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A. Relatório de Gestão 

 

A FC Porto – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação de 

informação de natureza económica e financeira, relativa ao terceiro trimestre do 

exercício 2011/2012, período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Março de 

2012. 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 CMVM. 

 

As demonstrações financeiras consolidadas da FC Porto – Futebol, SAD foram 

preparadas de acordo com a norma de relato financeiro intercalar (IAS 34), e em 

conformidade com as restantes Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(IFRS).  

 

 

1. Destaques 

 

• Resultado Líquido Acumulado do Trimestre negativo de 22.139m€ no período 

em análise, bastante inferiores aos 2.055m€ negativos apresentado no 3º 

trimestre de 2010/2011; 

• Crescimento das Receitas Operacionais, excluindo Transacções de Passes de 

Jogadores, em 25%, com o aumento dos proveitos relacionados com a 

participação em provas europeias e com a cedência de direitos de transmissão 

televisiva; 

• Resultados Operacionais negativos de 16.829m€, em oposição aos positivos 

apresentados no período homólogo anterior, em que atingiram os 2.239m€; 

• Capitais próprios consolidados atingem os 1.021m€ em 31 de Março de 2012, 

penalizados pela incorporação do resultado líquido apresentado; 
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2. Actividade Desportiva 

 

Depois da época gloriosa de 2010/2011, os três primeiros trimestres da presente 

temporada tiveram altos e baixos. Logo no arranque, no primeiro jogo oficial da 

temporada, o FC Porto conquistou a Supertaça, ao bater o Vitória de Guimarães 

por 2 - 1. Com esta vitória o FC Porto cimentou a liderança em número de títulos 

no futebol português e a vantagem como clube europeu com mais troféus no 

século XXI. Logo a seguir, o FC Porto disputou a Supertaça europeia, frente ao 

Barcelona, acabando derrotado apesar do comportamento positivo da equipa. 

 

Paralelamente, o clube manteve a política de investir em jovens valores, que 

garantam progressão e um contributo importante no desempenho da equipa, 

como também possam ser ativos importantes no mercado de jogadores. Assim, 

chegaram esta época ao FC Porto atletas como Iturbe, Bracali, Djalma, Defour, 

Mangala, Kléber e Alex Sandro. 

 

Como já tantas vezes aconteceu na última década, o FC Porto procura oferecer as 

melhores condições para que os jogadores recém-chegados possam adaptar-se ao 

clube, à cidade e à equipa, de forma a que possam proporcionar bons espetáculos 

desportivos e garantir a continuação da conquista de títulos. 

 

Também no arranque da época o FC Porto contratou o jogador brasileiro Danilo, 

mas por acordo com o Santos, do Brasil, a transferência só se tornou efetiva a 

partir de Janeiro de 2012. Trata-se de um jovem jogador internacional brasileiro e 

em quem o FC Porto deposita fundadas esperanças, como ficou demonstrado nos 

jogos que já realizou, apesar de uma lesão o ter impedido de jogar durante cerca 

de dois meses. 
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Em Janeiro, o FC Porto aproveitou a reabertura do mercado de transferências 

para fazer acertos no plantel. Ao clube chegaram Lucho González e Marc Janko, 

dois atletas experientes e que desde logo começaram a ajudar a equipa. Lucho 

González regressou ao FC Porto dois anos e meio depois de ter saído para o 

Marselha, numa demonstração de reconhecimento pela forma de trabalhar do 

nosso clube. 

 

Desportivamente, o FC Porto encontrava-se no final de Março em segundo lugar 

no campeonato nacional, com fundadas esperanças de revalidar o título no final 

da temporada, afinal o primeiro e grande objetivo da época. 

 

E com uma ponta final muito forte, foi isso que veio a acontecer no final de Abril, 

quando o FC Porto revalidou o título nacional na antepenúltima jornada do 

campeonato. As vitórias na Luz, em Braga e no sempre difícil terreno do Marítimo 

mostraram o FC Porto como a equipa mais competitiva e forte da Liga, sagrando-

se bicampeão com todo o mérito e merecimento, como foi reconhecido pela 

ampla maioria dos adversários. 

 

O bicampeonato agora conquistado foi o 26.º título nacional, o oitavo nos últimos 

dez anos, o que ilustra a capacidade do FC Porto para se manter na liderança do 

futebol português. De resto, o FC Porto é o clube português com mais troféus 

conquistados, tendo atingido agora os 71 títulos. 

 

A hegemonia do FC Porto expressa-se também por ser o clube da Europa com 

mais troféus conquistados no Séc. XXI, com 25 títulos, à frente de colossos como o 

Barcelona, Real Madrid, Manchester United ou Bayern Munique. Só este século, o 

FC Porto já conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma 

Taça UEFA e uma Liga Europa. 
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Nas provas a eliminar e depois dos sucessos do ano passado, as coisas esta época 

não correram tão bem. Na Taça de Portugal, o FC Porto foi afastado pela 

Académica, enquanto na Liga dos Campeões o terceiro lugar na fase de grupos 

significou a transição para a Liga Europa. Nesta competição um sorteio adverso 

colocou pela frente o Manchester City, provavelmente o clube mais rico do 

momento, acabando o FC Porto por ser afastado. 
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3. Actividade Económica 

 

Neste relatório serão analisadas as contas da Futebol Clube do Porto – Futebol, 

SAD (FC Porto – Futebol, SAD) de forma consolidada, ou seja, o resultado obtido 

pela participação individual das empresas do grupo incluída no perímetro de 

consolidação, líquido das transacções efetuadas entre elas. O exercício em análise 

conta, pela primeira vez, com a participação da actividade de exploração da 

Dragon Tour, Agência de Viagens, SA, detida directa e indirectamente em 70 e 

93,5% respetivamente pela FC Porto – Futebol, SAD. 

 

Chama-se especial atenção para o facto de aqui se apresentarem os resultados 

intermédios, pelo que, devido à grande sazonalidade em diversos custos e 

proveitos desta sociedade, e de outras do mesmo sector de actividade, 

principalmente os relacionados com transacções de passes de jogadores, não se 

poder daqui retirar ilações conclusivas sobre a evolução do comportamento 

económico-financeiro da FC Porto – Futebol, SAD, ou da estimativa de fecho das 

contas anuais. 

 

O 3º trimestre é geralmente o trimestre que apresenta piores resultados, e este 

exercício não foi excepção, tendo a sociedade obtido um resultado líquido 

acumulado negativo de 22.139m€, bastante inferior ao alcançado no período 

homólogo anterior, que apesar de negativo, foi menos penalizado. Esta diferença 

assenta principalmente ao nível dos resultados com transacções de passes de 

jogadores, que foi substancialmente inferior no período em análise. 

 

Analisando os resultados operacionais excluindo resultados com passes de 

jogadores e começando pelos proveitos, verifica-se um aumento 25% 

relativamente ao 3º trimestre de 2010/2011, que acumula um total de 50.695m€, 

dividindo-se da seguinte forma: 
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No entanto, cerca de metade do acréscimo nos proveitos está relacionada com o 

aumento das receitas do Corporate Hospitality, que 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 FC Porto. A receita deste negócio é direccionada para a 

sociedade EuroAntas, a detentora do Estádio, que a utiliza para fazer face ao 

serviço da dívida para a construção do estádio. O excedente deste negócio, depois 

de cumprido o project finance, é proveito da sociedade desportiva. Uma vez que a 

PortoComercial adquire o direito e assume a responsabilidade de comercialização 

dos conceitos deste segmento, os proveitos gerados passaram a ser também aqui 

englobados, o que não acontecia na 3º trimestre de 2010/2011, e que levou ao 

aumento desta rubrica em 4.971m€. Este montante tem igual contrapartida nos 

custos do exercício, pela transferência desses proveitos para a EuroAntas. 

 

Em segundo plano destacam-se as receitas obtidas com a participação em provas 

europeias. O FC Porto, que participa regularmente na UEFA Champions League, 

disputou na época anterior a UEFA Europa League, prova que dedica 

remunerações substancialmente inferiores aos seus participantes. Apesar da 

equipa não ter sido apurada para os 1/8F da UEFA Champions League, os prémios 

de performance desportiva e o market pool obtidos somaram um total de 
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5.745m€, não estando aqui contabilizado o proveito associado ao direito de 

acesso à prova, que na FC Porto – Futebol, SAD é contabilizado no período em que 

garante a qualificação. O acesso à edição 2012/2013 da UEFA Champions League, 

já garantido pelo FC Porto à data deste relatório, será contabilizado ainda neste 

exercício, no 4º trimestre.  

 

Também a exploração dos direitos de transmissão televisiva apresentam um 

aumento considerável, de cerca de 30%, pela renovação do contrato entre a FC 

Porto – Futebol, SAD e a PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão S.A. 

