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A. Relatório de Gestão 

 

1. Mensagem do Presidente 

 

O futebol português voltou a ser azul e branco, retomando uma 

«normalidade» com mais de duas décadas. Em 2005/06, o FC Porto 

conquistou o 21º título de Campeão e somou a 13ª Taça de Portugal, 

destacando a qualidade dos seus atletas, a força do Dragão e as 

características mais genuínas de um clube que jamais se cansará de ser 

o melhor. 

 

A marca FC Porto é um ícone de sucesso que continua a ser fortalecido 

em toda a sua abrangência. As exigências actuais acentuam a 

competitividade e requerem aptidão e dinamismo. O FC Porto desenhou 

um horizonte que mistura ambição e responsabilidade. Um horizonte 

que será inequivocamente azul e branco. 

 

O rumo traçado baseia-se numa equipa jovem, num grupo de atletas 

que inclui experiência e irreverência, talento e altruísmo. São estas as 

feições de um projecto de qualidade. O FC Porto está a crescer, mas já 

tem firmeza para os grandes palcos. A formação de atletas com a 

chancela do clube é um desafio imperativo. É o desígnio que assumimos 

com intransigência. 

 

Jorge Nuno Pinto da Costa 
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2. Órgãos Sociais 

 

Assembleia Geral 
Presidente - Fernando Arnaldo Sardoeira Pinto 
Secretário - Miguel Angelo Abreu Bismarck 
 
Conselho de Administração 
Presidente - Jorge Nuno Lima Pinto da Costa  
Adelino Sá e Melo Caldeira 
Fernando Soares Gomes da Silva 
Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 
Rui Miguel Duarte Alegre 
 
Conselho Fiscal 
Presidente - Domingos José Vieira de Matos  
Vogal – Deloitte & Associados, SROC SA, representada por Jorge Beja 
Neves 
Vogal - Joaquim Manuel Sousa Ribeiro 
Suplente – António Manuel Martins Amaral 
 
Secretário da Sociedade 
Daniel Lorenz Rodrigues Pereira 
Suplente : Urgel Ricardo Santos Brandão Horta Martins  
 
Conselho Consultivo 
Presidente – Alípio Dias  
Adolfo Roque  
Álvaro Pinto  
Álvaro Rola  
Américo Amorim  
António Gonçalves  
António Lobo Xavier  
Armando Pinho  
Artur Santos Silva  
Domingos Matos  
Fernando Pimenta 
Fernando Póvoas 
Ilídio Pinho  
Ilídio Pinto  
João Espregueira Mendes  
João Pinto 
Jorge Armindo 
Jorge Nuno Pinto da Costa 
Ludgero Marques  
Rui Moreira 
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3. Evolução dos Negócios da Sociedade 

 

A F.C.Porto – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação 

de informação de natureza económica e financeira, relativa ao exercício 

2005/6, período compreendido entre 1 de Julho de 2005 e 30 de Junho 

de 2006. Este documento foi elaborado de acordo com o quadro 

normativo vigente, nomeadamente o disposto no Código das Sociedades 

Comerciais, Código dos Valores Mobiliários e nos Regulamentos da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

 

Conforme estipulado no Regulamento do Parlamento Europeu, as 

sociedades com valores mobiliários admitidos em mercados 

regulamentados sediados na União Europeia devem utilizar nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas, as normas internacionais de 

contabilidade (IAS/IFRS) adoptadas no seio da União, para todos os 

exercícios financeiros com início em ou após 1 de Janeiro de 2005. 

 

No caso da F.C. Porto – Futebol, SAD, estas normas entraram em vigor 

no exercício 2005/6. As contas apresentadas em todos os trimestres 

bem como este relatório sobre as contas anuais, foram elaborados de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade. 



Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

 
Relatório e Contas Consolidado 2005/6 5 

 

 

O F.C.Porto tem dominado o futebol nacional nos últimos anos. Ao 

mesmo tempo afirmou-se como o maior representante do País 

desportivo na Europa e no Mundo. 

 

Campeões últimos 20 anos

1

12

2

5

Porto Benfica Sporting Boavista

 

A época 2005/6 demonstrou a força da renovação implementada com a 

emersão duma geração mais jovem, com muito talento, que já está a 

deixar a sua marca. 

 

Depois das vitórias conquistadas por todo o Mundo e duma época de 

transição vivida em 2004/5, esta temporada foi preparada tendo como 

principal objectivo a vitória na Liga Portuguesa, numa perspectiva de 

equilíbrio económico e financeiro. 

 

A liderança do plantel foi entregue a uma equipa técnica liderada por Co 

Adriaanse. O plantel da equipa, no período em análise, sofreu algumas 

mudanças, nomeadamente com a incorporação de novos jogadores 

entre os quais Alan, Helton, Jorginho, Lisandro López, Lucho Gonzalez, 

Marek Cech, Paulo Ribeiro, Sonkaya e Sokota. Rescindiram os contratos 

com a sociedade alguns jogadores, nomeadamente Marco Ferreira e 
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Jorge Costa, tendo sido acordado o empréstimo temporário dos 

jogadores Areias, Bruno Vale, Cláudio, Leandro, Leandro do Bonfim, Leo 

Lima, Maciel, Paulo Machado e Sandro, com a finalidade de reduzir os 

custos salariais com estes jogadores e ao mesmo tempo potenciar uma 

maior utilização desportiva destes activos da sociedade.  

 

Na janela de transferências de Janeiro, que decorreu entre 1 e 31 deste 

mês, a F.C.Porto – Futebol, SAD inscreveu o jogador Anderson, jovem 

internacional brasileiro, que foi considerado o melhor jogador do 

Campeonato do Mundo de Sub-17. Conseguiu ainda obter a cedência do 

jogador Adriano até ao fim da temporada 2005/6, garantindo uma opção 

de compra do seu passe. Foi celebrado o acordo de rescisão de contrato 

com o jogador Sandro, tendo-se procedido ainda ao empréstimo 

temporário do jogador Hélder Postiga.  

 

O F.C.Porto sagrou-se Campeão Nacional, garantindo a qualificação 

directa para a UEFA Champions League. 

 

 

Em paralelo às vitórias alcançadas, emergiram neste período um 

conjunto de atletas que seguramente permitirão alcançar muitas 

conquistas nos próximos anos. Estes valores constituem activos 

preciosos da sociedade e serão geridos como tal. 

 

No que respeita à situação económica e financeira da sociedade, o 

resultado consolidado obtido no exercício foi -30,5M€, muito longe 

daquilo que se ambicionava. Este resultado advém dum conjunto de 

razões mas sobretudo da opção estratégica de manter no plantel os 

seus mais valiosos activos, de forma a potenciar a sua rentabilização 

Superliga 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Classificação 1º 2º 1º 

Pontos 82 62 79 

Goal-Average 63 – 19 39-26 59-16 

Europa Vitória UCL 1/8F UCL 1ªF UCL 
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futura, através de vitórias, títulos e mais valias. Resulta também da 

constituição de uma provisão criada em virtude do incumprimento dos 

prazos de pagamento do recebimento dos créditos sobre o Dínamo de 

Moscovo. 

 

24,8

-1,1

-30,5

2003-2004 * 2004-2005 2005-2006

Resultado Líquido

* Valor obtido de acordo com o POC (Plano Oficial de Contabilidade)
 

 

O volume de negócios da sociedade foi de 52,7M€. Esta rubrica espelha 

o total de proveitos operacionais, incluindo as transacções com 

transferências de passes de jogadores. O decréscimo deste valor 

comparativamente a anos anteriores decorre de dois factores 

essencialmente: a eliminação da equipa na 1ª fase da UEFA Champions 

League e a realização de mais valias com transferências no valor de 5,2 

milhões de euros, muito aquém dos valores orçamentados e dos valores 

históricos registados nesta rubrica nos últimos anos. 

 

Nota: Bilheteira 12,5 

O volume de negócios gerado TV 6,9 

no presente exercício UEFA 6,4 

obtem-se da seguinte forma: Sponsors 10,5 

 Vendas 2,7 

 Transferências 6,5 

 Outros 7,2 

 Total 52,7 
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114,8

78,0

52,7

2003-2004 * 2004-2005 2005-2006

Volume de Negócios

* Valor obtido de acordo com o POC (Plano Oficial de Contabilidade)
 

 

As receitas associadas ao Ticketing ascenderam a 12,5 M€ e incluem a 

comercialização de lugares anuais, os bilhetes vendidos jogo a jogo e a 

parte das quotizações pagas pelos associados do F.C.Porto que são 

proveito da sociedade desportiva. 

 

As receitas televisivas atingiram os 6,9M€ e a parte mais significativa 

resulta do contrato de cedência de direitos televisivos dos jogos 

efectuados na Liga Portuguesa. 

 

A participação do F.C.Porto na UEFA Champions League saldou-se com a 

eliminação na 1ª fase da competição onde defrontou Inter de Milão, 

Artmedia Bratislava e Glasgow Rangers. O volume de negócios gerado 

por esta participação e excluindo as receitas de bilheteira destes jogos, 

ascendeu a 6,4M€. 

 

Os proveitos inerentes aos contratos de Sponsorship e publicidade foram 

de 10,5M€. Este valor inclui os acordos com os principais patrocinadores 

do F.C.Porto, Nike, PT, Revigrés e BES, mas também uma parcela que 

decorre do Project finance desenhado para possibilitar a construção do 

Estádio do Dragão.  
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Os resultados da gestão do negócio Corporate Hospitality, que de forma 

resumida, consiste na cedência de um conjunto de produtos e serviços 

destinados a empresas e que incluem os direitos de utilização de 

camarotes e lugares para empresas no Estádio do Dragão para assistir a 

jogos do F.C.Porto, são direccionados para a sociedade EuroAntas, 

detida pelo F.C.Porto (clube), que utiliza esta liquidez para fazer face ao 

serviço da dívida contraído para construir o estádio. O modelo está 

desenhado de tal forma que a F.C.Porto – Futebol, SAD, depois de 

honrados todos os compromissos decorrentes do Project finance, 

garante para si a distribuição do montante excedentário decorrente da 

gestão deste negócio. Neste exercício este montante foi de 2,1M€. 

 

As mais valias resultantes da venda dos direitos desportivos de 

jogadores têm representado uma parte substancial dos proveitos da 

F.C.Porto – Futebol, SAD e numa perspectiva mais ampla, de muitas 

sociedades deste sector de actividade que assim equilibram os seus 

resultados de exploração. No exercício 2005/6 os proveitos decorrentes 

desta actividade, ou seja, as mais valias líquidas que resultam de 

transferências (ao valor da venda têm que ser subtraídos os custos 

inerentes a cada negócio e o valor líquido contabilístico dos respectivos 

direitos desportivos) somaram 5,2M€ e incluem as transferências dos 

jogadores Diego e Nuno Valente. 

 

A estrutura de custos da sociedade assenta sobretudo nos custos com 

pessoal e nas amortizações de imobilizado incorpóreo que resultam dos 

contratos acordados com os jogadores e dos investimentos realizados na 

aquisição de direitos desportivos. O total dos Custos com Pessoal atingiu 

34,7M€, o que representa uma descida face a 2004/5 de 5,1M€.  
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89,1

76,4
78,6

2003-2004 * 2004-2005 2005-2006

Custos Operacionais

* Valor obtido de acordo com o POC (Plano Oficial de Contabilidade)

 

 

É importante verificar que os custos operacionais baixaram 12% em 2 

exercícios, ou seja, se compararmos 2003/4 com 2005/6. Este facto 

representa um corte de 10,5€ na estrutura de custos da sociedade. O 

orçamento da sociedade perspectiva aumentar o ritmo da diminuição 

nas despesas correntes, com especial incidência nos custos salariais e 

nas amortizações de imobilizado incorpóreo. 

 

Salários vs Proveitos Operacionais

37%

51%

66%

2003-2004 *

2004-2005

2005-2006

* Valor obtido de acordo com o POC (Plano Oficial de Contabilidade)

 



Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

 
Relatório e Contas Consolidado 2005/6 11 

 

 

O peso dos salários nos proveitos operacionais da sociedade foi no 

exercício em análise de 66% o que significa que esta percentagem dos 

proveitos gerados é aplicada no pagamento de salários. O aumento 

deste rácio permite a seguinte leitura: o volume de negócios gerado 

ficou abaixo de anos anteriores. Houve, não uma tendência para a 

redução dos custos com o pessoal, o que se verifica é que o ritmo da 

descida do volume de negócios tem sido mais acentuado. 

 

Passando à análise da situação patrimonial da sociedade, verificamos 

uma deterioração da estrutura de capitais próprios decorrentes dos 

resultados apresentados neste exercício.  

 

39,0 37,9

7,3

30-06-2004 30-06-2005 30-06-2006

Capital Próprio

 

 

Nesta análise não se deve ignorar o facto de que os activos imobilizados 

estão registados na contabilidade por valores significativamente abaixo 

dos respectivos valores de mercado. Este facto é evidente por exemplo, 

nos jogadores oriundos da formação do clube que têm um valor muito 

próximo de zero no activo mas que têm um evidente valor de mercado. 

 

O Conselho de Administração, observando os termos do Artigo 35º do 

Código das Sociedades Comerciais, tem intenção de convocar uma 
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Assembleia Geral Extraordinária, dentro dos prazos legais, para 

discussão e aprovação das propostas que vierem a ser apresentadas, as 

quais poderão passar pelas seguintes alternativas: 

 

• Redução do capital para cobertura dos resultados 

negativos acumulados; 

• Entradas dos accionistas que permitam manter, pelo 

menos, em dois terços a cobertura do capital; 

• A conjugação das duas alternativas. 

 

PortoComercial 

 
A PortoComercial é a empresa que explora a marca F.C.Porto 

desenvolvendo a componente comercial desta actividade nas suas várias 

áreas, nomeadamente, merchandising, sponsorship e licenciamento e é 

detida em 93,5% pela F.C.Porto – Futebol, SAD. 

 

(valores em milhões de euros) 

 FY03/04 FY04/05 FY05/06 

Volume Negócios 7,08 7,43 6,72 

Total Proveitos 7,15 7,55 6.99 

Total Custos 6,98 7,47 6.95 

Resultado Período +0,17 +0,08 0.03 

 

Por decisão do Conselho de Administração da PortoComercial, foi cedida 

a exploração comercial da marca F C Porto e de outras em devido tempo 

registadas, bem como a exploração das áreas de vendas de 

merchandising até agora sob a gestão da empresa. O negócio 

compreende um período de dez anos, com efeitos a partir do dia 1 de 

Abril de 2006, e envolve um valor mínimo garantido de 13,5 M€. Este 

facto teve efeitos imediatos nas áreas de merchandising e 

licenciamento, causando um impacto negativo no volume de negócios e 

total de proveitos. 
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As receitas de merchandising, no entanto, já na primeira metade do 

exercício, haviam sofrido alguma quebra resultante da estratégia 

seguida pela empresa de escoamento de stocks antigos. Posteriormente, 

a venda de todo esse stock à TBZ influenciou de forma negativa os 

resultados operacionais da empresa, uma vez que as existências foram 

vendidas por um valor abaixo do custo de aquisição. 

 

A PortoComercial, na época em análise, manteve a tendência de 

consolidação da carteira de clientes relacionados com a sponsorização. A 

taxa da ocupação do Estádio do Dragão, no que diz respeito aos 

conceitos de “Corporate Hospitality”, facturados pela EuroAntas, cresceu 

este ano, tendo provocado um acréscimo na ordem dos 11%, facto que 

fez aumentar as receitas da PortoComercial em igual proporção.  

 

O impacto da cedência da exploração comercial da marca F C Porto pode 

ser visto pela evolução do total de proveitos, que registou uma quebra 

durante o exercício em análise, apesar do aumento da taxa de ocupação 

dos conceitos “Corporate Hospitality”.  

 

Os custos da sociedade respeitaram, em 2005/6, uma configuração em 

tudo semelhante à dos anos anteriores. Realce apenas para um ligeiro 

reforço nos Custos com o Pessoal, resultante da inclusão de um novo 

administrador executivo, totalmente compensado pela quebra acentuada 

nos Fornecimentos e Serviços Externos, devido à diminuição dos custos 

de publicidade e, principalmente, pela não verificação no último 

trimestre de custos directamente relacionados com a exploração das 

lojas azuis. O resultado líquido foi, neste exercício, de aproximadamente 

30.600€. 

 

PortoEstádio 

 
A PortoEstádio é uma sociedade especialmente concebida e orientada 

para a gestão e exploração das infra-estruturas desportivas do grupo 

F.C. Porto, que incluem o Centro de Treinos e Formação Desportiva, o 
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Campo da Constituição e o Estádio do Dragão. Esta sociedade, detida na 

sua totalidade pela F.C.Porto – Futebol, SAD, obtém da exploração diária 

do moderno estádio uma grande percentagem no seu volume de 

negócios. Apesar da grande maioria das áreas de negócio, a serem 

exploradas por esta empresa, se encontrarem já em plena actividade, 

existem alguns espaços comerciais que ainda não estão a ser 

rentabilizados, pelo menos durante a totalidade do exercício económico 

em análise, como é o caso da Museu do FC Porto, Health-Club e Clínica. 

 

Apesar de se ter verificado uma ligeira descida no volume de negócios, a 

diminuição em maior escala do total de custos permitiu a obtenção do 

melhor resultado alguma vez obtido por esta sociedade. Este é um 

indicador claro da recuperação da empresa, que ainda tem potencial de 

expansão. 

 

A estrutura de proveitos da PortoEstádio tem como principal fatia a 

prestação de serviços em eventos, nomeadamente jogos de futebol. No 

entanto, cada vez mais as outras áreas de negócio vão ganhando 

preponderância na conta de exploração da sociedade, nomeadamente a 

cedência de espaços comerciais e publicitários e o parque de 

estacionamento. 

 

A estrutura de custos, que representa um total de 4,69M€, é composta 

na sua grande maioria por Fornecimentos e Serviços Externos, 

necessários para a realização de eventos no Estádio, mas também pelos 

Custos com o Pessoal, que permitem o funcionamento diário da 

sociedade e das infra-estruturas. 

