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DEFINIÇÕES 

Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente 
Prospecto, os significados aqui referidos: 

“ActivoBank” Banco ActivoBank, S.A. 

“Banco BEST” Banco BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 

 “BES” Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 

“CMVM” Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

 “CódVM” Código dos Valores Mobiliários aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 486/99, de 13 de Novembro e suas posteriores 
alterações 

“CSC” Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro e suas posteriores 
alterações 

“Decreto-Lei n.º 67/97” Decreto-Lei que estipula o regime jurídico especial aplicável 
às Sociedades Anónimas Desportivas (“SAD”), tal como 
alterado pela Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 303/99, de 6 de Agosto e pelo Decreto-Lei 
n.º 76-A/2006, de 29 de Março 

“EBF” Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 215/89, de 1 de Julho, e suas posteriores alterações 

“Espírito Santo Investment Bank” 
ou “BESI” Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. com sede na 

Rua Alexandre Herculano, n.º 38, em Lisboa, com o capital 
social de 180.000.000 Euros, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 501.385.932 

“Eur” ou “€” Euro, a moeda única Europeia 

“Euronext” Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. 

“Euronext Lisbon” Designa o mercado regulamentado gerido pela Euronext 
Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
S.A. 

“FPF” Designa a Federação Portuguesa de Futebol 

“Grupo Sporting” ou “Grupo” Conjunto formado pelo Sporting Clube de Portugal e as 
entidades que com ele se encontram em relação de domínio 
ou de grupo, incluindo a Sporting Clube de Portugal – 
Futebol, S.A.D. 

“IFRS” Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional 
Financial Reporting Standard) 

“Interbolsa” Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 
de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 

“IRC” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

“IRS” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

“Líderes” Designa o Millennium investment banking e o Espírito 
Santo Investment Bank 
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“LPFP” Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

“Millennium bcp” ou 
“Millennium investment banking” Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com 

sede na Praça D. João I, 28, no Porto, com o capital social 
de 5.805.147.000 Euros, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 501.525.882, agindo 
através da sua área de banca de investimento e, para efeitos 
destas Ofertas, com estabelecimento na Av. José Malhoa, 
27, 1099-010 Lisboa 

 “Obrigações” Designa as obrigações a subscrever no âmbito da presente 
oferta pública de subscrição 

“Obrigacionista” Detentores das Obrigações 

“OPS” ou “Oferta” Oferta Pública de Subscrição 

“Prospecto” Designa o presente documento 

“ROC” Revisor Oficial de Contas 

“SAD” Designa uma Sociedade Anónima Desportiva, regulada pelo 
Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril, alterado pela Lei n.º 
107/97, de 16 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 303/99, de 
6 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de 
Março 

“Sporting” ou “Clube” ou “SCP” Sporting Clube de Portugal 

“Sporting SAD”, “Emitente” 
ou “Sociedade” Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D., Sociedade 

Aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – Rua 
Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, com o 
capital social de 39.000.000 Euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 
503.994.499 

“Sporting SGPS” Sporting – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

“SROC” Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
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CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO 

1.0. Advertências 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao disposto no CódVM, ao disposto no 
Regulamento CE n.º 809/2004 da Comissão de 29 de Abril, na sua redacção de 16 de Junho de 2004 que 
estabelece as normas de aplicação da Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e na 
demais legislação aplicável e é elaborado no âmbito da Oferta Pública de Subscrição e da admissão à 
negociação no Euronext Lisbon da Euronext de um máximo de 4.000.000 de obrigações com o valor 
nominal unitário de € 5 da Sporting SAD. 

O presente Prospecto foi objecto de aprovação por parte da CMVM. 

Nos termos previstos no nº 5 do Artigo 118.º do CódVM, a aprovação do Prospecto “é o acto que implica 
a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, actualidade, clareza, 
objectividade e licitude da informação”. O n.º 7 do Artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação do 
Prospecto “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou 
financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores 
mobiliários”. 

Nos termos do artigo 234.º, n.º 2 do CódVM, a decisão de admissão à negociação no Euronext das 
obrigações a que alude o presente Prospecto “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores 
mobiliários admitidos”. 

O presente Sumário constitui apenas uma introdução, não dispensando a consulta do texto integral do 
Prospecto. 

Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários que pelo presente são objecto de oferta pública 
de subscrição, deverá basear-se numa análise do Prospecto no seu conjunto e não apenas neste Sumário. 