(sociedade integrada no Grupo Controlinveste, que assume a posição contratual 

da Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media, S.A.) para a cedência, em 

regime de exclusividade, dos direitos de comunicação audiovisual, nacionais e 

internacionais, dos jogos do FC Porto disputados para a competição principal da 

Liga Portuguesa de Futebol Profissional na qualidade de equipa visitada. 

 

A receita de merchandising, ao contrário do que seria expectável devido à 

inconstância na performance desportiva, aumentou 17% relativamente ao 

período homólogo, o que é de assinalar. 

 

Os proveitos de bilheteira, constituídos pela comercialização dos Dragon Seats 

(lugares anuais), dos bilhetes vendidos jogo a jogo e a parte das quotizações pagas 

pelos associados do FC Porto que são proveito da sociedade desportiva, 

diminuíram 6% no período em análise. Este decréscimo ficou a dever-se 

principalmente à diminuição da receita da venda de bilhetes jogo a jogo, uma vez 

que um dos jogos grandes no Estádio do Dragão ocorreu apenas no 4º trimestre. 

 

As outras receitas desportivas sofreram uma diminuição, principalmente devido à 

diminuição dos proveitos obtidos pela participação na Taça de Portugal, prova em 

que o FC Porto foi eliminado nos 1/16 de final. 
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Os proveitos inerentes aos contratos de publicidade e sponsorização, que advêm, 

na sua maioria, da publicidade feita no equipamento oficial do FC Porto, pelos 

seus principais patrocinadores, que no exercício em análise são a Portugal 

Telecom, a Nike, e a Unicer, quase não sofreram alterações relativamente ao 

período homólogo. 

 

Os restantes proveitos operacionais, ainda não referidos, que assentam 

principalmente nas prestações de serviços prestadas pelas sociedades 

participadas, excetuando os proveitos já analisados de Publicidade e 

Sponsorização da PortoComercial, cresceram 1.458m€. Grande parte deste valor é 

explicado pela facto da PortoEstádio ter cedido a exploração das suas áreas de 

negócio a outras empresas do Grupo FC Porto, e passado a adoptar um modelo de 

prestação de serviços às restantes empresas, incluindo as que estão fora do 

perímetro de consolidação. 

 

Relativamente aos custos operacionais excluindo custos com passes de jogadores, 

verificou-se um crescimento global considerável, de 29%, distribuído pelas 

rubricas que os constituem: 
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A variação com maior destaque no quadro apresentado situa-se ao nível dos 

gastos com os fornecimentos e serviços externos, que representa 74% do 

acréscimo total. Este crescimento explica-se pela contabilização como custo e 

proveito, a partir do exercício em análise, da atividade de comercialização do 

negócio do Corporate Hospitality com a Euroantas, tal como referido acima. 

Adicionalmente, o pagamento dos serviços prestados pela FC Porto – Serviços 

Partilhados, SA, empresa participada integralmente pelas empresas do universo 

FC Porto, que tem como objecto a prestação de serviços de assessoria 

empresarial, administração e recursos humanos a todas as empresas do Grupo, 

contribuiu também para o aumento desta rubrica. 

 

Ainda que parte dos funcionários, que estavam alocados às várias empresas do 

consolidado da FC Porto – Futebol, SAD, tenham transitado para a FC Porto – 

Serviços Partilhados, SA (criada em 1 de Março de 2011), que não faz parte do 

consolidado, verificou-se um aumento de 6% nos custos com o pessoal. Esta 

subida deve-se exclusivamente ao acréscimo dos custos para fazer face aos 

compromissos contratuais com os atletas. 

 

O crescimento na rubrica de ‘Outros Custos’ espelha a menos valia que resultou 

da recompra de 22,5% do passe do João Moutinho à Soccer Invest Fund, fundo ao 

qual a Mamers B.V. cedeu a sua posição contratual relativamente aos direitos 

económicos que tinha adquirido anteriormente. 

 

As variações ocorridas nas restantes rubricas não são significativas. No entanto, 

destaca-se o facto de o custo das mercadorias vendidas ter aumentado apenas 

4%, uma vez que os proveitos associados à venda aumentaram 17%, o que 

significa que a margem da PortoComercial aumentou. 

 

A combinação dos fatores apresentados conduziu à obtenção de Resultados 

Operacionais, excluindo Transacções de Passes de jogadores, de 12.726m€ 

negativos. 
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As rubricas relacionadas com as transacções de passes vieram penalizar ainda 

mais o resultado operacional, uma vez que as Amortizações e perdas de 

imparidade com passes de jogadores foram superiores ao Resultado com as 

Transações de Passes, que engloba os custos e os proveitos resultantes da venda 

e empréstimo dos direitos desportivos e económicos de jogadores, tendo ambas 

as rubricas tido um resultado bastante inferior ao da época anterior. O Resultado 

com as Transacções de Passes de jogadores compara as mais valias resultantes da 

transferência do jogador Radamel Falcao para o Atlético de Madrid, obtidas no 

período em análise, com a do Bruno Alves e Raul Meireles para o Zenit e 

Liverpool, respectivamente. São as oscilações aqui verificadas as grandes 

responsáveis pela obtenção de resultados positivos / negativos da sociedade. 

 

Contribuindo negativamente para apuramento do resultado líquido, o resultado 

financeiro foi negativo em cerca de 5.545m€, enquanto os resultados relativos a 

investimentos alcançaram os 536m€, o que, somando o imposto sobre o 

rendimento, levou ao apuramento do resultado líquido do exercício negativo em 

22.246m€. 

 

 

Analisando o balanço da sociedade, verifica-se uma deterioração da situação 

patrimonial pela incorporação do resultado líquido apresentado. Os capitais 

próprios da sociedade, em 31 de Março de 2012, atingem os 1.021m€. 

 

Do lado do activo, apesar do aumento do valor contabilístico do plantel, a 

diminuição de algumas rubricas, com realce para o valor em caixa, levou a uma 

diminuição de 10.130m€, atingindo o valor global de 215.192m€. 

 

Verificou-se também um crescimento do passivo da sociedade, na ordem dos 6%, 

que atinge em 31 de Março os 214.171m€. 
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À data de elaboração deste relatório, o FC Porto já conquistou o título de 

campeão nacional, garantindo assim o acesso à UEFA Champions League, com os 

consequentes benefícios a nível financeiro. No entanto, com base nos resultados 

acumulados obtidos no 3º trimestre de 2011/2012, perspetiva-se a necessidade 

da FC Porto – Futebol, SAD efectuar um valor relevante de mais valias de 

transferências, para que a sociedade consiga atingir um resultado positivo no final 

do exercício. A venda do atleta Fredy Guarin ao Inter de Milão por 11 milhões de 

euros, ocorrida já após o fecho do 3º trimestre, pelo que não integra as contas 

aqui apresentadas, vem dar um importante contributo para o equilíbrio do 

orçamento da sociedade. 
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Porto, 31 de Maio de 2012 

 

O Conselho de Administração, 

 

 

________________________________ 

Jorge Nuno Lima Pinto da Costa 

 

 

________________________________ 

Adelino Sá e Melo Caldeira 

 

 

________________________________ 

Angelino Cândido Sousa Ferreira 

 

 

________________________________ 

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 

 

 

________________________________ 

Rui Ferreira Vieira de Sá 
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B. Demonstrações Financeiras Consolidadas e Anexos 

 
1. Demonstrações Consolidadas Condensadas da Posição Financeira 

(montantes expressos em euros) 
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2. Demonstrações Consolidadas Condensadas dos Resultados por Naturezas 

(montantes expressos em euros) 
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3. Demonstrações Consolidadas das Alterações no Capital Próprio 

(montantes expressos em euros) 
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4. Demonstrações Consolidadas Condensadas do Rendimento Integral 

 (montantes expressos em euros) 
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5. Demonstrações Consolidadas Condensadas dos Fluxos de Caixa 

(montantes expressos em euros) 
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6. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. (“FCPorto, SAD” ou “Sociedade”), 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, sendo a Empresa-mãe de um conjunto de 
empresas conforme indicado na Nota 4 como Grupo FCP ("Grupo"). 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 E BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras consolidadas intercalares em 31 de Março de 2012 
são apresentadas de acordo com as disposições constantes da IAS 34 – “Relato 
financeiro intercalar”. Assim, estas demonstrações financeiras consolidadas 
condensadas não incluem toda a informação requerida pelas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (“International Financial Reporting Standards” 
– “IFRS” – anteriormente designadas “Normas Internacionais de Contabilidade – 
IAS”), pelo que devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras 
consolidadas de 30 de Junho de 2011, sendo as políticas contabilísticas adoptadas 
consistentes com as que foram utilizadas nas demonstrações financeiras 
consolidadas apresentadas para o referido exercício. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas condensadas anexas foram 
preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e 
registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (Nota 4) em 
conformidade com os princípios de mensuração e reconhecimento das IFRS 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), em vigor em 1 
de Julho de 2011 conforme adoptadas pela União Europeia. 
 
