão são de natureza sigilosa e os seus membros devem obedecer a tal princípio. 

Nos termos do artigo décimo sétimo dos estatutos do Emitente “O Conselho de Administração reúne sempre que 
for convocado, verbalmente ou por escrito, pelo seu Presidente ou por dois vogais, quando e onde o interesse social o exigir, e pelo 
menos uma vez por mês. 

O Conselho de Administração só pode validamente deliberar desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus 
membros, podendo qualquer Administrador impedido de comparecer à reunião fazer-se representar pelo outro Administrador, 
ou votar por correspondência. 

Os votos por correspondência serão manifestados e os poderes de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio 
de comunicação escrita dirigida ao Presidente. 

As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria dos votos dos Administradores presentes ou 
representados e dos que votem por correspondência, tendo o Presidente ou quem o substitua voto de qualidade.” 

Com a entrada em vigor, da alínea b) do artigo 23.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, o 
SCP deixa de ter, nos termos da lei, direito de veto sobre a alteração dos estatutos da Sporting S.A.D. e sobre 
o aumento ou redução do capital social da mesma, passando, no entanto, a ter direito de veto sobre qualquer 
alteração ao emblema ou ao equipamento das equipas de futebol profissional. 

A Sporting S.A.D. cumpre com a recomendação II.1.6. do Código de Governo das Sociedades da CMVM 
de 2013, que recomenda a inclusão de um número de administradores não executivos que garanta efetiva 
capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes membros do órgão de 
administração. O Conselho de Administração da Sporting S.A.D. é composto por um total de cinco 
membros, dos quais um é não executivo. É entendimento da CMVM que, para cumprir com esta 
recomendação, pelo menos um terço do número total de administradores deverá ser não executivo. 

A sociedade não cumpre com a recomendação II.1.7. do Código de Governo das Sociedades da CMVM de 
2013, uma vez que o membro não executivo não é independente. Com efeito, atendendo à especificidade da 
atividade do futebol profissional entende quer o Conselho de Administração, quer o Conselho Fiscal da 
Sociedade que o atual modelo de governo é ajustado e não se verificam, por ora, necessidade de alterações. 

Apesar de não estar referido no relatório de gestão, o administrador não executivo exerce as suas funções 
não só no âmbito da participação nas reuniões do Conselho de Administração, mas igualmente através de 
um acompanhamento e supervisão permanente dos trabalhos dos administradores executivos, mediante a 
apresentação, de forma coordenada e eficiente, de pedidos de informação complementar relacionados com 
assuntos analisados em sede do Conselho de Administração, dos quais se destacam, os assuntos relacionados 
com as matérias relacionadas com a gestão do futebol profissional e de formação e com a reestruturação 
financeira e societária do Grupo Sporting, concretamente as operações e contratos que envolvem a Sporting 
S.A.D.. De realçar que o administrador não executivo não se deparou com nenhum constrangimento no 
exercício das suas funções. 
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Os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras 
sociedades, como se especifica em seguida: 

Frederico Nuno Faro Varandas 

 Presidente do Conselho Diretivo do SCP 

 Presidente do Conselho de Administração da Sporting – SGPS, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da Sporting Comunicação e Plataformas, S.A.; 

 Presidente da Fundação Sporting Clube de Portugal;  

 Sócio fundador da ComCorpus Clinic 

Francisco Albuquerque Salgado Zenha 

 Vice-Presidente do Conselho Diretivo do SCP 

 Administrador da Sporting SGPS 

 Administrador da Sporting Comunicação e Plataformas, SA 

 Administrador da Fundação Sporting 

João Ataíde Ferreira Sampaio 

 Vice-Presidente do Conselho Diretivo do SCP 

 Administrador da Sporting SGPS 

 Administrador da Sporting Comunicação e Plataformas, SA 

 Administrador da Fundação Sporting 

 Advogado e sócio de Capital da Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados, Sociedade 
Profissional de Advogados RL. 

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva 

 Sócio gerente Cidade Imaginada 

 Sócio gerente Investimentos Imobiliários e DTF, Design and Tradition Portuguese Furniture 

 Vice-Presidente e administrador executivo da Holdimo Participações e Investimento, S.A. 

O administrador Miguel Garcia Rodrigues Cal não exerce funções em órgãos de administração de outras 
entidades. 

Comissão de Acionistas 

A Comissão de Acionistas, também designada de comissão de remunerações, da Sporting S.A.D., para o 
quadriénio 2018/2022 eleita em Assembleia Geral de 26 de outubro de 2018, é composta pelos seguintes 
membros: 

- Bernardo Manuel d’Almeida e Vasconcelos Diniz de Ayala  

- Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto  

- Gonçalo Navarro de Castro de Sousa Uva 

Os membros da Comissão de Acionistas são independentes relativamente ao órgão de administração e a 
qualquer grupo de interesses, face à seguinte explicação: 

Bernardo Manuel d’Almeida e Vasconcelos Diniz de Ayala é simultaneamente Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Sociedade; por sua vez Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto e Gonçalo Navarro 
de Castro de Sousa Uva são, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade. Contudo, 
nenhum dos acima referidos aufere qualquer remuneração pelo exercício das suas funções. 

A Comissão de Acionistas recorre aos estudos de benchmarking em matéria de práticas e politicas retributivas 
anualmente divulgadas pelas principais consultoras nesta matéria. Em concreto, tem em conta o benchmark 
salarial do setor das sociedades anónimas desportivas, o qual reflete, por um lado, a especificidade, 
complexidade e aleatoriedade da própria atividade do futebol e, por outro, o mediatismo e exposição 
inerente às funções desempenhadas pelos membros do Conselho de Administração do Emitente. 

No decurso da atividade por si desenvolvida no exercício económico em apreço a Comissão de Acionistas 
não foi assessorada por quaisquer entidades contratadas. 

O Conselho de Administração entende que, em face da sua experiência profissional, todos os membros da 
Comissão de Acionistas possuem conhecimentos adequados em matéria de política de remunerações. 

11.1.2. Composição dos Órgãos de Fiscalização 
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De acordo com os artigos 19.º e 19.º-A dos Estatutos, a fiscalização dos negócios sociais cabe ao Conselho 
Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas. 

O Conselho Fiscal da Sporting S.A.D., para o quadriénio 2018/2022 eleito em Assembleia Geral de 26 de 
outubro de 2018, é composto pelos seguintes membros: 

Presidente    Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto 
Vogais Efetivos Gonçalo Navarro de Castro de Sousa Uva 
       Telmo Gastão Ramalho Alves Marques dos Santos  
Vogal Suplente  Luís Alberto Vilalonga Pinto Durão  

O endereço de contacto de todos os membros do Conselho Fiscal é o seguinte: 

Estádio José de Alvalade 

Rua Professor Fernando da Fonseca 

1600-616 Lisboa 

Funcionamento e funções do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e um suplente. Compete ao Conselho Fiscal 
fiscalizar a atividade do Emitente, observando o cumprimento rigoroso da lei e dos estatutos. Em resultado, 
o Conselho Fiscal elabora, com periodicidade anual, um relatório sobre a atividade de fiscalização 
desenvolvida, referindo eventuais constrangimentos detetados, e emite um parecer sobre os documentos de 
prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados, apresentados pelo Conselho de 
Administração à Assembleia Geral. Este relatório está disponível para consulta no website da sociedade, bem 
como no website da CMVM, juntamente com os documentos de prestação de contas. 

É obrigatório, nos termos do artigo 413.º do CSC, que a fiscalização da sociedade esteja atribuída a um 
conselho fiscal e a um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas que não seja 
membro daquele órgão. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 415.º do CSC “os membros efetivos do conselho fiscal, os suplentes, o fiscal único e o 
revisor oficial de contas são eleitos pela assembleia geral, pelo período estabelecido no contrato de sociedade, mas não superior a 
quatro anos, podendo a primeira designação ser feita no contrato de sociedade ou pela assembleia constitutiva; na falta de 
indicação do período por que foram eleitos, entende-se que a eleição é feita por quatro anos.” 

Por declaração prestada pelos seus membros, o Emitente verificou o cumprimento das regras de 
incompatibilidade e os critérios de independência previsto no n.º 1 do artigo 414.º-A e no n.º 5 do artigo 
414.º, respetivamente, ambos do CSC. 

11.1.3. Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo 

O Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo é o órgão de fiscalização responsável pela certificação legal 
da informação financeira da Sociedade. 

O Revisor Oficial de Contas da Sporting S.A.D. é a sociedade de revisores de contas 
PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (“PWC”), com sede no 
Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, 3º, 1069-316 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o n.º 20161485, representada por Carlos Manuel Sim Sim 
Maia (ROC nº 1.138) ou por Jorge Manuel Santos Costa (ROC nº 847). 

11.2. Assembleia Geral  

A Assembleia Geral da Sporting S.A.D. é o órgão social que reúne todos os acionistas com direito a voto. 

A Mesa da Assembleia Geral da Sporting S.A.D., eleita para o quadriénio em curso (2018/2022) na 
Assembleia Geral realizada em 26 de outubro de 2018, tem a seguinte composição: 

Presidente:   Bernardo Manuel d’ Almeida e Vasconcelos Diniz de Ayala 
Vice-Presidente: Ana Carla Mendes Diogo Pereira 
Secretário:    Manuel Maria de Carvalho Pinto Cordeiro Ferreira  

Exercício do direito de voto e representação de acionistas  

De acordo com o ponto 12.3. do Capítulo 1 do Relatório sobre o Governo das Sociedades (Relatório & 
Contas 2016/2017): 

“Não existem regras estatutárias que afastem o direito de voto por correspondência.” 
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É admitido, nos termos do disposto no artigo 22.º do CódVM, o voto por correspondência, devendo as 
declarações de voto, ser endereçadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dar entrada na sede da 
sociedade, sita ao Estádio José de Alvalade, rua professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, até às 18 horas 
do 3.º dia útil anterior ao dia designado para a Assembleia Geral, em envelope lacrado, devendo as 
assinaturas dos Acionistas estar reconhecidas notarialmente ou certificadas pela sociedade. 

O Emitente disponibiliza, no seu site da internet, uma minuta para o exercício do direito de voto por 
correspondência. 

De acordo com o ponto 12.4. do Capítulo 1 do Relatório sobre o Governo das Sociedades (Relatório & 
Contas 2016/2017): 

“Não existem igualmente regras estatutárias que afastem o direito de voto por meios eletrónicos.” 

O Emitente encontra-se a estudar os mecanismos necessários que possibilitem o voto eletrónico, por meios 
que garantam a segurança e fiabilidade no voto por esta forma emitido, sendo sua intenção que tais 
mecanismos sejam implementados, com a maior brevidade possível, cumprindo referir que até à presente 
data nenhum acionista solicitou à Sporting S.A.D. o voto por meios eletrónicos; de resto, a média de 
presenças de acionistas nas Assembleias Gerais é relativamente baixa. 

11.3. Secretário da Sociedade 

O Secretário da Sporting S.A.D. e o Suplente são nomeados pelo Conselho de Administração, cessando 
funções com o termo do mandato do órgão de administração que os tenha eleito. 

Ao Secretário compete essencialmente secretariar as reuniões dos Órgãos Sociais, certificar os atos por eles 
praticados e os poderes dos respetivos membros, satisfazer as solicitações dos acionistas no exercício do 
direito à informação e certificar cópias de atas e demais documentos da Sporting S.A.D.. 

Para o quadriénio 2018/2022, o Secretário e respetivo suplente são, respetivamente: Helena Morais Lima e 
Patrícia Silva Lopes. 

11.4. Conflitos de Interesses de Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

Não existem conflitos de interesses potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que integram 
os órgãos de administração e de fiscalização para com o Emitente ou para com qualquer uma das suas filiais 
e os seus interesses privados ou outras obrigações. 

Os membros do Conselho de Administração detinham, em 30 de junho de 2018 e em 30 de setembro de 
2018, as seguintes ações da Sporting S.A.D.: 

 

 

À presente data, os membros do Conselho de Administração detêm as seguintes quantidades de ações da 
Sporting S.A.D.: 

 

Membros do Conselho de Adminsitração

José de Sousa Cintra - 

Artur Torres Pereira - 

Luís Marques 100

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva - 

Manuel Reis - 

Ações detidas a 

30 junho 18

Membros do Conselho de Adminsitração

Frederico Varandas 0

Francisco Zenha 0

Nuno Correia da Silva 0

Ações detidas a 

30 setembro 18

Fonte: Sporting SAD

Membros do Conselho de Adminsitração

Frederico Varandas 0

Francisco Zenha 0

João Sampaio 100

Miguel Cal 0

Nuno Correia da Silva 0

Ações detidas

Fonte: Sporting SAD
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O SCP detinha, direta e indiretamente, em 30 de setembro de 2018, 42.759.607 ações da Sporting S.A.D.. 
Os membros do Conselho de Administração, exceto Nuno Jorge Lopes Correia da Silva, exerciam, nessa 
data, funções diretivas no SCP. 

Os membros do Conselho Fiscal detinham, em 30 de junho de 2018 e em 30 de setembro de 2018, as 
seguintes ações da Sporting S.A.D.:  

 

 

À presente data, os membros do Conselho Fiscal detêm as seguintes quantidades de ações da Sporting 
S.A.D.: 

 

Não existem quaisquer interesses dos membros dos órgãos de administração ou de fiscalização em 
transações extraordinárias efetuadas pela Sporting S.A.D., nem empréstimos em curso concedidos ou 
garantias prestadas a seu favor no decurso do último exercício. 

11.5. Remunerações 

A Comissão de Acionistas aprovou, em reunião realizada a 1 de setembro de 2017, uma declaração sobre a 
política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade para o exercício 2017/2018, que 
consiste na manutenção da política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais do Emitente aprovada 
na Assembleia Geral de 30 de setembro de 2016, a qual foi submetida para votação na Assembleia Geral 
anual da Sociedade convocada para 29 de setembro de 2016, tendo sido aprovada. 

