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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objetivo e política de investimento 

O SPORTING PORTUGAL FUND – Fundo de Investimento Alternativo Fechado. 

A constituição do Fundo foi autorizada pela CMVM em 7 de Julho de 2011, por um prazo de 5 
anos e iniciou a sua atividade em 10 de Agosto de 2011.  

O Fundo constitui-se com um capital inicial de euros 15.000.000,00 (quinze milhões de Euros), 
correspondente a 3.000.000 (três milhões) de unidades de participação, com o valor nominal 
de euros 5,00 (cinco euros) cada.  

O banco depositário do Fundo é o Novo Banco, S.A., instituição de crédito com sede na 
Avenida da Liberdade, nº 195, em Lisboa. 

A gestão do Fundo é assegurada pela Entidade Gestora, nomeadamente através do Comité de 
Investimentos composto por três elementos da GNB – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. (anteriormente denominado ESAF – Espírito Santo Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A.). e dois elementos ligados ao mundo do futebol, idóneos e 
reconhecidos internacionalmente, que não sejam Agentes de jogadores de futebol e não 
tenham qualquer vínculo laboral ou equiparado com a Sporting Clube de Portugal – Futebol, 
SAD. 

O Comité de Investimentos conta ainda com a colaboração, a título estritamente consultivo, de 
uma Comissão de Acompanhamento onde os participantes do fundo estão representados. 

O objetivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a 
uma carteira de ativos, constituída por um conjunto de direitos de crédito do Fundo sobre 
entidades terceiras (“direitos económicos” ), os quais se consubstanciam no direito a 
participar, em certa percentagem, na contrapartida da venda ou da transferência temporária 
para outra entidade, a título oneroso, dos direitos desportivos relativos a determinados atletas 
que se encontrem na titularidade da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, carteira essa 
que tem subjacente a valorização desportiva desses mesmos atletas. O Fundo investe na 
aquisição de direitos económicos à Sporting SAD ou, juntamente com esta sociedade, a 
terceiras entidades. 

2 MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS DE JOGADORES DE FUTEBOL  

Na segunda metade de 2014, e segundo o Diário Económico, a Premier League voltou a ser a 
liga que mais dinheiro investiu na compra de jogadores de futebol, investindo cerca de 1.053 M 
€ o que constitui um valor recorde. Imediatamente a seguir, destaque para a liga espanhola 
com um investimento de 537,8 M€ e em terceiro lugar, a Serie A italiana com um investimento 
de 329 M€. 

Os clubes da primeira liga portuguesa investiram neste período cerca de 88 M€, mas 
realizaram vendas no valor aproximado de 175M€, o que torna a liga portuguesa, mais uma 
vez, excedentária nos fluxos financeiros entre compras e vendas de jogadores. 

Segundo o site www.transfermarket.co.uk, a maior transferência no período do verão de 2014, 
foi a ida do jogador Angel Di Maria do Real Madrid para o Man United por 75M€ que consistiu 
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no valor máximo pago por um clube inglês pelo passe de um jogador. Com esta compra, o 
clube inglês foi o que mais gastou neste período de transferências ao gastar no total 193,5 M€  

Entre os clubes mais gastadores, destaque para o já referido Manchester United (193,5M€), 
Barcelona (157M€) e Liverpool (151,4M€) 

Do segundo semestre de 2014 destacam-se as seguintes atividades no Fundo: 

a) Empréstimo do jogador Wilson Eduardo ao clube croata Dínamo de Zagreb, tendo por 
isso recebido a sua quota-parte dos 500.000€ recebidos pelo clube como fee desse 
empréstimo.  
 

b) Cedência temporária para a época 2014/2015 do jogador José Luis Lopes ao clube 
cipriota AEL Limassol, a custo zero; 
 

c) Cedência do jogador Diogo Salomão ao clube espanhol Deportivo da Corunha a custo 
zero durante a época 2014/2015; 
 

d) Venda dos direitos detidos no jogador Alberto Coelho pelo montante de 50.000€. 