 
3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS, ESTIMATIVAS E ERROS 
 
Durante o período de nove meses findo em 31 de Março de 2012 não ocorreram 
alterações de políticas contabilísticas, julgamentos ou estimativas relativos a 
exercícios anteriores, nem se verificaram correcções de erros materiais. 
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4. EMPRESAS FILIAIS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 
 
As empresas incluídas na consolidação pelo método integral, respectivas sedes e 
proporção do capital detido em 31 de Março de 2012 e em 30 de Junho de 2011 
são as seguintes: 
 

 
(a) Entidade constituída em 13 de Setembro de 2011 e cuja actividade no período de 

nove meses findo em 31 de Março de 2012 é reduzida pelo que não afectou a 
comparabilidade das demonstrações financeiras deste período face a períodos 
homólogos anteriores. 

 
Denominação social 

Sede 
social 

Actividade desenvolvida % capital 
detido 

31.03.2012 

% capital 
detido 

30.06.2011 

     

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

Porto Participação na modalidade de 
futebol em competições desportivas 
de carácter profissional, promoção e 
organização de espectáculos 
desportivos 

Empresa 
mãe 

Empresa 
mãe 

PortoComercial – 
Sociedade de 
Comercialização, 
Licenciamento e 
Sponsorização, S.A. 
(“PortoComercial”) 

Porto Comercialização de direitos de 
imagem, sponsorização, 
merchandising e licenciamento de 
produtos. 

93,5% 93,5% 

F.C.PortoMultimédia - 
Edições Multimédia, S.A. 
(“PortoMultimédia”) 

Porto Edição, produção e comercialização 
de material multimédia e para a 
internet, publicações periódicas e 
não periódicas. 

70% 70% 

PortoEstádio – Gestão e 
Exploração de 
Equipamentos 
Desportivos, S.A. 
(“PortoEstádio”) 

Porto Gestão e exploração de equipamento 
desportivo. 

100% 100% 

PortoSeguro - Sociedade 
Mediadora de Seguros 
do Porto, Lda. 
(“PortoSeguro”) 

Dragon Tour, Agência de 
Viagens, S.A. (a) 

Porto 

 

Porto 

Intermediação de seguros. 

 

Organização e venda de viagens e 
pacotes turísticos; bilheteria e 
reserva de lugares; representação de 
outras agências de viagens e turismo. 

90% 

 

93,5% 

 

90% 

 

0% 
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5. ACTIVOS INTANGÍVEIS - VALOR DO PLANTEL 
 
Durante os períodos de nove meses findos em 31 de Março de 2012 e 2011 assim 
como no exercício findo em 30 de Junho de 2011, o movimento ocorrido na 
rubrica “Activos intangíveis - Valor do plantel” bem como nas respectivas 
amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 
 

 
 

Aquisições 
 
As principais aquisições realizadas no período de nove meses findo em 31 de 
Março de 2011, em valor, podem ser resumidas como segue: 
 

 

Activos intangíveis

- Valor do plantel

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Valor bruto:

Saldo inicial 132.662.263 106.151.894 106.151.894
Aquisições 63.074.219 59.271.824 36.575.666
Alienações (23.623.292) (12.894.183) (12.894.183)
Transferências (Nota 6) (1.773.200) (10.345.819) (6.381.262)
Abates (3.300.000) (9.231.122) (1.979.872)
Regularizações 197.791 (290.331) (290.330)
Saldo final 167.237.781 132.662.263 121.181.913

Amortizações e perdas de

imparidade acumuladas:

Saldo inicial 42.888.343 38.324.151 38.324.151
Amortização do período 23.715.102 25.236.823 19.158.701
Perdas de imparidade no período - 3.129.049 -
Alienações (7.128.068) (7.843.426) (7.843.426)
Transferências (Nota 6) (1.108.250) (6.727.133) (3.989.937)
Abates (3.300.000) (9.231.122) (1.237.420)
Regularizações 218.366 - -
Saldo final 55.285.493 42.888.342 44.412.069

Valor líquido 111.952.288 89.773.921 76.769.844

Jogador

% direitos 

económicos

Data de 

aquisição Vendedor

Final do 

contrato

Valor 

aquisição 

passe

Encargos 

adicionais

Valor total de 

aquisição do 

passe

Danilo 100% Jul-11 Santos Futebol Clube Jun-16 13.000.000 4.839.131 17.839.131

Alex Sandro 100% Jul-11
Santos Futebol Clube, Deportivo 
Maldonado e Clube Atlético Paraná Jun-16 9.600.000 700.000 10.300.000

Defour 90% Ago-11 Standard de Liége Jun-16 6.000.000 1.850.339 7.850.339
Mangala 90% Ago-11 Standard de Liége Jun-16 6.500.000 1.020.000 7.520.000
Kléber 70% Jul-11 Club Atlético Mineiro/Onsoccer Jun-16 3.560.000 665.400 4.225.400
Otamendi 50% Set-11 Velez Sarsfield Jun-15 4.000.000 - 4.000.000
Mark Janko 100% Jan-12 FC Twente Jun-15 3.000.000 271.972 3.271.972
Fucile 20% Dez-11 Soccer Invest Fund Jun-14 1.000.000 - 1.000.000

Outras aquisições 1.638.871

57.645.713

Efeito de atualização financeira (2.130.198)

Valor líquido 55.515.515
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A rubrica “Encargos adicionais” refere-se a gastos relacionados com as aquisições 
de direitos económicos, nomeadamente encargos com serviços de intermediação, 
serviços legais, prémios de assinatura de contratos, etc. 
 
De referir que nas situações em que a percentagem do passe adquirida é inferior 
a 100%, significa que apesar da Sociedade deter integralmente o direito de 
inscrição desportiva, mantém com entidade terceira uma associação de interesses 
económicos que consubstancia uma parceria de investimento, resultando na 
partilha proporcional dos resultados inerentes à futura transacção daqueles 
direitos, caso ocorra. 
 
Para além do acima evidenciado, no período de nove meses findo em 31 de 
Março de 2012 foram renegociados os contratos com os jogadores Radamel 
Falcao e Álvaro Pereira, com reflexo ao nível do valor das respectivas cláusulas de 
rescisão, prazos de duração do contrato de trabalho e remunerações associadas, 
que foram aumentados. Estas renegociações significaram encargos com 
assinatura de contrato e serviços de intermediação nos montantes de 6.585.150 
Euros relativos ao jogador Radamel Falcao e 973.554 Euros relativos ao jogador 
Álvaro Pereira, os quais estão reflectidos na rubrica “Aquisições” acima 
evidenciada. 
 
Relativamente ao período de nove meses findo em 31 de Março de 2011, o valor 
de aquisição dos “passes” dos jogadores João Moutinho, Walter da Silva, 
Otamendi, Maicon, Kelvin e Iturbe representaram, aproximadamente, 91% dos 
encargos totais com aquisições realizadas naquele período, que totalizaram, 
aproximadamente, 36.576.000 Euros e incluem, aproximadamente, 3.200.000 
Euros de serviços de intermediação. 
 
No período de nove meses findo em 31 de Março de 2012 os serviços de 
intermediação foram prestados pelas entidades DIS - Esportes e Organização de 
Eventos, GT Sports Assessoria Esportiva, B2F Marketing Esportivo Ltda, Robi Plus 
Ltd, FK Sport Managment SRL, Soccer Player Agenciamento Esportivo Ltda, 
Prestige Sports Management Limited, Idoloasis - Soc. Unipessoal Lda, Orel B.V., 
Gol Football Limited, Sport Promotion B.V., TYP Sports Agency LLC e pelos agentes 
Leopoldo Stefani e Carlos Meinberg Neto. 
 
No período de nove meses findo em 31 de Março de 2011, os serviços de 
intermediação foram prestados, essencialmente, pelas entidades For Gool 
Limited, Gol Football Limited, S. Bass Limited, B&C Consultoria e Assessoria 
Esportiva, Ltda., Onsoccer Internacional, Gestão de Carreiras Desportivas, S.A., 
Continental General Services B.V., Maxtex, S.A. e pelos agentes António Teixeira 
da Silva e Isidoro A. Giménez. 
 
O montante das aquisições dos passes dos jogadores realizadas nos períodos de 
nove meses findos em 31 de Março de 2012 e 2011, considera os efeitos da 
actualização financeira, quando aplicável, referente à parcela que se vence a 
médio prazo das contas a pagar referentes à aquisição de passes de jogadores. 
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Alienações 

 
As alienações no período de nove meses findo em 31 de Março de 2012, que 
geraram mais-valias no montante de 21.121.144 Euros, resultam, essencialmente, 
da alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Falcao ao Atlético de 
Madrid, pelo montante de 40.000.000 de Euros, que gerou uma mais-valia de, 
aproximadamente, 20.170.000 Euros, após dedução de: (i) custos com serviços de 
intermediação no montante de 3.705.000 Euros prestados pelas entidades 
Gestifute e Orel B.V.; (ii) de responsabilidades com o mecanismo de solidariedade 
no montante aproximado de 2.000.000 Euros; (iii) da proporção no valor de venda 
do passe detido pela Natland Financieringsmaatschappij B.V., no montante de 
1.805.000 Euros; (iv) do efeito da actualização financeira das contas a receber e a 
pagar a médio prazo originadas por estas transacções, no montante de, 
aproximadamente, 1.690.000 Euros; e (v) do valor líquido contabilístico do passe à 
data da alienação, no montante de, aproximadamente, 10.629.000 Euros, que 
incluía os encargos com os prémios de assinatura acima referidos e respectivas 
comissões de intermediação. 
 