 

 (valores em milhões de euros) 

 FY03/04 FY04/05 FY05/06 

Volume Negócios 3,41 5,00 4,62 

Total Proveitos 3,58 5,36 4,96 

Total Custos 3,56 5,63 4,69 

Resultado Período +0,03 -0,27 +0,24 
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Ainda neste exercício, verificou-se um aumento de capital na sociedade, 

através da incorporação de suprimento do accionista (a F.C.Porto – 

Futebol, SAD). Desta forma, pretendeu-se reforçar a estrutura de 

capitais da sociedade, cumprindo com o estipulado no art.35º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

 

PortoMultimédia 

 

A principal actividade da PortoMultimédia consiste na edição, produção e 

comercialização de conteúdos multimédia, gestão e exploração 

comercial de produtos e serviços do clube através de canais à distância, 

onde se incluem a Internet, Telefone e Telemóveis e a produção de 

publicações periódicas e não periódicas em formato digital. 

 

Esta sociedade detida directa e indirectamente em 70% pela F.C.Porto – 

Futebol, SAD, depois de ter consolidado as funcionalidades técnicas do 

site oficial, teve como objectivos estratégicos o aumento da oferta de 

serviços para sócios e adeptos. Neste contexto, para além de todos os 

serviços anteriormente disponibilizados via website, como sendo a 

comercialização dos produtos oficiais do F.C.Porto, o serviço de venda 

de bilhetes e quotas, a renovação, aquisição de lugares anuais e 

possibilidade de revenda e a comercialização do DragãoNET, tornaram-

se disponíveis novos serviços. Destes destacam-se a possibilidade de 

fazer downloads de imagens, sons e wallpapers através do Clube Móvel 

FCP, aceder ao futebolweb.pt, uma funcionalidade disponibilizada pela 

Sportinveste Multimédia que permite ver resumos de jogos, golos e os 

melhores momentos dos diversos jogos da liga. A Integração com os 

sistemas de gestão de associados do FCP permitiu ainda consolidar os 

serviços já existentes permitindo o registo em tempo real nas bases de 

dados e garantindo uma maior integridade dos dados e rapidez na sua 

actualização, bem como uma melhoria significativa nos tempos de 

respostas aos associados. 
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Nesta sequência de integração foi ainda disponibilizada a infra-estrutura 

técnica para a entrada em funcionamento de uma extranet para 

associados do F.C.Porto, que permitirá aceder, já na época desportiva 

2006/2007, às funcionalidades do novo conceito de sócio. 

 

Foi também criado, na área de adeptos, o conceito de “blog oficial FCP”, 

que permite a todos os simpatizantes e adeptos do Futebol Clube do 

Porto disponibilizar conteúdos oficiais associados ao clube nos seus 

Blogs de temática "portista". Ainda durante este exercício foram 

disponibilizados diversos sistemas de interacção com os sócios através 

de SMS de onde se destacam o sistema de votação para o melhor golo 

por sms, cujos candidatos são apresentados nos painéis electrónicos 

durante os jogos e o sistema de revenda de lugares anuais. 

 

(valores em milhões de euros) 

 FY03/04 FY04/05 FY05/06 

Volume Negócios 0,39 0,49 0,43 

Total Proveitos 0,39 0,50 0,43 

Total Custos 0,48 0,57 0,53 

Resultado Período -0,09 -0,07 -0,10 

 

No que diz respeito às Demonstrações Financeiras da PortoMultimédia, 

dever-se-á ter em atenção que as contas apresentadas reflectem 

sobretudo os movimentos contabilísticos inerentes à estruturação 

contratual da actividade da sociedade. A estrutura de proveitos, que 

representa um total de 0,43M€, reflecte a especialização no exercício do 

adiantamento recebido pela cedência à Sportinveste Multimédia, em 

regime de exclusividade e por um prazo de 10 anos, de um conjunto de 

direitos susceptíveis de comércio online. O resultado líquido foi, neste 

exercício, negativo de aproximadamente 100.000€. 
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4. Outros Factos Ocorridos Durante o Exercício 

 

• Renegociação do acordo de patrocínio com a Portugal Telecom, 

que agora se estende até 30 de Junho de 2011. Como 

consequência desta parceria comercial, a F.C.Porto – Futebol, 

SAD garante, nos próximos 6 anos, proveitos globais fixos de 

21,45 milhões de euros que poderão crescer em função da 

performance desportiva durante a vigência do contrato. 

 

• Contratualização com a empresa “Olivedesportos – Publicidade, 

Televisão e Media, SA", de um contrato de cedência, em regime 

de exclusividade, dos direitos de comunicação audiovisual, 

nacionais e internacionais, dos jogos do F.C.Porto disputados 

para a competição principal da Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional na qualidade de equipa visitada. Como contrapartida 

desta cedência, a F.C.Porto – Futebol, SAD garante, entre as 

épocas 2005/6 e 2008/9, proveitos globais de 32,25 milhões de 

euros. 

 

• No cumprimento das determinações da CMVM, a sociedade 

divulgou, em comunicado datado de 29 de Novembro de 2005, 

os principais impactos sobre a transição para as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), que pode ser 

consultado no site www.fcporto.pt e no anexo às Demonstrações 

Financeiras (nota 27). 

 

• A F.C.Porto – Futebol, SAD apresentou, a 22 de Janeiro de 2006, 

no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, uma contestação 

à acção para declaração de nulidade/anulação das deliberações 

tomadas na Assembleia Geral de accionistas da F.C.Porto – 

Futebol, SAD de 28 de Outubro de 2005, apresentada pelo Sr. 

Alexandre José da Silva Rodrigues Magalhães, não tendo 
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conhecimento de qualquer decisão do órgão competente quanto 

a este caso. 

 

• A F.C.Porto – Futebol, SAD, através da sua participada 

PortoComercial, celebrou um acordo para a cedência da 

exploração comercial da marca e das áreas comerciais do 

F.C.Porto, que vigorará até 30 de Junho de 2016. Como 

consequência desta parceria comercial, a PortoComercial 

receberá um valor indexado à performance comercial dos activos 

cedidos, garantindo uma receita mínima de 13,5 milhões de 

euros. 

 

• No âmbito da emissão de obrigações pela sociedade, procedeu-se 

ao pagamento dos juros do cupão n.º4 e 5 a 9 de Dezembro de 

2005 e 9 de Junho de 2006, respectivamente. O reembolso da 

operação ocorrerá a 9 de Dezembro de 2006, conforme foi 

definido no prospecto da oferta pública. 

 

 

5. Factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício 

 

• No mês de Julho de 2006 a F.C.Porto – Futebol, SAD vendeu, 

gerando mais valia, os direitos de inscrição desportiva do jogador 

Benny McCarthy ao Blackburn Rovers. 

 

• Conforme divulgado pela sociedade, o senhor Co Adriaanse 

apresentou a sua demissão do exercício das funções de treinador da 

equipa principal do F.C.Porto. Para esta função e em sua 

substituição, foi contratado o Professor Jesualdo Ferreira. 

 

• Decorreu entre 5 e 24 de Julho de 2006, o último período para o 

exercício dos direitos de subscrição de acções da sociedade, 

faculdade que era exclusiva para os detentores de warrants 

autónomos. 
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6. Perspectivas Futuras 

 

A prestação de contas deste período é marcado pela decisão estratégica 

de não transferência de alguns activos da sociedade com a finalidade de 

competir ao mais alto nível em 2006/7. Pensamos estarem reunidas 

todas as condições para que tal se verifique. 

 

O orçamento da sociedade para o exercício 2006/7 apresenta 

importantes reduções em várias rubricas de custos, nomeadamente nas 

despesas salariais e nos montantes de investimento a realizar. Ou seja, 

o maior investimento que foi feito nestes meses terá sido a decisão de 

manter no plantel os seus mais valiosos activos.  

 

Porto, 4 de Outubro de 2006 

 

O Conselho de Administração, 

 

________________________________ 

Jorge Nuno Lima Pinto da Costa 

 

 

________________________________ 

Adelino Sá e Melo Caldeira 

 

 

________________________________ 

Fernando Soares Gomes da Silva 

 

 

________________________________ 

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 

 

 

________________________________ 

Rui Miguel Duarte Alegre
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B. Demonstrações Financeiras Consolidadas e Anexos 

 
1. Balanços Consolidados em 30 de Junho de 2006 e 2005 

(montantes expressos em euros) 
 
 

IFRS IFRS POC
ACTIVO Notas 30.06.2006 30.06.2005 30.06.2005

ACTIVOS NÃO CORRENTES
Imobilizações corpóreas 6 3.203.671 3.670.278 3.625.520
Valor do plantel 7 51.036.500 62.081.816 47.180.640
Imobilizações incorpóreas 6 1.869.083 1.941.662 32.275.579
Investimentos 17 12.671 1.012.671 1.012.671
Clientes 8 - 11.690.731 11.900.000
Outros activos não correntes 8 14.963.937 14.963.937 -

Total de activos não correntes 71.085.862 95.361.095 95.994.410

ACTIVOS CORRENTES
Existências 46.797 1.569.461 1.569.461
Clientes 9 47.183.366 58.005.225 51.418.191
Outros activos correntes 9 11.190.858 13.209.000 12.735.386
Caixa e equivalentes de caixa 10 3.041.854 3.230.651 3.230.651

Total de activos correntes 61.462.875 76.014.337 68.953.689

TOTAL DO ACTIVO 132.548.737 171.375.432 164.948.099

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 12 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Prémios de emissão de acções 259.675 259.675 259.675
Reserva legal 15.944 15.944 15.944
Outras reservas 240.761 240.761 240.761
Resultados acumulados (37.738.677) (36.609.179) (34.594.945)
Resultado líquido do exercício atribuível aos accionistas da Empresa-Mãe (30.498.601) (1.129.497) (2.044.006)
Total do capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-Mãe 7.279.102 37.777.704 38.877.429

Interesses minoritários 13 66.426 89.777 89.668

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7.345.528 37.867.481 38.967.097

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE
Empréstimos bancários 14 16.846.351 15.499.257 15.499.257
Empréstimos obrigacionistas 14 - 11.322.610 11.500.000
Fornecedores 15 1.466.329 4.126.735 4.126.735
Outros passivos não correntes 16 4.556.544 8.977.373 -
Provisões - - -

Total de passivos não correntes 22.869.224 39.925.975 31.125.992

PASSIVO CORRENTE
Empréstimos bancários 14 39.424.953 32.393.858 24.689.519
Empréstimos obrigacionistas 14 11.448.679 - -
Fornecedores 15 20.994.747 36.552.291 36.552.291
Outros passivos correntes 16 30.465.606 24.635.827 33.613.200
Provisões - -

Total de passivos  correntes 102.333.985 93.581.976 94.855.010

TOTAL DO PASSIVO 125.203.209 133.507.951 125.981.002

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 132.548.737 171.375.432 164.948.099  
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2. Demonstrações Consolidadas de Resultados por Naturezas para 
os exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005 
(montantes expressos em euros) 

 
 

 
IFRS IFRS

Notas 30.06.2006 30.06.2005

Proveitos operacionais:

Vendas 2.694.208 3.400.046

Prestações de serviços 18 41.870.098 40.763.154

Outros proveitos operacionais 1.633.917 2.112.688

Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções de passes de jogadores 46.198.223 46.275.888

Custos operacionais:

Custo das vendas 2.082.807 2.197.808

Fornecimentos e serviços externos 12.999.602 11.804.195

Custos com o pessoal 19 34.677.773 39.752.840

Amortizações excluindo depreciações de passes de jogadores 6 828.210 775.474

Provisões e perdas por imparidade excluindo direitos de inscrição de jogadores 17 5.644.804 229.404

Outros custos operacionais 617.416 839.353

Custos operacionais excluindo custos com transacções de passes de jogadores 56.850.612 55.599.074

Resultados operacionais excluindo resultados com transacções de passes de jogadores (10.652.389) (9.323.186)

Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores 7 e 20 20.008.146 19.807.969

(Custos)/proveitos com transacções de passes de jogadores 20 4.772.088 30.727.001

(15.236.058) 10.919.032

Resultados operacionais (25.888.447) 1.595.846

Custos e perdas financeiras 21 3.946.717 3.365.724

Proveitos e ganhos financeiros 21 390.104 690.002

Resultados relativos a investimentos 17 (1.000.000) -

Resultados extraordinários - -

Resultado antes de impostos (30.445.060) (1.079.876)

Imposto sobre o rendimento do exercício 11 (76.892) (59.320)

Resultado depois de impostos (30.521.952) (1.139.196)

Resultados em operações em descontinuação - -

Resultado consolidado do exercício 23 (30.521.952) (1.139.196)

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe (30.498.601) (1.129.497)

Interesses minoritários 13 (23.351) (9.699)

Resultados por acção (2,03) (0,08)

Excluindo operações em descontinuação

Básico (2,03) (0,08)

Diluído (2,03) (0,08)

Das operações em descontinuação

Básico n.a. n.a.

Diluído n.a. n.a.
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3. Demonstrações Consolidadas das Alterações no Capital Próprio 
para os exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005 
(montantes expressos em euros) 

 
 
 
 

Atribuível aos Accionistas da Empresa-Mãe
Prémios de

Capital Acções emissão de Reserva Outras Resultados Resultado Interesses Total do
social Próprias acções legal reservas transitados líquido Total minoritários Capital próprio

Saldo em 1 de Julho de 2004 (POC) 75.000.000 - 259.675 15.944 240.761 (34.594.939) - 40.921.441 106.100 41.027.541
Ajustamentos de conversão para IFRS (efeito acumulado) - - - - - (2.014.234) - (2.014.234) (6.624) (2.020.858)

Saldo em 1 de Julho de 2004 reexpresso 75.000.000 - 259.675 15.944 240.761 (36.609.173) - 38.907.207 99.476 39.006.683
Variação nas reservas: -

Reserva legal - - - - - (6) - (6) - (6)
Outras reservas - - - - - - - - - -

Resultado consolidado líquido do exercício
findo em 30 de Junho de 2005 - - - - - - (1.129.497) (1.129.497) (9.699) (1.139.196)

Saldo em 30 de Junho de 2005 75.000.000 - 259.675 15.944 240.761 (36.609.179) (1.129.497) 37.777.704 89.777 37.867.481

Saldo em 1 de Julho de 2005 75.000.000 - 259.675 15.944 240.761 (36.609.179) (1.129.497) 37.777.704 89.777 37.867.481
Aplicação do resultado consolidado de 2004:

Transferência para reserva legal - - - - - - - - - -
Transferência para resultados transitados - - - - - (1.129.497) 1.129.497 - - -

Variação nas reservas - - - - -
Resultado consolidado líquido do exercício

findo em 30 de Junho de 2006 - - - - - (30.498.601) (30.498.601) (23.351) (30.521.952)

Saldo em 30 de Junho de 2006 75.000.000 - 259.675 15.944 240.761 (37.738.677) (30.498.601) 7.279.102 66.426 7.345.528
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4.Anexo às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2006 

 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. (“FCPorto, SAD”, “Sociedade” 
ou “Grupo”), com sede no Estádio do Dragão, Via F.C. Porto, Entrada 
Poente, Piso 3, 4350-451 Porto, foi constituída em 30 de Julho de 1997. 
A sua actividade principal consiste na participação na modalidade de 
futebol em competições desportivas de carácter profissional, promoção e 
organização de espectáculos desportivos. 
 
 
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas são como segue: 
 
 
2.1 BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos 
contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (Nota 4) 
ajustados de modo a reflectir os princípios de mensuração e 
reconhecimento das Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“International Financial Reporting Standards – IFRS” – anteriormente 
designadas “Normas Internacionais de Contabilidade – IAS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) em vigor em 1 
de Janeiro de 2005 tal como adoptadas pela União Europeia. 
 
A adopção dos IAS/IFRS na apresentação de demonstrações financeiras 
por parte do Grupo ocorre pela primeira vez em 2005, pelo que a data 
de transição dos princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal (“Plano Oficial de Contabilidade”) para esse normativo é 1 de 
Julho de 2004, tal como estabelecido pela IFRS 1 – “Adopção pela 
primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro”. Nos 
termos dessa norma, os efeitos reportados à data de transição para 
IFRS (1 de Julho de 2004) foram registados nas rubricas de capital 
próprio e estão descritos na Nota 27, na qual se explicitam igualmente 
os impactos da adopção deste normativo contabilístico nas 
demonstrações financeiras apresentadas em 30 de Junho de 2005. 
 
 
2.2 BASES DE CONSOLIDAÇÃO 
 
As bases de consolidação usadas pelo Grupo na preparação das suas 
demonstrações financeiras consolidadas, são as seguintes: 
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a) Investimentos financeiros em empresas do Grupo 
 

As participações financeiras em empresas nas quais o Grupo 
detenha, directa ou indirectamente, mais de 50% dos direitos de 
voto em Assembleia Geral de Accionistas ou detenha o poder de 
controlar as suas políticas financeiras e operacionais (definição de 
controlo utilizada pelo Grupo), são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas pelo método de consolidação integral. O 
capital próprio e o resultado líquido destas empresas correspondente 
à participação de terceiros nas mesmas, é apresentado 
separadamente no balanço consolidado e na demonstração de 
resultados consolidada nas rubricas “Interesses minoritários”. As 
empresas incluídas nas demonstrações financeiras pelo método de 
consolidação integral encontram-se detalhadas na Nota 4. 
 
Sempre que necessário, são efectuados ajustamentos às 
demonstrações financeiras das filiais para adequar as suas políticas 
contabilísticas às usadas pelo Grupo. Os saldos e transacções entre 
empresas do Grupo são eliminados no processo de consolidação.  
 