A equipa de especialistas do Fundo, está atualmente a seguir ativamente cerca de vinte 
atletas, incluindo os que já integram o Fundo. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de atividade, 
no que concerne ao VLGF, comissões suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como 
total de proveitos e custos. 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Comissões de Gestão 108.240 € 196.246 € 257.261 €

Comissões de Depósito 2.513 € 4.556 € 5.973 €

Custos de Transacção - - -

Comissões suportadas pelos participantes - - -

        Comissões de Subscrição - - -

        Comissões de Resg ate - - -

Proveitos 142.511 € 1.111.023 € 3.714 €

Custos 2.658.875 € 3.709.173 € 3.551.576 €

Valor Líquido Global do Fundo 2.840.216 € 7.706.580 € 10.304.730 €
 

2.1 Valor em 31 de Dezembro de 2014 

O Fundo atingiu, a 31 de Dezembro de 2014, um valor líquido global de 2.840.216,92 Euros.  

A esta data o valor da unidade de participação era de 0,9467 Euros, a que corresponde uma 
valorização anualizada desde o início do Fundo de -39,05% líquida de impostos e comissões 
de gestão e de depositário.  
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No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de Dezembro de 2014: 

RubricaRubr icaRubr icaRubr ica Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)

Valores Mobiliários 0

Saldos Bancários 818.055

Outros Ativos 2.167.053

Total ativos 2.985.107

Passivo -144.891

Valor Líquido do Inventário 2.840.216
 

2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 

AnoAnoAnoAno Valor  da  UPValor  da  UPValor  da  UPValor  da  UP N.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em Circulação

2011 4,6175 3.000.000,00

2012 3,4349 3.000.000,00

2013 2,5689 3.000.000,00

2014 0,9467 3.000.000,00

 
 

2.3 Rendibilidades 1 e Risco Histórico 2 

No quadro em baixo apresentam-se as rentabilidades e nível de risco do Fundo: 

AnoAnoAnoAno
Rendib i l idade Rendib i l idade Rendib i l idade Rendib i l idade 

(% )(% )(% )(% )

Classe de Classe de Classe de Classe de 

RiscoRiscoRiscoRisco
AnoAnoAnoAno

Rendib i l idade Rendib i l idade Rendib i l idade Rendib i l idade 

(% )(% )(% )(% )

Classe de Classe de Classe de Classe de 

RiscoRiscoRiscoRisco

2012 -25,55% 2 2014 -63,14% 7

2013 -25,21% 5 Desde início -39,05% 4

 

                                                      
1
  As Rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das 

unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). 

Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efectuado durante o período de referência indicado e têm 
como base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável, tendo como 
base os valores das unidades de participação calculadas no último dia útil do ano e/ou semestre.  

As rendibilidades apresentadas não são líquidas de eventuais comissões de subscrição e resgate, aplicando-se as comissões em vigor 
na altura da subscrição e/ou resgate. A rendibilidade do Fundo tem em consideração a periodicidade de cálculo da unidade de 
participação e o momento de referência para valorização, de acordo com o disposto no regulamento de gestão do Fundo. 

2 O nível de risco varia consoante os seguintes intervalos de volatilidade: Classe de Risco 1 [0% - 0,5%], Classe de Risco 2 [0,5% - 2%], 
Classe de Risco 3 [2% - 5%], Classe de Risco 4 [5% - 10%], Classe de Risco 5 [10% - 15%], Classe de Risco 6 [15% - 25%] e Classe de 
Risco 7 [> 25%]. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respectivo IFI e 
prospecto. O risco do Fundo tem em consideração a periodicidade de cálculo da unidade de participação e o momento de referência 
para valorização, de acordo com o disposto no regulamento de gestão do Fundo. 
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2.4 Composição da carteira de aplicações em 31 de D ezembro de 2014 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o ano de 2014 

No final do exercício, segundo um critério geográfico e de setor económico, o Fundo detinha 
uma carteira de títulos com a seguinte composição: 