Sempre que uma queixa relativa à informação contida no presente Prospecto for apresentada em tribunal, 
o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação interna dos Estados-Membros da União Europeia, 
ter de suportar os custos de tradução do mesmo antes do início do processo judicial. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 149.º do CódVM, as pessoas ou entidades responsáveis pela 
informação contida no Prospecto não poderão ser responsabilizadas meramente com base no sumário, ou 
em qualquer tradução deste, salvo se o mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes 
quando lido em conjunto com as outras partes do Prospecto. 

O Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. são os Intermediários 
Financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de assistência à Oferta e à admissão à negociação das 
obrigações no Euronext.  

Os potenciais investidores em valores mobiliários devem informar-se sobre quais as implicações legais e 
fiscais em vigor e que lhe são aplicáveis, associadas à aquisição, detenção ou alienação de tais valores. Os 
potenciais investidores deverão, igualmente, ponderar cuidadosamente os riscos mencionados e as 
advertências incluídas no presente Prospecto antes de tomarem qualquer decisão de investimento no 
âmbito da Oferta.  

Os investidores em valores mobiliários deverão ainda conhecer e compreender os riscos associados à sua 
aquisição e detenção, devendo, em caso de dúvidas, recorrer às entidades habilitadas ao seu esclarecimento.  

A distribuição do presente Prospecto pode estar sujeita a restrição em certas jurisdições, devendo aqueles 
em cuja posse o mesmo Prospecto se encontre informar-se e observar tais restrições. 

1.1. Responsáveis pelo Prospecto  

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no CódVM e demais legislação 
aplicável, sendo as entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída 
nos termos do disposto nos artigos 149º, 150º e 243º do CódVM - responsáveis pela suficiência, 
veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação nele contidas à data da sua 
publicação. 

Nos termos do artigo 149º do CódVM, são responsáveis pelos danos causados, com culpa, pela 
desconformidade do conteúdo do Prospecto com o disposto nos art.os 7º e 135º do CódVM: 
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A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD  

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499, com o capital 
social de € 39.000.000, na qualidade de entidade emitente. O capital próprio da Sporting SAD apresenta 
um valor negativo de € 42.442.000, conforme aprovado em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010. 
 
Conselho de Administração  

No dia 28 de Março de 2011, na sequência de renúncia de José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
ao cargo de Presidente, o Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís Filipe Fernandes 
David Godinho Lopes, designando-o para o referido cargo, tendo este entrado de imediato em funções. 
Em 29 de Março de 2011 na sequência de renúncia de João Frederico Lino de Castro ao cargo de vogal do 
Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís José Vieira Duque, designando para o referido 
cargo. A referida cooptação foi ratificada em Assembleia Geral de 18 de Março de 2011. 

No dia 26 de Abril de 2011 Francisco Manuel Caro de Sousa Louro apresentou renúncia ao cargo de 
Administrador da Sporting SAD. 

O Conselho de Administração da Sporting SAD é composto actualmente pelos seguintes membros para o 
mandato 2010/2014: 

Conselho de Administração Função 
Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes (*) Presidente 
Luís José Vieira Duque (*) Vogal 
José Filipe Nobre Guedes  Vogal 

 
(*) O Eng. Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes e o Dr. Luís José Vieira Duque foram co-optados em 
reuniões do Conselho de Administração da Sporting SAD realizadas, respectivamente, em 28 e 29 de Março de 2011 
para os cargos de Presidente e Vogal, assumindo de imediato funções executivas. Estas nomeações foram ratificadas 
na Assembleia Geral da Sociedade realizada em 18 de Maio de 2011, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 
do art.º 393º do CSC. 

É de referir ainda que por deliberação da Assembleia Geral realizada em 18 de Maio de 2011 o Conselho 
de Administração da Sociedade passou a ser composto por três membros. 

À data de aprovação de contas do exercício findo em 30 de Junho de 2010 o Conselho de Administração 
da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 
 

Conselho de Administração 
José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
José Filipe Nobre Guedes 
Francisco Manuel Caro de Sousa Louro (Executivo) 
João Frederico Lino de Castro 

Função 
Presidente  
Vogal 
Vogal 
Vogal 

 
À data de aprovação de contas do exercício findo em 30 de Junho de 2009 o Conselho de Administração 
da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 
 

Conselho de Administração 
José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
Miguel Maria de Sousa Ribeiro Telles 
Rita Gago da Silva Corrêa Figueira Pinto Cardoso 
Pedro Victor Mil-Homens Ferreira Santos  
Pedro Duarte de Almeida Teles Baltazar 
 

Função 
Presidente  
Vice-Presidente 
Vogal 
Vogal 
Vogal 

Conselho Fiscal 

À data do Prospecto o Conselho Fiscal da Sporting SAD, eleito em Assembleia Geral de 18 de Maio de 
2011, é composto pelos seguintes membros: 

Conselho Fiscal Função 
João Manuel de Mello Franco Presidente 
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José Maria Espírito Santo Ricciardi Vogal 
Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André Vogal 

 

À data de aprovação de contas dos exercícios findos em 30 de Junho de 2010 e 30 de Junho de 2009 o 
Conselho Fiscal da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 

 
Conselho Fiscal Função 

Agostinho Alberto Bento da Silva Abade 
José Maria Espírito Santo Ricciardi 

Presidente 
Vogal 

Alberto Luís Laplaine Fernandes Guimarães Vogal 

 

Intermediários Financeiros 

O Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking enquanto intermediários 
financeiros responsáveis pela assistência à Oferta. 
 