Em suma, tal política, reside no seguinte: 

a. Os membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal não são remunerados; 

b. A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas será remunerada de acordo com os níveis de honorários 
normais para serviços similares, por referência à informação do mercado, sob proposta do Conselho 
de Administração. 

c. Apenas os membros executivos do Conselho de Administração, auferirão uma remuneração fixa, 
paga mensalmente (tendo em conta o número de meses de exercício efetivo do mandato, com o 
máximo de 14 vezes por ano), ser fixada dentro dos seguintes limites: 

(i) Para o Presidente do Conselho de Administração - € 10.500, sujeito aos descontos legais; 

(ii) Para os demais membros executivos do Conselho de Administração - € 7.000, sujeito aos 
descontos legais. 

d. Adicionalmente, os membros executivos do Conselho de Administração poderão auferir 
remuneração variável, em forma de prémios progressivos, crescentes em função da dificuldade dos 
objetivos e, se aplicável, proporcionais ao rendimento obtido pela Sociedade com a conquista desses 
mesmos objetivos, em virtude dos resultados obtidos pela equipa profissional de futebol ("Equipa 
A"), prémios esses que não deverão exceder os prémios atribuídos, no protocolo de prémios aplicável, 

Membros do Conselho Fiscal

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 100

Paulo Jorge Frade de Almeida 200

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 250

Luis Vasco Gargalo - 

Ações detidas a 

30 junho 18

Membros do Conselho Fiscal

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 100

Paulo Jorge Frade de Almeida 200

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 250

Luis Vasco Gargalo - 

Fonte: Sporting SAD

Ações detidas a 

30 setembro 18

Membros do Conselho Fiscal

Fernando Ferreira Pinto 100

Gonçalo de Sousa Uva 500

Telmo Marques dos Santos 0

Luis Pinto Durão 122

Ações detidas

Fonte: Sporting SAD
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a cada um dos Jogadores, Direção do futebol e treinadores da Equipa A, com os limites constantes 
dos números seguintes; 

e. O protocolo de prémios deverá receber, em cada época e desde que os prémios dele constantes sejam 
superiores aos prémios constantes do protocolo referente à época anterior, o parecer favorável prévio 
desta Comissão no tocante aos prémios a atribuir à Administração; 

f. O cálculo e processamento dos prémios referidos nos números anteriores aos membros do Conselho 
de Administração da Sporting S.A.D. estão condicionados ao cumprimento dos objetivos financeiros 
do Acordo Quadro de Reestruturação Financeira outorgado entre a Sporting S.A.D. e as Instituições 
Bancárias aos 14.11.2014, bem como das regras de Fair Play Financeiro da UEFA; 

g. A situação poderá ser revista, no presente exercício ou nos futuros exercícios, em função dos 
resultados, desportivos e financeiros, que vierem a ser obtidos; 

h. A presente política assenta no pressuposto de que os administradores remunerados não auferem 
remuneração pelo exercício de cargos sociais, ou a qualquer outro título, no SCP, ou em quaisquer 
outras sociedades do Grupo; 

Na eventualidade de qualquer dos administradores remunerados vir a auferir remuneração pelo exercício de 
cargos sociais, ou a qualquer outro título, no SCP ou em quaisquer outras sociedades do Grupo, a Comissão 
de Acionistas deverá ser imediatamente informada, para que possa adequar a presente política de 
remunerações. 

Fonte: Ata da Assembleia Geral da Sporting S.A.D. de 29 de setembro de 2017. 

Assim, a política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade para os exercícios 2017/2018 
prevê que os membros da Mesa da Assembleia Geral e os membros do Conselho Fiscal não são 
remunerados. 

A remuneração bruta paga por referência ao exercício 2016/2017, pelo conjunto dos membros do órgão de 
administração em funções nesse período, respeita exclusivamente aos administradores executivos. 

 

No exercício 2017/2018, o Emitente pagou as seguintes remunerações aos membros do órgão de 
administração, que esteve em funções até 26 de junho de 2018: 

 

Os membros do Conselho de Administração da Sporting S.A.D. não são remunerados por outras empresas 
do Grupo Sporting ou em empresas controladas por acionistas titulares de participações qualificadas. 

O órgão competente para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos para efeito de 
remuneração é a Comissão de Acionistas, que segue os critérios que em cada momento entende, com respeito 
pelas normas legais e estatutárias aplicáveis. 

Nos termos das suas competências, a Comissão de Acionistas, eleita em 26 de outubro de 2018 para o 
quadriénio em curso, 2018/2022, deverá reunir para estabelecer a política de remunerações dos órgãos 
sociais da Sporting S.A.D, a qual será submetida a apreciação dos acionistas em próxima Assembleia Geral 
da Sporting S.A.D.. 

No exercício findo em 30 de junho de 2018, as remunerações dos titulares do órgão de administração não 
estiveram dependentes da evolução da cotação das ações emitidas nem de qualquer outra variável. 
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Não existiu qualquer tipo de plano de atribuição de ações ou opções de aquisição de ações aos 
administradores. Da mesma forma, não existiu qualquer política ou medida definida no sentido da atribuição 
de compensações negociadas contratualmente, em caso de cessação de funções ou reforma antecipada, nem 
mecanismos de limitação da remuneração variável. Não houve qualquer obrigação contratual relativa à 
compensação por destituição sem justa causa.  

Durante o exercício findo em 30 de junho de 2018, os valores da remuneração paga ao Auditor Externo, a 
PricewaterhouseCoopers & Associados e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes a mesma 
rede suportada pela Sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo, são os que a 
seguir se discriminam em função da sua natureza: 

1. Serviço de revisão legal de contas e auditoria: €109.750 

2. Serviços de revisão limitada às contas intercalares/semestrais: €12.500 

3. Outros serviços de garantia de fiabilidade e procedimentos acordados: €30.060 

4. Outros serviços: €10.900 

Os membros dos restantes órgãos sociais da Sporting S.A.D.: Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, 
Secretário da Sociedade e Comissão de Acionistas, não são especificamente remunerados pelo exercício 
destas funções na Sporting S.A.D., nem por outras empresas do Grupo Sporting ou por empresas 
controladas por acionistas titulares de participações qualificadas. Apenas o Secretário da Sociedade e 
respetivo Suplente são remunerados enquanto trabalhadores da Sporting S.A.D. 
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CAPÍTULO 12 – FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS 

12.1. Comité de Auditoria  

A Sporting S.A.D. não dispõe de um Comité de Auditoria, sendo a respetiva fiscalização da competência do 
Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas indicados supra (capítulo 11). 

Nos termos legais, compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a administração da sociedade, vigiar pela 
observância da lei e do contrato de sociedade, verificar os registos contabilísticos e documentos que lhes 
servem de suporte, entre outras competências. Ao Revisor Oficial de Contas compete proceder a todos os 
exames e verificações necessários à revisão e certificação legais das contas, bem como outros deveres 
especiais que a lei lhe imponha. 

12.2. Comissão de Acionistas 

Na Sporting S.A.D., a Comissão de Acionistas é o órgão responsável pela aprovação das remunerações dos 
membros do Conselho de Administração e restantes órgãos sociais, de acordo com a política de 
remunerações que esta propõe aos acionistas e que é apreciada e votada na Assembleia Geral anual da 
Sociedade, competindo-lhe, nos termos do Artigo 18.º dos Estatutos da Sociedade, fixar as remunerações 
do Conselho de Administração. 

A Comissão de Acionistas, também designada de comissão de vencimentos, da Sporting S.A.D., para o 
quadriénio 2018/2022 eleita em Assembleia Geral de 26 de outubro de 2018, é composta pelos seguintes 
membros: 

Bernardo Manuel d’ Almeida e Vasconcelos Diniz de Ayala 

Fernando Augusto de Sousa Ferreira e Pinto  

Gonçalo Navarro de Castro de Sousa Uva  

Nenhum dos membros acima referidos pertence ao Conselho de Administração da Sociedade, nem dele 
fazem parte o cônjuge ou quaisquer parentes ou afins em linha reta até ao 3º grau, inclusive, de algum dos 
membros do Conselho de Administração. 

12.3. Declaração relativa ao Governo da Sociedade 

Em conformidade com as Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas, o Relatório 
sobre o Governo da Sociedade constante do Relatório e Contas 2016/2017 da Sporting S.A.D. foi elaborado 
de acordo com o Código do Governo das Sociedades Cotadas da CMVM de 2013, contendo a informação 
exigida pelo Regulamento da CMVM n.º 4/2013. 

A apreciação sobre o grau de cumprimento pelo Emitente é da sua responsabilidade e não foi objeto de 
apreciação ou aprovação por parte da CMVM. 
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CAPÍTULO 13 – PRINCIPAIS ACIONISTAS 

13.1. Estrutura Acionista  

Conforme estipula o artigo 16.º do CódVM, os acionistas que atinjam, ultrapassem ou reduzam a sua 
participação de 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, um terço, dois terços, e 90% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social ou reduzam a sua participação para valor inferior a qualquer uma daquelas 
percentagens, de uma sociedade aberta sujeita a lei pessoal portuguesa, emitente de ações ou outros valores 
mobiliários que confiram direito à sua subscrição ou aquisição, admitidos à negociação, em mercado 
regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, devem informar desse facto a CMVM e a sociedade 
participada.  

Em virtude de aquisições derivadas, designadamente por doações de sócios, o SCP adquiriu ações de 
categoria B, tendo referido tais ações em anteriores comunicações e mantendo a respetiva designação como 
ações da categoria B. Contudo, considerando que, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 
25 de janeiro, as ações detidas pelo clube fundador conferem sempre direitos especiais, tais ações devem 
considerar-se convertidas em ações de categoria A com a aquisição por parte do SCP, não obstante terem 
sido adquiridas por facto diverso da subscrição. Este entendimento será adotado em posteriores registos e 
comunicações do Emitente. 

Com referência à data de 30 de setembro de 2018, o SCP é o único acionista que detém, direta ou 
indiretamente, mais de 50% do capital social da Sporting S.A.D., detendo, diretamente 17.859.359 ações da 
categoria A, às quais são inerentes direitos especiais, e indiretamente (conforme cálculo nos termos do artigo 
16.º do CódVM), e 24.898.382 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas diretamente pela 
Sporting SGPS. Para além dos direitos de voto imputados por via da detenção destas ações, são também 
imputáveis ao SCP os direitos de voto de 1.124 ações da categoria B, que são ações ordinárias, detidas pelos 
membros dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente e do SCP, totalizando no conjunto 
24.899.506 ações da categoria B, controladas de forma indireta. 

Por referência a 30 de setembro de 2018, a lista de participações qualificadas, com indicação do número de 
ações detidas e a percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do 
CódVM e comunicada nos termos do artigo 16.º do CódVM, que são do conhecimento da Sporting S.A.D., 
é a seguinte: 

 

De acordo com a informação mais atualizada, a lista de participações qualificadas, com indicação do número 
de ações detidas e a percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º 
do CódVM, é a seguinte: 

(milhares de euros)

Participações qualificadas nº ações % direitos de voto nº ações % direitos de voto

Sporting Clube de Portugal

Directamente (Ações categoria A) 17.859.359 26,656% 17.864.177 26,663%

Através de:

Ações e categoria B 24.899.506 37,163% 24.962.962 37,258%

Sporting SGPS 24.898.382 37,162% 24.962.270 37,257%

João Sampaio (SCP e SAD) 100 0,000% 0 0,000%

Luís Marques (SCP e SAD) (a) - 100 0,000%

Silvino Sequeira SCP (a) - 42 0,000%

Filipe Miguel Rebelo Osório de Castro (SCP) 330 0,000% 0 0,000%

Miguel Ingenerf Duarte Afonso (SCP) 72 0,000% 0 0,000%

Alexandre Matos Jorge Ferreira (SCP) 72 0,000% 0 0,000%

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho SAD 100 0,000% 100 0,000%

Paulo João Frade de Almeida SAD 200 0,000% 200 0,000%

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico SAD 250 0,000% 250 0,000%

Total imputável ao Sporting Clube de Portugal 42.758.865 63,819% 42.827.139 63,921%

Àlvaro Madaleno de Oliveira Sobrinho

Através de Holdimo - Participações e Investimentos, S.A. 20.000.000 29,851% 20.000.000 29,851%

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

Através de Olivedesportos SGPS, S.A. 2.134.770 3,186% 2.134.770 3,186%

(a) Em 30 de setembro de 2018 os acionistas Luís Marques e Silvino Sequeira já não fazem parte dos orgão sociais do SCP e da Sporting SAD.

Fonte: Relatório e Contas 2017/2018 (auditado), reportado a 30 de junho de 2018, Relatório e Contas Trimestral (objeto de revisão limitada por auditor registado junto da 

CMVM, não auditado) e Sporting SAD.

Contas trimestrais Contas anuais

30-set-2018 30-jun-2018
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O desenvolvimento da atividade principal da Sporting S.A.D. pressupõe a existência e manutenção da relação 
privilegiada com o SCP, consubstanciada não só na participação social maioritária (detida diretamente pelo 
SCP e indiretamente pela Sporting SGPS) como também na utilização da marca SCP pela equipa de futebol 
profissional.  

A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 VMOC que se vencem em 
dezembro de 2026. Considerando que os reembolsos de ambas as emissões se realizarão exclusivamente 
através da conversão do respetivo valor nominal em novas ações da Sporting S.A.D. a emitir para o efeito, 
ao preço de conversão de €1, do mesmo irá resultar na emissão de 55.000.000 e 80.000.000 respetivamente 
novas ações da Sporting S.A.D.. A composição acionista final da Sporting S.A.D. após o 
reembolso/conversão dos VMOC acima referidos dependerá da respetiva titularidade desta emissão de 
VMOC a essa data, pelo que, em resultado dessa conversão, poderão vir a verificar-se alterações relevantes 
nas participações qualificadas no capital social do Emitente. 

Em concreto, mantendo-se a atual titularidade das referidas emissões de VMOC o SCP passará a deter uma 
participação social, direta e indireta, de aproximadamente 21% da Sporting S.A.D..  

O Conselho de Administração continuará a acompanhar a evolução da estrutura acionista do Emitente, com 
o objetivo de assegurar que o desenvolvimento da atividade principal do Emitente não seja afetado de forma 
significativa. 