A alienação dos direitos desportivos e económicos sobre os jogadores Rúben 
Micael, Djalma (25% dos direitos económicos) e Iturbe (11% dos direitos 
económicos), que ocorreram igualmente neste período, não geraram resultados 
significativos. 
 
As alienações no período de nove meses findo em 31 de Março de 2011 geraram 
mais-valias de 30.428.455 Euros (líquidas de: (i) custos de intermediação no 
montante de 3.500.000 Euros; (ii) das responsabilidades com o mecanismo de 
solidariedade no montante aproximado de 1.391.000 Euros; (iii) da proporção no 
valor de venda dos “passes” detidos por entidades terceiras no montante de 
650.000 Euros, e (iv) do efeito da actualização financeira das contas a receber e a 
pagar a médio prazo originadas por estas transacções, no montante de, 
aproximadamente, 1.176.000 Euros), que resultaram, essencialmente, da 
alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Bruno Alves ao FC Zenit 
St. Petersburg, do jogador Raúl Meireles ao Liverpool Football Club, de 50% dos 
direitos económicos do jogador Nuno André Coelho à Sporting Clube de Portugal 
– Futebol, SAD e de 50% dos direitos económicos do jogador James Rodriguez à 
entidade Gol Football, S.A.R.L. 
 
Em face do exposto, os resultados com transacções de passes de jogadores nos 
períodos de nove meses findos em 31 de Março de 2012 e 2011, podem ser 
detalhados como segue: 
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Valor do plantel 
 
Em 31 de Março de 2012 e 2011 e em 30 de Junho de 2011, a agregação dos 
atletas por classe de valor líquido contabilístico dos respectivos passes é como 
segue: 
 

 
 

31.03.2012 31.03.2011

Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores
Amortizações de passes de jogadores 23.715.102 19.158.701
Perdas de imparidade com passes de jogadores - 742.452

23.715.102 19.901.153

(Custos)/proveitos com transacções de passes de jogadores
Menos-valias de alienações de passes de jogadores (1.771.299) -
Custos com empréstimos de jogadores (80.000) (235.075)
Outros custos com jogadores (1.205.823) (1.139.490)

(3.057.122) (1.374.565)

Mais-valias de alienações de passes de jogadores 21.121.144 30.428.455
Proveitos com empréstimos de jogadores 1.467.500 637.525
Outros proveitos com jogadores 81.157 854.070

22.669.801 31.920.050

19.612.679 30.545.485

(4.102.423) 10.644.332

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Valor líquido Nº de Valor Nº de Valor Nº de Valor

contabilístico do passe atletas acumulado atletas acumulado atletas acumulado

Superior a 2.000 mEuros 16 97.644.920 17 80.157.821 17 64.608.667
Entre 1.000 mEuros e 2.000 mEuros 5 7.248.151 2 2.722.157 4 5.953.662

Inferior a 1.000 mEuros 24 7.059.217 17 6.893.943 18 6.207.515

111.952.288 89.773.921 76.769.844
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Em 31 de Março de 2012 e 2011 e 30 de Junho de 2011, no valor líquido global do 
plantel estão inseridos os seguintes atletas: 
 

 
 
(a) Para além da percentagem de passe do jogador detida por terceiros, a FCP SAD comprometeu-se ainda a 

entregar o montante equivalente a 5% de uma receita líquida futura ao agente do jogador. 

 

 (b) Jogadores cuja percentagem dos direitos económicos evidenciada está deduzida, em 30 de Dezembro de 

2011, da parcela de 15% (João Moutinho), 50% (Walter da Silva) e 33,33% (Mangala e Defour) cedida, em regime 

de associação económica, a terceiros. 

 

(c) Jogador emprestado a outro Clube ou Sociedade Anónima Desportiva na época desportiva 2011/12, cujo 

período de empréstimo contratado não ultrapassa 30 de Junho de 2012. No caso dos jogadores Belluschi e Fredy 

Guarin, este empréstimo foi efectuado após 31 de Dezembro de 2011. 

 

(d) Jogador cujo passe (ou parte do mesmo) foi alienado no início da época desportiva 2011/12. 

 
(e) Jogador cujos direitos desportivos foram alienados no exercício findo em 30 de Junho de 2011, tendo a 

Sociedade mantido uma parte dos direitos económicos reflectidos na rubrica da demonstração da posição 

financeira de “Outros activos financeiros”. 

 
(f) Jogador cujos direitos desportivos foram alienados durante o período de nove meses findo em 31 de Março de 

2012, tendo a Sociedade mantido uma parte dos direitos económicos reflectidos na rubrica da demonstração da 

posição financeira de “Outros activos financeiros”. 

 
(g) Jogador emprestado a outro Clube ou Sociedade Anónima Desportiva na época desportiva 2011/12, cujo 

período de empréstimo contratado ultrapassa 30 de Junho de 2012. 

 

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Fim do Fim do Fim do

Jogador % Passe contrato % Passe contrato % “Passe” contrato

Hulk (a) 85,0% Jun-16 85,0% Jun-16 45,0% Jun-14
Danilo 100,0% Jun-16 - - - - 
Alex Sandro 100,0% Jun-16 - - - - 

João Moutinho (b) 85,0% Jun-15 62,5% Jun-15 62,5% Jun-15

Defour (b) 56,7% Jun-16 - - - - 
Otamendi 100,0% Jun-15 50,0% Jun-15 50,0% Jun-15

Mangala (b) 56,7% Jun-16 - - - - 

Walter da Silva (b) (g) 40,0% Jun-15 50,0% Jun-15 50,0% Jun-15
James Rodriguez 55,0% Jun-14 55,0% Jun-14 25,0% Jun-14
Kléber 70,0% Jun-16 - - - - 
Alvaro Pereira 75,0% Jun-16 75,0% Jun-15 75,0% Jun-15
Iturbe 49,0% Jun-16 60,0% Jun-16 60,0% Jun-16
Mark Janko 100,0% Jun-15 - - - - 

Kelvin (c) 75,0% Jun-16 90,0% Jun-16 90,0% Jun-16

Souza (g) 70,0% Jun-15 70,0% Jun-15 70,0% Jun-15
Sapunaru 100,0% Jun-13 100,0% Jun-13 50,0% Jun-13
Fernando 80,0% Jun-14 80,0% Jun-14 80,0% Jun-14

Belluschi (c) 50,0% Jun-13 50,0% Jun-13 50,0% Jun-13
Maicon 100,0% Jun-14 100,0% Jun-14 100,0% Jun-14

Fredy Guarin (c) 100,0% Jun-14 100,0% Jun-14 100,0% Jun-14
Rolando 85,0% Jun-14 85,0% Jun-14 85,0% Jun-14

Prediger (f) - - 90,0% Jun-13 90,0% Jun-13

Falcao (d) - - 95,0% Jun-13 95,0% Jun-13

Rúben Micael (d) - - 80,0% Jun-15 80,0% Jun-15

Tomás Costa (e) - - - - 100,0% Jun-12

Orlando Sá (e) - - - - 60,0% Jun-13
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As percentagens de “passe” acima evidenciadas têm em consideração a partilha 
dos direitos económicos efectuada na data de aquisição dos direitos desportivos 
de cada jogador, ou alienados em data posterior, bem como as percentagens 
atribuídas pela FCP SAD a terceiras entidades relativas à partilha do valor 
resultante de alienações futuras daqueles passes. 
 
O contrato de aquisição do passe do jogador João Moutinho prevê que a Sporting 
Clube de Portugal – Futebol, SAD (“Sporting SAD”) mantenha o direito a receber 
25% da mais-valia que se venha a verificar numa futura cedência do jogador da 
FCPorto SAD para outro Clube, por um valor superior a 11.000.000 Euros. 
Adicionalmente, e relativamente ao passe do jogador Walter da Silva, a sociedade 
For Gool Co. Ltd., no âmbito do acordo celebrado entre as partes (Nota 11), retém 
o direito a receber 10% de uma eventual mais-valia originada numa futura 
transferência do jogador. 
 