 

Durante o ano de 2014 verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos em 
carteira: 

 

M o v im en t o s d e  En t r a d a  (eu r )M o v im en t o s d e  En t r a d a  (eu r )M o v im en t o s d e  En t r a d a  (eu r )M o v im en t o s d e  En t r a d a  (eu r ) M o v im en t o s d e  S a íd a  (eu r )M o v im en t o s d e  S a íd a  (eu r )M o v im en t o s d e  S a íd a  (eu r )M o v im en t o s d e  S a íd a  (eu r )

Acções

Certificados

Direitos

Futuros

Obrig ações

Opções

Papel Comercial

Unidades de Participação

Outros 50.000

 

3 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

1. Para efeitos de avaliação dos ativos do Fundo: 

a) Será utilizado o modelo de custo, como tal definido na IAS 38, parágrafo 74 ou seja, 
serão avaliados pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer 
perdas por imparidade acumuladas. As amortizações acumuladas serão efetuadas 
linearmente, considerando o número de anos do contrato celebrado entre cada atleta e a 
Sporting SAD; 

b) No caso de a Sporting SAD proceder à renovação de contrato, com extensão de 
prazo, com um atleta que integre o Fundo, a taxa de amortização a aplicar será ajustada 
à duração do novo vínculo contratual. 

2. No âmbito da legislação aplicável, e para efeitos da valorização dos ativos previstos no 
nº 3 do artigo 8º do regulamento de gestão que integrem o património do Fundo a cada 
momento, a Entidade Gestora considerará: 

a) No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes critérios 
para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado regulamentado: 

I. Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos cotados 
numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, 
serão avaliados ao preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho 
desses mercados se a sessão tiver encerrado antes das 17 horas de Portugal 
Continental. Se um ativo estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o valor a 
considerar na avaliação do respetivo ativo deverá refletir o preço praticado no mercado 
onde o mesmo é normalmente transacionado pela entidade gestora; 

%  VLG F%  VLG F%  VLG F%  VLG F %  Act ivo  Tota l%  Act ivo  Tota l%  Act ivo  Tota l%  Act ivo  Tota l

A.2 OutrosTítu losA.2 OutrosTítu losA.2 OutrosTítu losA.2 OutrosTítu los 74, 10%74, 10%74, 10%74, 10% 67,73 %67,73 %67,73 %67,73 %

EuropaEuropaEuropaEuropa 74, 10%74, 10%74, 10%74, 10% 67,73 %67,73 %67,73 %67,73 %

Sport 74,10% 67,73%
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II. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de Portugal 
Continental do dia a que respeita a valorização. Caso não exista preço disponível, será 
considerada a última oferta de compra difundida através dos meios de informação 
especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros. Na indisponibilidade 
desta, o presumível valor de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua 
obtenção, o valor médio das ofertas de compra, difundidas por entidades financeiras 
de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa se enquadram, 
desde que: 

(i). Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos 
termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade 
Gestora; 

(ii). As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades referidas na 
alínea anterior ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam 
conhecidos; 

Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 
aplicação de modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais apropriados 
atendendo às características do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows 
descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de 
vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo amortizado em 
conformidade com a alínea c) do presente número; 

III. Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa de 
Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, será considerado o 
preço de referência do dia a que respeita a valorização, considerando o disposto na 
alínea a) do presente número; 

b) No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes critérios 
para a valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercado regulamentado: 

I. Para a valorização das Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação em 
mercado regulamentado, será considerado o presumível valor de oferta de compra 
firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, 
difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que 
os ativos em causa se enquadram, desde que: 
i. Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos 

termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade 
Gestora; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades referidas na 
alínea anterior ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam 
conhecidos; 

Na indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação de 
modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados financeiros que a 
Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características dos títulos. 
No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de vencimento 
será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo amortizado em 
conformidade com a aliena c) presente artigo; 

II. Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será considerado o 
preço de compra ou de venda, consoante se trate de posições compradas ou vendidas 
respetivamente, difundido através dos meios de informação especializados, como 
sejam o Bloomberg, a Reuters e outros; na indisponibilidade deste será considerado, o 
valor médio das ofertas de compra ou venda, difundidas por entidades financeiras de 
reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa se enquadram, 
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desde que estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos 
termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade 
Gestora e na ausência deste último, será considerado o valor resultante da aplicação 
do modelo de avaliação Black-Scholes;   

c) No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes critérios 
para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, 
nomeadamente instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior a 90 dias: 

I. Na falta de preços de mercado, será efetuada a respetiva valorização com base no 
reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

II. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos 
financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de 
vencimento, a entidade gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o modelo 
do custo amortizado, desde que: 

i. Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo 
riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido; 

ii. A detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade seja 
provável ou, caso esta situação não se verifique, seja possível em qualquer 
momento que os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor; 

iii. Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo 
amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%. 

d) Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o 
apuramento do seu valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das 
respetivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

e) Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores ou num 
mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização de valores 
mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, tendo 
em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

f) Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou 
transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15 dias 
que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização definidos 
para os valores não cotados; 

g) Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente 
poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 
controlo da valorimetria dos ativos, não considerar o difundido através dos meios de 
informação especializados sempre que entender que esse valor, não sendo representativo 
ou não correspondendo ao presumível valor de realização, tenha, um impacto relevante no 
valor da unidade de participação. 

h) Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será 
considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora no dia de 
valorização do fundo, e disponível no momento de referência. 

3. Serão lançadas imparidades nos termos do nº 1 do presente artigo sempre que ocorra 
algum evento que possa consubstanciar forte indício de uma alteração na valorização do 
direito económico detido pelo Fundo. Tais imparidades não resultam apenas de 
situações de lesões mas também outras tais como: jogador perde lugar na equipa 
principal e é relegado sistematicamente para a lista de não convocados; jogador é 
dispensado do clube; jogador é emprestado e não se impõe sistematicamente no(s) 
outro(s) clube(s); jogador tem problemas disciplinares graves que colocam o futuro do 
atleta em causa; lei webster; jogador recusa sistematicamente a transferência para outro 



 

    F. I. M.  Sporting Portugal Fund   

clube; outros onde o valor económico do atleta possa sofrer quebras significativas e seja 
opinião do comité de investimento que ponham em causa o valor futuro do mesmo. 

4. Qualquer das imparidades acima referidas poderá ser revertida se o Comité de 
Investimento entender que o motivo que lhe deu origem foi entretanto ultrapassado. Esta 
reversão não poderá no entanto resultar num valor superior ao respetivo valor de 
aquisição pelo Fundo deduzido das amortizações acumuladas caso não tivesse sido 
lançada aquela imparidade. 

4 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o ano de 2014 foram os seguintes: 

RubricaRubricaRubricaRubrica Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)

Rendimento do Investimento 100.684,95

Custos de g estão -108.239,03

Custos de depósito -2.512,88

Outros encarg os taxas e impostos -107.301,79

Custos de neg ociação 0,00

Aumento ou diminuição da conta de capital -7.464.513,87

Mais valias ou menos valias de investimentos -2.423.321,43

Alteração que afete os ativos e passivos 0,00

Lucro líquido -2.516.363,98
 

5 MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁTER 
COMPENSATÓRIO 

Não foram pagos quaisquer montantes compensatórios aos participantes e/ou ao Fundo por 
erros ocorridos durante o ano de 2014. 
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6 VALOR DOS DIREITOS ECONÓMICOS DESPORTIVOS EM CART EIRA À DATA DE 
31/12/2014 

D esig n a ç ã oD esig n a ç ã oD esig n a ç ã oD esig n a ç ã o
Qu a n t id a d e Qu a n t id a d e Qu a n t id a d e Qu a n t id a d e 

d et id a  (% )d et id a  (% )d et id a  (% )d et id a  (% )
Va lo r  (eu r )Va lo r  (eu r )Va lo r  (eu r )Va lo r  (eu r )

