
 
 

  

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 39 000 000 euros 

Capital Próprio: (75.593.000) euros aprovado em Assembleia Geral de 28 de Setembro de 2012 

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 NO 1º TRIMESTE 2012/13 

 

 

 

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de prestação de informação 

económica e financeira referente aos primeiros três meses do Exercício em curso, período 

compreendido entre 1 de Julho de 2012 e 30 de Setembro de 2012, destacando em seguida os seguintes 

factos: 

 

 Os resultados no 1º trimestre foram negativos em 7.707 milhares de euros, semelhantes aos do 

mesmo período do Exercício anterior. 

 

 O decréscimo verificado nos Proveitos Operacionais – Prestações de Serviços, é sobretudo 

reflexo da fraca performance desportiva da equipa principal de futebol e da diminuição de 

receitas de Quotizações, a qual se ficou a dever à alteração, ocorrida a partir do início do 2º 

Trimestre do Exercício anterior em que a relação da distribuição da Quotas entre Clube e SAD se 

alterou de 25/75% para 75/25%. 

 

 Em termos de Custos Operacionais, o aumento da rubrica “Custos com Pessoal” deve-se 

principalmente ao atraso, no período de Julho/Agosto, na definição da situação de alguns 

jogadores. Independentemente do que se vier a passar no mercado de Janeiro, o aumento 

verificado será diluído ao longo do Exercício, quando comparado com o ano anterior. 

 

 As variações negativas mencionadas, foram compensadas com Proveitos com Transacção de 

Passes de Jogadores, o que permitiu que os Resultados Operacionais fossem menos negativos 

que no 1º Trimestre do Exercício anterior (6.449 m €  em 2012/13 contra 6.839 m € em 2011/12. 

 
 



 
 

  

 
 
 
 

 As variações na Situação Patrimonial são essencialmente devidas a: 

 

 Acréscimo de Activo, pelo investimento realizado a nível do Plantel 

 Acréscimo do Passivo, pelo  aumento da Dívida Financeira (cerca de 14 milhões de Euros 

no Trimestre). 

 

 

Lisboa, 30 de Novembro de 2012 

 

O Conselho de Administração 

 

 


