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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE NO 1º TRIMESTE 2013/14 

 

 

 

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 2013 e 30 de Setembro de 2013, destacando os seguintes factos: 

 

o Os resultados no 1º trimestre foram positivos em 7.238 milhares de euros, contrariando 

os resultados negativos de 7.707 milhares de euros no mesmo período do exercício 

anterior; 

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

sobretudo reflexo da não participação nas competições europeias e da diminuição de 

receitas de Quotizações; 

 
o Em termos de Custos Operacionais, verificou-se uma acentuada redução das rubricas de 

“Custos com Pessoal” e “Fornecimentos e Serviços Externos”, em consequência do 

processo reestruturação financeira e operacional, com uma redução do número de 

trabalhadores e salários, associada a uma otimização dos restantes custos operacionais. 

Adicionalmente, a redução da rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” também 

se deve à não participação nas competições europeias; 

 
o Foram registadas mais-valias com a transação de Passes de Jogadores no montante de 

16.270 milhares de euros, um aumento de 12.289 milhares de euros face ao exercício 

anterior, com um forte contributo para que os Resultados Operacionais fossem mais 

positivos em 14.666 milhares de euros que no 1º Trimestre do Exercício anterior. Estas 



 
 

  

mais-valias estão principalmente associadas à alienação dos direitos desportivos dos 

jogadores Bruma e Tiago Ilori. 

 

 
o As variações na Situação Patrimonial são essencialmente devidas a: 

 Acréscimo de Ativo, em especial do saldo de Clientes associado sobretudo às 

vendas realizadas ao nível do Plantel; 

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

de Euros no Trimestre), possibilitado pelo plano de reestruturação financeira. 

 

 

Relativamente ao processo de reestruturação financeira, atualizando as informações previamente 

fornecidas ao mercado em Setembro de 2013, importa referir que, associado ao programa de redução 

de custos em vigor, os gastos com o pessoal da Sporting, SAD estão previstos descer de forma 

significativa no presente exercício. Nos 12 meses findos em 30 de Junho de 2013, os gastos com o 

pessoal totais foram de 41.652 milhares de euros enquanto para Junho do próximo ano se perspetiva 

uma redução de cerca de 35% face à estrutura atual. Esta redução poderá ser maior depois de 

resolvidos alguns casos de jogadores excedentários. 

 

 

Uma das grandes diferenças verifica-se nos custos com o plantel que era de 26.294 no último exercício 

e, atualmente ronda os 15.000 milhares de euros, conduzindo a uma descida de cerca 42%. Constata-se 

igualmente uma poupança significativa nos custos com a estrutura técnica, passando de 3.826 milhares 

de euros para 1.800 milhares de euros.  

 

 

O único aumento verifica-se a nível dos contratos rescindidos, o que se explica pelo processo de 

reestruturação do plantel, com a saída de jogadores cujo rendimento desportivo não estava de acordo 

com os gastos salariais associados. 

 

 

No presente exercício continuou a reestruturação operacional e financeira, iniciada em 2013, com 

resultados visíveis no plantel profissional, equipa técnica e restante estrutura, com um nível de 

indemnizações extremamente controlado. A presente reestruturação não tem afetado negativamente a 



 
 

  

performance desportiva da equipa principal de futebol que tem vindo a apresentar os resultados mais 

positivos dos últimos dez anos. 

 

 

Lisboa, 29 de Novembro de 2013 

 

O Conselho de Administração 

 

 