Diog o Salomão 5,41% 153 .640,72

Wilson Eduardo 5,15% 146.185,65

André Martins 7,48% 212.443 ,61

José Luis Lopes I 2,35% 66.840,25

William Carvalho 3 ,43% 97.549,65

Dieg o Capel 10,48% 297.793 ,70

André Carrillo 6,62% 188 .080,23

Fabien Rinaudo 4,37% 124.166,00

Dieg o Rubio 2,89% 82.050,00

Chaby 0,86% 24.564,98

Cédric Soares 9,58% 272.193 ,47

Nuno Reis 1,61% 45.758 ,43

João Mário 5,20% 147.749,84

José Luis Lopes II 7,00% 198.703 ,32

Seejou King 1,65% 46.885,71
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
SPORTING PORTUGAL FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO  
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Sporting Portugal Fund – Fundo de Investimento Alternativo Fechado, adiante designado por 

Fundo ou OIC, é um Fundo de Investimento (“FIA”) Fechado, gerido pela GNB – Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Entidade Gestora). Foi constituído por um 

período de cinco anos, tendo iniciado a sua atividade em 10 de agosto de 2011.  

 
O objetivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a 

uma carteira de ativos, constituída por um conjunto de direitos de crédito do Fundo sobre 

entidades terceiras (“direitos económicos”), os quais se consubstanciam no direito a participar, 

em certa percentagem, na contrapartida da venda ou da transferência temporária para outra 

entidade, a título oneroso, dos direitos desportivos relativos a determinados atletas. 

 
O Fundo investe na aquisição dos direitos económicos referidos no número anterior, à Sporting 

SAD ou, juntamente com esta sociedade, a terceiras entidades, designadamente contra o 

pagamento de uma contrapartida financeira (prémio) à Sporting SAD ou às referidas entidades. 

 
Adicionalmente, o Fundo poderá investir, até ao máximo de 20% do seu ativo total: 
 
a. Em liquidez e instrumentos do mercado monetário como tal definidos no Regime Jurídico 

dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pelo Decreto-Lei 63-A/2013, de 10 de 

maio, conforme posterior e sucessivamente alterado; 

b. Em organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, designadamente em fundos 

de mercado monetário e fundos do mercado monetário de curto prazo, que se encontrem ou 

não sob gestão da Entidade Gestora; 

c. Em instrumentos financeiros derivados, designadamente futuros, opções, forwards, 

exclusivamente com o objetivo de cobertura do eventual risco cambial decorrente de operações 

de investimento e/desinvestimento nos ativos referentes aos direitos económicos. 

Por se tratar de um fundo de investimento alternativo, a composição do património do Fundo 

não obedece aos limites impostos pelo Direito Comunitário. 

 



                                              

 

 

                                                                                                Sporting Portugal Fund 

 

As funções de banco depositário são exercidas pelo Novo Banco,S.A.. 

O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 06/2013 da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 17 de outubro de 2013, que 

estabelece o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo (PCOIC). 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no PCOIC. 

As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por inexistência ou 

irrelevância dos valores a reportar, com exceção da Nota 4 cuja divulgação se encontra 

apresentada nas Bases de Apresentação e Principais Políticas Contabilísticas. 
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BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 
(a)  Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas com base nos registos 

contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de 

Investimento Coletivo, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e 

regulamentação complementar emitida por esta entidade, na sequência das competências que 

lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei nº 63-A/2013, de 10 de maio. 

As demonstrações financeiras e o respetivo anexo que fazem parte integrante do presente 

Relatório sobre a atividade anual do Fundo apresentam diferenças nos arredondamentos em 

diversos valores. Esta situação prende-se com o facto de o sistema de informação - SGC - 

efetuar a truncagem dos cêntimos de euro. Assim, as demonstrações financeiras, quando 

comparadas, podem apresentar diferenças não significativas. 

(b) Especialização dos exercícios 

O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da especialização 

diária dos custos e proveitos. 