No período de nove meses findo em 31 de Março de 2012, a Sociedade celebrou 
com a Doyen Sports Investments, Limited dois contratos tendo em vista a 
cedência de parte dos direitos económicos (33,33% de ambos os jogadores), em 
regime de associação económica, dos jogadores Defour e Mangala pelo montante 
de 2.352.941 Euros e 2.647.059 Euros, respectivamente. Dado que, de acordo 
com os referidos contratos, não foram transferidos os riscos e benefícios 
significativos associados à detenção daqueles direitos, aquela transacção não foi 
registada como alienação, não tendo, por conseguinte, sido desreconhecido do 
activo intangível aquela parcela de direitos económicos, mas antes sido 
reconhecida, na rubrica de “Outros credores”, a correspondente conta a pagar à 
mencionada entidade (Nota 11). A percentagem detida do passe dos jogadores 
Defour e Mangala referida no quadro acima considera a partilha com aquela 
entidade do valor resultante de alienação futura, bem como 10% da receita 
líquida de uma eventual transferência atribuída à sociedade Robi Plus. 
 
 
6. OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 
 
Durante os períodos de nove meses findos em 31 de Março de 2012 e 2011, assim 
como no exercício findo em 30 de Junho de 2011, o movimento ocorrido na 
rubrica “Outros activos financeiros” bem como nas respectivas perdas por 
imparidade acumuladas, foi o seguinte: 
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O detalhe da rubrica de “Outros activos financeiros” a 31 de Março de 2012 e 
2011, assim como em 30 de Junho de 2011, é como segue: 
 

 
 
Em 31 de Agosto de 2011, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D. alienou 
os direitos desportivos e económicos do jogador Hélder Postiga, pelo montante 
de 1.000.000 Euros, pelo que a Sociedade irá receber 500.000 Euros pela 
participação acima referida. Esta operação não gerou qualquer impacto na 
demonstração de resultados consolidada no período de nove meses findo em 31 
de Março de 2012. 

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Valor bruto:

Saldo inicial 5.395.661 2.110.489 2.110.489
Aquisições - 69.400 67.400
Transferências (Nota 5) 664.950 3.618.687 2.391.325
Alienações (924.332) (232.359) (232.359)
Abates - (170.556) -
Saldo final 5.136.279 5.395.661 4.336.855

Perdas de imparidade 

acumuladas

Saldo inicial 1.397.655 388.205 388.205
Perdas de imparidade no período 518.681 1.009.450 809.450
Transferências - - -
Alienações (388.205) - -
Saldo final 1.528.131 1.397.655 1.197.655

Valor líquido 3.608.148 3.998.006 3.139.200

Outros activos financeiros

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Custo de Custo de Custo de
Descrição % particip aquisição % particip aquisição % particip aquisição

Outras empresas: 17.119 17.119 15.119

Outros investimentos:
Direitos económicos do jogador

   Valeri 27% 1.528.131 27% 1.528.131 27% 1.528.131
   Tomás Costa 50% 861.465 50% 861.465 - -
   Stepanov 50% 818.750 50% 818.750 50% 818.750
   Pelé 30% 680.020 30% 680.020 30% 680.020
   Prediger 50% 664.950 - - - -
   Orlando Sá 25% 355.183 25% 355.183 - -
   Hélder Postiga - - 50% 888.205 50% 888.205

   Outros jogadores 210.661 246.788 406.630
5.119.160 5.378.542 4.321.736

Perdas de imparidade acumuladas (1.528.131) (1.397.655) (1.197.655)

3.608.148 3.998.006 3.139.200
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A rubrica “Outros investimentos”, acima detalhada, considera direitos 
económicos sobre diversos jogadores, relativamente aos quais a FCPorto, SAD 
alienou os direitos de inscrição desportiva, tendo mantido parte dos direitos 
económicos. 
 
Durante o período de nove meses findo em 31 de Março de 2012 foi registada 
uma imparidade adicional no montante de 518.681 Euros relativa aos direitos 
económicos do jogador Diego Valeri dado que o contrato de trabalho que o 
vincula ao clube que representa actualmente termina no final da corrente época 
desportiva, extinguindo-se, deste modo, os direitos económicos detidos pela 
FCPorto SAD. A 31 de Março de 2012 o valor líquido deste investimento é nulo. 
Foi também registada uma mais valia no montante de 1.054.711 Euros relativa à 
parte da FCPorto SAD (35%) na transferência dos direitos económicos do jogador 
Vieirinha do Paok F.C. para o Vfl Wolfsburg. Estes dois montantes foram 
registados por contrapartida da rubrica “Resultados relativos a investimentos”. 
 
 
7. CLIENTES 
 
O detalhe dos saldos das rubricas de “Clientes” em 31 de Março de 2012 e 30 de 
Junho de 2011 é o seguinte: 
 

 

31.03.2012 30.06.2011

Clientes - conta não corrente:

       Transacções de passes de jogadores 16.000.000 -

       Futebol Clube do Porto 12.727.243 12.817.056

Actualização de dívidas de terceiros (1.627.892) -

27.099.351 12.817.056

31.03.2012 30.06.2011

Clientes - conta corrente:

       Transacções de passes de jogadores 24.238.303 37.113.569

       Futebol Clube do Porto 381.589 1.215.603

       Operações correntes 15.196.393 12.385.373

39.816.285 50.714.545

Clientes - títulos a receber:

       Transacções de passes de jogadores - 1.375.000

       Operações correntes 1.225.000 8.000.000

1.225.000 9.375.000

Clientes de cobrança duvidosa 4.691.836 4.590.438

45.733.121 64.679.983

Actualização de dívidas de terceiros (268.744) (774.957)

Perdas de imparidade acumuladas (4.691.836) (4.590.438)

40.772.541 59.314.588
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O saldo da rubrica “Clientes - conta não corrente – Futebol Clube do Porto” 
refere-se à parcela de médio e longo prazo da conta a receber do Futebol Clube 
do Porto. 
 
O Conselho de Administração da FCPorto, SAD em conjunto com a Direcção do 
Clube, definiu um plano de acções para reduzir progressivamente a dívida, tendo 
o mesmo sido contratualizado em 30 de Junho de 2011. Este plano de 
pagamentos pressupõe a dotação do Clube de capacidade financeira através de 
um conjunto de medidas de diferentes naturezas, das quais: (i) alteração do 
actual modelo operativo do Grupo Futebol Clube do Porto, baseado na 
transferência de proveitos relacionados com as rendas de espaços inseridos no 
Estádio Dragão para o Clube; (ii) revisão da política de preços e redistribuição 
interna das receitas de quotização dos associados entre o Clube e a FCPorto, SAD; 
e (iii) racionalização orçamental a médio prazo das modalidades sob a gestão do 
Clube. Algumas destas medidas dependem ainda da aprovação de instituições 
financeiras, processo que se encontra em curso. 
 
O mencionado plano, que estima a realização daquele montante ao longo de 
quinze anos, até ao exercício 2025/26, considera o vencimento de juros a uma 
taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread de 6%. 
 
O plano de pagamento pressupõe a liquidação de prestações semestrais (capital e 
juros), com vencimento em 31 de Dezembro e 30 de Junho de cada ano, de 
montante crescente, vencendo-se no exercício de 2011/2012 o montante de 
177.312 Euros de capital e 1.022.688 Euros de juros, à taxa acima indicada. A 
médio e longo prazo, o vencimento daquelas prestações pode ser resumido da 
seguinte forma: 
 

 
 
À data da posição da demonstração financeira, as contas a receber não correntes 
não se encontram vencidas e não foram registadas quaisquer perdas por 
imparidade sobre as mesmas. 
 
Em 31 de Março de 2012 e 30 de Junho de 2011, o saldo das rubricas corrente e 
não corrente de “Clientes – Transacções de passes de jogadores” inclui, 
essencialmente, as seguintes contas a receber: 
 

Vencimento Capital Juro

Época 2012/13 a 2014/15 1.000.011 2.449.989

Época 2015/16 a 2018/19 2.820.264 3.361.077

Época 2019/20 a 2025/26 8.906.968 2.862.419

12.727.243 8.673.485
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O saldo da rubrica do activo corrente “Clientes – Operações correntes” inclui 
saldos resultantes de operações diversas, com destaque para os montantes a 
receber: 
(i) da Euroantas, Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários S.A. 

(“Euroantas”) (6.926.505 Euros em 31 de Março de 2012 e 3.482.834 Euros 
em 30 de Junho de 2011); 

(ii) da PPTV – Olivedesportos (“PPTV”) (14.617 Euros em 31 de Março de 2012 
e 419.499 Euros em 31 de Dezembro de 2011). 

 
O saldo da rubrica de “Clientes – títulos a receber”, em 31 de Março de 2012, 
corresponde a dívidas de clientes tituladas por letras não vencidas naquela data, 
parte das quais tinham sido descontadas (1.225.000 Euros e 4.875.000 Euros em 
31 de Março de 2012 e 30 de Junho de 2011, respectivamente). Em 31 de Março 
de 2012, estas letras são relativas a contas a receber resultantes da alienação de 
direitos de transmissões televisivas; em 30 de Junho de 2011, estas letras são 
relativas a contas a receber resultantes da indemnização relativa à transferência 
do jogador Paulo Assunção para o Atlético de Madrid no montante de 1.375.000 
Euros e da alienação de direitos de transmissões televisivas no montante de 
8.000.000 Euros. 
 