Os membros do Conselho de Administração detinham, em 30 de junho de 2018 e em 30de setembro de 
2018, as seguintes quantidades de ações da Sporting S.A.D.: 

 

 

 

 

À presente data, os membros do Conselho de Administração detêm as seguintes quantidades de ações da 
Sporting S.A.D.: 

Membros do Conselho de Adminsitração

José de Sousa Cintra - 

Artur Torres Pereira - 

Luís Marques 100

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva - 

Manuel Reis - 

Ações detidas a 

30 junho 18

Membros do Conselho de Adminsitração

Frederico Varandas 0

Francisco Zenha 0

Nuno Correia da Silva 0

Ações detidas a 

30 setembro 18

Fonte: Sporting SAD



124 
 

 

 

Os membros do Conselho Fiscal detinham, em 30 de junho de 2018 e em 30 de setembro de 2018, as 
seguintes quantidades de ações da Sporting S.A.D.: 

 

 

 

À presente data, os membros do Conselho Fiscal detêm as seguintes quantidades de ações da Sporting 
S.A.D.: 

 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, foram reconhecidas as especificidades das 
sociedades anónimas desportivas, através do sistema de fidelização da SAD ao clube desportivo fundador, 
designadamente, o reconhecimento de direitos especiais às ações detidas pelo clube, ou o estabelecimento 
de limites à participação por Regiões Autónomas, municípios e associações de municípios no capital das 
SAD. Nesta medida, o controlo do Emitente pelo Sporting está de acordo com os objetivos e parâmetros 
legalmente previstos, não sendo tal controlo considerado potencialmente abusivo.  

Adicionalmente, os órgãos sociais do Emitente, no âmbito das suas competências específicas, defendem os 
interesses da Sporting S.A.D., designadamente, protegendo-a do eventual controlo abusivo a que pudesse 
ser sujeita. Existe uma total transparência nas relações mútuas e um estrito cumprimento das normas legais 
e regulamentares aplicáveis, em particular as normas relativas a transações com entidades terceiras ligadas e 
salvaguarda de potenciais conflitos de interesses, as quais se consideram adequadas e suficientes para impedir 
o exercício de qualquer controlo abusivo. 

Acresce que o controlo interno do Emitente é alcançado, por um lado, através da adoção de um conjunto 
de procedimentos e práticas de reporte funcional e, por outro lado, através da existência de áreas funcionais 
com competências no controlo de riscos, em particular no controlo de práticas abusivas. 

Membros do Conselho de Adminsitração

Frederico Varandas 0

Francisco Zenha 0

João Sampaio 100

Miguel Cal 0

Nuno Correia da Silva 0

Ações detidas

Fonte: Sporting SAD

Membros do Conselho Fiscal

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 100

Paulo Jorge Frade de Almeida 200

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 250

Luis Vasco Gargalo - 

Membros do Conselho Fiscal

António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 100

Paulo Jorge Frade de Almeida 200

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 250

Luis Vasco Gargalo - 

Fonte: Sporting SAD

Fonte: Sporting SAD

Ações detidas a 

30 junho 18

Ações detidas a 

30 setembro 18

Membros do Conselho Fiscal

Fernando Ferreira Pinto 100

Gonçalo de Sousa Uva 500

Telmo Marques dos Santos 0

Luis Pinto Durão 122

Fonte: Sporting SAD

Ações detidas
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Mas igualmente o auditor externo, no âmbito das suas competências e responsabilidades legais, efetua a 
verificação da eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e o reporte de quaisquer 
deficiências ao Conselho Fiscal. 

Por sua vez o Conselho Fiscal assegura, no âmbito das competências atribuídas pelo CSC, a fiscalização da 
eficácia do sistema de gestão de riscos e do sistema de controlo interno. 

13.2. Acordos com Impacto na Estrutura Acionista  

A Sporting S.A.D. não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais relativamente ao exercício de 
direitos sociais respeitantes à sociedade e que possam dar origem a uma mudança ulterior do controlo do 
Emitente. 
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CAPÍTULO 14 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DO EMITENTE 

14.1. Historial financeiro 

A Sporting S.A.D. não elabora demonstrações financeiras consolidadas. 

A Sporting S.A.D. apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte 
deste Prospeto, por forma a cumprir com os requisitos mínimos de informação contidos nos parágrafos 
13.1, 13.2 e 13.3 do Anexo IV ao Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de abril, 
com a redação atualmente em vigor: 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting S.A.D., reportados aos exercícios de 2016/2017 e de 
2017/2018 (à data de 30 de junho), elaborados de acordo com as IFRS, incluindo a demonstração 
da posição financeira, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a 
demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas 
explicativas e políticas contabilísticas, bem como a Certificação Legal de Contas e Relatório de 
Auditoria e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, respetivamente; 

- Relatório e Contas Trimestral da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado), 
reportado a 30 de setembro de 2018, incluindo a demonstração da posição financeira, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, o relatório de revisão limitada e as notas 
explicativas. 

14.2. Outras Informações Auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelo ROC da Sociedade para além das que se encontram referidas 
no presente Prospeto. 

14.3. Período Coberto Pelas Informações Financeiras mais Recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras auditadas, à data do presente Prospeto, reporta-se 
a 30 de junho de 2018. As informações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício de 2018/2019 são 
objeto de revisão limitada, não auditadas. 

14.4. Ações Judiciais e Arbitrais 

Não obstante existirem outros procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais apresentados contra ou 
pelo Emitente, aqueles que ora se passam a listar e que são igualmente referidos ao longo do Prospeto (vide 
Capítulo 2.2, fator de risco 8. Riscos relativos a processos judiciais) são os únicos que são suscetíveis de terem tido 
ou virem a ter um impacto significativo na situação financeira ou na rentabilidade do Emitente.  

Assim, à data de 30 de setembro de 2018, existem processos judiciais intentados contra a Sporting S.A.D. e 
intentados pela Sporting S.A.D. contra terceiros relacionados com a sua gestão corrente e com o regular 
desenvolvimento do seu objeto social. 

As contingências mais significativas da Sporting S.A.D. detalham-se conforme segue: 

Daniel Podence 

O jogador Daniel Podence apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 31 de 
maio de 2018. Em 05 de julho de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar o pedido de arbitragem 
voluntária em matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência 
da invocação de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma 
indemnização no valor de €580.012, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de 
Trabalho Desportivo, acrescidos de €250.000 pelos danos de natureza não patrimonial causados e de juros 
desde a data da citação. Na contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. 
peticionou a absolvição do pedido e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor 
de €60.450.012, acrescida de juros, pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de 
trabalho desportivo. O processo encontra-se pendente. 

Ainda em relação ao jogador Daniel Podence, em 07 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto 
da FIFA Dispute Resolution Chamber, uma ação contra o jogador e o clube grego Olympiacos Football 
Club, em que peticionou a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa 
causa e a sua condenação, solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no 
valor de €60.460.845, acrescida de juros. O jogador e o Olympiacos apresentaram respostas em que 
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requerem a suspensão do processo na pendência da ação junto do TAD acima referenciada, aguardando-se 
decisão da FIFA a esse respeito. O processo encontra-se pendente.  

Gelson Martins 

O jogador Gelson Martins apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 06 de 
junho de 2018. Em 13 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto da FIFA Dispute Resolution 
Chamber, uma ação contra o jogador Gelson Martins e o clube espanhol Club Atlético de Madrid SAD, em 
que peticionou a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa causa e 
a sua condenação, solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no valor de 
€105.110.637, acrescida de juros. O jogador e o Clube Atlético de Madrid apresentaram respostas em que 
requerem a suspensão do processo na pendência da ação junto do TAD abaixo referenciada, aguardando-
se decisão da FIFA a esse respeito. O processo encontra-se pendente. 

Em 3 de setembro de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar pedido de arbitragem voluntária em 
matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência da invocação 
de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma indemnização no valor 
de €3.200.012 nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo, 
acrescidos de €250.000 pelos danos de natureza não patrimonial causados e de juros desde a data da citação. 
Na contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. peticionou a absolvição do 
pedido e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor de €105.110.637, acrescida 
de juros, pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de trabalho desportivo. O processo 
encontra-se pendente. 

Rafael Leão 

O jogador Rafael Leão apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 14 de junho 
de 2018. Em 20 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para contestar o pedido de arbitragem 
voluntária em matéria laboral apresentado pelo jogador junto do TAD, em que este peticiona a procedência 
da invocação de justa causa, bem como a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma 
indemnização no valor de €290.000, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico do Contrato de 
Trabalho Desportivo, acrescidos de €100.000 a título de indemnização pela prática de assédio moral. Na 
contestação com pedido reconvencional apresentada, a Sporting S.A.D. peticionou a absolvição do pedido 
e a condenação do jogador no pagamento de uma indemnização no valor de €45.292.516, acrescida de juros, 
pelos prejuízos causados com a cessação ilícita do seu contrato de trabalho desportivo. O processo encontra-
se pendente. 

Adicionalmente, a Sporting S.A.D. irá propor ação junto da FIFA contra o jogador e o seu novo clube 
LOSC Lille. 

Ruben Ribeiro 

O jogador Ruben Ribeiro apresentou carta de rescisão com invocação de justa causa, com data de 13 de 
junho de 2018. Em 17 de outubro de 2018, a Sporting S.A.D. apresentou junto da FIFA Dispute Resolution 
Chamber uma ação contra o jogador e o clube dos Emirados Árabes Unidos Al Ain FC, em que peticionou 
a declaração de que o jogador resolveu o contrato de trabalho desportivo sem justa causa e a sua condenação, 
solidariamente com o referido clube, no pagamento de uma indemnização no valor de €62.188.600, acrescida 
de juros. O processo encontra-se pendente e a aguardar a apresentação da resposta do jogador e do seu novo 
clube. 

Ação de responsabilidade civil – Rodriguez 

A Sporting S.A.D. intentou ação de responsabilidade civil contra Luiz Filipe Fernandes David Godinho 
Lopes, Luís José Vieira Duque, José Filipe de Mello e Castro Guedes e Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, 
na qual se reclama o pagamento da quantia de € 1.224.626,89 a título indemnizatório, por factos relacionados 
com o contrato do jogador Rodriguez. Os réus, entre outros, contestaram o pagamento da quantia 
peticionada. Adicionalmente, o 1º réu reclama o pagamento da quantia de € 500.000,00 a título 
indemnizatório e os 3º e 4º réus requereram a condenação da Sporting S.A.D. em multa por litigância de má 
fé e no pagamento de uma indemnização a fixar pelo Tribunal a favor dos réus.  

Por sentença datada de 19 de junho de 2015 o Tribunal Cível julgou-se materialmente incompetente para 
conhecer o litígio, tendo a Sporting S.A.D. requerido a remessa destes autos à 1ª Secção de Comércio da 
Instância Central de Lisboa, o que foi deferido em 25 de setembro de 2015.  

A ação é extremamente complexa e aborda temáticas jurídicas pouco tratadas pela jurisprudência e pela 
doutrina, sendo de desfecho imprevisível.  

Ação de responsabilidade civil - Izmailov  
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A Sporting S.A.D. intentou ação de responsabilidade civil contra Luiz Filipe Fernandes David Godinho 
Lopes, Luís José Vieira Duque, José Filipe de Mello e Castro Guedes e Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, 
na qual se reclama o pagamento da quantia indemnizatória de € 2.292.088,70 por factos relacionadas com o 
contrato do jogador Izmailov.  

Os réus contestaram o pagamento desta quantia. Adicionalmente o 1º réu reclama o pagamento da quantia 
de € 500.000,00 a título indemnizatório e a condenação da Sporting S.A.D. em multa por litigância de má fé 
e o 2.º, 3º e 4º réus requerem a condenação da Sporting S.A.D. em multa por litigância de má fé e no 
pagamento de uma indemnização a fixar pelo Tribunal a favor dos réus. O 3º réu requereu, ainda, entre 
outros, a intervenção da Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A..  

Em 18 de novembro de 2015 foi proferida sentença que julgou o Tribunal Cível materialmente 
incompetente para conhecer a ação, tendo a Sporting S.A.D. requerido a remessa do processo para o 
Tribunal competente, o qual foi distribuído ao Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 2.  

A ação é extremamente complexa e aborda temáticas jurídicas pouco tratadas pela jurisprudência e pela 
doutrina, sendo de desfecho imprevisível. 

Ação de responsabilidade civil - Jeffren 

A Sporting S.A.D. intentou ação de responsabilidade civil contra Luiz Filipe Fernandes David Godinho 
Lopes, Luís José Vieira Duque, José Filipe de Mello e Castro Guedes e Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, 
na qual reclama o pagamento da quantia indemnizatória de € 4.103.357,52, por factos relacionados com o 
contrato do jogador Jeffren. 

Os réus contestaram o pagamento desta quantia. Adicionalmente, o 1º réu reclama o pagamento da quantia 
de € 500.000,00 a título indemnizatório e o 3º e 4º réus requerem a condenação da SAD em multa por 
litigância de má fé e no pagamento de uma indemnização a fixar pelo Tribunal a favor dos réus. O 3º réu 
requereu ainda, a intervenção da Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. por ter transferido a sua 
responsabilidade civil emergente do exercício da sua atividade enquanto administrador não executivo da 
S.A.D. até ao limite de € 250.000,00. Citada para contestar a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. 
pronunciou-se defendendo que o 3º réu deve ser absolvido do pedido.  

Em 10 de novembro de 2015 foi proferida sentença que declarou o Tribunal materialmente incompetente, 
tendo a Sporting S.A.D. requerido a remessa do processo para o Tribunal competente, o qual foi distribuído 
ao Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 1.  

A ação é extremamente complexa e aborda temáticas jurídicas pouco tratadas pela jurisprudência e pela 
doutrina, sendo de desfecho imprevisível. 

Ação de responsabilidade civil – Anteriores administradores da Sporting S.A.D.. 