 

2.3 PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS 
 
Os principais critérios valorimétricos usados pelo Grupo na preparação 
das suas demonstrações financeiras consolidadas, são os seguintes: 
 
a) Imobilizações incorpóreas 

 
As imobilizações incorpóreas encontram-se registadas ao custo de 
aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade 
acumuladas. As imobilizações incorpóreas só são reconhecidas se for 
provável que delas advenham benefícios económicos futuros para o 
Grupo, sejam controláveis pelo Grupo e se possa medir 
razoavelmente o seu valor.  
 
As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, 
pelo método das quotas constantes em conformidade com o período 
de vida útil estimado. 
 

b) Valor do plantel 
 
O saldo da rubrica “Valor do plantel” inclui os custos associados à 
aquisição dos direitos de inscrição desportiva dos jogadores, 
incluindo encargos com serviços de intermediação e o prémio de 
assinatura do contrato pago aos atletas, nos termos do nº 4 do 
artigo 3º da Lei nº. 103/97 de 13 de Setembro. Caso se estime uma 
perda no valor de realização (“perda de imparidade”) destes direitos 
de inscrição desportiva de jogadores, o correspondente efeito é 
registado na demonstração dos resultados do exercício, na rubrica 
“Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores”. 
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Os encargos com a renovação dos contratos de trabalho desportivo 
celebrados com os atletas, são igualmente registados na rubrica 
“Valor do plantel”. 
 
Os montantes incluídos na rubrica “Valor do plantel” são amortizados 
em função da duração do contrato celebrado entre o atleta e a 
Sociedade, de acordo com a Lei nº103/97 de 13 de Setembro. 
 
Empréstimos de jogadores 
 
Os jogadores emprestados pela Sociedade a clubes terceiros, 
mantêm-se registados na rubrica de “valor do plantel” e continuam a 
ser amortizados de acordo com o número de anos do contrato. Caso 
se estime uma perda no valor de realização (“perda de imparidade”) 
dos direitos de inscrição desportiva de jogadores emprestados até ao 
término do respectivo período do contrato, é registado o 
correspondente efeito na demonstração dos resultados do exercício, 
na rubrica “Amortizações e perdas de imparidade com passes de 
jogadores”. 
 

c) Imobilizações corpóreas 
 
As imobilizações corpóreas adquiridas até 1 de Julho de 2004 (data 
de transição para IFRS), encontram-se registadas ao seu “deemed 
cost”, o qual corresponde ao custo de aquisição, deduzido das 
amortizações acumuladas e de perdas por imparidade. 
 
As imobilizações adquiridas após aquela data encontram-se 
registadas ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 
amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. 
 
As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, 
pelo método das quotas constantes em conformidade com o período 
de vida útil estimado para cada grupo de bens.  
 
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida 
útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melhorias 
significativas nos elementos das imobilizações corpóreas são 
registadas como custo no período em que são incorridas.  
 
As imobilizações em curso representam imobilizado ainda em fase de 
construção, encontrando-se registadas ao custo de aquisição 
deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estas imobilizações são 
amortizadas a partir do momento em que os activos subjacentes 
estejam concluídos ou em estado de uso. 
 
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate do 
imobilizado corpóreo são determinadas como a diferença entre o 
preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação 



Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

 
Relatório e Contas Consolidado 2005/6 26 

 

ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados nas 
rubricas “Outros proveitos operacionais” ou “Outros custos 
operacionais”. 
 

d) Locação financeira e aluguer de longa duração 
 
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação 
financeira bem como as correspondentes responsabilidades são 
contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, 
o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a 
correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros 
incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada 
conforme descrito na Nota 2.3.c), são registados como custos na 
demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 
 
As rendas de aluguer de longa duração referentes a bens adquiridos 
neste regime são reconhecidas como custo na demonstração dos 
resultados do exercício a que respeitam. 
 
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada 
em função da substância dos contratos em causa e não da sua 
forma. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são 
reconhecidas como custo na demonstração de resultados numa base 
linear durante o período do contrato de locação. 
 

e) Imparidade dos activos 
 
É efectuada uma avaliação de imparidade dos activos do Grupo à 
data de cada balanço e sempre que seja identificado um evento ou 
alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual 
o activo se encontra registado possa não ser recuperável.  
 
Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é 
superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por 
imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica 
“Provisões e perdas por imparidade excluindo direitos de inscrição de 
jogadores”.  
 
A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e 
do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se 
obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades 
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente 
atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos 
de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso 
continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A 
quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente. 
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A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos 
anteriores é registada quando se conclui que as perdas por 
imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou 
diminuíram. Esta análise é efectuada sempre que existam indícios 
que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha 
revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na 
demonstração dos resultados na rubrica “Outros proveitos 
operacionais”. Esta reversão da perda por imparidade é efectuada 
até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 
amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se 
tivesse registado em períodos anteriores. 
 

f) Encargos financeiros com empréstimos obtidos 
 
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são 
reconhecidos como custo na demonstração dos resultados do 
exercício de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 
 

g) Existências 
 
As mercadorias são valorizadas ao custo médio de aquisição, o qual 
é inferior ao respectivo valor de mercado. 
 
As empresas do Grupo procederam ao registo das correspondentes 
perdas por imparidade para reduzir, quando aplicável, as existências 
ao seu valor realizável líquido ou preço de mercado. 
 

h) Instrumentos financeiros 
 
i) Dívidas de terceiros 

 
As dívidas de terceiros que não vencem juros são registadas pelo 
seu valor nominal deduzido de eventuais perdas de imparidade 
para que as mesmas reflictam o seu valor presente realizável 
líquido. 
 

ii) Empréstimos 
 
Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal 
deduzido dos custos de transacção que sejam directamente 
atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros 
são calculados de acordo com a taxa de juro efectiva e 
contabilizados na demonstração dos resultados do exercício de 
acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 
 

iii) Contas a pagar 
 
As contas a pagar que não vencem juros são registadas pelo seu 
valor nominal.  
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iv) Passivos financeiros e Instrumentos de capital próprio 
 
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são 
classificados de acordo com a substância contratual da 
transacção. São considerados instrumentos de capital próprio os 
que evidenciam um interesse residual nos activos do Grupo após 
dedução dos passivos, sendo registados pelo valor recebido, 
líquido dos custos suportados com a sua emissão. 
 

v) Letras descontadas 
 
Os saldos a receber de clientes titulados por letras descontadas e 
não vencidas à data de cada balanço são reconhecidas no 
balanço até ao momento do recebimento das mesmas. 
 

vi) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e equivalentes de 
caixa” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, 
depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a 
menos de três meses, e que possam ser imediatamente 
mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 
 
Ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e 
equivalentes de caixa” compreende também os descobertos 
bancários incluídos na rubrica do passivo corrente “Empréstimos 
bancários”. 
 

i) Activos e passivos contingentes 
 
Os passivos contingentes são definidos pelo Grupo como (i) 
obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja 
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um 
ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o 
controlo da empresa ou (ii) obrigações presentes que surjam de 
acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não 
é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios 
económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da 
obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras do Grupo, sendo os mesmos objecto de divulgação, a 
menos que a possibilidade de uma saída de fundos afectando 
benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não 
são sequer objecto de divulgação. 
  
Os activos contingentes são possíveis activos que surgem de 
acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada 
pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob o controlo do Grupo.  
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Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras mas unicamente objecto de divulgação quando é 
provável a existência de um benefício económico futuro. 
 

j) Imposto sobre o rendimento  
 
O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos 
resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação e 
considera a tributação diferida. 
 
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos 
resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação de 
acordo com as regras fiscais em vigor. 
 
Os impostos diferidos são calculados com base no método da 
responsabilidade do balanço e reflectem as diferenças temporárias 
entre o montante dos activos e passivos para efeitos de reporte 
contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de tributação. 
Os impostos diferidos activos e passivos são calculados e 
anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação em vigor ou 
anunciadas para estarem em vigor à data expectável da reversão 
das diferenças temporárias. 
 
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente 
quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros 
suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam 
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças 
temporárias dedutíveis no período da sua reversão. No final de cada 
período é efectuada uma revisão desses impostos diferidos, sendo os 
mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização 
futura. 
 

k) Rédito e especialização dos exercícios 
 
O rédito proveniente de vendas apenas é reconhecido na 
demonstração dos resultados quando (i) são transferidos para o 
comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos 
activos, (ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão 
com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo 
dos activos vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente 
mensurada, (iv) seja provável que os benefícios económicos 
associados com as transacções fluam para o Grupo e (v) os custos 
incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser 
fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de 
impostos, descontos e outros custos, incluindo comissões, inerentes 
à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a 
receber. 
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Os proveitos decorrentes da actividade desportiva são reconhecidos 
na demonstração de resultados consolidada com referência à fase de 
acabamento da prestação de serviços à data do balanço: 
 
i) Alienação dos direitos de inscrição desportiva dos jogadores 

 
Os resultados provenientes da alienação dos direitos de inscrição 
desportiva de jogadores (“passe”) são registados em rubrica 
individualizada da demonstração dos resultados denominada 
“(Custos)/proveitos com transacções de passes de jogadores”, 
pelo montante total da transacção deduzido do valor líquido 
contabilístico do respectivo “passe” e de outras despesas 
incorridas, incluindo custos com serviços de intermediação. O 
reconhecimento do rédito é efectuado no período em que se 
considere estarem substancialmente transferidos os riscos e 
benefícios dos direitos económicos inerentes aos “passes” de 
jogadores. 
 

ii) Prémios de participação em competições europeias  
 
Os prémios fixos relativos à obtenção do direito de participação 
na UEFA Champions League são registados no exercício em que 
aquele direito de acesso é garantido, os quais são independentes 
da performance desportiva que se vier a verificar nessa 
competição. Os prémios variáveis em função da performance 
desportiva, são registados no exercício em que os jogos são 
realizados. 
 

iii) Proveitos diversos 
 
Os proveitos relativos a direitos de transmissões, publicidade e 
patrocínios são reconhecidos na demonstração dos resultados de 
acordo com o período de duração dos respectivos contratos. Os 
proveitos relativos aos jogos são registados no período em que 
estes se realizam. 

 
Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o 
princípio da especialização dos exercícios e de acordo com a taxa de 
juro efectiva aplicável. 
  
As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o 
princípio da especialização de exercícios pelo qual estas são 
reconhecidas à medida em que são geradas independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e 
despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e 
diferimentos incluídas nas rubricas “Outros activos correntes”, 
“Outros passivos correntes” e “Outros passivos não correntes”. 
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l) Saldos e transacções expressos em moeda estrangeira 
 
Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram 
convertidos para Euros utilizando as taxas de câmbio oficiais 
vigentes à data de balanço. As diferenças de câmbio, favoráveis e 
desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio 
em vigor na data das transacções e as vigentes na data das 
cobranças, pagamentos ou à data do balanço, foram registadas 
como proveitos e custos na demonstração dos resultados do 
exercício. 
 

m) Eventos subsequentes 
 
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem 
provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à 
data do balanço (“adjusting events”) são reflectidos nas 
demonstrações financeiras do Grupo. Os eventos após a data do 
balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a 
data do balanço (“non adjusting events”), quando materiais, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
 

n) Informação por segmentos 
 
Em cada exercício, são identificados os segmentos relatáveis 
aplicáveis ao Grupo mais adequados tendo em consideração as 
actividades desenvolvidas. 
 
A informação relativa ao rédito ao nível dos segmentos de negócio 
identificados é incluída na Nota 24. 
 
 

3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS E CORRECÇÃO DE ERROS 
 
Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas 
nem erros materiais relativos a exercícios anteriores. 
 
 
4. EMPRESAS FILIAIS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 
 
As empresas incluídas na consolidação pelo método integral, respectivas 
sedes, proporção do capital detido e actividade desenvolvida em 30 de 
Junho de 2006 e 2005 são as seguintes: 
 

Denominação social Sede social 
Percentagem 
capital detido 

Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. Porto Empresa mãe 

PortoComercial, S.A. Porto 93,5% 

FCPortoMultimédia, S.A. Porto 70% 

PortoEstádio, S.A. Porto 100% 



Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

 
Relatório e Contas Consolidado 2005/6 32 

 

 
Estas filiais foram incluídas na consolidação do Grupo pelo método de 
consolidação integral, conforme indicado na Nota 2.2.a). 
 
 
5. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 
 
Durante o exercício findo em 30 de Junho de 2006 não ocorreram 
alterações no perímetro de consolidação. 
 
 
6. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E INCORPÓREAS 
 
Durante os exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005, o 
movimento ocorrido no valor das imobilizações corpóreas e incorpóreas, 
bem como nas respectivas amortizações e perdas por imparidade 
acumuladas, foi o seguinte: 
 
 

Imobilizações corpóreas

30-06-2005
Edifícios e Outras

outras Equipamento Equipamento Equipamento imobilizações Imobilizações
construções básico de transporte administrativo corpóreas em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial (01-07-2004) 91.882 1.188.582 2.092.408 1.128.864 1.082.034 22.222 500.935 6.106.927
   Ajustamentos de conversão para IFRS - - (175.691) - (32.464) - - (208.155)
Saldo inicial reexpresso (01-07-2004) 91.882 1.188.582 1.916.717 1.128.864 1.049.570 22.222 500.935 5.898.772
Adições - 41.489 188.537 679.541 147.099 3.814 83.491 1.143.971
Alienações (91.882) (477.776) (10.511) (56.212) - - - (636.381)
Abates - - (120.453) (71.814) (391.559) - - (583.826)
Transferências - - 348.596 - 139.439 - (488.035) -
Saldo final (30-06-2005) - 752.295 2.322.886 1.680.379 944.549 26.036 96.391 5.822.536

Amortizações e perdas de
imparidade acumuladas:
Saldo inicial (01-07-2004) - 97.455 584.608 739.291 773.572 8.333 - 2.203.259
   Ajustamentos de conversão para IFRS - - (141.725) - (25.054) - - (166.779)
Saldo inicial reexpresso (01-07-2004) - 97.455 442.883 739.291 748.518 8.333 - 2.036.480
Amortização do exercício - 82.234 235.310 303.337 76.690 2.972 - 700.543
Perdas de imparidade do exercício - - - - - - - -
Alienações - (78.098) (8.671) (56.212) - - - (142.981)
Transferências - - - - - - - -
Abates - - (110.804) (29.922) (301.058) - - (441.784)
Saldo final (30-06-2005) - 101.591 558.718 956.494 524.150 11.305 - 2.152.258

Valor líquido - 650.704 1.764.168 723.885 420.399 14.731 96.391 3.670.278
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30-06-2006
Edifícios e Outras

outras Equipamento Equipamento Equipamento imobilizações Imobilizações
construções básico de transporte administrativo corpóreas em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial (30-06-2005) - 752.295 2.322.886 1.680.379 944.549 26.036 97.391 5.823.536
Adições - 9.172 105.789 184.415 115.189 - 2.100 416.665
Alienações - - - (199.962) - - - (199.962)
Abates - - (171.511) (43.644) (297.288) (22.220) - (534.663)
Transferências - - - - - - (97.391) (97.391)
Saldo final (30-06-2006) - 761.467 2.257.164 1.621.188 762.450 3.816 2.100 5.408.185

Amortizações e perdas de
imparidade acumuladas:
Saldo inicial (30-06-2005) - 101.591 558.718 956.494 524.150 11.305 - 2.152.258
Amortização do exercício - 73.523 273.989 298.561 105.112 1.638 - 752.823
Perdas de imparidade do exercício - - - - - - - -
Alienações - - - (199.962) - - - (199.962)
Transferências - - - - - - - -
Abates - - (171.462) (43.644) (272.292) (13.207) - (500.605)
Saldo final (30-06-2006) - 175.114 661.245 1.011.449 356.970 (264) - 2.204.514

Valor líquido - 586.353 1.595.919 609.739 405.480 4.080 2.100 3.203.671  

 
 

Despesas de Propriedade
instalação industrial Outros Total

Activo Bruto:
Saldo inicial (01-07-2004) 2.999.401 2.322.802 24.693.608 30.015.811
   Ajustamentos de conversão para IFRS (2.999.401) (8.380) (24.689.336) (27.697.117)
Saldo inicial reexpresso (01-07-2004) - 2.314.422 4.272 2.318.694
Adições - 10.396 - 10.396
Transferências - - - -
Alienações e abates - - - -
Saldo final (30-06-2005) - 2.324.818 4.272 2.329.090

Amortizações e perdas de
imparidade acumuladas:

Saldo inicial (01-07-2004) 2.050.546 358.117 - 2.408.663
   Ajustamentos de conversão para IFRS (2.050.546) (47.350) 1.730 (2.096.166)
Saldo inicial reexpresso (01-07-2004) - 310.767 1.730 312.497
Amortização do exercício - 74.085 846 74.931
Perdas de imparidade do exercício - - - -
Alienações e abates - - - -
Saldo final (30-06-2005) - 384.852 2.576 387.428

Valor líquido - 1.939.966 1.696 1.941.662

Imobilizações incorpóreas

30-06-2005

 
 

Despesas de Propriedade
instalação industrial Outros Total

Activo Bruto:
Saldo inicial (30-06-2005) - 2.324.818 4.272 2.329.090
Adições - 2.805 3 2.808
Transferências - - - -
Alienações e abates - - - -
Saldo final (30-06-2006) - 2.327.623 4.275 2.331.898

Amortizações e perdas de
imparidade acumuladas:

Saldo inicial (30-06-2005) - 384.852 2.576 387.428
Amortização do exercício - 74.540 847 75.387
Perdas de imparidade do exercício - - - -
Alienações e abates - - - -
Saldo final (30-06-2006) - 459.392 3.423 462.815

Valor líquido - 1.868.231 852 1.869.083

30-06-2006
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O valor registado na rubrica de propriedade industrial respeita ao direito 
de utilização da marca FCP por um período de 99 anos, a ser amortizado 
naquele período. 
 