 
8. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Em 31 de Março de 2012 e 2011, e 30 de Junho de 2011 o detalhe de “Caixa e 
equivalentes de caixa” é o seguinte: 
 

 
 

Entidade Jogadores Mar-12 Jun-11

Corrente Não corrente Corrente Não corrente
Atlético de Madrid Falcao e Ruben Micael 12.600.000 16.000.000 - -
Zenit St Petersburg Bruno Alves 6.000.000 - 6.000.000 -
Olympique Lyon Lisandro e Cissokho 1.661.788 - 12.415.683 -
Paok FC Vieirinha 1.090.839 - - -
Olympique Marseille Lucho Gonzalez 500.000 - - -
Liverpool Raúl Meireles - - 9.217.105 -
Inter Milão Ricardo Quaresma - - 6.409.750 -

Outros 2.385.676 - 3.071.031 -

24.238.303 16.000.000 37.113.569 -

31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011

Numerário 168.848 47.701 77.639

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 3.457.680 11.056.121 1.081.997

Aplicações de tesouraria 435.000 11.435.000 15.000

Caixa e equivalentes de caixa 4.061.528 22.538.822 1.174.636
Descobertos bancários (Nota 10) (10.012.599) - (416.631)

(5.951.071) 22.538.822 758.005
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9. CAPITAL SOCIAL 
 
Em 31 de Março de 2012, o capital social da FCPorto, SAD encontrava-se 
totalmente subscrito e realizado e era composto por 15.000.000 acções 
nominativas de 5 Euros cada. 
 
Em 31 de Março de 2012 as seguintes pessoas colectivas detinham uma 
participação no capital subscrito de, pelo menos, 20%: 
 

- Futebol Clube do Porto – 40% 
 

As demonstrações financeiras individuais da Sociedade apresentam em 31 de 
Março de 2012 um capital próprio inferior a metade do capital social da 
Sociedade, no montante de 2.346.080 Euros face a um capital social de 
75.000.000 Euros, pelo que são aplicáveis as disposições dos artigos 35º e 171º do 
Código das Sociedades Comerciais (“CSC”).  
 
Conforme mencionado no Relatório de Gestão, o Conselho de Administração da 
FC Porto, SAD considera que, em função dos resultados positivos apresentados 
nos últimos cinco exercícios, das estimativas orçamentais à data para o fecho 
deste exercício económico, e da melhoria dos resultados económicos e 
financeiros que se perspectivam para os próximos exercícios, pese o facto de os 
resultados líquidos do período de nove meses findos em 31 de Março de 2012 
serem negativos, a estrutura de capitais da Sociedade sairá naturalmente 
reforçada. 
 
Ainda assim e no pressuposto de mais rapidamente dar cumprimento a esta 
obrigação, o Conselho de Administração tem vindo a estudar outras soluções que 
possibilitem o reforço dos capitais próprios da Sociedade conforme referido no 
Relatório de Gestão. 
 
O Conselho de Administração poderá também convocar uma Assembleia Geral 
Extraordinária, para discussão e aprovação das propostas que vierem a ser 
apresentadas, as quais poderão passar pelas seguintes alternativas: 
 

• Redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio 
da Sociedade; 

• Realização pelos accionistas de entradas para reforço da cobertura do 
capital; e 

• A conjugação das duas alternativas. 
 
De acordo com o artigo 171º do CSC, as sociedades cujo capital próprio foi inferior 
a metade do capital social devem indicar o capital social, o montante do capital 
realizado e o montante do capital próprio segundo o último balanço aprovado em 
todos os contratos, correspondência, publicações, anúncios, sítios na Internet e 
de um modo geral em toda a actividade externa. 
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10. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E OBRIGACIONISTAS 
 
Em 31 de Março de 2012 e 30 de Junho de 2011, o detalhe das rubricas 
“Empréstimos bancários” e “Empréstimo obrigacionista” é como segue: 
 
 

 
 
 

 
 
 
Em 31 de Março de 2012, o valor nominal em dívida destes empréstimos, 
registado no passivo não corrente, é reembolsável como segue: 
 
 

 
  

Natureza Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários 21.715.924 15.462.374 20.595.168 15.462.374 
Factoring 9.039.900 500.000 9.039.900 500.000 
Contas caucionadas 8.000.000 - 8.000.000 - 
Letras descontadas (Nota 7) 1.225.000 - 1.225.000 - 
Descobertos bancários (Nota 8) 10.012.599 - 10.012.599 - 

49.993.423 15.962.374 48.872.667 15.962.374 

Empréstimo obrigacionista 18.226.996 9.762.000 18.000.000 10.000.000 
68.220.419 25.724.374 66.872.667 25.962.374 

31.03.2012

Custo amortizado Valor nominal

Natureza Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários 32.595.351 22.372.649 32.595.351 22.372.649 
Contas caucionadas 12.000.000 - 12.000.000 - 
Letras descontadas (Nota 7) 4.875.000 - 4.875.000 - 

49.470.351 22.372.649 49.470.351 22.372.649 

Empréstimo obrigacionista - 27.106.149 - 28.000.000 
49.470.351 49.478.798 49.470.351 50.372.649 

30.06.2011

Custo amortizado Valor nominal

31.03.2012

2012/2013 1.562.374
2013/2014 13.600.000
2014/2015 3.600.000
2015/2016 3.600.000
2016/2017 3.600.000

25.962.374
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Dos empréstimos classificados no passivo em 31 de Março de 2012, destaque 
para: 
 
i) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de empréstimos bancários inclui o 

montante de 18.000.000 Euros (14.400.000 Euros com vencimento no médio e 
longo prazo), relativo a um contrato de abertura de crédito celebrado em 4 de 
Agosto de 2010 e aditado em 10 de Agosto de 2011 com um incremento de 
5.000.000 Euros. Este empréstimo vence juros anuais à taxa Euribor a 12M 
acrescida de um “spread” e é reembolsável em 5 prestações anuais, iguais e 
sucessivas até Agosto de 2016. Este empréstimo tem como garantia as receitas 
relativas aos bilhetes de época, bilheteira e quotas dos associados até à época 
de 2015/2016. 
 

ii) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de empréstimos bancários inclui o 
montante de 6.000.000 Euros, com vencimento no curto prazo, relativo a um 
contrato de abertura de crédito celebrado em 7 de Outubro de 2010. Este 
empréstimo vence juros mensais a uma taxa fixa de mercado e é reembolsável 
em 4 prestações iguais (a Outubro de 2011, Fevereiro, Maio e Outubro de 
2012). Este empréstimo tem como garantia as receitas de transmissões 
televisivas a receber da PPTV relativas às épocas de 2011/2012 e 2012/2013. 
 

iii) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de empréstimos bancários inclui o 
montante de 3.000.000 Euros, com vencimento no curto prazo, relativo a um 
contrato de abertura de crédito celebrado em Março de 2012. Este 
empréstimo vence juros mensais a uma taxa fixa de mercado e é reembolsável 
em 2 prestações (1.000.000 Euros em Outubro de 2012 e 2.000.000 Euros em 
Fevereiro de 2013). Este empréstimo tem como garantia as receitas de 
transmissões televisivas a receber da PPTV relativas às épocas de 2012/2013. 
 

iv) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de empréstimos bancários inclui o 
montante de 6.000.000 Euros, com vencimento no curto prazo, relativo a um 
contrato de abertura de crédito celebrado em 2 de Março de 2011. Este 
empréstimo vence juros anuais à taxa Euribor a 3M acrescida de um “spread” 
e tem vencimento em 15 de Julho de 2012. Este empréstimo tem como 
garantia o passe do jogador João Moutinho e a última tranche do valor a 
receber do F.C. Zenit St. Petersbourg relativamente à alienação do passe do 
jogador Bruno Alves.  
 

v) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de empréstimos bancários inclui o 
montante de 3.057.542 Euros (1.062.374 Euros com vencimento no médio e 
longo prazo), relativo a um contrato de abertura de crédito celebrado em 28 
de Junho de 2010. Este empréstimo vence juros semestrais a taxa fixa de 
mercado e é reembolsável em quatro prestações semestrais sucessivas, de 
valor semelhante, tendo vencido a primeira em Dezembro de 2011. Este 
empréstimo tem como garantia o passe do jogador Souza. 
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vi) Em Junho de 2011, foi concluída a Oferta Pública de Subscrição de 2.000.000 
obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “FC Porto SAD 2011-
2014”, no montante global de 10.000.000 Euros. Os juros das obrigações 
vencem-se semestral e postecipadamente, com pagamento a 3 de Junho e 3 
de Dezembro de cada ano de vida das obrigações, ocorrendo o primeiro 
pagamento a 3 de Dezembro de 2011. A taxa de juro das obrigações é fixa e de 
8% ao ano, sendo os juros calculados tendo por base a convenção de 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 3 de Junho 
de 2014. 
 