No seguimento da Auditoria de Gestão realizada pela Mazars e após deliberação em Assembleia-Geral da 
Sociedade datada 30 de setembro de 2015 a autorizar o Conselho de Administração anterior para instaurar 
as competentes ações para apuramento das responsabilidades das anteriores Administrações nos resultados 
negativos de gestão apurados, foi instaurado, na Secção de Comércio de Lisboa, ação declarativa de 
condenação contra as Administrações presididas por Luís Godinho Lopes e José Eduardo Bettencourt, 
imputando-lhes um prejuízo global de € 73.600.000,00 (setenta e três milhões e seiscentos mil Euros) por 
responsabilidade contratual em decorrência da violação das obrigações contratuais e dos deveres legais 
enquanto administradores.  

No dia 20 de março de 2017 na sequência de acordo alcançado, foi proferida sentença homologatória da 
desistência parcial da ação contra a Administração presidida por José Eduardo Bettencourt, com redução 
do valor do pedido de € 73.600.000,00 para € 31.600.000,00, respeitante ao prejuízo que se imputa à 
Administração presidida por Luís Godinho Lopes.  

Trata-se de processo judicial que consubstancia uma ação de boa-fé, contendo argumentos jurídicos que 
permitem suportar a posição da Sporting S.A.D.. 

O processo encontra-se suspenso a aguardar a habilitação de herdeiros do falecido Réu José Filipe de Mello 
e Castro Guedes, ex-administrador da Administração presidida por Luís Godinho Lopes.  

Arbitragem da cessação do contrato de trabalho do treinador Sinisa Mihajlovic  

No dia 27 de junho de 2018, a Sporting S.A.D., exercendo a prerrogativa prevista no contrato de trabalho 
do treinador Sinisa Mihajlovic e no CCT aplicável, procedeu à denúncia do contrato durante o período 
experimental. A 31 de agosto de 2018, a Sporting S.A.D. foi citada para o pedido de arbitragem submetido 
junto do Court of Arbitration for Sport, em Lausanne, pelo treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, em que o 
mesmo peticiona a declaração de que a Sporting S.A.D. fez cessar o seu contrato de trabalho de forma 
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unilateral e sem justa causa e a condenação da Sporting S.A.D. no pagamento de uma indemnização no 
valor de € 11.195.198,66, acrescida de juros desde 27 de junho de 2018, e de uma compensação por danos 
à sua reputação. 

14.5. Alterações Significativas na Situação Financeira ou Comercial do Emitente 

Desde 30 de setembro de 2018 realça-se o acordo alcançado, a 31 de outubro de 2018, com o jogador Rui 
Patrício e o Wolverhampton Wanderers Football Club, no âmbito do qual ficou estipulado o pagamento 
por este último clube à Sporting S.A.D. de um montante de €18.000.000,00 em contrapartida da renúncia 
pela Sporting S.A.D. e por Rui Patrício a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude da 
resolução unilateral promovida pelo dito jogador. 
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CAPÍTULO 15 – CAPITAL SOCIAL 

15.1. Capital Social  

a) Capital social atual 

Atualmente, o capital social da Sporting S.A.D. é de €67.000.000 integralmente realizado e está representado 
por 67.000.000 de ações escriturais e nominativas, com o valor nominal de €1 cada com a seguinte distinção: 

 

b) Histórico do capital social (com especial referência às operações de reestruturação) 

A Sporting S.A.D. foi constituída por escritura pública de 28 de outubro de 1997, com um capital de 
€34.915.852,79, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril de acordo com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 
107/97, de 16 de setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 303/99, de 6 de agosto. 

Por escritura pública realizada em 31 de julho de 2001, o capital social da sociedade foi elevado de 
€34.915.852,79 para €54.867.768,68. Este aumento foi concretizado por conversão de créditos detidos pelo 
SCP e Sporting SGPS, nos montantes parciais de €3,05 milhões e €16,95 milhões, respetivamente. 

Foi por escritura pública realizada em 31 de julho de 2001 redenominado o capital social para Euros, 
mediante a aplicação do método padrão, convertendo o valor nominal de cada ação de mil escudos para 
€4,99, com arredondamento para o cêntimo de Euro mais próximo e consequente aumento de capital em 
22,23 mil Euros (Esc. 4.456.980), por contrapartida de resultados transitados, ascendendo o capital social 
da Sociedade a €54.890.000. A operacionalização da redenominação do capital foi concretizada em 11 de 
outubro de 2001. Em 2 de setembro de 2002 foram admitidos à negociação os 4 milhões de ações 
correspondentes ao aumento do capital social atrás mencionado. 

Por escritura pública realizada em 30 de junho de 2004 o capital social foi reduzido de €54.890.000 para 
€22.000.000, sendo a importância da redução (€32.890.000) destinada à cobertura de prejuízos da Sociedade 
verificados nos exercícios anteriores, e efetuada de forma proporcional, mediante a redução do valor 
nominal das ações de €4,99 para €2. 

Por escritura pública realizada em 31 de março de 2005 o capital social foi elevado de €22.000.000 para 
€42.000.000. O aumento de capital, no montante de €20.000.000, por entradas em dinheiro, foi efetuado 
mediante a emissão de 10.000.000 de novas ações escriturais e nominativas, das quais 1.500.000 da categoria 
A e 8.500.000 ações da categoria B, com o valor nominal de €2 e um ágio de €0,65 cada uma. As ações da 
categoria A foram subscritas pelo SCP e as da categoria B foram subscritas pela Sporting SGPS. 

No âmbito do processo de recapitalização e reestruturação financeira do Emitente, deliberado pelos 
acionistas da Sporting S.A.D. na Assembleia Geral realizada em 9 de setembro de 2010, foram realizadas as 
seguintes operações: 

 Redução do capital social de €42.000.000 para €21.000.000 destinada à cobertura de prejuízos, 
efetuada mediante a redução do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital 
social de €2 (dois Euros) para €1 (um Euro), e consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4.º e do n.º 
1 do Artigo 5.º dos Estatutos da Sociedade. 

 Aumento do capital social no montante de €18.000.000, passando de €21.000.000 para €39.000.000, 
realizado por novas entradas em dinheiro através da emissão de 18.000.000 de novas ações 
ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de €1 cada, através de subscrição pública 
com respeito pelo direito de preferência dos acionistas, pelo preço de subscrição de €1, com a 
consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade. 

 Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (Valores Sporting 2010”, com o 
ISIN PTSCP1ZM0001 da Sporting S.A.D. emitidas em 14 de janeiro de 2011) escriturais e 
nominativos, no montante de €55.000.000, de valor nominal de €1 cada, com um prazo máximo de 
5 anos, com preço de subscrição de €1, com taxa de juro nominal anual bruta de 3%, 
obrigatoriamente convertíveis em ações da Sporting S.A.D. a um preço de conversão de €1 (um 
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Euro), através de subscrição pública, com respeito pelo direito de preferência dos acionistas. No dia 
8 de janeiro de 2016, os titulares desta emissão de VMOC aprovaram em Assembleia Geral a 
alteração das seguintes condições da emissão: 

(i) a substituição da então data única de conversão obrigatória pela previsão de duas datas 
alternativas: (a) o dia 17 de janeiro de 2016 (correspondente ao final do prazo de cinco anos, 
conforme aprovado na deliberação de emissão), como regra geral ou (b) o dia 26 de dezembro 
de 2026 (apenas para os titulares que, durante um prazo não inferior a cinco dias úteis de 
calendário prévios a 17 de janeiro de 2016, transmitissem ser essa a sua intenção ao 
intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC se encontrem registados); 

(ii) a alteração das condições de pagamento de juros. Deste modo, os VMOC passaram a atribuir 
o direito ao recebimento de juros à taxa anual nominal bruta e fixa de 4% condicionados à 
existência de lucros distribuíveis pela Sociedade. 

No seguimento da referida deliberação, os titulares de VMOC que optaram pela data de conversão 
obrigatória em 26 de dezembro de 2026, comunicaram a sua opção no período decorrente entre 11 
e 15 de janeiro de 2016 ao intermediário financeiro junto do qual se encontravam registados os 
VMOC. Em face das comunicações recebidas, foi exercido pelos respetivos titulares, em 17 de janeiro 
de 2016, o direito de conversão relativamente a 63.908 VMOC. Nos termos previstos na deliberação 
de emissão dos VMOC e, bem assim, do respetivo Prospeto, foram entregues pelo SCP àqueles que 
exerceram o direito de conversão 63.908 ações da Sporting S.A.D.; 

No âmbito do plano de reestruturação financeira implementado em 2014 e recapitalização da Sociedade 
deliberado pelos acionistas em Assembleia Geral, de 23 de julho de 2013, foram aprovadas as seguintes 
operações com impacto no capital social da Sporting S.A.D.: 

 fusão por incorporação na Sporting S.A.D. (Sociedade Incorporante) da SPM (Sociedade 
Incorporada), na modalidade de fusão por incorporação, nos termos dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), 
do CSC, com transferência do património da SPM para a Sporting S.A.D., designadamente do direito 
de superfície sobre o Estádio José Alvalade e sobre o Edifício Multidesportivo e consequente 
aumento de capital social da Sporting S.A.D. no montante de €8.000.000, correspondente a 8.000.000 
de novas ações, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de €1 cada, pelo preço de 
subscrição de €1 cada, subscritas pelo acionista único da sociedade incorporada, o SCP. Esta 
operação foi concluída em 21 de novembro de 2014; 

 aumento do capital social da Sporting S.A.D. por entrada em espécie, realizado por subscrição 
particular pela sociedade Holdimo, no montante de €20.000.000, mediante a conversão de um crédito 
daquela entidade sobre a Sporting S.A.D., resultante de contrato de parceria de cooperação 
financeiro-desportiva, através de emissão de 20.000.000 de novas ações ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de €1 cada, pelo preço de subscrição de €1 cada. Esta operação 
foi realizada em 21 de novembro de 2014 e registada comercialmente em 1 de dezembro de 2014; 

 autorização ao Conselho de Administração para proceder a um ou mais aumentos do capital social 
da Sporting S.A.D. num montante total de €18.000.000, a realizar por novas entradas em dinheiro 
através de subscrição particular junto de investidor(es) de referência selecionado(s) pelo Conselho 
de Administração da Sociedade, com supressão do direito de preferência dos acionistas, através de 
emissão de 18.000.000 de novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 
€1 cada e pelo preço de subscrição de €1 cada. Este aumento de capital não foi concretizado. 

 emissão de VMOC com o ISIN PTSCPEZM0000, escriturais e nominativos, no montante de 
€80.000.000, com o valor nominal de €1 cada, com prazo de 12 anos, pelo preço de subscrição de 
€1 cada, obrigatoriamente convertíveis em ações ordinárias da Sporting S.A.D. a um preço de 
conversão de €1 cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 4%, devida quando existam 
resultados distribuíveis pela Sporting S.A.D.. A emissão foi efetuada mediante subscrição privada 
com realização em espécie, consistindo na conversão de créditos detidos sobre a Sporting S.A.D. 
pelo Novo Banco, no montante de €24.000.000 e pelo Millennium bcp, no montante de €56.000.000. 
Esta operação foi realizada em 16 de dezembro de 2014. 

c) Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis 

A Sporting S.A.D. tem atualmente duas emissões de 55.000.000 e 80.000.000 VMOC, num total nominal 
de €135 milhões que se vencem em dezembro de 2026. À data de 30 de setembro de 2018 e 30 de junho de 
2018 o valor das VMOC que se encontra registado em capital próprio é de €127,9 milhões. A diferença 
entre o valor nominal de €135 milhões e €127,9 milhões, ou seja, €7,1 milhões é relativa à componente de 
passivo do instrumento financeiro composto (neste caso as VMOC) que foi reconhecida inicialmente pelo 
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valor atual dos pagamentos futuros de juros, descontados à taxa de juro de mercado aplicável a passivos 
similares. Subsequentemente, a componente de passivo do instrumento financeiro composto foi mensurada 
pelo seu custo amortizado, reconhecendo-se o custo dos juros em resultados, através do método de taxa de 
juro efetiva (ver nota 1.15 e 20 do Relatório e Contas da Sporting S.A.D. de 30 de junho de 2018). Ao abrigo 
do disposto no artigo 227.º, n.º 5, do CódVM, as sociedades abertas dispõem de um prazo de 90 dias para 
requerer a admissão à negociação de ações que venham a emitir e que pertençam à mesma categoria das 
ações já admitidas à negociação em mercado regulamentado. Não obstante estar ultrapassado o prazo legal 
de 90 dias previsto no referido artigo 227.º, n.º 5, do CódVM, o Conselho de Administração solicitará, até 
28 de fevereiro de 2019, a admissão à negociação das 28.000.000 de novas ações da Sporting S.A.D. 
resultantes da realização das operações acima referidas, designadamente da fusão e do aumento de capital. 

A conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) efetuar-se-á mediante a 
entrega ao titular de novas ações da Sporting S.A.D. emitidas e integralmente realizadas, sem prejuízo da 
possibilidade de, em lugar dela e no todo ou em parte, o Emitente poder satisfazer a conversão obrigatória 
mediante transmissão de ações existentes (integralmente realizadas) disponíveis para o efeito no âmbito da 
eventual autorização da Assembleia Geral do Emitente para alienação de ações próprias que ao tempo 
estiver em vigor, no caso de vencimento antecipado por opção do titular, quando o número de ações a 
entregar não justifique ou permita a concretização de um aumento de capital para o efeito. Os direitos de 
conversão poderão igualmente ser satisfeitos através da transmissão de ações já existentes efetuada por 
terceiro designado pelo Emitente, entendendo-se que há, em tal caso, sem necessidade de declaração 
expressa, sucessão e sub-rogação do terceiro na posição jurídica e direitos do titular dos VMOC, 
designadamente à atribuição de novas ações. 

Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, a conversão dos VMOC em ações da Sporting S.A.D. 
efetuar-se-á por subscrição pelos titulares de novas ações da Sporting S.A.D. a emitir, que serão fungíveis 
com as ações já admitidas ao Euronext Lisbon, considerando-se a declaração de subscrição efetuada 
obrigatória e tacitamente na data do vencimento ou na data do vencimento antecipado automático, 
consoante o caso. 