 
7. VALOR DO PLANTEL 
 
Durante os exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005, o 
movimento ocorrido na rubrica “Valor do plantel” bem como nas 
respectivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o 
seguinte: 
 

Valor do plantel

30-06-2006 30-06-2005

Valor Bruto:

Saldo inicial 90.148.508 67.497.904

   Ajustamentos de conversão para IFRS - 9.729.671

Saldo inicial reexpresso 90.148.508 77.227.575

Aquisições 17.015.992 67.377.410

Alienações (13.553.108) (27.349.461)

Abates (9.221.947) (27.107.016)

Saldo final 84.389.445 90.148.508

Amortizações e perdas de

imparidade acumuladas:

Saldo inicial 28.066.693 40.502.365

   Ajustamentos de conversão para IFRS - 5.009.315

Saldo inicial reexpresso 28.066.693 45.511.680

Amortização do exercício 18.698.797 18.138.522

Perdas de imparidade no exercício 1.309.349 -

Alienações (5.500.017) (9.943.947)

Abates (9.221.877) (25.639.563)

Saldo final 33.352.945 28.066.692

Valor líquido 51.036.500 62.081.816

 
 
Em 30 de Junho de 2006, no valor líquido global do plantel estão 
inseridos os seguintes elementos que representam 49% desse valor, a 
saber: 
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Fim do
Jogador % “Passe” contrato

Quaresma 91% Jun-09
Hélder Postiga 100% Jun-09
Ibson 100% Jun-09
Lisandro Lopez 50% Jun-09
Lucho Gonzalez 50% Jun-10
Anderson 65% Jun-10  

 
 
Ainda com referência a 30 de Junho de 2006, os encargos com 
aquisições feitas no exercício findo (incluindo o valor dos respectivos 
passes e outros encargos com a aquisição) atingiram o montante global 
de 17.015.922 Euros, no qual se inclui a aquisição de 65% do “passe” 
do Anderson, cujo encargo global atingiu, aproximadamente, 45% 
daquele valor. Os “passes” dos jogadores João Paulo, Lizando Lopez, 
Marek Cech, Adriano, Diogo Valente e Sonkaya, representam 49% 
daquele montante. 
 
As alienações no exercício geraram mais valias, líquidas de custos de 
intermediação, de aproximadamente 5.200.000 Euros e respeitam 
essencialmente aos jogadores Diego e Nuno Valente (Nota 20). 
 
First Portuguese Football Players Fund 
 
Em Novembro de 2003 a Sociedade celebrou com a First Portuguese 
Football Players Fund, S.A. (“Fundo”), um contrato de associação de 
interesses económicos que consubstancia uma parceria estratégica de 
investimento em direitos desportivos e direitos de imagem de jogadores 
de futebol (“jogadores alvo”), resultando na partilha dos riscos inerentes 
às aquisições e transferências de jogadores e das mais valias obtidas na 
proporção do investimento realizado. 
 
Dos mecanismos contratuais estabelecidos destacam-se:  
 
- A determinação de um período de garantia durante o qual o jogador 

alvo não pode ser transferido para um outro clube sem o acordo 
expresso da Sociedade e do Fundo; 

 
- A determinação de um valor a partir do qual, findo o período de 

garantia, a FCP, SAD e o Fundo poderão negociar a cedência dos 
direitos desportivos do jogador alvo, mantendo a FCP, SAD o direito 
de preferência na aquisição dos direitos do Fundo; 

 
- A determinação de que o Fundo poderá transaccionar os direitos 

desportivos do jogador alvo, por um montante igual ou superior ao 
valor de referência acordado, na segunda metade do penúltimo ano 
de vigência do contrato de trabalho desportivo do jogador, mantendo 
a FCP, SAD o direito de preferência na aquisição dos direitos do 
Fundo; e 
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- A determinação de uma remuneração do investimento a receber pelo 

Fundo como contrapartida pela utilização desportiva do jogador alvo 
pela FCP, SAD e que varia na relação inversa da maior projecção e 
valorização dos jogadores alvo em função da competição europeia 
que estiverem a disputar. 

 
No contrato celebrado, não está estipulada a obrigação da FCP, SAD 
readquirir ao Fundo a parte da participação alienada nos direitos 
desportivos dos jogadores alvo. Adicionalmente, estão definidas 
obrigações para a FCP, SAD, associadas, em substância, à garantia de 
cumprimento de responsabilidades relacionadas com a utilização dos 
jogadores alvo. 
 
A 30 de Junho de 2006, o “investimento” do Fundo respeita aos “passes” 
de nove jogadores. 
 
 
8. CLIENTES E OUTROS ACTIVOS NÃO CORRENTES 
 

Clientes 
 

O detalhe dos saldos não correntes de clientes em 30 de Junho de 
2006 e 2005, é o seguinte: 

 
30.06.06 30.06.05

Clientes - vendas de jogadores:
   Valor nominal - 11.900.000
   Rédito de juros - (209.269)

- 11.690.731
Perdas de imparidade acumuladas - -

- 11.690.731
 

 
Outros activos não correntes 
 
O saldo da rubrica de “outros activos não correntes” respeita à 
aquisição do direito de utilização semi-exclusiva do “Estádio do 
Dragão” por um período de 15 anos conforme mencionado na Nota 
25. 
 
 

9. CLIENTES E OUTROS ACTIVOS CORRENTES 
 

Clientes 
 

O detalhe dos saldos correntes de clientes em 30 de Junho de 2006 
e 2005, é o seguinte: 
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30.06.06 30.06.05
Clientes - conta corrente:
   Vendas de jogadores 24.227.638 41.783.382
   Operações correntes 11.285.103 8.517.415

35.512.741 50.300.797
Clientes - títulos a receber (Nota 14) 17.005.625 7.704.428
Clientes de cobrança duvidosa 1.226.715 1.117.305

53.745.081 59.122.530
Perdas de imparidade acumuladas (Nota 17) 6.561.715 1.117.305

47.183.366 58.005.225
 

 
 
Em 30 de Junho de 2006, o saldo da rubrica de “Clientes – conta 
corrente – vendas de jogadores” inclui essencialmente: 14.100.000 
Euros a receber do Dínamo de Moscovo, 5.000.000 Euros a receber 
do Chelsea F.C. e 4.000.000 Euros a receber do Werder Bremen. Do 
montante a receber do Dínamo de Moscovo, já se encontram 
vencidos 5.350.000 Euros e que face ao não cumprimento dos 
respectivos prazos de pagamento, a FCPorto, SAD já apresentou a 
respectiva queixa junto da FIFA. O Dínamo de Moscovo, em resposta 
à FIFA, confirmou a existência da dívida e solicitou um prazo até ao 
fim de Novembro. Face ao atraso verificado e obedecendo ao 
princípio da prudência, foi constituída uma provisão de 5.350.000 
Euros. 
 
O saldo da rubrica de “Clientes – conta corrente – operações 
correntes” inclui saldos resultantes de operações diversas, com 
destaque para o montante a receber do Futebol Clube do Porto 
(5.558.402 Euros – Nota 22).  
 
A rubrica de “Clientes – títulos a receber” inclui saldos a receber 
titulados por letras, das quais 15.190.936 Euros correspondem a 
letras descontas e não vencidas à data do balanço (Nota 14). Uma 
parte significativa destas letras, corresponde a recebimentos 
resultantes da alienação de direitos de transmissões.  
 
Outros activos correntes 
 
O detalhe dos saldos da rubrica de outros activos correntes em 30 de 
Junho de 2006 e 2005, é o seguinte: 
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30.06.06 30.06.05

Estado e outros entes públicos 1.355.393 4.688.630
Outros devedores 790.017 1.821.378

2.145.410 6.510.008
Acréscimo de proveitos:
   Prémio de participação na Liga dos Campeões 4.400.000 3.575.375
   "Lugares Euroantas" (Nota 25) 3.800.210 2.421.708
   Outros acréscimos de proveitos 231.921 308.728

8.432.131 6.305.811
Custos diferidos:
   Seguros 192.000 93.598
   Outros custos diferidos 421.317 299.583

613.317 393.181

Perdas de imparidade acumuladas - -
11.190.858 13.209.000

 
 
 
10. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Em 30 de Junho de 2006 e 2005, o detalhe de “Caixa e equivalentes de 
caixa” era o seguinte: 
 

30.06.06 30.06.05

Numerário 232.688 13.133
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 2.809.166 3.217.518
Aplicações de tesouraria - -
Caixa e equivalentes de caixa 3.041.854 3.230.651
Descobertos bancários (Nota 14) (567.910) (2.001.597)

2.473.944 1.229.054
 

 
 
11. IMPOSTOS 
 
O Grupo não registou nas suas demonstrações financeiras impostos 
diferidos, por não existirem diferenças temporais materialmente 
relevantes entre o reconhecimento de despesas e receitas para fins 
contabilísticos e de tributação, excepto para os activos por impostos 
diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis e a provisões não 
aceites fiscalmente que, numa base de prudência, não foram registados. 
 
Em 30 de Junho de 2006 os prejuízos e reportáveis e as provisões não 
aceites fiscalmente ascendiam a aproximadamente 69.668.000 Euros e 
5.350.000 Euros, respectivamente. Os prejuízos fiscais vencem-se como 
segue: 
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Montante Caducidade
Gerados no exercício findo em:

30 de Junho de 2002 21.749.789 30 de Junho de 2008
30 de Junho de 2003 19.819.113 30 de Junho de 2009
30 de Junho de 2004 88.959 30 de Junho de 2010
30 de Junho de 2005 2.001.435 30 de Junho de 2011
30 de Junho de 2006 26.008.905 30 de Junho de 2012

69.668.201
 

 
A reconciliação do resultado antes de imposto com o imposto do 
exercício é como segue: 
 

30.06.06 30.06.05

Resultado antes de impostos (30.445.060) (1.079.876)

Impacto em resultados da aplicação dos IFRS (586.076) (921.242)

Resultado base para cálculo de imposto (31.031.136) (2.001.118)

A acrescer:

Reintegrações e amortizações não aceites como custos 108.477 110.967

Mais valias fiscais 3.404.355 30.064.608

Ajust. val activos não dedutiveis ou para além dos limites legais 5.454.857 94.972

Outros 13.597 352.744

A deduzir:

Mais valias contabilísticas (3.564.761) (30.358.729)

Reversão de ajustamentos de valores activos tributados (76.458) -

Outros - (94.463)

Resultado tributável (25.691.070) (1.831.019)

Taxa de imposto 27,50% 27,50%

Imposto calculado 32.248 14.266

Tributação autónoma 44.644 45.054

Imposto sobre o rendimento do exercício 76.892 59.320
 

 
 
12. CAPITAL SOCIAL 
 
Em 30 de Junho de 2006, o capital social da Sociedade encontrava-se 
totalmente subscrito e realizado e era composto por 15.000.000 acções 
nominativas de 5 Euros cada. 
 
Em 30 de Junho de 2006 as seguintes pessoas colectivas detinham uma 
participação no capital subscrito de, pelo menos, 20%: 
 
- Futebol Clube do Porto – 40% 
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As demonstrações financeiras individuais da Futebol Clube do Porto – 
Futebol, SAD apresentam em 30 de Junho de 2006 um capital próprio 
inferior a metade do capital social da Sociedade, pelo que são aplicáveis 
as disposições do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais. 
Conforme mencionado no Relatório de Gestão, o Conselho de 
Administração tem intenção de convocar uma Assembleia Geral 
Extraordinária, dentro dos prazos legais, para discussão e aprovação das 
propostas que vierem a ser apresentadas, as quais poderão passar pelas 
seguintes alternativas: 
 
• Redução do capital para cobertura dos resultados negativos 

acumulados; 
• Entradas dos accionistas que permitam manter, pelo menos, em dois 

terços a cobertura do capital; 
• A conjugação das duas alternativas 
 
 
13. INTERESSES MINORITÁRIOS 
 
Os movimentos ocorridos nesta rubrica durante os exercícios findos em 
30 de Junho de 2006 e 2005, são como segue: 
 
 
Saldo inicial em 1 de Julho de 2004 99.476
Resultado do exercício atribuível aos interesses minoritários (9.699)
Saldo final em 30 de Junho de 2005 89.777

Saldo inicial em 1 de Julho de 2005 89.777
Resultado do exercício atribuível aos interesses minoritários (23.351)
Saldo final em 30 de Junho de 2006 66.426

 
 
 
14. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E OUTROS EMPRÉSTIMOS 
 
Em 30 de Junho de 2006 e 2005, o detalhe das rubricas “Empréstimos 
bancários” e “Empréstimos obrigacionistas” é como segue: 
 

Natureza Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários 11.503.934 15.499.257 11.503.934 15.499.257
Contas caucionadas 11.183.988 - 11.183.988 -
Letras descontadas 7.704.339 - 7.704.339 -
Descobertos bancários 2.001.597 - 2.001.597 -

32.393.858 15.499.257 32.393.858 15.499.257

Empréstimo obrigacionista - 11.322.610 - 11.500.000

32.393.858 26.821.867 32.393.858 26.999.257

30.06.05
Custo amortizado Valor nominal
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Natureza Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários 21.182.118 16.846.351 21.182.118 16.846.351
Contas caucionadas 2.483.989 - 2.483.989 -
Letras descontadas 15.190.936 - 15.190.936 -
Descobertos bancários 567.910 - 567.910 -

39.424.953 16.846.351 39.424.953 16.846.351

Empréstimo obrigacionista 11.448.679 - 11.500.000 -

50.873.632 16.846.351 50.924.953 16.846.351

Custo amortizado Valor nominal
30.06.06

 
 
Em 30 de Junho de 2006, o valor nominal em dívida destes 
empréstimos, registado no passivo não corrente, é reembolsável como 
segue: 
 

30.06.06

2007/2008 5.332.117
2008/2009 4.932.117
Seguintes 6.582.117

16.846.351
 

 
O valor nominal apresentado corresponde ao saldo em dívida. O custo 
amortizado corresponde ao valor nominal da dívida deduzido dos custos 
associados à estrutura de financiamento. 
 
Dos empréstimos classificados no passivo em 30 de Junho de 2006 e 
2005, destaque para:  
 
i) Em Dezembro de 2003 foi concluída a Oferta Pública de Subscrição 

de 2.300.000 obrigações representativas do empréstimo 
obrigacionista “F.C.Porto – Futebol, SAD”, no montante global de 
11.500.000 Euros. Os juros das obrigações vencem-se semestral e 
postecipadamente, com pagamento a 9 de Junho e 9 de Dezembro 
de cada ano de vida das obrigações, tendo ocorrido o primeiro 
pagamento a 9 de Junho de 2004. A taxa de juro das obrigações é 
fixa e igual a 5,35 % ao ano, e os juros são calculados tendo por 
base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias. O empréstimo 
tem a duração de três anos, sendo o reembolso efectuado ao valor 
nominal, de uma só vez, em 9 de Dezembro de 2006; 
 

ii) Em 30 de Junho de 2006, a rubrica de empréstimos bancários inclui 
o montante de 13.128.468 Euros, dos quais 9.846.351 Euros com 
vencimento no médio e longo prazo, relativo a contrato de abertura 
de crédito celebrado em 20 de Fevereiro de 2003, no montante 
global de 23.201.305 Euros. Este empréstimo vence juros semestrais 
à taxa Euribor acrescida de um spread e é reembolsável em 6 
prestações anuais até Agosto de 2009. Este empréstimo tem como 
garantia prestada a restrição de contas bancárias específicas para 
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movimentação dos montantes referentes a bilhetes de época, 
bilheteira e quotas FCP; 
 

iii) Em 30 de Junho de 2006, a rubrica de empréstimos bancários inclui 
o montante de 7.950.000 Euros, dos quais 6.450.000 Euros com 
vencimento no médio e longo prazo, relativo a contrato de abertura 
de crédito celebrado em Fevereiro de 2006, no montante global de 
7.950.000 Euros. Este empréstimo vence juros mensais à taxa de 
5,2% e é reembolsável em prestações semestrais até Janeiro de 
2011. Este empréstimo tem como garantia prestada os montantes a 
receber da Portugal Telecom relativamente ao contrato plurianual de 
publicidade celebrado com esta entidade; e 
 

iv) Os restantes empréstimos têm essencialmente vencimento no curto 
prazo e têm as seguintes garantias prestadas: empréstimo de 
3.550.000 Euros tendo como garantia o “passe” de jogadores; 
empréstimo de 4.400.000 Euros tendo como garantias as receitas da 
UEFA Champions League 2006/2007 – Nota 14; empréstimos de 
9.000.000 Euros tendo como garantias os valores a receber 
decorrentes das cedências definitivas de “passes” de jogadores. 
 
 

15. FORNECEDORES 
 
Em 30 de Junho de 2006 e 2005 os saldos correntes de fornecedores 
podem ser detalhados como segue: 
 

30.06.06 30.06.05

Fornecedores, conta corrente 3.737.536 3.348.247
Fornecedores - facturas em recepção e conferência 4.321 35.743
Fornecedores - títulos a pagar 171.439 587.624
Fornecedores de imobilizado:
   Transacções com "passes" de jogadores 16.694.419 31.619.941
   Outros 387.032 960.736

20.994.747 36.552.291
 

 
Em 30 de Junho de 2006, os principais saldos incluídos na rubrica 
“Fornecedores de imobilizado – Transacções com passes de jogadores” 
respeita a: valor a pagar respeitantes ao jogador Thiago, posteriormente 
alienado ao Dínamo de Moscovo, valor a pagar à União de Leiria 
resultante da aquisição de diversos jogadores; valor devido ao Marítimo 
relativo à aquisição dos jogadores Alan e Leo Lima; e valor a pagar ao 
Tottenham relativo à aquisição do jogador Hélder Postiga.  
 