vii) Em Dezembro de 2009, foi concluída a Oferta Pública de Subscrição de 
3.600.000 obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “F.C.Porto 
– Futebol, SAD 2009-2012”, no montante global de 18.000.000 Euros. Os juros 
das obrigações vencem-se semestral e postecipadamente, com pagamento a 
18 de Junho e 18 de Dezembro de cada ano de vida das obrigações, tendo sido 
efectuado o primeiro pagamento a 18 de Junho de 2010. A taxa de juro das 
obrigações é fixa e de 6% ao ano, sendo os juros 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 
18 de Dezembro de 2012. 
 

viii) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de contas caucionadas inclui o 
montante de 5.000.000 Euros, relativo a um contrato de abertura de crédito 
(conta corrente), celebrado em 17 de Maio de 1999 cujo limite máximo 
ascende a 5.000.000 Euros. Este empréstimo vence juros trimestrais à taxa 
Euribor a 1M acrescida de um “spread”. Este empréstimo tem como garantia o 
passe de vários jogadores. 
 

ix) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de contas caucionadas inclui o montante 
de 3.000.000 Euros, relativo a um contrato de abertura de crédito (conta 
corrente) de muito curto prazo (vencimento em 03/04/2012), celebrado em 
Março de 2012 cujo limite máximo ascende a 3.000.000 Euros. Este 
empréstimo vence juros mensais à taxa Euribor a 1M acrescida de um 
“spread”.  
 

x) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de factoring inclui o montante de 
2.000.000 Euros (500.000 Euros com vencimento no médio e longo prazo), 
relativo a um contrato de factoring celebrado em 21 de Dezembro de 2011 
tendo como colateral o valor a receber relativo ao contrato de patrocínio da 
Nike para a época 2012/2013. Este empréstimo venceu juros antecipados a 
taxa fixa de mercado e irá ser reembolsado directamente pela Nike à 
instituição financeira de acordo com o plano de pagamentos original (quatro 
prestações trimestrais sucessivas, de igual valor, vencendo-se a primeira em 31 
de Julho de 2012). 
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xi) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de factoring inclui o montante de 
4.489.500 Euros, com vencimento no curto prazo, relativo a um contrato de 
factoring celebrado em 6 de Dezembro de 2011 tendo como colateral o valor a 
receber relativo ao contrato de patrocínio da Portugal Telecom para a época 
2012/2013. Este empréstimo venceu juros antecipados a taxa fixa de mercado 
e irá ser reembolsado directamente pela Portugal Telecom à instituição 
financeira de acordo com o plano de pagamentos original (duas prestações 
semestrais sucessivas, de igual valor, vencendo-se a primeira em 1 de Julho de 
2012). 
 

xii) Em 31 de Março de 2012, a rubrica de factoring inclui o montante de 
3.050.400 Euros, com vencimento no curto prazo, relativo a valores 
descontados por via de “Confirming”, tendo como colateral o valor a receber 
relativo ao contrato de patrocínio da Unicer para a época 2012/2013. Este 
empréstimo venceu juros antecipados a taxa fixa de mercado. 

 
A taxa média anual dos empréstimos bancários à data de 31 de Março de 2012 é 
de 7,97%. 
 
 
11. OUTROS CREDORES 
 
Em 31 de Março de 2012, a rubrica de “Outros credores” é como segue: 
 

 
 
 
No exercício findo em 30 de Junho de 2011, a Sociedade celebrou contratos tendo 
em vista a cedência de parte dos direitos económicos, em regime de associação 
económica, dos jogadores acima mencionados: (i) 37,5% dos direitos económicos 
do jogador João Moutinho por 4.125.000 Euros à Mamers B.V. (que entretanto 
cedeu a sua posição contratual à Soccer Invest Fund – Fundo Especial de 
Investimento Mobiliário Fechado registado na Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (“CMVM”), o qual é gerido e representado pela MNF Gestão de 
Activos – SGFIM, SA); e (ii) 25% dos direitos económicos do jogador Walter por 

Entidade Atleta Valor

Soccer Invest Fund João Moutinho 1.650.000
Soccer Invest Fund Ukra 300.000
Soccer Invest Fund Castro 300.000
Pearl Design Walter 2.125.000
For Gool Ltd. Walter 2.000.000
For Gool Ltd. N/A 2.500.000
Doyen Sports Investments Ltd. Defour 2.352.941
Doyen Sports Investments Ltd. Mangala 2.647.059

13.875.000

Juros corridos (474.670)

13.400.330
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2.125.000 Euros à Pearl Design Holding, Ltd.. Dado que, de acordo com os 
referidos contratos, não foram transferidos os principais riscos e benefícios 
associados à detenção daqueles direitos, aquelas transacções não foram 
registadas como alienações, não tendo, por conseguinte, sido desreconhecido do 
activo intangível aquela parcela de direitos económicos, encontrando-se os 
montantes recebidos daquelas entidades registados na rubrica da demonstração 
da posição financeira “Outros credores”. 
 
Em 22 de Julho de 2011, a FCP, SAD pagou ao Soccer Invest Fund 22,5% dos 
direitos económicos afectos ao João Moutinho inicialmente abrangidos pelo 
contrato de cedência de direitos económicos acima referido. O diferencial entre o 
valor de cedência inicial e o montante agora pago, no montante de 1.525.000 
Euros, foi registado na rubrica de “Outros custos”. 
 
Na sequência da aquisição dos direitos desportivos e económicos do jogador 
Walter, realizada em Julho de 2011, a Sociedade celebrou um contrato com a For 
Gool Co. Ltd., no âmbito do qual esta entidade adianta o pagamento de parte do 
valor em dívida para com o clube vendedor, no montante de 2.000.000 Euros, a 
ser reembolsado pela Sociedade em Julho de 2012. Como remuneração deste 
acordo, aquela entidade auferirá 10% de uma eventual mais-valia numa futura 
transacção do jogador. 
 
A 14 de Dezembro de 2011, a Sociedade celebrou com a Doyen Sports 
Investments Limited, dois contratos tendo em vista a cedência de parte dos 
direitos económicos, em regime de associação económica, dos jogadores Defour e 
Mangala pelos montantes de 2.352.941 Euros e 2.647.059 Euros, 
respectivamente. Dado que, de acordo com os referidos contratos, não foram 
transferidos os riscos e benefícios significativos associados à detenção daqueles 
direitos, aquela transacção não foi registada como alienação, não tendo, por 
conseguinte, sido desreconhecido do activo intangível aquela parcela de direitos 
económicos. 
 
Deste modo, as percentagens referidas na Nota 5, relativas às percentagens 
detidas dos passes dos jogadores, consideram a partilha com aquelas entidades 
do valor resultante de alienações futuras dos passes dos jogadores João 
Moutinho, Walter, Defour e Mangala. 
 
A 9 de Março de 2012, a Sociedade celebrou com a For Gool Co. Ltd. um contrato 
de financiamento no montante total de 4.500.000 Euros. O valor financiado será 
entregue em duas tranches (2.500.000 Euros em Março de 2012 e 2.000.000 
Euros em Abril de 2012) e será reembolsado de uma só vez em 30 de Setembro de 
2012. Este empréstimo vence juros variáveis em função da efectivação, ou não, de 
potenciais alienações dos direitos económicos de determinados jogadores no 
mercado de transferências até 31 de Agosto de 2012, e dos montantes envolvidos 
nessas transações. 
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12. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Os saldos e transacções entre a Sociedade e as suas subsidiárias, as quais são 
partes relacionadas desta, foram eliminados no processo de consolidação e, 
consequentemente, não são relevados nesta nota. Os principais saldos com 
outras entidades relacionadas, identificadas abaixo, em 31 de Março de 2012 e 
em 30 de Junho de 2011 e as principais transacções realizadas com essas 
entidades durante os períodos de nove meses findos em 31 de Março de 2012 e 
2011, podem ser detalhados como segue: 
 

 
 

 
 
O Futebol Clube do Porto é o principal accionista da FCPorto, SAD (Nota 9), sendo 
a Euroantas detida em 99,99% e a FC Porto Serviços Partilhados, S.A. detido em 
96% por esta entidade. Adicionalmente, é apresentada acima informação dos 

31.03.2012

Vendas e prestação Fornecimentos e Juros e rendimentos
Transacções de serviços serviços externos similares

Futebol Clube do Porto 4.237.816 4.942.657 768.561
Euroantas 3.109.437 6.814.182 -
FCP Serviços Partilhados 245.701 2.741.565 -
FCP Basquet 67.876 1.164.668 -
Olivedesportos/PPTV 10.566.308 - -
Sportinveste 241.229 63.688 -