Assim, os custos e os proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, 

independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 

 
(c) Aplicações em títulos  

No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos ativos que integram o Fundo, 

a Entidade Gestora considerará o seguinte: 

1.  Será utilizado o modelo do custo, como tal definido na IAS 38, parágrafo 74 ou seja, serão 

avaliados pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por 

imparidade acumuladas. As amortizações acumuladas serão efetuadas linearmente, 

considerando o número de anos de contrato celebrado entre cada atleta e a Sporting SAD, no 

caso de se proceder à renovação do contrato a taxa de amortização a aplicar será ajustada à 

duração do novo vínculo contratual.  

2. No âmbito da legislação aplicável e para efeitos da valorização dos ativos previstos no nº 3 

do artigo 8º do Regulamento de Gestão que integrem o património do Fundo a cada momento, 

a Entidade Gestora considerará os seguintes critérios para a valorização de instrumentos 

representativos de divida de curto prazo, nomeadamente instrumentos do mercado monetário 

com maturidade inferior a 90 dias: 
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Na falta de preços de mercado, será efetuada a respetiva valorização com base no 

reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros 

derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, a Entidade 

Gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o modelo de custo amortizado, desde que 

os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de crédito e 

de taxa de juro, reduzido, a detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade 

seja provável ou, caso esta situação não se verifique, seja provável em qualquer momento que 

os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor, e se assegure que a discrepância 

entre o valor resultante do método do custo amortizado e o valor de mercado não é superior a 

0,5%. 

 
3.  Serão lançadas imparidades nos termos do nº 1 do artigo 15º do Regulamento de Gestão, 

sempre que ocorra algum evento que possa consubstanciar forte indício de uma alteração na 

valorização do direito económico detido pelo Fundo. Tais imparidades não resultam apenas de 

situações de lesões mas também outras tais como: jogador perde lugar na equipa principal e é 

relegado sistematicamente para a lista de não convocados; jogador é dispensado do clube; 

jogador é emprestado e não se impõe sistematicamente no(s) outro(s) clube(s); jogador tem 

problemas disciplinares graves que colocam o futuro do atleta em causa; lei Webster; jogador 

recusa sistematicamente a transferência para outro clube; outros onde o valor económico do 

atleta possa sofrer quebras significativas e seja opinião do comité de investimento que ponham 

em causa o valor futuro do mesmo; 

4. Qualquer das imparidades acima referidas poderá ser revertida se o Comité de Investimento 

entender que o motivo que lhe deu origem foi entretanto ultrapassado. Esta reversão não 

poderá no entanto resultar num valor superior ao respetivo valor de aquisição pelo Fundo 

deduzido das amortizações acumuladas caso não tivesse sido lançada aquela imparidade. 

As mais e menos valias apuradas são registadas nas rubricas de mais e menos valias no ativo 

a acrescer e a deduzir, respetivamente, ao valor bruto dos Outros ativos da carteira por 

contrapartida de resultados. 

Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja liquidação 

financeira ainda não ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na rubrica de Outros 

devedores e credores, do ativo e do passivo, respetivamente.  
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(d) Reconhecimento de juros 

Os juros decorridos dos títulos em carteira são registados em proveitos a receber na rubrica de 

acréscimos de proveitos do ativo por contrapartida de resultados.  

(e) Comissão de gestão e de depositário 

Pelo exercício da sua atividade, a Entidade Gestora recebe do Fundo uma comissão anual de 

2,15% (dois vírgula quinze por cento) - Componente fixa, calculada mensalmente sobre o valor 

do património líquido do Fundo e cobrada semestralmente. 

Para além da comissão acima referida, a Entidade Gestora recebe uma comissão anual - 

Componente variável, calculada de acordo com a seguinte fórmula: 10%* Rendibilidade Anual 

do Fundo. 