 

d) Categorias de ações 

O SCP é titular da totalidade das ações da Categoria A, auferindo os seguintes direitos especiais: 

“Artigo 6º 
(Categoria de acções) 

1. As acções da sociedade são de duas categorias, a categoria A e a categoria B, possuindo as acções da 
categoria A os privilégios consignados na lei e nos presentes estatutos e sendo as da categoria B acções 
ordinárias. 
2. São acções de categoria A as subscritas directamente pelo Sporting Clube de Portugal e enquanto se 
mantiverem na sua titularidade; são acções de categoria B as restantes. 
3. Sempre que, por virtude de alienação ou aquisição, haja mudança de categoria das acções, deve a sociedade 
proceder oficiosamente ao respectivo averbamento e comunicar o facto, sendo caso disso, à Central de 
Valores Mobiliários ou a quem venha a ser a entidade competente. 

Artigo 12º 
(Quórum de funcionamento) 

A Assembleia Geral não pode, em qualquer caso, funcionar nem deliberar, em primeira convocação, sem 
que esteja representada a totalidade das acções da categoria A. 

Artigo 13º 
(Deliberações) 

1. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria absoluta dos votos emitidos, salvo 
quando a lei ou os estatutos exigirem maioria qualificada. 
2. É necessária a unanimidade dos votos estatutariamente correspondentes às acções da categoria A para se 
considerarem aprovadas as deliberações da Assembleia Geral, reunida em primeira ou segunda convocação, 
sobre as seguintes matérias: 

a)  fusão, cisão ou dissolução da sociedade, a mudança de localização da sede e dos símbolos do clube, 
desde o seu emblema ao seu equipamento; 

b)  o poder de designar pelo menos um dos membros do Conselho de Administração, com direito de veto 
das respetivas deliberações que tenham objecto idêntico ao da alínea anterior; 

Artigo 14º 
(Composição) 
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1. A Administração da Sociedade será exercida por um Conselho de Administração composto por um 
número não inferior a três nem superior a onze. 
2. Os membros do Conselho de Administração têm um mandato de quatro anos, renovável por uma ou 
mais vezes, e salvo o disposto no número seguinte, são eleitos em Assembleia Geral. 
3. Um dos membros do Conselho de Administração será designado pelas acções da categoria A mediante 
simples comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo a designação ser revogada pela 
mesma forma e só havendo lugar a eleição se a designação não for feita. 
4. O membro do Conselho de Administração designado nos termos do número anterior tem direito a veto 
nas deliberações sobre as matérias referidas no artigo 14º, nºs 2 e 3, que caibam na competência do Conselho. 
5. Havendo alargamento do número de membros do Conselho de Administração no decurso do mandato 
ou substituição que não seja total, os eleitos ou designados completarão o mandato em curso. 
6. A Assembleia Geral designará o Presidente e poderá designar um ou dois vice-presidentes do Conselho 
de Administração; se não efectuar a designação, será esta feita, quanto ao Presidente, e poderá sê-lo, quanto 
aos vice-presidentes, pelo próprio Conselho de Administração. 
7. A responsabilidade de cada Administrador deverá ser caucionada por alguma das formas permitidas por 
lei, na importância de duzentos e cinquenta mil Euros, se valor superior não for fixado pela Assembleia 
Geral, mantendo-se a caução em todos os casos de renovação do mandato; a caução poderá ser alterada ou 
substituída por deliberação da Assembleia Geral nos termos previstos na lei. 
8. O Conselho de Administração deverá proceder à substituição de qualquer administrador que, sem 
justificação aceite pelo Conselho, não compareça ou se faça representar, no decorrer de um mesmo 
exercício, em seis reuniões seguidas ou dez interpoladas.” 

Por outro lado, as ações da Categoria A só são suscetíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de 
pessoas coletivas de direito público. 

Quando as ações da categoria A mudarem de titular passarão a ser ações da Categoria B, e as de Categoria 
B passarão a ser de Categoria A quando adquiridas pelo SCP. 

15.2. Ações Próprias  

Atualmente, o Emitente detém 20 ações próprias, que adquiriu por via da fusão da SPM com a Sporting 
S.A.D., que ocorreu em 21 de novembro de 2014, correspondentes a ações que a sociedade incorporada 
tinha no capital social da incorporante. 

Dentro dos limites consentidos pela lei comercial, é permitido à Sociedade adquirir ações próprias e realizar 
sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais 

15.3. Pacto Social e Estatutos  

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D. é uma sociedade aberta com sede no Estádio José de 
Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499. 

A Sporting S.A.D. resulta, nos termos da alínea b) do artigo 3.º do Decreto-Lei 67/97, de 3 de abril, da 
personalização jurídica da equipa do SCP, tendo por objeto a participação nas competições profissionais de 
futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 

De seguida reproduzem-se algumas passagens dos estatutos da Sporting S.A.D., os quais podem ser 
consultados, mediante solicitação e sem encargos, na sede da Sociedade, sita no Estádio José Alvalade - Rua 
Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa e no site 

http://www.sporting.pt/incscp/pdf/investor_relations/ir_estatutos_020215.pdf: 
 

“Artigo 1º 
(Natureza, denominação e duração) 

1.A sociedade tem natureza de sociedade anónima desportiva, adopta a denominação de “Sporting Clube de 
Portugal - Futebol, SAD”, e durará por tempo indeterminado. 
2. A sociedade resulta, nos termos da alínea b) do acordo 3º do Decreto-Lei nº 67/97, de 5 de abril, da 
personalização jurídica da equipa do Sporting Clube de Portugal que participa nas competições profissionais 
de futebol, sendo clube fundador, para os efeitos do disposto na lei, o Sporting Clube de Portugal. 
3. A sociedade é constituída com apelo à subscrição pública, nos termos legais e com a observância do 
disposto no artigo 32.º dos presentes estatutos. 

Artigo 2º 
(Sede) 

http://www.sporting.pt/incscp/pdf/investor_relations/ir_estatutos_020215.pdf
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1. A sociedade tem a sua sede no Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando Fonseca, em Lisboa, 
freguesia do Lumiar. 
2. O Conselho de Administração pode, sem necessidade de alteração do pacto social, mas com o 
consentimento prévio da Assembleia Geral, deslocar a sede para outro local dentro do concelho de Lisboa 
ou para concelho limítrofe. 

Artigo 3º 
(Objecto social) 

1. A sociedade tem por objecto a participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e 
organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de actividades relacionadas com 
a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 
2. A sociedade pode igualmente adquirir participações como sócio de responsabilidade limitada em 
sociedades com objecto social diferente do seu, mesmo que reguladas por leis especiais, ou participar em 
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios 
ou quaisquer outros tipos de associação, temporária ou permanente.” 

15.4. Esquemas de Participações dos Trabalhadores  

A Sporting S.A.D. não dispõe de um plano aprovado para aquisição de ações ou de um plano de “Stock 
Options” para os membros dos seus órgãos sociais ou para os seus colaboradores em geral. 

15.5. Acontecimentos Excecionais  

Desde a constituição da Sporting S.A.D. não ocorreu qualquer acontecimento excecional que tenha afetado, 
ou se preveja vir a afetar significativamente as atividades do Emitente, à exceção do referido no ponto 8.4. 
Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting. 
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CAPÍTULO 16 – CONTRATOS SIGNIFICATIVOS  

A Sporting S.A.D. não é parte de outros contratos significativos que não aqueles que decorrem do normal 
decurso das suas atividades que possam afetar a capacidade de cumprimentos das suas obrigações perante 
os Obrigacionistas. 

Para mais informação remete-se para o ponto 8.3. Dependência para com as Entidades do Grupo e 8.4. 
Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting. 
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CAPÍTULO 17 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO  

Durante o período de validade do Prospeto podem ser verificados os seguintes documentos (ou cópias dos 
mesmos) relativos à Sporting S.A.D., na sede do Emitente sita no Estádio José de Alvalade, Rua Professor 
Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa e em www.sporting.pt: 

 
- Relatórios e Contas Anuais da Sporting S.A.D., reportados aos exercícios de 2016/2017 e de 

2017/2018 (à data de 30 de junho), elaborados de acordo com as IFRS, incluindo a demonstração 
da posição financeira, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a 
demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas 
explicativas e políticas contabilísticas, bem como a Certificação Legal de Contas e Relatório de 
Auditoria e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, respetivamente; 

- Relatório e Contas Trimestral da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado), 
reportado a 30 setembro de 2018, incluindo a demonstração da posição financeira, a demonstração 
de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no capital próprio, 
a demonstração de rendimento integral, o relatório de revisão limitada e as notas explicativas. 

- Estatutos da Sporting S.A.D.. 

Todos estes documentos, à exceção dos estatutos, estão disponíveis também no website da CMVM (no 
sistema de difusão de informação), www.cmvm.pt. 

O Prospeto pode ser consultado nos seguintes locais: 

- Sede da Sporting S.A.D.: Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa 

- Sede da Euronext: Avenida da Liberdade, n.º 196, 7.º, em Lisboa 

- Sede do Montepio Investimento, S.A., na Rua Castilho, n.º 5, 6.º, em Lisboa. 

- Junto dos bancos do Sindicato de Colocação da Oferta nos respetivos websites e, se assim for decidido 
pelo respetivo membro do Sindicato de Colocação, nos respetivos balcões. Sendo o Prospeto 
disponibilizado sob forma eletrónica, o respetivo membro do Sindicato de Colocação deverá 
disponibilizar ao investidor, gratuitamente, uma versão em suporte de papel, sempre que este o 
solicite, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 140.º do CVM 

- No website www.sporting.pt para consulta ou download. 

- No website www.cmvm.pt para consulta ou download. 

http://www.sporting.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 18 – INFORMAÇÕES DE BASE 

18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta 

O Coordenador Global, na qualidade de intermediário financeiro responsável pela organização e montagem 
da Oferta e os membros do Sindicato de Colocação na qualidade de intermediários financeiros responsáveis 
por desenvolver os melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações objeto da Oferta, têm um 
interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título de remuneração pela prestação daqueles serviços. 

O Emitente pagará, pressupondo que a Oferta se concretize pelo seu montante inicial máximo, ou seja, 
€30.000.000, o qual poderá ser aumentado, por opção do Emitente, até ao dia 16 de novembro de 2018 
inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto no website da CMVM e nos demais locais em que 
o Prospeto se encontre disponível), um montante máximo total de €1.092.000 de comissões, incluindo as 
comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global e de colocação, a pagar aos membros 
do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis. 

O Emitente é cliente, enquanto mutuário, de alguns dos membros do Sindicato de Colocação. 

18.2. Motivos da Oferta e Afetação de Receitas  

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao reembolso do empréstimo obrigacionista denominado 
“Sporting SAD 2015-2018”, no montante de €30.000.000, que se vence em 26 de novembro de 2018 e ao 
financiamento da atividade corrente da Sporting S.A.D..  

Em caso de subscrição incompleta da Oferta, a Sporting S.A.D. diligenciará junto das suas fontes habituais 
de financiamento com vista a obter os recursos necessários para cumprimento dos seus objetivos, 
designadamente mediante financiamento bancário. Para efeitos do reembolso do empréstimo obrigacionista 
denominado “Sporting SAD 2015-2018”, a Sporting S.A.D. tem já garantidos fundos próprios decorrentes 
da sua atividade operacional, no valor de €15.000.000. 

O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das comissões (referidas 
no Ponto 18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta) e das despesas 
obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão suportadas pela Sporting S.A.D.. No 
referido montante líquido está refletido um valor estimado máximo de €1.092.000 de comissões, incluindo 
as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos 
membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis, e um valor aproximado de 
€130.000 de outros custos associados à Oferta a pagar pela Sporting S.A.D.. 
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CAPÍTULO 19 – INFORMAÇÃO RELATIVA AOS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA 
OFERTA E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

19.1. Tipo e categoria 

A presente Oferta diz respeito a uma oferta pública de Obrigações da Sporting S.A.D., dirigida ao público 
em geral. 

Código ISIN PTSCPHOM0000 e Código CFI DBFUFR.  

19.2. Legislação aplicável e tribunal competente 

As Obrigações são reguladas pelo direito português, sendo emitidas ao abrigo do artigo 8.º dos estatutos da 
Sporting S.A.D., e do artigo 348.º e seguintes do CSC, sendo-lhes também aplicáveis as disposições do 
CódVM. 

Para dirimir qualquer questão emergente da emissão de Obrigações é competente o Tribunal da Comarca de 
Lisboa com renúncia expressa a qualquer outro. 

19.3. Forma de representação 

As Obrigações são ordinárias, escriturais e nominativas, exclusivamente materializadas pela inscrição em 
contas abertas em nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições legais em vigor. 

A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Interbolsa, com sede na Avenida da Boavista, 
3433, 4100-138 Porto. 

19.4. Moeda 

As Obrigações são emitidas em € (Euros). 

19.5. Garantias 

O reembolso do capital e o pagamento dos juros das Obrigações constituem uma responsabilidade direta, 
incondicional e geral da Sporting S.A.D. que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo cumprimento.  

As Obrigações não beneficiam de garantias especiais, nem de qualquer preferência no pagamento 
relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela Sporting S.A.D., 
sendo classificadas "pari passu" com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, em razão de 
prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou de qualquer outro critério. 

As receitas e o património da Sporting S.A.D. respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente 
do empréstimo obrigacionista, não existindo quaisquer cláusulas de subordinação do mesmo relativamente 
a outras obrigações da Sporting S.A.D. já contraídas ou futuras. Não obstante o atrás referido, o património 
e receitas futuras do Emitente encontram-se dados em garantia e sujeitos a obrigações de alocação a 
reembolso obrigatório e de provisão das Contas Reserva (vide ponto 5. O Emitente tem responsabilidade pelos 
contratos de financiamento com empresas do Grupo Sporting, pelo que o incumprimento das obrigações das entidades do Grupo 
Sporting ao abrigo dos respetivos contratos de financiamento poderá ter um impacto financeiro adverso no Emitente e ainda o 
referido no fator de risco 9 do subcapítulo 2.3.). Deste modo, as dívidas garantidas têm prioridade sobre o 
pagamento do capital e juros das Obrigações a emitir em caso de insuficiência de liquidez de capital 
(nomeadamente em função de eventual incumprimento em cadeia, em virtude de cláusulas de cross default 
constantes dos Contratos Financeiros).  