O saldo da rubrica de “Fornecedores” no passivo não corrente em 30 de 
Junho de 2006, inclui o montante de 1.200.000 Euros, com vencimento 
superior a um ano e relativo a aquisição dos direitos de inscrição 
desportiva de um atleta.  
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16. OUTROS PASSIVOS CORRENTES E NÃO CORRENTES 
 
Em 30 de Junho de 2006 e 2005 as rubricas “Outros passivos não 
correntes” e “Outros passivos correntes” podem ser detalhadas como 
segue: 
 

30.06.06 30.06.05
Outros passivos não correntes
   Acréscimo de custos:
        Aquisição/renovações de jogadores, pendentes de facturação 2.885.640 6.328.154
   Proveitos diferidos:
        Publicidade 1.670.904 2.649.219

4.556.544 8.977.373

Outros passivos correntes

   Estado e outros entes públicos 1.491.577 1.989.996
   Outros credores 4.306.220 5.823.082

5.797.797 7.813.078
   Acréscimos de custos:
        Seguros a liquidar 83.308 112.729
        Remunerações a liquidar 478.254 581.671
        Juros a liquidar 582.395 808.583
        Custos associados a alienação de jogadores - 802.715

        Aquisição/renovações de jogadores, pendentes de facturação 6.079.977 7.273.915
        Prémios de competições pendentes de processamento (Nota 19) 4.526.577
        Custos com rescisões pendentes de processamento 500.003 662.334
        Outros acréscimos de custos 2.454.779 2.836.081

14.705.293 13.078.028
   Proveitos diferidos:
        Direitos de transmissões 175.000 1.916.867
        Reservas de lugares cativos 929.722 1.156.261
        Publicidade 8.397.322 170.793
        Outros proveitos diferidos 460.472 500.800

9.962.516 3.744.721

30.465.606 24.635.827  
 
A rubrica “Aquisições/renovações de jogadores, pendentes de 
facturação” inclui os compromissos assumidos na data de 
aquisições/renovações de “passes” de jogadores e pendentes de 
facturação à data de balanço. Inclui, nomeadamente, os montantes 
relativos à aquisição do passe do Sokota, Adriano, Vitor Baía, Quaresma 
e Postiga. Na classificação do saldo como não correntes, foram 
consideradas as datas acordadas de facturação e respeitam 
essencialmente a prémios de assinatura de contrato e valor de aquisição 
do “passe”. 
 
Em 30 de Junho de 2006, o saldo da rubrica de “Outros acréscimos de 
custos” inclui o montante de 2.030.479 Euros (2.809.229 Euros em 30 
de Junho de 2005) relativo ao mecanismo de solidariedade contemplado 
no regulamento da FIFA e associado à alienação de direitos de inscrição 
desportiva de jogadores. 
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17. PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS 
 
O movimento ocorrido nas perdas por imparidade acumuladas durante 
os exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005, foi como segue: 
 

Saldo Saldo

inicial final

Rubricas 30.06.04 Reforço Utilização Redução 30.06.05

Perdas de imparidade acumuladas em existências 25.000 44.548 (7.955) - 61.593

Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber 998.709 184.856 (56.260) (10.000) 1.117.305

Perdas de imparidade acumuladas em investimentos - - - - -

1.023.709 229.404 (64.215) (10.000) 1.178.898

Saldo Saldo

inicial final

Rubricas 30.06.05 Reforço Utilização Redução 30.06.06

Perdas de imparidade acumuladas em existências 61.593 122.388 (183.981) - -

Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber 1.117.305 5.522.416 (10.412) (67.594) 6.561.715

Perdas de imparidade acumuladas em investimentos - 1.000.000 - - 1.000.000

1.178.898 6.644.804 (194.393) (67.594) 7.561.715
 

 
 
O reforço das perdas de imparidade acumuladas em contas a receber 
efectuado no exercício findo 30 de Junho de 2006 inclui o montante de 
5.350.000 relativo ao Dínamo de Moscovo (Nota 9). 
 
 
18. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 
Os saldos de prestações de serviços relativos aos exercícios findos em 
30 de Junho de 2006 e 2005, pode ser detalhado como segue: 
 

30.06.06 30.06.05

Receitas desportivas 19.277.486 21.694.450
Publicidade 9.813.256 7.348.200
Direitos de transmissões 6.910.000 6.846.631
Outros 6.775.823 4.873.873

41.870.098 40.763.154
 

 
O valor registado na rubrica “Outros” inclui o montante de 
aproximadamente 2.138.000 Euros relativo ao proveito com os “Lugares 
Euroantas” (Nota 25). O saldo da rubrica de “Receitas desportivas” inclui 
o montante de 6.415.016 Euros (8.167.485 Euros em 30 de Junho de 
2005) relativo a prémios com a UEFA Champions League. 
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19. CUSTOS COM PESSOAL 
 
Os saldos relativos a custos com pessoal nos exercícios findos em 30 de 
Junho de 2006 e 2005, podem ser detalhados como segue: 
 

30.06.06 30.06.05

Orgãos sociais 1.779.561 2.384.172
Atletas 20.311.451 21.121.558
Técnicos e administrativos 8.801.336 5.401.639
Seguros 1.857.466 2.626.123
Outros custos 1.927.919 8.219.348

34.677.733 39.752.840
 

 
Em 30 de Junho de 2006, os custos com pessoal incluem montantes 
relativos a prémios atribuídos a atletas e equipas técnicas pela vitória no 
Campeonato Nacional 2005/2006 e pela conquista da Taça de Portugal 
(Nota 16). 
 
A diminuição do saldo da rubrica de “Seguros” é essencialmente 
justificada pela redução do valor líquido dos “passes” dos atletas, 
objecto de seguro. A diminuição do saldo da rubrica de “outros custos” 
respeita essencialmente à diminuição dos encargos com indemnizações 
por rescisões de contratos de trabalho de atletas e equipa técnica. 
 
Em 30 de Junho de 2006 e 2005, o número de pessoas ao serviço das 
empresas do Grupo era como segue: 
 

30.06.06 30.06.05

Orgãos sociais (*) 11 11
Administrativos 69 73
Quadro Técnico 6 8
Quadro Técnico Auxiliar 12 12
Atletas 63 64

161 168

(*) Inclui quatro administradores não executivos

 
 
 
20. RESULTADOS COM TRANSACÇÕES DE PASSES DE JOGADORES 
 
Os resultados com transacções de passes de jogadores nos exercícios 
findos em 30 de Junho de 2006 e 2005, podem ser detalhados como 
segue: 
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 30.06.06 30.06.05

Amortizações de passes de jogadores (Nota 7) (18.698.797) (18.138.522)
Perdas de imparidade com passes de jogadores (1.309.349) (1.669.447)

(20.008.146) (19.807.969)

Resultados de alienações de passes de jogadores 5.233.718 31.173.757
Proveitos com empréstimos de jogadores 1.245.873 550.000
Outros custos com jogadores (1.707.503) (996.756)

4.772.088 30.727.001

(15.236.058) 10.919.032
 

 
Os montantes apresentados em “Resultados de alienações de passes de 
jogadores” são líquidos do valor contabilístico do “passe”, dos custos de 
intermediação incorridos com aquelas alienações e das 
responsabilidades com o mecanismo de solidariedade (Nota 7) que, em 
30 de Junho de 2006, ascendiam a cerca de 3.826.000 Euros, 635.000 
Euros e 280.000 Euros, respectivamente.  
 
 
21. RESULTADOS FINANCEIROS 
 
Os custos e proveitos financeiros dos exercícios findos em 30 de Junho 
de 2006 e 2005 podem ser detalhados como segue: 
 

30.06.06 30.06.05
Custos e perdas:
Juros suportados 3.462.546 2.304.504
Diferenças de câmbio desfavoráveis 210.122 259.793

Descontos de pronto pagamento concedidos - 500.000
Outros custos e perdas financeiras 274.049 301.427

3.946.717 3.365.724
Resultados financeiros (3.556.613) (2.675.722)
 390.104 690.002

Proveitos e ganhos:
Juros obtidos 1.536 80.328
Diferenças de câmbio favoráveis 56.417 274.619
Descontos de pronto pagamento obtidos - 396
Outros proveitos e ganhos financeiros 332.151 334.659

390.104 690.002
 

 
 
22. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Os principais saldos líquidos da empresa mãe com entidades 
relacionadas em 30 de Junho de 2006 e 2005 e as principais transacções 
realizadas com essas entidades durante os exercícios findos nessa data, 
podem ser detalhados como segue: 
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30.06.06 30.06.05
Vendas e prest Fornec e serviços Vendas e prest Fornec e serviços

Transacções de serviços externos de serviços externos

Futebol Clube do Porto 3.613.017 1.877.743 3.532.163 1.380.795
Euroantas (Nota 25) 2.138.502 824.285 2.421.708 669.276

5.751.519 2.702.028 5.953.871 2.050.071

30.06.06 30.06.05
Contas a Contas a Acréscimo de Contas a Contas a Acréscimo de

Saldos receber pagar proveitos receber pagar proveitos

Futebol Clube do Porto 5.558.402 (91.537) - 4.489.252 - -
Euroantas (Nota 25) - - 3.800.210 - - 2.421.708

5.558.402 (91.537) 3.800.210 4.489.252 - 2.421.708  
 
 
23. RESULTADOS POR ACÇÃO 
 
Os resultados por acção do exercício, foram calculados em função dos 
seguintes montantes: 
 

30.06.06 30.06.05
Resultado

Resultado para efeito de cálculo dos resultado líquido por 
acção básico (resultado líquido do exercício) (30.521.952) (1.139.196)

Efeito das acções potenciais - -

Resultados para efeito do cálculo do resultado líquido por 
acção diluídos (30.521.952) (1.139.196)

Número de acções

Número médio ponderado de acções para efeito de cálculo 
do resultado líquido por acção básico 15.000.000 15.000.000

Efeito das acções potenciais - -

Número médio ponderado de acções para efeito de cálculo 
do resultado líquido por acção diluído 15.000.000 15.000.000

 
 
 
24. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 
 
Em termos operacionais, o Grupo encontra-se organizado em dois 
segmentos principais:  
 
Segmento A: actividade relacionada com a participação na 

modalidade de futebol em competições desportivas de 
carácter profissional, promoção e organização de 
espectáculos desportivos 
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Segmento B: actividade relacionada com a comercialização de 
direitos de imagem, sponsorização, merchandising e 
licenciamento de produtos 

 
Outros serviços: engloba as actividades das subsidiárias FCPorto 

Multimédia, S.A. e PortoEstádio, S.A. 
 
Os contributos dos principais segmentos para a demonstração dos 
resultados consolidada em 30 de Junho de 2006 e 2005, são como 
segue: 
 

30-06-2005
Segm. A Segm. B Outros serviços Eliminaç. Consolid.

Réditos
Proveitos operacionais externas 68.994.214 7.303.146 1.702.285 77.999.645
Proveitos operacionais inter-segmentais 2.853.413 243.383 4.154.652 (7.251.448) 0
Réditos totais 71.847.627 7.546.529 5.856.937 (7.251.448) 77.999.645

Resultados
   Resultados segmentais/operacionais 1.671.001 195.807 (270.962) - 1.595.846

Custos financeiros 3.285.843 17.817 62.064 3.365.724
Proveitos financeiros 688.754 1.248 690.002
Parte resultados líquidos de associadas -239.114 239.114 -
Impostos sobre os lucros -32.657 (21.646) (5.017) (59.320)
Resultados de actividades ordinárias -1.197.859 157.592 (338.043) 239.114 (1.139.196)

Interesses minoritários 9.699 (9.699)
Resultado líquido (1.129.497)

Outras informações
Activos líquidos do segmento 166.561.811 5.323.007 5.972.085 (6.481.471) 171.375.432
Investimentos 256.666 50.100 5.000 (311.766) -
Activos líquidos totais consolidados 171.375.432
Passivos do segmento 128.648.175 5.198.106 5.951.077 (6.289.407) 133.507.951
Passivos totais consolidados 133.507.951
Investimento em imobilizado 68.077.947 1.633.976 2.298.332 72.010.255
Amortizações do exercício, incluíndo passes de jogadores 18.490.081 119.212 304.703 18.913.996  
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30-06-2006
Segm. A Segm. B Outros serviços Eliminaç. Consolid.

Réditos
Proveitos operacionais externas 42.952.997 6.934.159 2.790.658 52.677.814
Proveitos operacionais inter-segmentais 2.601.089 56.792 2.264.343 (4.922.224) 0
Réditos totais 45.554.086 6.990.951 5.055.001 (4.922.224) 52.677.814

Resultados
   Resultados segmentais/operacionais (26.230.712) 74.241 268.024 (25.888.447)

Custos financeiros 3.874.510 21.402 50.805 3.946.717
Proveitos financeiros 389.570 412 122 390.104
Parte resultados líquidos de associadas 296.219 (296.219) -
Resultados relativos a investimentos (1.000.000) (1.000.000)
Impostos sobre os lucros (32.592) (14.272) (30.028) (76.892)
Resultados de actividades ordinárias (30.452.025) 38.979 187.313 (296.219) (30.521.952)

Interesses minoritários - 23.351 (23.351)
Resultado líquido (30.498.601)

Outras informações
Activos líquidos do segmento 127.640.221 3.548.834 5.304.615 (3.957.604) 132.536.066
Investimentos 723.019 50.100 5.000 (765.448) 12.671
Activos líquidos totais consolidados 132.548.737
Passivos do segmento 120.178.615 3.350.269 4.424.232 (2.749.907) 125.203.209
Passivos totais consolidados 125.203.209
Investimento em imobilizado 17.201.141 102.873 131.448 17.435.462
Amortizações do exercício, incluíndo passes de jogadores 20.300.743 207.934 327.679 20.836.356  

 
 

25. ESTÁDIO DO DRAGÃO 
 
Em 7 de Julho de 2003 foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a 
PortoEstádio – Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, S.A., 
Euroantas – Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
(“Euroantas”), Futebol Clube do Porto e Futebol Clube do Porto – 
Futebol, S.A.D. (“FCP, SAD”) relativo à construção, financiamento, 
exploração e utilização do Estádio do Dragão (“Estádio”). 
 
No âmbito deste acordo, a Euroantas, actual proprietária do Estádio, 
cedeu à FCP, SAD a exploração do Espaço Desportivo do Estádio por um 
período de 30 anos em contrapartida de um encargo global anual, o qual 
se aproxima de uma “renda linear” ao longo do referido período, a qual, 
suportada pela FCP, SAD, apresenta duas componentes: 
 
i) Um montante equivalente ao valor anual do serviço da dívida que a 

Euroantas suporta durante os primeiros quinze anos com o Contrato 
de Financiamento celebrado para a construção do Estádio e, nos 
segundos quinze anos, um montante inferior, indexado ao valor do 
serviço da dívida do último ano (2018) daquele Contrato de 
Financiamento; e 
 

ii) A amortização do adiantamento de 14.963.937 Euros, efectuado no 
exercício findo em 30 de Junho de 2003, e relativo ao período de 15 
anos, determinado a partir de 2018. 

 
Nos termos do acordo celebrado, a FCP, SAD retém ainda o direito de 
receber da Euroantas, qualquer excesso, apurado anualmente, entre a 
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receita, líquida das inerentes despesas de exploração, de 
comercialização dos Camarotes e Business Seats do Estádio do Dragão 
(“Lugares Euroantas”) e o montante da “renda” apurado acima 
mencionado. Até 30 de Junho de 2006, o excedente apurado ascende a 
3.800.210 Euros (do qual aproximadamente 2.138.000 Euros relativos 
ao exercício findo em 30 de Junho de 2006), o qual se encontra 
registado na rubrica de “Outros activos correntes” (Nota 9).  
 
 
26. ACTIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 
Em 30 de Junho de 2006, existe um processo judicial ordinário contra a 
Sociedade, intentado por um accionista que requer que sejam 
declaradas nulas e anuladas as deliberações que, em Assembleia Geral 
de Accionistas de 28 de Outubro de 2005, aprovaram: 
 
1. O Relatório e Contas individuais referentes ao exercício findo em 30 

de Junho de 2005; 
 
2. O Relatório e Contas consolidadas referentes ao exercício findo em 

30 de Junho de 2005; 
 
3. A proposta de aplicação dos resultados relativos ao exercício findo 

em 30 de Junho de 2005. 
 
O Conselho de Administração da Sociedade, bem como os seus 
consultores legais, entendem que a fundamentação incluída por aquele 
accionista na acção de processo ordinário apresentada não está de 
acordo com a legislação portuguesa, pelo que foi apresentada a 
contestação judicial, não estimando que o desfecho deste processo 
resultem quaisquer impactos sobre as demonstrações financeiras 
anexas. 
 
 
27. PRIMEIRA APLICAÇÃO DOS “INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS - IFRS” 
 
Durante o segundo semestre de 2005, a FCPorto, SAD passou a adoptar 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial 
Reporting Standards – IFRS), aplicando para o efeito o “IFRS 1 – 
Adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro”. A data de transição considerada para apresentação das 
demonstrações financeiras é 1 de Julho de 2004.  
 