O valor correspondente à Componente Variável da Comissão de Gestão (Comissão de 

Performance) será calculado e deduzido mensalmente, sob a forma de provisão, ao valor 

líquido global do Fundo e cobrado no primeiro dia útil do período anual seguinte àquele a que 

respeite. 

Os períodos anuais para efeito de cálculo da Comissão de Performance correspondem a 

períodos sucessivos de doze meses, a contar da data de início da atividade do Fundo. 

A Comissão de performance só será cobrada quando a valorização da unidade de participação 

for positiva relativamente ao último período anual. 

Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária recebe do Fundo uma comissão anual 

de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), calculada mensalmente sobre o valor do 

património líquido do Fundo e cobrada semestralmente.  

(f) Taxa de supervisão 

O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,03‰ (com um mínimo de 200 

euros e um máximo de 20.000 euros). Esta taxa, calculada sobre o último valor calculado do 

valor líquido global do Fundo no final de cada mês, deverá ser entregue mensalmente à 

CMVM. 

(g) Regime Fiscal 

Em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

pelos fundos de investimento mobiliário em território Português são tributados autonomamente  

por retenção na fonte como se de pessoas singulares se tratassem em sede de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Coletivas, conforme se segue: 
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Juros  

Os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados por retenção 

na fonte à taxa de 28%, considerando o seu enquadramento na alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

Rendimentos de direitos económicos 

Os rendimentos decorrentes da cedência definitiva ou temporária de direitos económicos são 

igualmente tributados por retenção na fonte à taxa de 28%, na medida em que os mesmos 

configuram rendimentos decorrentes de contratos de associação em participação, subsumíveis 

na alínea l) do n.º 2 do artigo 5.º do Código do IRS, sendo, deste modo, enquadrados na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. O rendimento sujeito a tributação 

corresponde ao ganho do Fundo obtido em cada contrato, ou seja, à diferença entre o valor de 

venda ou da transferência temporária, na percentagem contratualmente estabelecida, e o 

respetivo custo de aquisição/contribuição inicial efetuada pelo Fundo.  
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NOTA 1 – CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo é composto por unidades de participação, as quais conferem aos seus 

titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de 

unidades que representam. 

As variações registadas no valor líquido global e unitário do OIC no exercício de 2014, podem 

ser verificadas através do seguinte detalhe: 

Durante o exercício de 2014, o Fundo procedeu a uma distribuição de liquidez aos seus 

participantes no montante de 2.350.000 Euros através da redução do valor base da unidade de 

participação. 

A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada no último dia de cada trimestre 

dos exercícios de 2012 a 2014, foi a seguinte: 
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Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o número de participantes em função do valor líquido 

global do Fundo apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS 

 
O detalhe da carteira de títulos e outros ativos em 31 de dezembro de 2014 é apresentado no 

Anexo I. 

 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2014, foi o 

seguinte: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados nas 

seguintes instituições: 
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Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os depósitos a prazo encontravam-se domiciliados nas 

seguintes instituições: 

 
 
 
NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do OIC já foram 

mencionados e encontram-se atrás explicitados, no capítulo das bases de apresentação. 

 

NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 
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As menos-valias efetivas registadas durante o exercício de 2014 correspondem à perda 

incorrida pelo Fundo na revogação do contrato de investimento do atleta Jeffren Suarez  

Bermudez (Nota 19). 

 
NOTA 9 – IMPOSTOS 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os montantes suportados pelo 

Fundo referentes a impostos são compostos por: 

 

NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao OIC durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 

2013, apresentam o seguinte detalhe: 
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No seguimento da publicação do Regulamento da CMVM n.º 5/2013, de 9 de setembro, e de 

acordo com o seu artigo 68º, a taxa de encargos correntes consiste no quociente entre a soma 

da comissão de gestão fixa, a comissão de depósito, a taxa de supervisão, os custos de 

auditoria e os outros custos correntes, num dado período, e o valor médio líquido global do 

Fundo nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes de um 

Fundo que estime investir mais de 30% do seu valor líquido global noutros fundos, inclui as 

taxas de encargos correntes dos fundos em que invista. Por outro lado, a taxa de encargos 

correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de gestão; (ii) 

custos de transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de 

participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos 

financeiros derivados. 