19.6. Direitos inerentes 

As Obrigações conferem aos seus titulares o direito ao recebimento dos juros e ao reembolso do capital.  

O procedimento para o exercício dos direitos ao recebimento dos juros e ao reembolso do capital é 
desenvolvido infra. 

19.6.1. Juros 

As Obrigações são remuneradas à taxa fixa e igual a 5,25% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao 
regime fiscal em vigor, devendo ser solicitado ao intermediário financeiro a simulação da rentabilidade 
líquida, após impostos, comissões e outros encargos). 

Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias. 

A data a partir da qual se inicia a contagem de juros é 26 de novembro de 2018. 
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Os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com pagamento a 26 de maio e 26 de 
novembro de cada ano de vida das Obrigações, sujeitas a ajustamento de acordo com a Convenção do Dia 
Útil Seguinte. 

Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de abril, consideram-se abandonados a favor do 
Estado, os juros ou outros rendimentos das obrigações quando, durante o prazo de cinco anos, os seus 
titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar ou não tenham manifestado por outro modo 
legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses juros e rendimentos. 

19.6.2. Taxa de rentabilidade efetiva 

A taxa de rentabilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados pela Obrigação 
ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 

Reembolso total no final de vida do empréstimo 26 de novembro de 2021. 

Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 5,31% 

Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 3,81% 

As taxas de rentabilidade apresentadas poderão ser afetadas por eventuais comissões a cobrar pelas 
instituições que asseguram o serviço financeiro do empréstimo. 

Cálculo da TRE:  
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em que: 

Pc: preço de compra da Obrigação  

Juros: cupão semestral 

t: períodos semestrais 

n: maturidade (expressa em semestres); 

i: taxa de rentabilidade nominal anual;  

TRE: Taxa de rentabilidade efetiva anual; 

VR: Valor de reembolso; 

T: Taxa de imposto; 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade efetiva líquida de impostos, uma taxa 
de imposto sobre os juros de 28%. 

19.6.3. Reembolso e opções de reembolso antecipado 

O empréstimo tem uma duração de 3 anos, sendo o reembolso das Obrigações efetuado ao valor nominal, 
de uma só vez, em 26 de novembro de 2021. 

Opção de reembolso antecipado pelos Obrigacionistas 

“Cross Default”: 

Cada um dos Obrigacionistas poderá exigir o reembolso antecipado das Obrigações de que seja titular, sem 
necessidade de qualquer deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, em qualquer das 
seguintes situações: 

(a) No caso de incumprimento por parte da Sporting S.A.D. de qualquer obrigação de pagamento 
inerente às Obrigações;  

(b) Se ocorrer a exigibilidade antecipada, determinada por incumprimento, de quaisquer obrigações 
resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência 
financeira, contraídos pela Sporting S.A.D. junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 
ainda do pagamento de obrigações decorrentes de emissões de valores monetários ou mobiliários de 
qualquer natureza. 
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Verificadas estas situações, os Obrigacionistas que desejem exercer a opção de reembolso antecipado, 
deverão comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração e endereçada 
à sede social da Sporting S.A.D., devendo a mesma proceder ao respetivo reembolso das Obrigações até 10 
dias úteis após a referida notificação. 

Opção de reembolso antecipado pelo Emitente 

Não existe opção de reembolso antecipado das Obrigações por parte do Emitente. 

O prazo de prescrição do direito ao reembolso do capital é de 20 anos, se os titulares ou possuidores de 
Obrigações não os tiverem cobrado ou tentado cobrar, findo o qual são considerados abandonados a favor 
do Estado. 

19.6.4. Assembleia de Obrigacionistas e Representação dos Obrigacionistas 

Nos termos do artigo 355.º do CSC, as deliberações tomadas pela assembleia de obrigacionistas vinculam os 
obrigacionistas ausentes ou discordantes. Nos termos da legislação aplicável, as deliberações são tomadas 
por maioria dos votos emitidos. As modificações das condições dos créditos dos obrigacionistas devem, 
porém, ser aprovadas, na primeira data fixada, por metade dos votos correspondentes a todos os 
obrigacionistas e, na segunda data fixada, por dois terços dos votos emitidos. 

Nos termos do artigo 358.º do CSC, os Obrigacionistas poderão, a todo o tempo, tomar as diligências 
necessárias para proceder à eleição do representante comum dos Obrigacionistas, nos termos da legislação 
em vigor. Adicionalmente, os Obrigacionistas têm ainda competência para a destituição ou substituição do 
representante comum. 

A assembleia de obrigacionistas é convocada e presidida pelo representante comum dos obrigacionistas ou, 
enquanto este não for eleito ou quando se recusar a convocá-la, pelo presidente da mesa da Assembleia 
Geral dos acionistas.  

19.7. Autorizações, deliberações e pareceres relativos à emissão das Obrigações 

Nos termos do artigo 8.º, n.º 2 dos estatutos da Sporting S.A.D., a emissão de obrigações pode ser deliberada 
pelo Conselho de Administração, com o parecer favorável do Conselho Fiscal e prévia autorização da 
Assembleia Geral. 

Nestes termos, em 18 de abril de 2018, o Conselho de Administração da Sporting S.A.D. deliberou solicitar 
ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que convocasse uma reunião de acionistas para que estes 
autorizassem o Conselho de Administração a deliberar sobre a emissão das Obrigações. 

Em 11 de maio de 2018, em reunião da Assembleia Geral da Sporting S.A.D., foi deliberado autorizar o 
Conselho de Administração a deliberar, mediante o parecer favorável do Conselho Fiscal, uma ou mais 
emissões obrigacionistas até ao montante máximo global de €60.000.000 (sessenta milhões de euros), a 
realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior 
a 4 anos e com o valor nominal unitário de €5 (cinco euros), emissões essas a terem lugar até ao final do ano 
de 2018. 

O Conselho Fiscal deu o seu parecer favorável à emissão das Obrigações em 29 de Outubro de 2018. 

Face à autorização conferida pela Assembleia Geral, em 11 de maio de 2018, o Conselho de Administração 
da Sporting S.A.D. deliberou em 29 de outubro de 2018, proceder à emissão das Obrigações, nos presentes 
termos, em respeito dos termos e condições definidos na referida autorização concedida pela Assembleia 
Geral. Em 06 de novembro de 2018, o Conselho de Administração deliberou sobre a alteração aos termos 
da emissão das Obrigações. 

19.8. Emissão de títulos 

Uma vez que as Obrigações revestirão a forma escritural não serão emitidos títulos físicos. 

A titularidade das Obrigações será registada nas contas individuais dos obrigacionistas em 26 de novembro 
de 2018, data em que ocorrerá a liquidação física da emissão. 

19.9. Transmissibilidade 

Não existem restrições à livre transmissibilidade das Obrigações, podendo as mesmas ser negociadas no 
Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à negociação. 

19.10. Regime fiscal  

A presente secção é um resumo dos principais aspetos fiscais Portugueses aplicáveis às Obrigações. Este 
resumo não pretende ser uma descrição exaustiva e detalhada de todos os aspetos fiscais relevantes para cada 
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Obrigacionista em particular. Este resumo baseia-se na legislação fiscal Portuguesa em vigor na data do 
Prospeto e está sujeita a qualquer alteração legislativa que possa entrar em vigor após essa data. Potenciais 
investidores nas Obrigações deverão consultar os seus assessores fiscais em relação a circunstâncias 
particulares e os efeitos de leis estaduais, locais ou estrangeiras às quais possam estar sujeitos. Obrigacionistas 
que tenham dúvidas quanto à sua situação fiscal deverão consultar os seus assessores fiscais. 

Regime geral aplicável a valores mobiliários representativos de dívida 

Os juros, prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de obrigações, 
emitidas por entidades públicas ou privadas, incluindo o juro corrido, são considerados para efeitos fiscais 
Portugueses como rendimentos de capital. 

Os ganhos obtidos que resultem do reembolso e/ou da alienação de obrigações e outros títulos de dívida 
são considerados para efeitos fiscais portugueses como mais-valias. 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 

Pessoas coletivas 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por pessoas coletivas residentes em Portugal ou não 
residentes com estabelecimento estável situado em território português (exceto se o beneficiário for uma 
instituição financeira residente ou não residente com estabelecimento estável em território português, ou 
outra entidade que beneficie de uma redução ou isenção da taxa de retenção na fonte aplicável, 
designadamente fundos de pensões, fundos de capital de risco, fundos de investimento constituídos de 
acordo com a lei Portuguesa, ao qual os rendimentos sejam imputáveis, são sujeitos a retenção na fonte à 
taxa de 25%, a título de pagamento por conta do imposto devido a final. 

Os referidos rendimentos estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 
de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 
titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 
caso em que se aplicam as regras gerais. 

Os juros, outros rendimentos de capitais obtidos e as mais-valias provenientes do reembolso e/ou da 
alienação de obrigações obtidos por pessoas coletivas residentes em Portugal ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis e os 
incrementos patrimoniais decorrentes da aquisição de obrigações a título gratuito estão sujeitos a tributação 
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) a final aquando da apresentação da 
declaração de rendimentos à taxa geral de 21% ou, quando sejam qualificados como pequena ou média 
empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, com as alterações 
à data em vigor, à taxa de 17% aplicável aos primeiros €15.000 de matéria coletável, aplicando-se a taxa de 
21% ao excedente. Pode acrescer derrama municipal, apurada sobre o lucro tributável, a uma taxa que pode 
atingir 1,5%. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que 
exceda €1.500.000 até €7.500.000, 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda €7.500.000 até 
€35.000.000 e 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda €35.000.000.  

Aquisição de Obrigações a título gratuito 

A aquisição gratuita de obrigações por pessoas coletivas residentes em Portugal e não residentes com 
estabelecimento estável em território português está sujeita a tributação em sede de IRC à taxa geral de 21%. 

Pessoas singulares 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por pessoas singulares residentes em Portugal para efeitos 
fiscais estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos referidos 
estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 28%, tendo esta taxa natureza liberatória desde que os 
rendimentos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais, sem 
prejuízo de opção pelo englobamento. Caso seja exercida a opção pelo englobamento, a retenção na fonte 
terá a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final, sendo os juros ou outros rendimentos 
de capitais adicionados para efeitos de determinação da matéria tributável e sujeitos a taxas progressivas que 
podem atingir a taxa de 48%. Em caso de englobamento, este rendimento estará sujeito a uma taxa adicional 
de solidariedade no valor de 2,5%, na parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000, mas não 
exceda €250.000. O quantitativo do rendimento coletável que exceda €250.000 estará sujeito a uma taxa 
adicional de solidariedade no valor de 5%.  

Os rendimentos referidos estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 
de 35%, sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 
titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 
caso em que se aplicam as regras gerais. 
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 O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com o reembolso e/ou a alienação 
de obrigações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%, 
sem prejuízo do seu englobamento por opção dos respetivos titulares, caso em que este rendimento será 
sujeito a tributação às taxas progressivas que se mostrem aplicáveis. Em caso de englobamento, este 
rendimento estará sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 2,5%, na parte do rendimento 
coletável que seja superior a €80.000, mas não exceda €250.000. O quantitativo do rendimento coletável que 
exceda €250.000 estará sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 5%.  

Aquisição de Obrigações a título gratuito 

A aquisição gratuita de obrigações por pessoas singulares residentes em Portugal, através de doação ou 
sucessão por morte, está sujeita a Imposto do Selo à taxa de 10%. Beneficiam, contudo, de isenção as 
aquisições gratuitas de obrigações de que sejam beneficiários cônjuges, descendentes, ascendentes e unidos 
de facto. 

Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por não residentes sem estabelecimento estável em 
território português aos quais tais rendimentos sejam imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) ou 
IRC (pessoas coletivas) por retenção na fonte à taxa definitiva de 28% e 25%, respetivamente, ou à taxa de 
35%, sempre que os referidos rendimentos sejam pagos ou colocados à disposição (i) de pessoas singulares 
ou coletivas não residentes sem estabelecimento estável em Portugal ao qual esses rendimentos sejam 
imputáveis e que estejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente 
mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações à data em vigor, 
ou (ii) em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, 
exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 

Ao abrigo das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, a taxa de retenção na fonte pode ser 
0% ou ser limitada a uma taxa máxima de 15%, dependendo da convenção aplicável e desde que cumpridas 
as formalidades previstas na lei, nomeadamente através de apresentação de modelo oficial devidamente 
certificado pelas autoridades competentes do Estado de residência do titular do rendimento ou 
acompanhado de documento emitido pelas autoridade competentes do Estado de residência do titular do 
rendimento que ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto sobre 
o rendimento nesse Estado. A exclusão ou limitação da taxa de retenção na fonte aplicável pode ocorrer 
mediante uma dispensa total ou parcial de retenção na fonte, consoante a convenção aplicável, ou o 
reembolso do excesso de imposto retido na fonte. 

As mais-valias resultantes do reembolso e/ou da transmissão de obrigações a título oneroso obtidas por 
pessoas singulares não residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-
valias realizadas com o reembolso e/ou a alienação de obrigações (e outros valores mobiliários e ativos 
financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.  

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de pessoas singulares domiciliadas em país, 
território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
fevereiro, com as alterações à data em vigor. 

As mais-valias provenientes do reembolso e/ou da transmissão a título oneroso de obrigações obtidas por 
pessoas coletivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável ao qual as mesmas 
sejam imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa de 25%. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo nos seguintes casos: 

i. A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam detidas, 
direta ou indiretamente, em mais de 25%, por entidades residentes, exceto quando se verifiquem 
cumulativamente os seguintes requisitos e condições relativamente à sociedade alienante (caso em 
que a isenção se continuará a aplicar): 

(i) Seja residente noutro Estado Membro da União Europeia, num Estado Membro do Espaço 
Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da 
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual 
tenha sido celebrada e se encontre em vigor uma convenção para evitar dupla tributação que 
preveja a troca de informações; 

(ii) Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/EU, 
do Conselho, de 30 de novembro (“Diretiva Mães-Filhas”), ou de um imposto de natureza 
idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal aplicável não seja inferior a 60% da taxa 
prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código do IRC (ou seja, 12,6%); 
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(iii) Detenha direta ou indireta e indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º do Código do 
IRC, uma participação não inferior a 10% do capital social ou dos direitos de voto da entidade 
objeto de alienação;  

(iv) Detenha a referida participação de modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação; 

(v) Não seja parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou artificiais, com o 
principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de obtenção de uma vantagem fiscal. 

ii. A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 
domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação à data em vigor. 