Os efeitos nos balanços consolidados do Grupo em 1 de Julho de 2004 e 
em 30 de Junho de 2005 da conversão das demonstrações financeiras 
preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente 
aceites em Portugal (Plano Oficial de Contabilidade) para as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, são como segue: 
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Ajustamentos de 
conversão para 

POC IFRS IFRS

ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Imobilizações corpóreas 3.903.668 (41.378) 3.862.290
Valor do plantel 26.995.539 4.720.356 31.715.895
Imobilizações incorpóreas 27.607.148 (25.600.949) 2.006.199
Investimentos 12.681 12.681
Outros activos não correntes 4.250.000 29.599.930 33.849.930

Total de activos não correntes 62.769.036 8.677.959 71.446.995

ACTIVOS CORRENTES:
Existências 1.159.747 - 1.159.747
Clientes e outros activos correntes 87.592.429 (8.538.324) 79.054.105
Caixa e equivalentes de caixa 2.470.812 - 2.470.812

Total de activos correntes 91.222.988 (8.538.324) 82.684.664

Total do activo 153.992.024 139.635 154.131.659

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 75.000.000 - 75.000.000
Prémios de emissão de acções 259.675 - 259.675
Reserva legal 15.944 - 15.944
Outras reservas 240.761 - 240.761
Resultados acumulados (34.594.939) (2.014.234) (36.609.173)

Total do capital próprio 40.921.441 (2.014.234) 38.907.207

Interesses minoritários 106.100 (6.624) 99.476

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Empréstimos obtidos 32.552.671 (303.458) 32.249.213
Fornecedores e outros passivos não correntes 2.262.875 1.279.866 3.542.741
Provisões - - -

Total de passivos não correntes 34.815.546 976.408 35.791.954

PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos obtidos 12.906.056 7.473.266 20.379.322
Fornecedores e outros passivos correntes 65.242.881 (6.289.181) 58.953.700
Provisões - - -

Total de passivos  correntes 78.148.937 1.184.085 79.333.022

Total do capital próprio e passivo 153.992.024 139.635 154.131.659

01.07.04
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Ajustamentos de 
conversão para 

POC IFRS IFRS

ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Imobilizações corpóreas 3.625.520 44.758 3.670.278
Valor do plantel 47.180.640 14.901.175 62.081.815
Imobilizações incorpóreas 32.275.579 (30.333.917) 1.941.662
Investimentos 1.012.671 - 1.012.671
Outros activos não correntes 11.900.000 14.754.668 26.654.668

Total de activos não correntes 95.994.410 (633.315) 95.361.095

ACTIVOS CORRENTES:
Existências 1.569.461 - 1.569.461
Clientes e outros activos correntes 64.153.577 7.060.648 71.214.225
Caixa e equivalentes de caixa 3.230.651 - 3.230.651

Total de activos correntes 68.953.689 7.060.648 76.014.337

Total do activo 164.948.099 6.427.333 171.375.432

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 75.000.000 - 75.000.000
Prémios de emissão de acções 259.675 - 259.675
Reserva legal 15.944 - 15.944
Outras reservas 240.761 - 240.761
Resultados acumulados (34.594.945) (2.014.234) (36.609.179)
Resultado líquido consolidado (2.044.006) 914.509 (1.129.497)

Total do capital próprio 38.877.429 (1.099.725) 37.777.704

Interesses minoritários 89.668 109 89.777

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Empréstimos obtidos 26.999.257 (177.390) 26.821.867
Fornecedores e outros passivos não correntes 4.126.735 8.977.373 13.104.108
Provisões - - -

Total de passivos não correntes 31.125.992 8.799.983 39.925.975

PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos obtidos 24.689.519 7.704.339 32.393.858
Fornecedores e outros passivos correntes 70.165.491 (8.977.373) 61.188.118
Provisões - - -

Total de passivos  correntes 94.855.010 (1.273.034) 93.581.976

Total do capital próprio e passivo 164.948.099 6.427.333 171.375.432

30.06.05

 
 
Os principais impactos nos capitais próprios do Grupo com referência a 1 
de Julho de 2004 e 30 de Junho de 2005 relativamente à conversão das 
demonstrações financeiras para IFRS, podem ser detalhados, por 
natureza, como segue: 
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01.07.04 30.06.05

Capitais próprios consolidados – POC 40.921.441 38.877.429

Ajustamentos de conversão:
   Anulação de despesas capitalizadas em imobilizado corpóreo (88.433) (62.548)
   Anulação de despesas capitalizadas em imobilizado incorpóreo (649.585) (340.752)
   Correcções de amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 92.756 156.643
   Anulação de saldos em acréscimos e diferimentos (1.011.590) (643.691)
   Actualização de contas a receber com vencimento no médio e longo prazo (364.007) (209.268)
   Partilha de ajustamentos com minoritários 6.624 (109)

Capitais próprios consolidados – IFRS 38.907.207 37.777.704  
 
 
Os principais impactos no resultado líquido do Grupo com referência a 
30 de Junho de 2005 relativamente à conversão das demonstrações 
financeiras, podem ser detalhados, por natureza, como segue: 
 

30.06.05

Resultado líquido consolidado – POC (2.044.006)

Ajustamentos de conversão:
   Anulação de despesas capitalizadas em imobilizado corpóreo 25.885
   Anulação de despesas capitalizadas em imobilizado incorpóreo 308.833
   Correcções de amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 63.887
   Anulação de saldos em acréscimos e diferimentos 367.899
   Actualização de contas a receber com vencimento no médio e longo prazo 154.738
   Partilha de ajustamentos com minoritários (6.733)

Resultado líquido consolidado – IFRS (1.129.497)  
 
 
28. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração e autorizadas para emissão em 4 de Outubro de 2006.  
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5. Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa para os 

exercícios findos em 30 de Junho de 2006 e 2005 
 (montantes expressos em euros) 

 
 
 
 

Actividades operacionais:
Recebimentos de clientes 47.199.791 48.010.653
Pagamentos a fornecedores (12.579.599) (14.048.609)
Pagamentos ao pessoal (33.588.770) (43.763.258)
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 2.673.518 (4.019.334)
Imposto sobre o rendimento (109.872) 3.595.068 (119.451) (13.939.999)

Fluxos gerados pelas actividades operacionais  (1) 3.595.068 (13.939.999)

Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 10
Imobilizações corpóreas 56.830 561.142
Valor do plantel 40.971.644 64.365.906
Empréstimos concedidos
Subsidios ao investimento
Juros e proveitos similares 1.536 111.225
Dividendos 41.030.010 65.038.283

Pagamentos relativos a:

Investimentos financeiros (1.000.000)

Valor do plantel (41.023.554) (50.631.051)

Imobilizações incorpóreas (2.808)

Imobilizações corpóreas (990.369) (1.650.659)

Empréstimos concedidos (42.016.731) (53.281.710)

Fluxos gerados pelas actividades de investimento  (2) (986.721) 11.756.573

Actividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 43.824.788 43.824.788 32.351.186 32.351.186

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (41.499.510) (27.983.821)

Juros e custos similares (3.688.735) (2.714.531)

Dividendos (45.188.245) (30.698.352)

Fluxos gerados pelas actividades de financiamento  (3) (1.363.457) 1.652.834

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 1.229.054 1.759.646

Variação de caixa e seus equivalentes: (1)+(2)+(3) 1.244.890 (530.592)
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício (Nota 10) 2.473.944 1.229.054

30.06.2006 30.06.2005
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6.Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(montantes expressos em euros) 

 
 
1. AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 

Durante o exercício findo em 30 de Junho de 2006 não existiram 
aquisições e alienações de investimentos financeiros. 

 
 
2. DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS 

EQUIVALENTES 
 
 A discriminação de caixa e seus equivalentes em 30 de Junho de 

2006 e 2005 e a reconciliação entre o seu valor e o montante de 
disponibilidades constantes no balanço naquela data é como segue: 

 
   30.06.06    30.06.05 
 
Numerário    232.688       13.133 
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis   2.809.166  3.217.518 
Aplicações de tesouraria             -               - 
    --------------  ------------ 
Disponibilidades constantes no balanço  3.041.854  3.230.651 
Descobertos bancários (567.910) (2.001.597) 
    --------------  ------------ 
   2.473.944   1.229.054 
    =======  ======= 
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7. Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria – Contas 

Consolidadas 
 
 
Introdução 
 
1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação 
Legal das Contas e o Relatório de Auditoria sobre a informação financeira 
consolidada contida no Relatório de Gestão e as demonstrações 
financeiras consolidadas anexas do exercício findo em 30 de Junho de 
2006 da Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. (“Sociedade”) e 
subsidiárias, as quais compreendem o Balanço consolidado em 30 de 
Junho de 2006 que evidencia um total de 132.548.737 Euros e capitais 
próprios de 7.345.528 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 
(30.498.601) Euros, as Demonstrações consolidadas dos resultados por 
naturezas, dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio do 
exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos. 
 
 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração da 
Sociedade: (i) a preparação de demonstrações financeiras consolidadas 
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira 
do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado 
consolidado das suas operações e os seus fluxos consolidados de caixa; 
(ii) que a informação financeira histórica seja preparada de acordo com 
as normas internacionais de relato financeiro tal como adoptadas na 
União Europeia, e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva 
e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a 
adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de sistemas de controlo interno apropriados; (iv) a 
informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a 
actividade do conjunto das empresas incluídas na consolidação, a sua 
posição financeira ou os seus resultados. 

 

3. A nossa responsabilidade consiste em examinar a informação 
financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 
referidos, incluindo a verificação se, para os aspectos materialmente 
relevantes, é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos 
emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame. 
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Âmbito 
 
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as 
Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que este seja planeado e 
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Este exame incluiu a verificação, numa base 
de amostragem, do suporte das quantias e informações divulgadas nas 
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 
juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na 
sua preparação. Este exame incluiu, igualmente, a verificação das 
operações de consolidação e de terem sido apropriadamente examinadas 
as demonstrações financeiras das empresas incluídas na consolidação, a 
apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, 
a sua aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias, a verificação da aplicabilidade do princípio da 
continuidade das operações, a apreciação sobre se é adequada, em 
termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas, e a apreciação, para os aspectos materialmente 
relevantes, se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da 
concordância da informação financeira constante do Relatório de gestão 
com os restantes documentos de prestação de contas. Entendemos que 
o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da 
nossa opinião. 

 
 
Opinião 
 
5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira consolidada da Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. em 30 
de Junho de 2006, o resultado consolidado das suas operações e os seus 
fluxos de caixa consolidados no exercício findo naquela data, em 
conformidade com as normas internacionais de relato financeiro tal como 
adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é, nos 
termos das definições incluídas nas directrizes mencionadas no parágrafo 
4 acima, completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 
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Ênfases 
 
6. As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 
acima, foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações 
da Sociedade, embora em 30 de Junho de 2006 se verifique estar 
perdida a quase totalidade do seu capital social, pelo que são aplicáveis 
as disposições do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais (Nota 
12). Adicionalmente, as demonstrações financeiras anexas evidenciam 
uma deterioração significativa do fundo de maneio no exercício findo em 
30 de Junho de 2006, o qual é negativo nesta data. Face ao exposto, a 
continuidade das operações da Sociedade e a liquidação dos seus 
passivos, pelos montantes e prazos indicados no balanço anexo, estão 
dependentes do apoio financeiro das instituições financeiras e do sucesso 
das operações futuras da Sociedade, incluindo o resultado da alienação 
de direitos de inscrição desportiva de jogadores, tal como indicado nos 
seus orçamentos de exploração e tesouraria. 
 
7. Conforme mencionado na Nota 26 do anexo, existe em 30 de 
Junho de 2006 um processo judicial intentado contra a Sociedade por 
um accionista, que requer que sejam declaradas nulas e anuladas 
deliberações de Assembleia Geral de Accionistas realizada em 28 de 
Outubro de 2005. O Conselho de Administração da Sociedade, bem como 
os seus consultores legais, por entenderem que a fundamentação 
apresentada no mencionado processo não está de acordo com a 
legislação portuguesa aplicável, apresentaram contestação judicial, 
sendo que o desfecho deste assunto é, nesta data, incerto. 
 
8. Conforme divulgado na Nota 2.1 do Anexo, a Sociedade adoptou 
pela primeira vez em 2005, na apresentação das suas demonstrações 
financeiras consolidadas, as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“IFRS”) tal como adoptadas na União Europeia. No processo de 
transição das normas contabilísticas anteriormente adoptadas (Plano 
Oficial de Contabilidade – POC) para as IFRS, a Sociedade seguiu os 
requisitos previstos na Norma Internacional de Relato Financeiro 1 – 
Adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro, tendo a data de transição sido reportada a 1 de Julho de 
2004, pelo que a informação financeira referida àquela data e ao 
exercício findo em 30 de Junho de 2005, anteriormente apresentada de 
acordo com o POC, foi reexpressa para as IFRS, para efeitos de 
comparabilidade (Nota 27). 
 
Porto, 4 de Outubro de 2006 
 
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves 
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8.  Relatório e Parecer do Conselho Fiscal – Contas Consolidadas 
 

Aos Accionistas da 
Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. 

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos 
foi conferido, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e 
Parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os documentos 
de prestação de contas consolidadas da Futebol Clube do Porto – 
Futebol, S.A.D. (“Sociedade”), relativos ao exercício findo em 30 de 
Junho de 2006, os quais são da responsabilidade do Conselho de 
Administração. 

Acompanhámos a evolução da actividade e os negócios da Sociedade, 
bem como das empresas englobadas na consolidação, a regularidade 
dos seus registos contabilísticos e o cumprimento dos normativos legal e 
estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e 
dos diversos serviços da Sociedade e das empresas englobadas na 
consolidação todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço consolidado em 
30 de Junho de 2006, as Demonstrações consolidadas dos resultados 
por naturezas e por funções, as Demonstrações consolidadas dos 
resultados por naturezas, dos fluxos de caixa e das alterações no capital 
próprio do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos. 
Adicionalmente, procedemos a uma revisão do Relatório de Gestão do 
exercício findo em 30 de Junho de 2006 preparado pelo Conselho de 
Administração, e analisámos a Certificação Legal das Contas e Relatório 
de Auditoria sobre as contas consolidadas, elaborada pelo Revisor Oficial 
de Contas nesta data, vogal deste Conselho, a qual inclui nos seus 
parágrafos 6 a 8 três ênfases e que mereceu o nosso acordo.  

Face ao exposto somos da opinião que, apesar do exposto nos 
parágrafos 6 e 7 da Certificação Legal das Contas e Relatório de 
Auditoria, e tendo em consideração o referido no parágrafo 8 do mesmo 
relatório, as demonstrações financeiras consolidadas supra referidas e o 
Relatório de Gestão, estão de acordo com as disposições contabilísticas, 
legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser aprovados em 
Assembleia Geral de Accionistas. 

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos 
serviços da Sociedade o nosso apreço pela colaboração que nos 
prestaram. 
 
 
Porto, 4 de Outubro de 2006 
 
Dr. Domingos José Vieira de Matos 
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves 
Dr. Joaquim Manuel Sousa Ribeiro 
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C. Relatório sobre o Governo das Sociedades 

 

Capítulo 0 - Declaração de Cumprimento 

 

A Futebol F.C.Porto – Futebol, SAD elaborou este relatório obedecendo 

ao estabelecido no Anexo ao Regulamento da CMVM n.º7/2001, com as 

alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 11/2003, pelo 

Regulamento da CMVM n.º10/2005 e pelo Regulamento da CMVM 

n.º3/2006.  

 

De seguida apresenta-se uma indicação discriminada das 

recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades adoptadas e 

não adoptadas. Entende-se, para este efeito, como não adoptadas as 

recomendações que não sejam seguidas na íntegra. 

 

1. Não existe na sociedade um gabinete de apoio ao investidor. No 

entanto, as responsabilidades inerentes a esta função são garantidas 

pelo representante para as relações com o mercado de capitais. 

(Recomendação Não Cumprida) 

 

2. Está imposta uma antecedência de bloqueio das acções para 

participação em assembleia superior a 5 dias úteis (oito dias), situação 

que se prevê corrigir. É admitido, nos termos do disposto no artigo 22º 

do Código dos Valores Mobiliários, o voto por correspondência, devendo 

as declarações de voto, endereçadas ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, dar entrada na sede da Sociedade, sita ao Estádio do 

Dragão Via F.C.Porto, entrada poente, piso 3, no Porto, até às 18 horas 

do 5º dia útil anterior ao dia designado para a Assembleia Geral, em 

envelope lacrado, devendo as assinaturas dos Accionistas estar 

reconhecidas notarialmente ou certificadas pela sociedade. 

(Recomendação Não Cumprida) 
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3. A sociedade tem um departamento interno, (o Gabinete de 

Controlo de Gestão, constituído por dois profissionais) que tem 

responsabilidades na detecção de riscos ligados à actividade da 

empresa. O sistema de controlo de riscos implementado na sociedade 

visa sobretudo apoiar a administração na detecção de riscos financeiros 

relevantes e consiste fundamentalmente na análise periódica e 

exaustiva de informação de planeamento e controlo financeiro, 

nomeadamente o plano de negócios, os orçamentos de exploração e 

tesouraria e o respectivo controlo, indicadores de gestão, entre outros. 

Estes procedimentos contribuem para auxiliar a qualidade da informação 

divulgada ao mercado. (Recomendação Cumprida) 

 

4. A sociedade não tem qualquer medida adoptada no sentido de 

impedir ofertas públicas de aquisição que desrespeitem os interesses da 

sociedade e dos accionistas. (Recomendação Cumprida) 

 

5. O órgão de administração é composto por uma pluralidade de 

membros que exercem uma orientação efectiva em relação à gestão da 

sociedade e dos seus responsáveis. (Recomendação Cumprida) 

 

5-A. O Conselho de Administração da sociedade não inclui na sua 

composição administradores não-executivos. (Recomendação Não 

Cumprida) 

 

6. Todos os administradores são não independentes e membros de 

Órgãos Sociais de accionistas detentores de participações qualificadas 

na sociedade. (Recomendação Não Cumprida) 

 

7. Não existe na sociedade qualquer comissão de controlo interna 

com a atribuição de competências específicas na avaliação da estrutura 

e governo societários. (Recomendação Não Cumprida) 

 

8. A remuneração dos membros do órgão de administração não é 

objecto de divulgação em termos individuais, pelo facto da sociedade 
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considerar que a análise por parte dos accionistas do desempenho da 

administração da sociedade deve ser feita colegialmente, cabendo à 

Comissão de Vencimentos a análise da adequação da remuneração 

individual. (Recomendação Não Cumprida) 

 

8-A.   Não foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral anual de 

qualquer declaração sobre a política de remunerações dos órgãos 

sociais. (Recomendação Não Cumprida) 

 

9. Os membros da comissão de vencimentos são independentes 

relativamente aos membros do órgão de administração. (Recomendação 

Cumprida) 

 

10. A sociedade não tem definidos quaisquer planos de atribuição de 

acções e/ou de opções de aquisição de acções ou com base nas 

variações dos preços das acções, a membros do órgão de administração 

ou trabalhadores. (Não Aplicável) 

 

10-A     A sociedade não tem uma política especificamente concebida de 

comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no seio da 

sociedade. (Recomendação Não Cumprida) 

 

 

Capítulo 1 - Divulgação de Informação 

 

1. Organigrama da Sociedade 

 

Neste capítulo identifica-se a repartição de funções entre os vários 

departamentos da sociedade através do organigrama funcional da FCP-

SAD. 
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Relações Públicas Marketing Contabilidade Informática Tesouraria Pessoal Equipa A Equipa B Juniores A Juniores B

Coord. Fut. Juvenil

Gab. Prospeção

Dep. Futebol

Gab. Jurídico

Acessoria Imprensa

Dep.Relações Externas

Gab.Controle de Gestão

Conselho Administração

Direcção Geral

Dep.Administ. Financeiro

Compras

 

 

A gestão da sociedade é da responsabilidade do Conselho de 

Administração (ver capítulo 4).  

