
 
 

  

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 39 000 000 euros 

Capital Próprio: (29 646.000) euros aprovado em Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2011 

Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  

Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 

 

 

 
 

Evolução da Actividade nos primeiros 9 meses 

 
 

 

 

A Sporting Clube de Portugal - 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 2011 e 31 de Março de 2012, destacando-

se os seguintes factos: 

 

 Tal com já referido no Relatório da Actividade relativo ao 1º Semestre do corrente 

exercício, o ano desportivo foi marcado por resultados inferiores aos que seriam 

normalmente expectáveis, sobretudo no que se refere à Liga Nacional. A época 

terminou com a obtenção do 4º lugar na Liga, com 59 pontos, garantindo deste modo o 

acesso ao play off da Liga Europa. 

 

 

 Análise Económico-Financeira 

 

o Os Proveitos Operacionais tiveram um crescimento de 11,2% em relação a 

igual período do Exercício anterior sendo de destacar o acréscimo verificado  

na rubrica “ Bilheteira e Bilhetes de Época” que  teve  uma evolução positiva de 

894 m € (16,4%). 

De referir que a diminuição na rubrica “Quotizações” é explicada pelo facto de 

se ter contratualizado entre o SCP e a Sporting, SAD que, a partir de 

01.10.2011, esta recebe 25% das quotas cobradas aos sócios do Clube. 

 

 

 



 
 

  

o Os Custos Operacionais foram superiores aos verificados em 2011/12, mas 

houve uma compensação deste aumento de custos com acréscimo de receitas. 

 

o A variação nos Custos de Pessoal é consistente com o verificado nos trimestres 

anteriores, e é consequência do investimento na Equipa Principal. 

 

o Os Custos e Perdas Financeiras do período são explicados pelo acréscimo de 

Passivo médio remunerado no período de nove meses ( cerca de 50 M€). 

O Resultado Financeiro é atenuado pela remuneração da dívida de longo prazo 

das empresas do Grupo SCP à Sociedade 

 

 Resultados 

o O desvio verificado nesta rubrica (tanto em termos de “Resultado Operacional” 

com no “Resultado Líquido do Exercício”) é totalmente explicado pelas 

variações das rubricas “Pessoal” e “Custos / Proveitos com Transacções de 

Passes de Jogadores “ 

 

 Sobre a Situação Patrimonial em 31 de Março de 2012 merecem referência os 

seguintes pontos: 

 

o O acréscimo do Activo (9 650 m €) é resultante do esforço de investimento 

realizado para reforço da competitividade da equipa principal (Activo Fixo 

Intangível – Valor do Plantel). 

o O acréscimo de Passivo (40 625 m €) é explicado pelo resultado negativo de 

exploração do período, e pela contabilização das parcerias nos investimentos 

efectuados no plantel (23 536 m €). 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2012 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 