NOTA 18 – CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 as contas de devedores e credores têm a seguinte 

composição: 

 

 

NOTA 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

No dia 31 de Janeiro de 2014, a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. foi informada pela Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD da revogação, por 

mútuo acordo, entre a Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD e o jogador Jeffren Suarez 

Bermudez, do respetivo contrato de trabalho e da sua transferência gratuita e definitiva para o 

Real Valladolid Club de Futebol SAD. 

À data do referido acordo, o Fundo Sporting Portugal Fund detinha 25% dos direitos 

económicos do referido jogador, não tendo a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. emitido o seu acordo para a acima mencionada transferência, 

conforme previsto nos termos do correspondente contrato de investimento celebrado a 20 de 

setembro de 2011, entre a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A. e Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD. 
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Decorrente da situação atrás descrita o Fundo incorreu no primeiro semestre numa perda de 

718.625 Euros, registada na rubrica “Perdas em Operações Financeiras na Carteira de Títulos 

e Outros Ativos”. 

Face ao supra exposto, a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A. contactou a Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD no sentido resolver a situação em 

apreço. Na solução a acordar, a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. terá sempre como objetivo a salvaguarda do património e a defesa dos 

interesses dos participantes do Sporting Portugal Fund. 

Em 3 de agosto de 2014, de acordo com um comunicado emitido pelo Conselho de 

Administração do Banco de Portugal, este deliberou aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma 

medida de resolução. Desta forma, de acordo com aquele comunicado, a generalidade da 

atividade e do património do Banco Espírito Santo, S.A. foi transferida, de forma imediata e 

definitiva, para o Novo Banco, S.A.. Os depósitos do Banco foram plenamente preservados, 

bem como todas as obrigações não subordinadas emitidas por este. Por outro lado, igualmente 

de acordo com o comunicado acima referido, a medida de resolução não terá implicações para 

os clientes da Sociedade Gestora. 

Resultante da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, em 19 de dezembro de 

2014 a Entidade Gestora deixou de aplicar a designação ESAF – Espírito Santo Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. e passou a designar-se GNB – Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A., não havendo nenhuma implicação com a gestão do Fundo. 

 

Em 30 de janeiro de 2015, o Fundo celebrou com a Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, 

a revogação do contrato de investimento relativo ao atleta Fabien Rinaudo. Decorrente desta 

transação, o Fundo irá receber um valor mínimo de 480.000 Euros, valor superior ao registado 

contabilisticamente em 31 de dezembro de 2014. 
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Anexo I 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 31 de Dezembro de 2014 

Sporting Portugal Fund (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

4. - OUTROS ATIVOS 

 1 000 000  153 641  153 641 Diogo Salomão (846 359) 

 600 000  146 186  146 186 Wilson Eduardo  (453 814) 

 800 000  212 444  212 444 André Martins  (587 556) 

 150 000  66 840  66 840 José Luis Lopes I  (83 160) 

 400 000  97 550  97 550 William Carvalho  (302 450) 

 950 000  297 794  297 794 Diego Capel  (652 206) 

 600 000  188 080  188 080 André Carrillo  (411 920) 

 525 000  124 166  124 166 Fabien Rinaudo  (400 834) 

 450 000  82 050  82 050 Diego Rubio (367 950) 

 50 000  24 565  24 565 Chaby (25 435) 

 625 000  272 193  272 193 Cédric Soares (352 807) 

 225 000  45 758  45 758 Nuno Reis (179 242) 

 240 000  147 750  147 750 João Mário (92 250) 

 300 000  198 703  198 703 José Luis Lopes II (101 297) 

 800 000  46 886  46 886 Seejou King (753 114) 

 2 104 606 -  2 104 606 (5 610 394) -  7 715 000 Sub-Total:  

Total  7 715 000 - (5 610 394)  2 104 606 -  2 104 606  
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