18.468.367 15.726.760 768.561

31.03.2011

Vendas e prestação Fornecimentos e
Transacções de serviços serviços externos

Futebol Clube do Porto 3.246.555 3.064.380
Euroantas 3.957.742 355.887
FCP Serviços Partilhados - 246.821
FCP Basquet - -
Olivedesportos/PPTV 8.140.649 -
Sportinveste 329.898 39.969

15.674.844 3.707.057

31.03.2012

Contas a Contas a Outros activos Outros passivos correntes
Saldos receber pagar correntes e não correntes

Futebol Clube do Porto 13.128.296 176.627 254.127 -
Euroantas 6.926.505 4.352.377 - 149.646
FCP Serviços Partilhados 557.109 836.108 - -
FCP Basquet 392.563 - 455.064 -
FCP Media 5.192 60.145 - -
Olivedesportos/PPTV 1.239.617 - 1.113.158 11.200.000
Sportinveste 117.932 45 - -

22.367.214 5.425.302 1.822.349 11.349.646

30.06.2011

Contas a Contas a Outros activos Outros passivos correntes
Saldos receber pagar correntes e não correntes

Futebol Clube do Porto 14.032.659 1.361.367 8.296 -
Euroantas 3.482.834 723.307 63.867 -
FCP Serviços Partilhados 383.979 412.675 - -
FCP Basquet 306.504 - 413.671 -
Olivedesportos/PPTV 8.000.000 - - 12.350.000
Sportinveste 266.436 13.677 - 170.129

26.472.412 2.511.026 485.834 12.520.129
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saldos e transacções do Grupo com as empresas Sportinveste - Multimédia, S.A. 
(“Sportinveste”) e PPTV/Olivedesportos - Publicidade Televisão e Media, S.A. 
(“Olivedesportos”), dado que o Presidente do Conselho de Administração destas 
entidades é accionista de referência da FCPorto, SAD. 
 
Os passivos com as empresas relacionadas considerados, no detalhe acima, na 
rubrica “Outros passivos correntes e não correntes” dizem respeito, na sua 
maioria, a proveitos facturados antecipadamente a reconhecer em períodos 
futuros. 
 
 
13. RESULTADOS POR ACÇÃO 
 
Os resultados por acção dos períodos de nove meses findos em 31 de Março de 
2012 e 2011 foram calculados em função dos seguintes montantes: 
 

 
 
 
14. 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, 
representada pela FCPorto, SAD 

Segmento B: actividade relacionada com a comercialização de direitos de 
imagem, sponsorização, merchandising e licenciamento de 
produtos, representada pela PortoComercial 

Outros serviços: engloba as actividades das subsidiárias PortoMultimédia, 
PortoEstádio, PortoSeguro e Dragon Tour. 

 

31.03.2012 31.03.2011

Resultado

Resultado para efeito de cálculo dos resultado líquido por acção 
básico (resultado líquido do exercício) (22.245.615) (2.044.967)

Resultados para efeito do cálculo do resultado líquido por acção 
diluídos (22.245.615) (2.044.967)

Número de acções

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

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

Resultado por acção (básico e diluído) (1,48) (0,14)



 
 

Relatório e Contas Consolidado 
3º Trimestre 2011/2012 

 
 
 
 

 
Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 39 
 

Os proveitos operacionais, com a indicação dos relativos a transacções com 
outros segmentos e aqueles resultantes de transacções com entidades externas, 
podem ser apresentados como segue:  
 

 
 
 
Os valores relativos aos resultados operacionais, cash-flow operacional e cash-
flow, por segmento de negócio, podem ser apresentados como segue: 
 

 
 
Dado o Grupo FCP desenvolver actualmente a sua actividade exclusivamente no 
mercado interno, não são relatados segmentos geográficos. 
 
 
15. ESTÁDIO DO DRAGÃO 
 
Em 7 de Julho de 2003 foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a 
PortoEstádio, Euroantas, Futebol Clube do Porto e Futebol Clube do Porto – 
Futebol, S.A.D. relativo à construção, financiamento, exploração e utilização do 
Estádio do Dragão (“Estádio”), o qual configura um contrato de locação 
operacional. 
 

31.03.2012

Segm. A Segm. B Outros 

serviços

Total

Proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores
Resultantes de operações com clientes externos 32.968.229 14.511.810 3.214.466 50.694.505
Resultantes de operações com outros segmentos 184.128 973.607 2.030.020 3.187.755

31.03.2011

Segm. A Segm. B Outros 

serviços

Total

Proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores
Resultantes de operações com clientes externos 29.115.913 9.334.065 2.237.959 40.687.937
Resultantes de operações com outros segmentos 1.791.084 1.148.030 4.012.542 6.951.656

31.03.2012

Segm. A Segm. B Outros 

serviços

Intragrupo Total

Resultado operacional (15.681.564) (1.081.517) (65.758) - (16.828.839)
Cash-flow  operacional - EBITDA (a) 8.576.918 (846.004) 125.528 - 7.856.442
Cash-flow  (b) 3.285.459 (933.583) 87.790 - 2.439.666

31.03.2011

Segm. A Segm. B Outros 

serviços

Intragrupo Total

Resultado operacional 2.017.121 90.664 131.274 - 2.239.059
Cash-flow  operacional - EBITDA (a) 22.625.475 259.007 331.411 - 23.215.893
Cash-flow  (b) 18.392.933 242.299 296.635 - 18.931.867

(a) - Resultado antes de impostos, deduzido de resultados financeiros, amortizações, provisões e perdas de imparidade
(b) - Resultado líquido do período + amortizações, provisões e perdas de imparidade
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No âmbito deste acordo, a Euroantas, actual proprietária do Estádio, cedeu à 
FCPorto, SAD a exploração de certas actividades 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 de 30 anos, 
suportada pela FCPorto, SAD, através de 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) O montante de 14.963.937 Euros, liquidado no exercício findo em 30 de 
Junho de 2003 e registado na rubrica “Outros activos não correntes”, como forma 
de retribuição do valor de rendas vincendas no período de 15 anos, determinado 
a partir de 2018. Este montante será reconhecido como custo linearmente ao 
longo do referido período de 15 anos a partir de 2018. 
 
Nos termos do acordo celebrado, a FCPorto, SAD retém ainda o direito de receber 
da Euroantas, qualquer excesso, apurado anualmente, entre a 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. O excedente apurado no período findo em 31 de 
Março de 2012 ascendeu a 448.938 Euros. 
 
 
16. ACTIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 
Em 30 de Junho de 2010, existia 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. 
 
 
Em Setembro de 2010, foi proferida sentença favorável ao FC Porto SAD 
relativamente a este processo, tendo sido, ainda em 2010, interposto recurso pela 
contraparte. 
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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, e no acima referido recurso, não está de acordo 
com a legislação portuguesa, não estimando que do desfecho deste processo 
resultem quaisquer impactos sobre as demonstrações financeiras consolidadas 
anexas. 
 
Em 14 de Outubro de 2010, a Marítimo da Madeira – Futebol, SAD (“Marítimo”) 
intentou uma acção declarativa contra a FCPorto, SAD junto da Comissão Arbitral 
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional reclamando um acerto no montante 
que lhe seria devido pela transferência do jogador Pepe para o Real Madrid no 
montante de, aproximadamente, 840.000 Euros, o qual inclui juros de mora. O 
Conselho de Administração da Sociedade, bem como os seus consultores legais, 
entendem que a fundamentação considerada pelo Marítimo não é correcta, pelo 
que foi apresentada contestação, não estimando que do desfecho deste processo 
resultem quaisquer impactos materiais sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas anexas. 
 
Em 18 de Outubro de 2011, a Marítimo da Madeira – Futebol, SAD (“Marítimo”) 
intentou uma acção declarativa contra a FCPorto, SAD junto da Comissão Arbitral 
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional reclamando um montante a título de 
“compensação por promoção ou valorização” do atleta Kléber Laube Pinheiro. O 
Conselho de Administração da Sociedade, bem como os seus consultores legais, 
entendem que a fundamentação considerada pelo Marítimo não é correcta, pelo 
que foi apresentada contestação, não estimando que do desfecho deste processo 
resultem quaisquer impactos materiais sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas anexas. 
 
 
17. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Subsequentemente à data das demonstrações financeiras ocorreram os seguintes 
factos que, pela sua relevância, são apresentados como segue: 
 
i) Cedência definitiva dos direitos de inscrição desportiva e dos direitos 

económicos do jogador Guarin ao FC Internazionale Milano (Inter Milão) por 
11.000.000 Euros; 

 
ii) Renovação do contrato de trabalho desportivo do jogador Maicon até à 

época desportiva de 2016/2017, contrato esse que inclui uma cláusula de 
rescisão no montante de 40.000.000 Euros. 
 
 

18. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 24 de Maio de 2012. 