Nos termos das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado Português está 
geralmente limitado na sua competência para tributar essas mais-valias na esfera de pessoas singulares ou 
coletivas residentes no país cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 
aferido casuisticamente. 

Aquisição de Obrigações a título gratuito 

A aquisição gratuita de obrigações por pessoas singulares não residentes em território português, por doação 
ou sucessão por morte, não está sujeita a tributação em Portugal.  

A aquisição gratuita de obrigações por pessoas coletivas não residentes em Portugal e sem estabelecimento 
estável no território português está sujeita a tributação em sede de IRC à taxa de 25%.  

Nos termos das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado Português está 
geralmente limitado na sua competência para tributar estes incrementos patrimoniais, mas esse tratamento 
fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 

Entidades obrigadas a efetuar a retenção na fonte 
Nos termos do n.º 3 do artigo 101.º do CIRS e do n.º 7 do artigo 94.º do CIRC, a obrigação de efetuar a 
retenção na fonte de IRS e/ou IRC referente a rendimentos de valores mobiliários sujeitos a registo ou 
depósito, emitidos por entidades residentes em território português, é da responsabilidade das entidades 
registadoras ou depositárias. 
No caso de os rendimentos das Obrigações serem pagos ou colocados à disposição por sociedades gestoras 
de património residentes em território português com conta aberta junto de entidades registadoras ou 
depositárias (cf. artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 163/94, de 4 de junho, com as alterações à data em 
vigor), a obrigação de efetuar a retenção na fonte é da sua responsabilidade (cf. n.º 12 do artigo 101.º do 
CIRS e o n.º 9 do artigo 94.º do CIRC). 

Entidades que beneficiam de redução ou isenção de taxa de IRC 

Fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 

Os juros e outros rendimentos de capitais, as mais-valias provenientes da alienação de obrigações e os 
incrementos patrimoniais decorrentes da aquisição de obrigações a título gratuito obtidos por fundos de 
pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão 
isentos de IRC. 

Fundos de pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos 
noutro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu 

Estão isentos de IRC os juros e outros rendimentos de capitais, as mais-valias provenientes da alienação de 
obrigações e os incrementos patrimoniais decorrentes da aquisição de obrigações a título gratuito obtidos 
por fundos de pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro 
Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse 
Estado esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida 
no âmbito da União Europeia, que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado em território 
português, desde que garantam exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por velhice ou 
invalidez, sobrevivência, pré- reforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde pós-emprego e, quando 
complementares e acessórios destas prestações, a atribuição de subsídios por morte, sejam geridos por 
instituições de realização de planos de pensões profissionais às quais seja aplicável a Diretiva n.º 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003, e sejam o beneficiário efetivo 
dos rendimentos. 

Fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
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Os juros e outros rendimentos de capitais e as mais-valias da alienação de obrigações obtidos por fundos de 
investimento mobiliário e imobiliário, assim como sociedades de investimento mobiliário e imobiliário que 
se constituam e operem de acordo com a legislação nacional não estão sujeitos a retenção na fonte e não 
são considerados para efeitos de apuramento do lucro tributável em sede de IRC (assim como os gastos 
ligados àqueles rendimentos). 

Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de 
Dívida 

Nos termos do Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos 
de Dívida previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor, os 
juros e outros rendimentos de capitais obtidos por pessoas singulares ou coletivas não residentes sem 
estabelecimento estável situado em território português, ao qual os mesmos sejam imputáveis, e as mais-
valias resultantes da transmissão de valores mobiliários representativos de dívida e integrados em sistema 
centralizado gerido por entidade residente em Portugal (e.g. Central Valores Mobiliários gerida pela 
Interbolsa) ou por entidade gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida em outro Estado 
Membro da União Europeia (e.g. Euroclear ou Clearstream) ou em Estado Membro do Espaço Económico 
Europeu (neste último caso, desde que vinculado à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade 
equivalente à estabelecida na União Europeia) ou em outros sistemas centralizados desde que 
expressamente autorizados pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças, são isentos de 
IRS e IRC em Portugal, desde que: 

(i) o beneficiário seja (a) um banco central ou uma agência governamental; b) uma organização 
internacional reconhecida pelo Estado Português; c) uma entidade residente em país ou jurisdição 
com o qual esteja em vigor uma convenção para evitar a dupla tributação internacional ou um acordo 
que preveja a troca de informações em matéria fiscal; ou d) outra entidade que não tenha residência, 
sede, direção efetiva ou estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam 
imputáveis e que não seja residente em país, território ou região com um regime de tributação 
claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, 
com as alterações à data em vigor; e 

(ii) sejam cumpridas todas as devidas formalidades, designadamente a prova de não residência do 
beneficiário dos rendimentos e a informação relativa às Obrigações e aos beneficiários dos 
rendimentos, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações 
à data em vigor.  

A isenção de IRS/IRC supra referida não se aplica caso as regras e as formalidades previstas no Decreto-Lei 
n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor, designamente no que concerne à prova 
de não residência do beneficiário dos rendimentos das Obrigações não sejam observadas. Em 
conformidade, aplicar-se-á o regime geral descrito anteriormente.  

Para efeitos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor, as entidades 
registadoras diretas (i.e., as entidades junto das quais são abertas as contas de registo individualizado dos 
valores mobiliários representativos de dívida integrados em sistema centralizado) são obrigadas a registar 
os Obrigacionistas em uma de duas contas: (i) conta de entidade sujeita a retenção na fonte de IRS ou de 
IRC ou (ii) conta de entidade não sujeita a retenção na fonte ou isenta de IRS ou IRC.  

O registo das Obrigações em contas de entidade não sujeita a retenção na fonte ou isenta de IRS ou IRC é 
essencial para que as isenções de IRS/IRC previstas no referido Decreto-Lei se apliquem. Para este efeito, 
o registo de Obrigacionistas não residentes (e sem estabelecimento estável em Portugal) nesse tipo de conta, 
permitindo aproveitar da isenção de IRS/IRC ab initio, requer que o Obrigacionista apresente à entidade 
registadora direta prova do seu estatuto de não residente em data prévia à data relevante para pagamento 
dos juros ou data do reembolso das obrigações e data da transmissão das Obrigações.  

O beneficiário dos rendimentos das Obrigações deverá informar imediatamente a entidade registadora 
direta de qualquer alteração nos pressupostos de aplicação da isenção de IRS/IRC ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor, que possa prejudicar a sua aplicação.   

A entidade registadora direta é a entidade obrigada a efetuar a retenção na fonte sobre os rendimentos 
resultantes das Obrigações. 

O reembolso do imposto que tenha sido indevidamente retido na fonte na data de pagamento de juros ou 
na data de reembolso das Obrigações a beneficiário de isenção de IRS ou IRC que não seja obrigado à 
entrega de declaração de rendimentos de IRS ou IRC pode ser requerido, por este ou por um seu 
representante, no prazo máximo de seis meses a contar da data em que foi efetuada a retenção, através de 
formulário a apresentar junto da entidade registadora direta.  
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Decorrido o prazo de seis meses, o reembolso do imposto indevidamente retido deve ser solicitado através 
de formulário dirigido ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo de dois anos contados 
a partir do termo do ano em que tenha sido efetuada a retenção do imposto.  

Considera-se “imposto indevidamente retido” o imposto retido a beneficiário de isenção de IRS ou IRC 
que, por erro ou insuficiência de informação, não foi como tal enquadrado.  

As entidades registadoras diretas são responsáveis pelo pagamento do imposto em falta quando não tenham 
cumprido os requisitos de comprovação da qualidade de que depende a isenção ou a dispensa de retenção 
na fonte de IRS ou de IRC. 
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CAPÍTULO 20 – TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

20.1. Caracterização da Oferta, calendário e condições de subscrição 

A presente oferta configura-se numa oferta pública de subscrição de até 6.000.000 obrigações ordinárias, 
escriturais e nominativas de valor nominal de €5 cada, representativas do empréstimo obrigacionista 
“Sporting SAD. 2018-2021”, no montante inicial máximo de até €30.000.000, o qual poderá ser aumentado, 
até ao montante máximo de €60.000.000, por opção do Emitente, até ao dia 16 de novembro de 2018, 
inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto no website da CMVM e nos demais locais onde 
o Prospeto esteja disponível), dirigida ao público em geral. 

20.1.1. Condições 

No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso de a procura não atingir o montante das Obrigações 
disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao montante das subscrições recolhidas e devidamente 
validadas. Nessa situação, a Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações objeto de ordens de 
subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não será realizada caso o valor nominal 
agregado das Obrigações subscritas não perfaça €15.000.000 (quinze milhões de euros). 

20.1.2. Modalidade da Oferta 

A Oferta tem por objeto até 6.000.000 de Obrigações, o qual poderá ser aumentado, por opção do Emitente, 
até ao dia 16 de novembro de 2018, inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto no website 
da CMVM e nos demais locais onde o Prospeto esteja disponível), sendo o montante inicial máximo de até 
€30.000.000. 

No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso de a procura não atingir o montante das Obrigações 
disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao montante das subscrições recolhidas e devidamente 
validadas. Nessa situação, a Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações objeto de ordens de 
subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não será realizada caso o valor nominal 
agregado das Obrigações subscritas não perfaça €15.000.000 (quinze milhões de euros). 

No caso de as subscrições excederem a quantidade de obrigações disponíveis, proceder-se-á a rateio nos 
termos descritos em 20.2.2. infra. 

Caso a Oferta seja integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da operação será de €30.000.000, o qual 
poderá ser aumentado, por opção do Emitente, até ao dia 16 de novembro de 2018, inclusive (e, nesse caso, 
será publicada adenda aos subscritores no website da CMVM e nos demais locais onde o Prospeto esteja 
disponível). 

O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das comissões (referidas 
no Ponto 18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta) e das despesas 
obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão suportadas pela Sporting S.A.D.. No 
referido montante líquido está refletido um valor estimado máximo de €1.092.000 de comissões, incluindo 
as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos 
membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis, e um valor aproximado de 
€130.000 de outros custos associados à Oferta a pagar pela Sporting S.A.D.. 

20.1.3. Período e processo de subscrição 

O período de subscrição das Obrigações decorrerá entre as 8h30m do dia 12 de novembro de 2018 e as 
15h00m do dia 22 de novembro de 2018, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste 
prazo. 

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários deverá manifestar-se durante o período acima 
identificado junto dos membros do Sindicato de Colocação ou de outros intermediários financeiros 
legalmente habilitados, sociedades corretoras e sociedades financeiras de corretagem, mediante a transmissão 
de ordem de subscrição.  

As ordens de subscrição serão transmitidas através da utilização de boletim de subscrição expressamente 
elaborado para o efeito. Cada investidor só poderá utilizar um único impresso de ordem de subscrição.  

Caso seja apresentado mais do que um impresso apenas será considerado aquele que tiver sido apresentado 
em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de circunstâncias, a ordem de subscrição de maior 
quantidade de Obrigações terá preferência sobre as outras.  

Serão considerados nulos os boletins de subscrição que não contenham os seguintes elementos: 

a) Nome ou denominação e domicílio do subscritor; 
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b) Número de contribuinte, tratando-se de cidadão português ou estrangeiro residente ou número de 
pessoa coletiva nacional; 

c) Número de bilhete de identidade, do cartão do cidadão, do passaporte ou de qualquer outro 
documento identificativo aceite pela entidade recetora da ordem de subscrição, tratando-se de 
cidadão estrangeiro;  

d) Número relativo a qualquer documento identificativo aceite pelos intermediários financeiros 
recebedores das ordens de subscrição, tratando-se de pessoas coletivas estrangeiras; 

e) O montante de Obrigações pretendido;  

f) O código de identificação da entidade colocadora e da entidade liquidadora. 

É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo da veracidade e da autenticidade dos 
elementos referidos nas alíneas anteriores, bem como o da qualidade em que os investidores atuam, face aos 
requisitos legais impostos pelas condições da Oferta. 

Nos termos do disposto no artigo 325.º do CódVM e do Regulamento da CMVM n.º 3/2006, logo que 
recebam uma declaração de subscrição, os intermediários financeiros devem verificar a legitimidade do 
subscritor, bem como adotar as providências que permitam, sem qualquer dúvida, estabelecer o momento 
da receção da ordem.  

As ordens de subscrição deverão ser transmitidas à Euronext Lisbon, pelos intermediários financeiros, entre 
as 8h00m e as 18h00m durante o período da Oferta, com exceção do último dia da Oferta, no qual as ordens 
terão de ser transmitidas entre as 8h00m e as 16h30m.  

20.1.4. Alteração e revogação de ordens de subscrição 

Os destinatários da Oferta têm o direito de alterar/revogar a sua ordem de subscrição através de 
comunicação escrita dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até três dias 
antes do termo do prazo da Oferta, ou seja, até às 15h00m do dia 20 de novembro de 2018 (inclusive). 

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio mencionados no ponto 20.2.2. infra, a alteração efetuada a 
uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, 
a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para 
efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). 

Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à 
revogação, dar nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer. 

20.1.5. Redução das subscrições e modo de reembolso de montantes pagos em excesso pelos 
subscritores 

Não se prevê a redução das subscrições. 

20.1.6. Montante mínimo e máximo de subscrição 

O preço de subscrição das Obrigações é de €5 por cada Obrigação. As ordens de subscrição devem ser 
apresentadas para um montante mínimo de investimento de €100 correspondente a 20 Obrigações e, a partir 
desse montante mínimo, devem ser expressas em múltiplos de €5 (1 Obrigação). 

O montante máximo de Obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado ao montante 
máximo das Obrigações objeto da Oferta e ao processo de rateio descrito em 20.2.2. abaixo. 