 

A fiscalização da actividade da sociedade é da responsabilidade do 

Conselho Fiscal que, de acordo com os estatutos da sociedade, tem as 

atribuições que lhe são especificadas na Lei.  

 

A Assembleia Geral (AG) da FCP-SAD é o Órgão Social que reúne todos 

os accionistas com direito a voto.  

 

O Conselho Consultivo tem como função aconselhar o Conselho de 

Administração, sem carácter vinculativo, sobre os assuntos que este 

órgão entenda submeter à apreciação 

 

2. Não existem quaisquer comissões específicas na sociedade em 

relação a temáticas como a ética, avaliação de estrutura e governo 

societários. 
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3. A sociedade tem um departamento interno, (o Gabinete de 

Controlo de Gestão, constituído por dois profissionais) que tem 

responsabilidades na detecção eficaz de riscos ligados à actividade da 

empresa. O sistema de controlo de riscos implementado na sociedade 

visa sobretudo apoiar a administração na detecção de riscos financeiros 

relevantes e consiste fundamentalmente na análise periódica e 

exaustiva de informação de planeamento e controlo financeiro, 

nomeadamente o plano de negócios, os orçamentos de exploração e 

tesouraria e o respectivo controlo, indicadores de gestão, entre outros. 

Estes procedimentos contribuem para auxiliar a qualidade da informação 

divulgada ao mercado. 

 

4. Evolução da cotação das acções da F.C.Porto - Futebol, SAD 

A cotação da F.C.Porto – Futebol, SAD durante o exercício económico 

em análise desvalorizou 2%, tendo fechado a 30 de Junho de 2006 a 

cotar nos 2,49 Euros e com uma capitalização bolsista de 37,35 milhões 

de euros.  

 

No período em análise não se verificaram oscilações relevantes nos 

momentos de divulgação de resultados ou de informação privilegiada. 

 

Da análise do gráfico apresentado, pode-se verificar que esta tendência 

não acompanhou o principal índice nacional de acções (PSI-20) e o 

principal índice internacional do sector do futebol (DJ EuroStoxx 

Football). Para este comportamento terá contribuído o facto da equipa 

ter sido prematuramente eliminada da UEFA Champions League, a baixa 

liquidez dos títulos em bolsa e os resultados financeiros que foram 

sendo divulgados durante o exercício.  
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Evolução da Cotação das Acções
FCP-SAD vs PSI-20 vs Stoxx Football

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00
01

-0
7-

20
05

15
-0

7-
20

05

29
-0

7-
20

05

12
-0

8-
20

05

26
-0

8-
20

05

09
-0

9-
20

05

23
-0

9-
20

05

07
-1

0-
20

05

21
-1

0-
20

05

04
-1

1-
20

05

18
-1

1-
20

05

02
-1

2-
20

05

16
-1

2-
20

05

30
-1

2-
20

05

13
-0

1-
20

06

27
-0

1-
20

06

10
-0

2-
20

06

24
-0

2-
20

06

10
-0

3-
20

06

24
-0

3-
20

06

07
-0

4-
20

06

21
-0

4-
20

06

05
-0

5-
20

06

19
-0

5-
20

06

02
-0

6-
20

06

16
-0

6-
20

06

30
-0

6-
20

06

FCP-SAD PSI-20  DJ Stoxx Football

 

5. Política de Distribuição de Dividendos 

A FCP-SAD não tem definidos os termos da sua política de distribuição 

de dividendos e, desde a sua constituição, nunca distribuiu dividendos. 

 

6. Planos de Atribuição de Acções e Opções de Aquisição de Acções 

Não existe qualquer plano de atribuição, quer de acções, quer de opções 

de aquisição de acções. 

 

7. Não existem quaisquer negócios significativos em termos 

económicos para qualquer das partes envolvidas realizados entre a 

sociedade e os membros dos órgãos de administração, fiscalização, 

titulares de participações qualificadas ou sociedades que se encontrem 

em relação de domínio ou de grupo, excepto no que respeita aos 

negócios ou operações que, cumulativamente, sejam realizados em 

condições normais de mercado para operações similares e façam parte 

da actividade corrente da sociedade. 

 

8. A FCP-SAD não dispõe actualmente de um Gabinete de Apoio ao 

Investidor, cabendo ao Representante para as Relações com o Mercado 
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de Capitais a disponibilização de informação aos accionistas e 

investidores. 

 

Nos termos e para o efeito do n.º4 do art.º 205º do CVM, o 

representante da FCP-SAD para as relações com o mercado é o Dr. 

Fernando Soares Gomes da Silva, membro do Conselho de 

Administração.  

 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respectivas 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 do Dragão, Via FCPorto, Entrada Poente, piso 3,  

 4350-451 Porto 

Telefone :  22.5070500 

Telefax :    22.5506931 

E-Mail :      fernandogomes@fcporto.pt 

 

Todas as informações ao mercado, designadamente informação 

privilegiada, participações qualificadas, comunicados, relatórios e contas 

e outros itens de carácter geral, também estão disponíveis no sítio da 

emitente (www.fcporto.pt) na secção de Investor Relations. 

 

9. Comissão de Vencimentos 

A Comissão de Vencimentos da FCP-SAD tem por finalidade fixar a 

remuneração dos titulares dos Órgãos Sociais da sociedade e definir a 

política de remunerações a aplicar aos membros do Conselho de 

Administração da FCP-SAD. Esta comissão é actualmente composta pelo 

Dr. Domingos Matos, Dr. Jorge Armindo e Dr. Alípio Dias. 

 

10. Durante o exercício findo em 30 de Junho de 2006, os honorários 

pagos pelas sociedades que pertencem ao perímetro de consolidação da 

FCP-SAD aos seus Revisores Oficiais de Contas e Auditores Externos 

(Deloitte e outras empresas da sua rede) foram os seguintes: 
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1. Serviço de revisão legal de contas: 55.700 Euros 

2. Outros serviços: 179.880 Euros  

 

A rubrica de “Outros serviços” inclui custos com projectos isolados 

relacionados com o apoio à conversão das demonstrações financeiras 

para IAS/IFRS e estudos associados à viabilidade de implementação de 

um centro de serviços partilhados. Excluindo estes projectos isolados, 

não recorrentes, os valores relativos a Revisão Legal de Contas 

corresponderiam à totalidade dos serviços da Deloitte no exercício findo 

em 30 de Junho de 2006. É de referir que estes projectos especiais 

foram realizados por áreas de negócio diferentes da Deloitte e 

recorrendo a equipas totalmente separadas e que os técnicos que 

executam estes trabalhos são diferentes dos que estão envolvidos no 

processo de revisão legal de contas pelo que consideramos estar dessa 

forma assegurada a independência. 
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Capítulo 2 - Exercício do Direito de Voto e Representação de 

Accionistas 

 

1. Não existem quaisquer regras estatutárias que afastem o direito de 

voto por correspondência. 

 

2. É admitido, nos termos do disposto no artigo 22º do Código dos 

Valores Mobiliários, o voto por correspondência, não existindo qualquer 

modelo para o exercício dos respectivos direitos. 

 

3. Não é possível o exercício do direito de voto por meios electrónicos. 

 

4. Só poderão participar na Assembleia Geral os Accionistas que 

demonstrem a sua qualidade de accionistas através de carta emitida por 

intermediário financeiro. 

 

Está imposta uma antecedência de bloqueio das acções para 

participação em assembleia de 8 dias. 

  

Os Accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se 

representar nas reuniões da Assembleia Geral nas condições definidas 

pela legislação em vigor. As pessoas colectivas far-se-ão representar 

pela pessoa que para o efeito designarem através de carta cuja 

autenticidade será apreciada pelo Presidente da Mesa. 

 

5. É admitido, nos termos do disposto no artigo 22º do Código dos 

Valores Mobiliários, o voto por correspondência, devendo as declarações 

de voto, endereçadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dar 

entrada na sede da Sociedade, sita ao Estádio do Dragão Via F.C.Porto, 

entrada poente, piso 3, no Porto, até às 18 horas do 5º dia útil anterior 

ao dia designado para a Assembleia Geral, em envelope lacrado, 

devendo as assinaturas dos Accionistas estar reconhecidas 

notarialmente ou certificadas pela sociedade. 
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6. Para efeito do exercício do direito de voto, a cada acção corresponde 

um voto. 
 

Capítulo 3 - Regras Societárias 

 

1. A FCP-SAD tem um código de conduta que rege matérias de natureza 

ética, sigilo e de conflito de interesses, que é parte integrante de um 

regulamento interno, específico para os seus jogadores de futebol 

profissional, onde se determinam um conjunto de regras às quais deve 

obedecer o seu desempenho profissional. Este regulamento está 

disponível para os elementos do plantel sénior e respectivas equipas 

técnicas.  

 

2. A FCP-SAD não possui unidades orgânicas especificamente dedicadas 

à auditoria interna existindo, no entanto, um Gabinete de Controlo de 

Gestão, constituído por dois profissionais que tem responsabilidades na 

detecção de riscos ligados à actividade da empresa. O sistema de 

controlo de riscos implementado na sociedade visa sobretudo apoiar a 

administração na detecção de riscos financeiros relevantes e consiste 

fundamentalmente na análise periódica e exaustiva de informação de 

planeamento e controlo financeiro, nomeadamente o plano de negócios, 

os orçamentos de exploração e tesouraria e o respectivo controlo, 

indicadores de gestão, entre outros. Estes procedimentos contribuem 

para auxiliar a qualidade da informação divulgada ao mercado. O 

Gabinete de Controlo de Gestão é um departamento que depende do 

Conselho de Administração da sociedade. 

 

3. Não existem limites ao exercício do direito de voto para além das 

regras descritas no Ponto 2 deste relatório. O F.C.Porto, principal 

accionista da sociedade, tem direitos especiais, conforme os estatutos 

da sociedade. As acções detidas por esta instituição conferem sempre 

direito de veto das deliberações da assembleia geral que tenham por 

objecto a fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade e 

alteração dos seus estatutos, o aumento e a redução do capital social e 
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a mudança da localização da sede. Não existe qualquer acordo 

parassocial com a natureza dos mencionados no Art.º 19 do Código dos 

Valores Mobiliários relativamente ao exercício de direitos sociais, ou à 

transmissibilidade de acções da FCP-SAD. Não existe, nomeadamente, 

qualquer sindicato de voto ou acordo de defesa contra ofertas públicas 

de aquisição (OPA).  

 

Capítulo 4 - Órgão de Administração 

 
1a. Repartição de competências entre administradores 
 

Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa Presidente do Conselho de Administração 

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro Área do Futebol 

Fernando Soares Gomes da Silva Área Administrativa e Financeira, Mercado de Capitais 

Adelino Sá e Melo Caldeira Área Jurídica, Marketing e Relações Públicas 

Rui Miguel Duarte Alegre Administrador sem Pelouro Atribuído 

 
Os membros do Conselho de Administração são todos não 

independentes. 

 

1b. Outros Cargos Desempenhados pelos Membros do Conselho de 

Administração nos últimos 5 anos 

 
Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 

Presidente da Direcção do FCPorto 
Presidente do Conselho de Administração da "InvestiAntas, SGPS, SA" 
Presidente do Conselho de Administração da "EuroAntas, Promoção e Gestão de 
Empreendimentos Imobiliários, SA" 
Presidente do Conselho de Administração da "PortoEstádio, Gestão e Exploração de 
Equipamentos Desportivos, SA" 
Presidente do Conselho de Administração da "Fundação PortoGaia para o Desenvolvimento 
Desportivo" 
Presidente do Conselho de Administração da "FCPortoMultimédia - Edições Multimédia, SA" 
Presidente do Conselho de Administração da "PortoComercial, Soc. Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA" 
 

Adelino Sá e Melo Caldeira 

Vice-Presidente da Direcção do FCPorto 
Vogal do Conselho de Administração da "Investiantas, SGPS, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "EuroAntas, Promoção e Gestão de 
Empreendimentos Imobiliários, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "PortoEstádio, Gestão e Exploração de 
Equipamentos Desportivos, SA" 
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Vogal do Conselho de Administração da "FCPortoMultimédia - Edições Multimédia, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "PortoComercial, Soc. Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA" 
 

Reinaldo Teles da Costa Pinheiro 

Vice-Presidente da Direcção do FCPorto 
 

Fernando Soares Gomes da Silva 

Vice-Presidente da Direcção do FCPorto 
Vogal do Conselho de Administração da "EuroAntas, Promoção e Gestão de 
Empreendimentos Imobiliários, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "FCPortoMultimédia - Edições Multimédia, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "PortoComercial, Soc. Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA" 
Vogal do Conselho de Administração da "PortoEstádio, Gestão e Exploração de 
Equipamentos Desportivos, SA" 
 

Rui Miguel Duarte Alegre  

Amorim Corporate Solutions SGPS SA - Presidente do Conselho de Administração 
Habimoselos - Gerente 
Morate Sociedade de Investimento Imobiliário SA - Presidente  
Imolisboa - Porjectos Imobiliários SA - Vogal 
Monucontrol Sociedade Imobiliária do Monumental- Vogal 
EspaçoEscritórios - Exploração de Escritórios - Presidente 
Imovalor - Sociedade de Investimento Imobiliário SA - Presidente 
NegócioSintra Gestão Imobiliária SA - Presidente 
Aplicação Urbana V - Investimento Imobiliário SA - Presidente 
Escritórios do Tejo - Empreendimentos Imobiliários SA - Presidente 
Aplicação Urbana XI - Investimento Imobiliário SA - Presidente 
Imovalorgest - Gestão de Património Imobiliário SA - Presidente 
Self Storage - Armazenamento de Mercadoreias SA – Presidente 
Amorim Retail, SGPS, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Larry Smith - Presidente do Conselho de Administração 
Retailgeste – Sociedade de Gestão de Investimentos Imobiliários - Presidente do Conselho 
de Administração 
Picoas Plaza – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de 
Administração 
GCC Antas – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de Administração 
GCC Coimbra – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de 
Administração 
GCC Miraflores – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de 
Administração 
GCC Douro – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de 
Administração 
GCC Ovar – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de Administração 
GCC Tejo – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de Administração 
GCC Park – Gestão de Centros Comerciais, SA - Presidente do Conselho de Administração 
El Ferrol B.V. - Presidente do Conselho de Administração 
Tontio Holding B.V. - Presidente do Conselho de Administração 
Elstane Holding B.V. - Presidente do Conselho de Administração 
Poollicht Holding B.V. - Presidente do Conselho de Administração 
Gran Manzana Nº 1 SL - Presidente do Conselho de Administração 
Gran Manzana Estacionamientos, SAU - Presidente do Conselho de Administração 
Gran Manzana Galeria Comercial, SAU - Presidente do Conselho de Administração 
Gran Manzana Centros Comerciales, SAU - Presidente do Conselho de Administração 
Odeon, SL - Presidente do Conselho de Administração 
Amorim Imobiliária, SGPS, SA – Vogal 
Amorim Projectos, SGPS, SA – Vogal 
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Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Amorim Residential & Development, SGPS, SA – Investimento Imobiliário, SA – Presidente 
do Conselho de Administração 
Aplicação Urbana VI – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana VII – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana VIII – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana XIV – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana XV – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana XVI – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana XII – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Aplicação Urbana XIII – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Dolce Vita Miraflores – Exploração de Centros Comerciais, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Em Comunidade – Serviços de Telemática, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Encosarrábida – Investimento Imobiliário, SA – Vogal 
Escritórios da Arrábida – Investimento Imobiliário, SA – Vogal 
Espaço Urbano – Investimentos Imobiliários, SA – Vogal 
Estabelecimentos Hoteleiros da Arrábida – Investimento Imobiliário – Vogal  
Estúdios Imobiliária – Gestão e Investimento, SA – Vice-Presidente 
Highgrove – Arrábida Club Residencial, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Highgrove – Clubes Residenciais, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Highgrove – Inglesinhos Club Residencial, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Highgrove – Investimentos e Participações, SGPS, SA – Presidente do Conselho de 
Administração 
Lagoa da Vela – Empreendimentos Imobiliários e Turisticodesportivos, SA – Vogal  
Morus – Sociedade de Mediação Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Novantas – Comércio Imobiliário, SA - Presidente do Conselho de Administração 
NovantasII – Comércio Imobiliário, SA - Presidente do Conselho de Administração 
Paisagem Verde – Investimento Imobiliário, SA – Presidente do Conselho de Administração 
Sportsforum – Desenvolvimento Imobiliário, SA – Vogal  
Studio Residence Ibéria – Investimentos Imobiliários, SA - Presidente do Conselho de 
Administração 
Marinas de Ferragudo – Empreendimentos Imobiliários, SA - Presidente do Conselho de 
Administração. 
 

