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Evolução da Actividade nos primeiros 9 meses 

 
 

 

 

A Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de 

prestação de informação económica e financeira referente aos primeiros nove meses do 

exercício em curso, período compreendido entre 1 de Julho de 2010 e 31 de Março de 2011, 

destacando-se os seguintes factos: 

 

1. Conforme já referido no Relatório de Actividade relativo ao 1º Semestre deste exercício, o 

ano desportivo foi marcado por resultados substancialmente inferiores aos que seriam 

expectáveis. A época terminou com a obtenção do 3º lugar na Liga, garantindo-se deste modo 

o acesso à Liga Europa na próxima época. 

 

2. Análise Económico-Financeira 

 

2.1. Os resultados dos primeiros nove meses são consistentes com o que seria expectável 

face à performance desportiva e com os resultados obtidos no 1º Semestre, com uma melhoria 

de cerca de 9 Milhões Euros face a idêntico período do exercício anterior. 

 

2.2. Os proveitos operacionais totalizam 19,2 Milhões Euros, cerca de 1,6 Milhões Euros 

inferiores ao do mesmo período do exercício anterior. No entanto, é de realçar que a 

eliminação da Liga Europa aconteceu esta época em fase anterior à da época passada e 

ainda que não houve esta época o encaixe de 2,1 Milhões Euros relativo à participação, no 

ano passado, no Play-off da Liga dos Campeões. 

 

 



          

 

 

 

 

2.3. Tal como referido, os resultados desportivos foram inferiores aos expectáveis, sobretudo 

se for levado em consideração o esforço efectuado com o investimento na equipa principal. 

Este esforço está reflectido tanto no acréscimo da rubrica “ Custos com Pessoal”, como na 

rubrica “Amortizações” e perdas de imparidade com passes de jogadores”. 

 

2.4. A evolução da Situação Patrimonial entre 30 de Junho de 2010 e 31 de Março de 2011 

reflecte o impacto da reestruturação financeira (aumento de Capital, Trespasse da Academia e 

emissão de VMOC). 

O Capital Próprio da Sociedade sofreu importante evolução de 50,5 Milhões Euros negativos, 

para 8,7 Milhões Euros positivos. O Total do Passivo decresceu cerca de 16 Milhões Euros 

nos primeiros 9 meses do Exercício. O Total do Activo da Sociedade teve um aumento no 

mesmo período explicado sobretudo pela incorporação nas contas da operação de trespasse 

da Academia. 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2011 

O Conselho de Administração 

 

 

 