20.1.7. Método, prazos de pagamento e entrega das Obrigações 

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações será integral e efetuado por débito em conta no dia 26 
de novembro de 2018, não obstante o respetivo intermediário financeiro poder exigir de cada subscritor, no 
momento em que procede à entrega da ordem de subscrição, o provisionamento a sua conta junto do 
intermediário financeiro a quem entregar a respetiva ordem de subscrição.  

Os subscritores suportarão ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados pelo intermediário financeiro 
onde sejam entregues as ordens de subscrição (vide 20.3 Preço e Despesas). 

Não haverá entrega de títulos físicos. A titularidade das Obrigações será registada nas contas individuais dos 
obrigacionistas em 26 de novembro de 2018, data em que ocorrerá a liquidação física da emissão. 

O preçário das comissões cobradas pelos intermediários financeiros está disponível no website da CMVM, 
em www.cmvm.pt. 

20.1.8. Divulgação de resultados 

http://www.cmvm.pt/
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Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e apurados pela Euronext, sendo 
publicados no boletim de cotações da Euronext e divulgados no website da CMVM (sistema de difusão de 
informação) em www.cmvm.pt no dia 23 de novembro de 2018, salvo eventuais adiamentos ao calendário 
da Oferta que sejam comunicados ao público. 

Após o apuramento dos resultados da Oferta, os investidores serão notificados pelos respetivos 
intermediários financeiros junto dos quais realizaram as ordens de subscrição, relativamente às Obrigações 
que lhes foram atribuídas. 

20.1.9. Direitos de preferência 

As Obrigações serão oferecidas à subscrição do público em geral sem qualquer tipo de diferenciação, não 
tendo sido deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência na subscrição das mesmas. 

Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para sócios do SCP, nem para acionistas da 
Sporting S.A.D..  

20.2. Plano de distribuição e de atribuição 

20.2.1. Destinatários da Oferta 

A Oferta é destinada ao público em geral, sendo lançada em Portugal. 

20.2.2. Processo de atribuição 

No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso de a procura não atingir o montante das Obrigações 
disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao montante das subscrições recolhidas e devidamente 
validadas. Nessa situação, a Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações objeto de ordens de 
subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não será realizada caso o valor nominal 
agregado das Obrigações subscritas não perfaça €15.000.000 (quinze milhões de euros). 

Se a procura de Obrigações for superior ao montante máximo das Obrigações objeto da Oferta, proceder-
se-á a rateio das mesmas, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações por atribuir, 
dos seguintes critérios: 

(i) Atribuição de €1.000 em Obrigações (correspondente a 200 Obrigações) a cada ordem de subscrição 
(ou do montante de Obrigações solicitadas, no caso de este ser inferior a €1.000). No caso de o número 
de Obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de 
subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext 
(estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem 
num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em 
que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, inicial ou alterado por opção do 
Emitente, serão sorteadas as ordens de subscrição a serem satisfeitas; 

(ii) Atribuição do montante restante solicitado das Obrigações em cada ordem de subscrição de acordo 
com a respetiva data em que deram entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo 
dada preferência às que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de 
circunstâncias todas as ordens que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de 
subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo 
da emissão, inicial ou alterado por opção do Emitente, será atribuído um montante de Obrigações 
adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de subscrição, e não satisfeito pela 
aplicação do critério anterior, em lotes de €5 da emissão (correspondente a 1 Obrigação), com 
arredondamento por defeito; 

(iii) Atribuição sucessiva de mais €5 da emissão (correspondente a 1 Obrigação) às ordens de subscrição 
que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de um lote adicional 
de €5 da emissão (correspondente a 1 Obrigação). No caso de o montante de Obrigações disponíveis 
ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a serem satisfeitas. 

20.3. Preço e despesas 

O preço de subscrição das Obrigações é de €5 por cada Obrigação. As ordens de subscrição devem ser 
apresentadas para um montante mínimo de €100, correspondendo a 20 Obrigações e, a partir desse montante 
mínimo devem ser expressas em múltiplos de €5 (1 Obrigação). 

Além do preço de subscrição das Obrigações subscritas, poderão existir outras despesas associadas à recolha 
das ordens de subscrição, as quais têm de ser comunicadas aos investidores pelo intermediário financeiro 
aquando da entrega da ordem de subscrição. 

http://www.cmvm.pt/
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As referidas despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente comissões bancárias, serão 
integralmente pagas mediante débito em conta, no momento da liquidação financeira da Oferta, sem prejuízo 
de o intermediário financeiro em que seja apresentada a ordem de subscrição poder exigir o provisionamento 
do respetivo montante no momento da receção da ordem de subscrição. 

Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem existir custos de 
manutenção das contas onde ficarão registadas as Obrigações que sejam subscritas no âmbito da Oferta bem 
como comissões sobre o pagamento de juros e de reembolso, as quais deverão também ser comunicadas aos 
investidores pelo intermediário financeiro. 

Os investidores poderão, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar a simulação dos custos do 
investimento que pretendem efetuar, obtendo assim a respetiva taxa interna de rentabilidade, junto de 
qualquer intermediário financeiro bem como consultar o preçário dos intermediários financeiros em 
www.cmvm.pt. O investidor deve tomar em consideração esta informação antes de investir, nomeadamente 
calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário financeiro custodiante podem 
ter na rendibilidade do investimento (para pequenos montantes investidos esse investimento pode nem 
sequer ser rentável). 

20.4. Organização, Colocação e Agente Pagador 

O Montepio Investimento, S.A. presta à Sporting S.A.D. os serviços de assistência e organização da presente 
operação. Os membros do Sindicato de Colocação não tomam firme nem garantem a colocação da Oferta, 
pelo que é possível a verificação de subscrição incompleta.  

No caso de subscrição incompleta, ou seja, no caso de a procura não atingir o montante das Obrigações 
disponíveis, o montante da emissão ficará limitado ao montante das subscrições recolhidas e devidamente 
validadas. Nessa situação, a Oferta será eficaz relativamente a todas as Obrigações objeto de ordens de 
subscrição validamente emitidas. Contudo, a emissão de Obrigações não será realizada caso o valor nominal 
agregado das Obrigações subscritas não perfaça €15.000.000 (quinze milhões de euros). 

A colocação da Oferta está a cargo de um Sindicato de Colocação constituído pelos seguintes intermediários 
financeiros, os quais assumem a obrigação de desenvolver os melhores esforços em ordem à distribuição das 
Obrigações objeto da Oferta: 

 ActivoBank 

 Banco Best 

 Banco Carregosa 

 CaixaBI 

 CEMG 

 CGD 

 Millennium bcp 

 Novo Banco 

O Novo Banco prestará os serviços de agente pagador no âmbito da Oferta. 

20.5. Finalidade da oferta 

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao reembolso do empréstimo obrigacionista denominado 
“Sporting SAD 2015-2018”, no montante de €30.000.000, que se vence em 26 de novembro de 2018 e ao 
financiamento da atividade corrente da Sporting S.A.D..  

http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 21 – ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E MODALIDADES DE NEGOCIAÇÃO 

As Obrigações foram objeto de pedido de admissão à negociação no Euronext Lisbon, sendo a data da 
admissão à negociação comunicada ao mercado pela Euronext, através de um aviso a publicar no boletim 
de cotações da Euronext. De acordo com o artigo 234.º, n.º 1, do CódVM, a decisão de admissão ou recusa 
de admissão de valores mobiliários é tomada pela Euronext, até 90 dias após a apresentação do pedido. 

Nos termos do disposto no artigo 234.º, n.º 2 do CódVM, “a decisão de admissão à negociação não envolve qualquer 
garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do emitente, à viabilidade deste e à qualidade 
dos valores mobiliários admitidos”. 

O Emitente pretende que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível 
que a mesma ocorra no dia 26 de novembro de 2018.  

Nos termos do artigo 163.º do CódVM, os destinatários da Oferta podem resolver a subscrição das 
Obrigações se a admissão à negociação das Obrigações for recusada com fundamento em facto imputável 
ao Emitente, ao intermediário financeiro ou a pessoas que com estes estejam em alguma das situações 
previstas no artigo 20.º, n.º 1 do CódVM (imputação de direitos de voto). Nesta eventualidade, a resolução 
deve ser comunicada ao Emitente até 60 dias após o ato de recusa da admissão à negociação das Obrigações. 
O Emitente tem a obrigação de restituir os montantes por si recebidos até 30 dias após a receção da 
declaração de resolução. 

Atualmente, a Sporting S.A.D. tem admitidas à negociação no Euronext Lisbon 39.000.000 ações, 
€55.000.000 de VMOCs referentes à emissão designada por “Valores Sporting 2010”, com o ISIN 
PTSCP1ZM0001 da Sporting S.A.D. emitidas em 14 de janeiro de 2011 e, bem assim, 6.000.000 de 
obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Sporting SAD 2015-2018”, no 
montante de €30.000.000, emitido em 25 de maio de 2015 e com reembolso agendado para o dia 26 de 
novembro de 2018. 
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CAPÍTULO 22 – INFORMAÇÃO ADICIONAL 

22.1 Notação de risco 

A Sporting S.A.D. não dispõe de notação de risco, não tendo também sido solicitada notação de risco para 
a presente emissão de Obrigações. 

22.2. Relações com Investidores 

O representante da Sporting S.A.D. para as relações com o mercado de capitais é o interlocutor privilegiado 
de todos os investidores, institucionais e privados, nacionais e estrangeiros. 

Este representante assegura a prestação de toda a informação relevante no tocante a acontecimentos 
marcantes, factos enquadráveis como informação privilegiada, divulgação trimestral de resultados e resposta 
a eventuais pedidos de esclarecimento por parte dos investidores ou público em geral sobre informação 
financeira de caráter público. Tem a seu cargo também todos os assuntos relativos ao relacionamento com 
a CMVM, de forma a garantir o cumprimento pontual das obrigações junto da entidade supervisora do 
mercado de capitais e de outras autoridades financeiras. É igualmente da sua responsabilidade desenvolver 
e manter o website de Relação com Investidores no website da empresa. 

Nos termos e para o efeito do n.º 2, do artigo 226.º do CódVM, o representante da Sporting S.A.D. para as 
relações com o mercado é o Dr. Francisco Albuquerque Salgado Zenha, membro do Conselho de 
Administração. 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respetivas funções, a morada, o número de telefone e de telefax 
e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes: 

Endereço:  Estádio José Alvalade, Rua Prof. Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa 

Telefone:  217 516 605 

Telefax:   217 516 285 

E-mail:     fszenha@sporting.pt 

Com o objetivo de assegurar um contacto permanente com o mercado, respeitando sempre o princípio da 
igualdade dos acionistas e prevenindo eventuais disparidades no acesso à informação por parte dos 
investidores, a Sporting S.A.D., por um lado, nomeou um Representante para as Relações com o Mercado 
e, por outro lado, criou um Gabinete de Apoio ao Investidor, sendo o Representante para as Relações com 
o Mercado o responsável pelo seu funcionamento. 

O Gabinete de Apoio ao Investidor tem como missão principal assegurar a prestação de toda a informação 
relevante ao mercado, a divulgação de informação financeira intercalar e noticias relacionadas com a 
Sociedade e ainda responder a questões e pedidos de esclarecimentos de investidores ou público em geral 
sobre a informação de caráter público relacionada com a atividade da Sociedade.  

O Gabinete de Apoio ao Investidor mantém um fluxo de comunicação constante com acionistas, 
investidores, bem como com a bolsa de valores do mercado onde as ações da Sporting S.A.D. se encontram 
admitidas à negociação e respetivas entidades reguladoras e de supervisão, CMVM e Euronext, 
disponibilizando toda a informação e esclarecimentos necessários, com observância das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Os investidores podem aceder ao Gabinete de Apoio ao Investidor através dos contactos acima referidos e 
do e-mail: ir@sporting.pt  

O horário de atendimento é nos dias úteis entre as 9h30m e as 13h00m e entre as 14h30m e as 18h00m. 

Todas as informações ao mercado, designadamente informação privilegiada, participações qualificadas, 
comunicados, relatórios e contas e outros itens de caráter geral, podem ser consultadas no seguinte endereço: 
www.sporting.pt  

mailto:ir@sporting.pt
http://www.sporting.pt/
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CAPÍTULO 23 – DOCUMENTOS INSERIDOS POR REMISSÃO 

Os seguintes documentos são inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte deste Prospeto, por 
forma a cumprir com os requisitos mínimos de informação contidos nos parágrafos 13.1, 13.2 e 13.3 do 
Anexo IV ao Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de abril, com a redação 
atualmente em vigor: 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting S.A.D., reportados aos exercícios de 2016/2017 e de 
2017/2018 (à data de 30 de junho), elaborados de acordo com as IFRS, incluindo a demonstração 
da posição financeira, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a 
demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas 
explicativas e políticas contabilísticas, bem como a Certificação Legal de Contas e Relatório de 
Auditoria e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, respetivamente; 

- Relatório e Contas Trimestral da Sporting S.A.D. (objeto de revisão limitada, não auditado), 
reportado a 30 de setembro de 2018, incluindo a demonstração da posição financeira, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, o relatório de revisão limitada e as notas 
explicativas. 

- Relatório de Governo da Sporting S.A.D. relativo ao exercício de 2017/2018; 

- Estatutos da Sporting S.A.D.. 

Os documentos inseridos por remissão neste Prospeto estão disponíveis para consulta, sem encargos e 
mediante solicitação, durante as horas de expediente, em qualquer dia útil na sede da Sporting S.A.D., sita 
no Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa. 

Adicionalmente, a informação acima referida relativa aos exercícios de 2016/2017 e 2017/2018 e ao primeiro 
trimestre de 2018/2019 reportado a 30 setembro 2018 está disponível em formato eletrónico, em 
https://www.sporting.pt/pt/clube/instituicao/investor-relations e no website da CMVM (no Sistema de 
Difusão de Informação) em www.cmvm.pt. 

Os documentos inseridos por remissão no Prospeto contêm a informação disponível sobre o Emitente à 
data em que são publicados. 
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