 

1c. Qualificações profissionais, actividades exercidas, acções detidas e 

mandato 

 

• Qualificações profissionais e actividades exercidas nos últimos 

anos 

 

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 

Escolaridade: Ensino Secundário completo 

Outros cargos desempenhados no Grupo FCPorto, referidos no ponto 1.b) 
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Adelino Sá e Melo Caldeira 

Licenciado em Direito em 1980 

Advogado desde 1980 até hoje 

Membro da sociedade de advogados Graça Moura & Associados de 1996 até 2005 

Membro da sociedade de advogados Gil Moreira dos Santos, Caldeira, Cernadas & 

Associados desde 2005 

Outros cargos desempenhados no Grupo FCPorto, referidos no ponto 1.b) 

 

Fernando Soares Gomes da Silva 

Licenciado em Economia em 1976 

Outros cargos desempenhados no Grupo FCPorto, referidos no ponto 1.b) 

 

Reinaldo Costa Teles Pinheiro 

Escolaridade: 1º Ciclo do Ensino Básico 

Outros cargos desempenhados no Grupo FCPorto, referidos no ponto 1.b) 

 

Rui Miguel Duarte Alegre 

Frequentou o curso superior “Ciências Empresariais” I.S.L.A. – 3º ano 

Administrador Executivo da Amorim Imobiliária, Amorim, Turismo e Amorim e 

Desenvolvimento Administrador da Amorim Investimentos e Participações de 1998 até 

2005 

Administrador e Presidente da Comissão Executiva da Amorim Imobiliária desde 2006 

Outros cargos referidos no ponto 1.b) 

 

• Acções detidas e mandato 

Nome Qtd acções detidas Data 1ª designação Data termo mandato 

Jorge Nuno LP Costa 138.480 23-Set-1997 31-Dez-2007 

Adelino SM Caldeira 0 23-Set-1997 31-Dez-2007 

Fernando SG Silva 960 30-Out-2000 31-Dez-2007 

Reinaldo TC Pinheiro 9.850 23-Set-1997 31-Dez-2007 

Rui MD Alegre 0 13-Fev-2003 31-Dez-2007 

 

2. A FCP-SAD não tem qualquer comissão executiva. 

 

3. De acordo com os Estatutos da sociedade, esta é gerida por um 

conselho de administração, composto de três, cinco, sete ou nove 

membros, que serão obrigatoriamente, gestores profissionalizados, 
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eleitos em assembleia geral, os quais designarão o presidente, caso não 

tenha já sido designado naquela assembleia. 

 

Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e estes 

estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão de 

todos os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao 

objecto social, no que lhe são conferidos os mais amplos poderes, 

nomeadamente: 

 
a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar 

quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e 

comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de 

administração poderá delegar os seus poderes num só 

mandatário; 

 

b) Elaborar o orçamento da empresa, para aprovação pela 

assembleia geral; 

 

c) Adquirir, alienar e onerar ou locar bens móveis, incluindo acções, 

quotas, obrigações e direitos de inscrição de jogadores; 

 

d) Celebrar contratos de trabalho desportivo e contratos de 

formação desportiva e proceder à sua rescisão, tanto unilateral 

como por mútuo acordo; 

 

e) Adquirir bens imóveis; 

 

f) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos 

termos do artigo quarto destes estatutos; 

 

g) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no 

mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a 

fiscalização das entidades mutuantes; 
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h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, 

para exercício de cargos sociais noutras empresas. 

 

Actualmente este órgão é composto por 5 membros aos quais cabe a 

gestão corrente da sociedade.  

 

As matérias discutidas neste órgão são de natureza sigilosa e os seus 

membros devem obedecer a tal princípio. 

 

Não existe uma lista de incompatibilidades definida pelo órgão de 

administração, nem está definido um número máximo de cargos 

acumuláveis pelos administradores em órgãos de administração de 

outras sociedades. 

 

Neste exercício o Conselho de Administração reuniu-se por 7 vezes. 

 

4. O Presidente do Conselho de Administração e os restantes 

administradores da sociedade têm direito a auferir, respectivamente, 

2% e 1% dos lucros apresentados no final de cada exercício económico. 

As remunerações dos titulares do órgão de administração não estão 

dependentes da evolução da cotação das acções emitidas nem de 

qualquer outra variável para além dos lucros apresentados em cada 

exercício. Não existe, tão-pouco qualquer política ou medida definida no 

sentido da atribuição de compensações negociadas contratualmente 

 

5. As remunerações atribuídas durante o exercício, aos elementos dos 

Conselhos de Administração das sociedades, incluídas no grupo, 

ascenderam a 1.779.561 euros, correspondendo exclusivamente à parte 

fixa da remuneração. Esta remuneração auferida no exercício em causa 

pelo conjunto dos membros do órgão de administração, respeita 

exclusivamente aos administradores com pelouro atribuído.  
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6. A sociedade ainda não possui uma política especificamente definida 

para a comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no seio 

da sociedade. 

 

Serviços aos accionistas e investidores 

Toda a informação pública sobre a FCP-SAD está disponível nas 

instalações da sociedade e poderá ser solicitada através dos seguintes 

contactos: 

 

F.C.Porto - Futebol, SAD 

Estádio do Dragão, Via FCPorto, Entrada Poente, piso 3,  

4350-451 Porto Telefone : 22.5070500 

Fax : 22.5070550 

E-mail : futebolsad@fcporto.pt 

 

Informações sobre as acções da FCP-SAD 

Actualmente o Capital Social da FCP-SAD é representado por 

15.000.000 de acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor 

nominal de 5 Euros cada. A capitalização bolsista ronda, na data de 

elaboração deste relatório, os 41 milhões de euros. 

Ticker Bloomberg: FCP PL 

Ticker Reuters: FCPP.LS 
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D. Participações Qualificadas 

 

Conforme estipula o artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, as 

sociedades que atinjam, ultrapassem ou reduzam a sua participação de 

2%, 5%, 10%, 20%, um terço, dois terços, e 90% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta devem 

informar a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de 

mercados regulamentados Apresentamos a lista de participações 

qualificadas, com indicação do número de acções detidas e a 

percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos 

do artigo 20º do mesmo Código, que são do conhecimento da F.C.Porto 

– Futebol, SAD. 

 

Futebol Clube do Porto N.º de Acções % Direitos de voto 

Directamente 6.000.000 40% 

Através de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 138.480 1% 

Através de Fernando Soares Gomes da Silva 960 0% 

Através de Reinaldo Costa Teles Pinheiro 9.850 0% 

  Total imputável 6.149.290 41% 

 

Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, SA N.º de Acções % Direitos de voto 

Através da sociedade Aplicação Urbana II – 

Investimento Imobiliário, SA 

2.718.185 18% 

 

António Luís Alves Oliveira N.º de Acções % Direitos de voto 

Directamente 1.650.750 11% 

Através de Francisco António de Oliveira  980 0% 

  Total imputável 1.651.730 11% 

 

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira N.º de Acções % Direitos de voto 

Através da sociedade Sportinveste – SGPS, SA 1.502.188 10% 

 

Nota: A sociedade APLICAÇÃO URBANA II - INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. é detida a 
50% pela AMORIM IMOBILIÁRIA, S.G.P.S., S.A. A sociedade AMORIM IMOBILIÁRIA, 
S.G.P.S., S.A., é detida indirectamente pela AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 
S.G.P.S., S.A. 
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Participações detidas pelos membros do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal 

 

Conselho de Administração 

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa  

 

Detinha a 30 de Junho de 2005 92.830 acções. Neste período adquiriu 

54.355 acções e alienou 8.705 acções, detendo em 30 de Junho de 2006 

138.480 acções. De acordo com o Art. 6.º do Regulamento 24/2000 da 

CMVM informamos das operações realizadas entre 1 de Julho de 2005 e 

30 de Junho de 2006: 
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Data Operação Qtd. Saldo Saldo
01-07-2005 Compra 165 423 92.995
05-07-2005 Compra 330 839 93.325
06-07-2005 Compra 40 102 93.365
07-07-2005 Compra 10 26 93.375
08-07-2005 Compra 10 26 93.385
11-07-2005 Compra 130 332 93.515
13-07-2005 Compra 16 42 93.531
14-07-2005 Compra 100 259 93.631
15-07-2005 Compra 100 258 93.731
18-07-2005 Compra 120 311 93.851
19-07-2005 Compra 39 101 93.890
20-07-2005 Compra 120 309 94.010
21-07-2005 Compra 900 2.331 94.910
22-07-2005 Compra 20 52 94.930
25-07-2005 Compra 40 105 94.970
26-07-2005 Compra 20 52 94.990
29-07-2005 Compra 210 552 95.200
01-08-2005 Compra 100 263 95.300
02-08-2005 Compra 40 107 95.340
03-08-2005 Compra 10 27 95.350
04-08-2005 Compra 50 134 95.400
05-08-2005 Compra 100 268 95.500
08-08-2005 Compra 130 347 95.630
10-08-2005 Compra 200 538 95.830
11-08-2005 Compra 110 297 95.940
18-08-2005 Compra 1.760 4.982 97.700
19-08-2005 Compra 235 672 97.935
22-08-2205 Compra 330 927 98.265
23-08-2005 Compra 20 56 98.285
24-08-2205 Compra 90 251 98.375
26-08-2205 Compra 710 1.942 99.085
29-08-2205 Compra 60 165 99.145
30-08-2005 Compra 855 2.380 100.000
17-10-2005 Compra 2.848 7.690 102.848
18-10-2005 Compra 180 486 103.028
19-10-2005 Compra 300 795 103.328
21-10-2005 Compra 722 1.930 104.050
25-10-2005 Compra 136 366 104.186
26-10-2005 Compra 20 54 104.206
28-10-2005 Compra 844 2.257 105.050
02-11-2005 Compra 2.700 7.186 107.750
04-11-2005 Compra 50 134 107.800
07-11-2005 Compra 60 161 107.860
08-11-2005 Compra 100 266 107.960
09-11-2005 Compra 1.100 2.896 109.060
10-11-2005 Compra 40 106 109.100
11-11-2005 Compra 5.100 13.215 114.200
14-11-2005 Compra 100 265 114.300
15-11-2005 Compra 350 927 114.650
16-11-2005 Compra 100 268 114.750
17-11-2005 Compra 100 268 114.850
18-11-2005 Compra 170 452 115.020
21-11-2005 Compra 100 268 115.120
22-11-2005 Compra 100 268 115.220  
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Data Operação Qtd. Saldo Montante (EURO
23-11-2005 Compra 100 270 115.320
24-11-2005 Compra 150 405 115.470
25-11-2005 Compra 100 270 115.570
29-11-2005 Compra 80 214 115.650
30-11-2005 Compra 350 941 116.000
02-12-2005 Compra 300 796 116.300
07-12-2005 Compra 200 523 116.500
09-12-2005 Compra 100 265 116.600
12-12-2005 Compra 100 267 116.700
13-12-2005 Compra 50 134 116.750
15-12-2005 Compra 120 318 116.870
16-12-2005 Compra 200 528 117.070
19-12-2005 Compra 10 27 117.080
20-12-2005 Compra 200 525 117.280
21-12-2005 Compra 150 397 117.430
22-12-2005 Compra 100 264 117.530
23-12-2005 Compra 90 239 117.620
27-12-2005 Compra 100 264 117.720
28-12-2005 Compra 50 132 117.770
29-12-2005 Compra 110 288 117.880
30-12-2005 Compra 250 657 118.130
02-01-2006 Compra 50 132 118.180
03-01-2006 Compra 80 211 118.260
04-01-2006 Compra 60 159 118.320
05-01-2006 Compra 50 132 118.370
06-01-2006 Compra 100 265 118.470
09-01-2006 Compra 50 133 118.520
10-01-2006 Compra 50 132 118.570
11-01-2006 Compra 120 314 118.690
12-01-2006 Compra 50 132 118.740
13-01-2006 Compra 110 290 118.850
16-01-2006 Compra 560 1.472 119.410
17-01-2006 Compra 110 290 119.520
18-01-2006 Compra 70 184 119.590
19-01-2006 Compra 10 27 119.600
20-01-2006 Compra 120 315 119.720
23-01-2006 Compra 20 53 119.740
24-01-2006 Compra 230 603 119.970
25-01-2006 Compra 120 315 120.090
26-01-2006 Compra 364 954 120.454
30-01-2006 Compra 10 26 120.464
31-01-2006 Compra 10 26 120.474
01-02-2006 Compra 390 1.023 120.864
02-02-2006 Compra 10 26 120.874
07-02-2006 Compra 10 26 120.884
08-02-2006 Compra 130 338 121.014
09-02-2006 Compra 10 26 121.024
10-02-2006 Compra 10 26 121.034
13-02-2006 Compra 120 311 121.154
14-02-2006 Compra 240 622 121.394
15-02-2006 Compra 50 130 121.444
16-02-2006 Compra 20 52 121.464
17-02-2006 Compra 230 588 121.694
20-02-2006 Compra 20 52 121.714
21-02-2006 Compra 130 337 121.844
23-02-2006 Compra 110 284 121.954
24-02-2006 Compra 140 360 122.094
27-02-2006 Compra 120 308 122.214
28-02-2006 Compra 10 26 122.224
01-03-2006 Compra 60 155 122.284
02-03-2006 Compra 10 26 122.294
06-03-2006 Compra 10 26 122.304
07-03-2006 Compra 50 129 122.354
09-03-2006 Compra 10 26 122.364
10-03-2006 Compra 10 26 122.374
15-03-2006 Compra 110 287 122.484
16-03-2006 Compra 50 131 122.534
21-03-2006 Compra 100 262 122.634
24-03-2006 Compra 10 26 122.644
27-03-2006 Compra 110 288 122.754
28-03-2006 Compra 16 42 122.770
29-03-2006 Compra 460 1.210 123.230
30-03-2006 Compra 120 316 123.350
31-03-2006 Compra 5 13 123.355
05-04-2006 Venda 8.355 25.323 115.000
10-04-2006 Venda 350 1.029 114.650
13-04-2006 Compra 1.785 4.962 116.435
18-04-2006 Compra 2.000 5.560 118.435
19-04-2006 Compra 3.300 8.928 121.735
20-04-2006 Compra 2.140 5.740 123.875
21-04-2006 Compra 1.125 3.044 125.000
24-04-2006 Compra 1.000 2.670 126.000
26-04-2006 Compra 1.360 3.600 127.360
27-04-2006 Compra 140 371 127.500
28-04-2006 Compra 1.050 2.742 128.550
02-05-2006 Compra 1.450 3.754 130.000
03-05-2006 Compra 600 1.553 130.600
04-05-2006 Compra 745 1.915 131.345
05-05-2006 Compra 1.625 4.180 132.970
08-05-2006 Compra 530 1.347 133.500
09-05-2006 Compra 1.275 3.214 134.775
16-05-2006 Compra 800 1.998 135.575
17-05-2006 Compra 10 25 135.585
19-05-2006 Compra 100 243 135.685
22-05-2006 Compra 50 124 135.735
23-05-2006 Compra 50 124 135.785
25-05-2006 Compra 100 244 135.885
26-05-2006 Compra 160 388 136.045
29-05-2006 Compra 100 244 136.145
30-05-2006 Compra 1.000 2.417 137.145
31-05-2006 Compra 50 122 137.195
01-06-2006 Compra 50 122 137.245
02-06-2006 Compra 100 244 137.345
05-06-2006 Compra 50 123 137.395
06-06-2006 Compra 50 122 137.445
07-06-2006 Compra 150 375 137.595
08-06-2006 Compra 310 766 137.905
09-06-2006 Compra 115 283 138.020
13-06-2006 Compra 110 274 138.130
14-06-2006 Compra 120 298 138.250
16-06-2006 Compra 10 25 138.260
20-06-2006 Compra 210 529 138.470
23-06-2006 Compra 10 26 138.480  
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O Futebol Clube do Porto do qual é Presidente da Direcção, detinha em 

30 de Junho de 2006, 6.000.000 acções. 

 

Fernando Soares Gomes da Silva  

Detinha a 30 de Junho de 2005 960 acções. Não adquiriu nem alienou 

no decorrer deste período quaisquer acções, detendo em 30 de Junho de 

2006, 960 acções. O Futebol Clube do Porto do qual é Vice-Presidente 

da Direcção, detinha em 30 de Junho de 2006, 6.000.000 acções. 

 

Adelino Sá e Melo Caldeira  

Não tem acções. O Futebol Clube do Porto do qual é Vice-Presidente da 

Direcção, detinha em 30 de Junho de 2006, 6.000.000 acções. 

 

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro  

Detinha a 30 de Junho de 2005 9.850 acções. Não adquiriu nem alienou 

no decorrer deste período quaisquer acções, detendo em 30 de Junho de 

2006, 9.850 acções. O Futebol Clube do Porto do qual é Vice-Presidente 

da Direcção, detinha em 30 de Junho de 2006, 6.000.000 acções. 

 

Rui Miguel Duarte Alegre  

Não tem acções 

 

Conselho Fiscal 

Domingos José Vieira Matos 

Detinha a 30 de Junho de 2005 14.500 acções. Não adquiriu nem 

alienou no decorrer deste período quaisquer acções, detendo em 30 de 

Junho de 2006, 14.500 acções.  

 

Joaquim Manuel Sousa Ribeiro 

Detinha a 30 de Junho de 2005 100 acções. Não adquiriu nem alienou 

no decorrer deste período quaisquer acções, detendo em 30 de Junho de 

2006, 100 acções.  
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Jorge Beja Neves 

Não tem acções 

 

António Manuel Martins Amaral  

Não tem acções 

 

Extracto da acta de aprovação de contas 

“(...) o Dr. Fernando Gomes, com o apoio da projecção de diversos 

mapas e gráficos financeiros, apresentou de forma detalhada os factos 

que justificam os números inscritos no relatório e contas individual e 

consolidado, tendo comunicado à Assembleia o resultado líquido da 

Sociedade neste exercício. 

 

Postos à votação os mesmos relatórios foram aprovados por maioria. 

(...)o Conselho de administração propõe que os resultados líquidos 

negativos verificados no exercício transitem para resultados transitados. 

(...) A mesma proposta foi levada a votação tendo sido aprovada por 

maioria.” 

 

Nota: 

“A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, ao abrigo do disposto 

no nº3 do artigo 250º do Código dos Valores Mobiliários, dispensou a 

publicação das contas anuais individuais. Os documentos de prestação  

de contas alvo desta dispensa encontram-se disponíveis para consulta, 

juntamente com os restantes, na sede desta Sociedade, de acordo com 

estabelecido pelo Código das Sociedades Comerciais.” 

 