Revisores Oficiais de Contas  

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas BDO bdc & Associados – SROC, Lda., representada por 
Pedro Manuel Aleixo Dias, com sede no Avenida da República, 50, 10.º, 1069-211 Lisboa, inscrita na 
Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 29 e registada na CMVM sob o n.º 1122 representada 
por Pedro Manuel Aleixo Dias (ROC n.º 725), responsável pelas Certificações Legais das Contas e 
Relatórios de Auditoria relativos às demonstrações financeiras dos exercícios 2008/2009 e 2009/2010. 

Nos termos do artigo 149º, n.º 3 do CódVM, a responsabilidade das pessoas acima referidas é excluída se 
provarem que “o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do prospecto à 
data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respectiva revogação ainda era 
possível”. 

Por força das alíneas a) e b) do artigo 150º do CódVM, a Emitente responde independentemente de culpa, 
em caso de responsabilidade dos membros do seu Conselho de Administração ou de fiscalização e dos 
Intermediários financeiros encarregues da assistência à Oferta. 

Nos termos dos artigos 153º e 243º, alínea b), do CódVM, “o direito à indemnização deve ser exercido no 
prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do prospecto ou da sua alteração e cessa, em 
qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospecto, ou da alteração que contém a 
informação ou previsão desconforme” 
 

1.2. Dados Quantitativos e Calendário previsto para a Oferta 

A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 4.000.000 de 
Obrigações, de valor nominal de € 5 cada uma, perfazendo um montante máximo de € 20.000.000. 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 27 de Junho de 2011 e as 15h00m do dia 19 de Julho 
de 2011, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 

A aceitação da presente Oferta, por parte dos seus destinatários, deverá manifestar-se durante o período 
acima identificado junto dos membros do sindicato de colocação (ActivoBank, Banco BEST, BES, 
Espírito Santo Investment Bank e Millennium bcp) e de outros intermediários financeiros legalmente 
habilitados, nas sociedades corretoras e nas sociedades financeiras de corretagem, mediante a entrega dos 
boletins de subscrição expressamente elaborados para o efeito. 

Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e apurados no dia 20 de Julho de 
2011 pela Euronext, sendo divulgados, logo após o seu apuramento, através dos meios utilizados para a 
divulgação do Prospecto e publicados no Boletim de Cotações da Euronext. 

A liquidação física e financeira da Oferta e a Emissão das Obrigações ocorrerá no 2º dia útil após a 
divulgação dos resultados da Oferta, isto é no dia 22 de Julho de 2011, data a partir da qual se inicia a 
contagem de juros. Desta forma, os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com 
pagamento a 22 de Maio e 22 de Novembro de cada ano de vida das Obrigações, com excepção do 1º 
cupão cujo período de contagem de juros será mais curto (4 meses), vencendo-se em 22 de Novembro de 
2011. Os juros serão contados dia a dia com base na convenção 30/360. 
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O empréstimo tem uma duração de 3 anos e 4 meses, sendo o reembolso efectuado ao valor nominal, de 
uma só vez, em 22 de Novembro de 2014. 

De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas previstas da Oferta que se consideram mais 
relevantes: 
 
Início do período de subscrição das Obrigações 27 de Junho 2011 

Data a partir da qual as ordens de subscrição se tornam irrevogáveis 15 de Julho 2011 

Último dia do período de subscrição das Obrigações 19 de Julho 2011 

Sessão Especial de Bolsa para apuramento dos resultados 20 de Julho 2011 

Liquidação física e financeira da Oferta e a Emissão das Obrigações 22 de Julho 2011 

Admissão à negociação das Obrigações 22 de Julho 2011 
 

1.3. Dados Financeiros Seleccionados, Motivos da Oferta, Afectação de Receitas e Factores de 
Risco 

1.3.1. Dados Financeiros Seleccionados  

A informação seguinte refere-se aos dados financeiros seleccionados da Sporting SAD, relativamente aos 
exercícios de 2008/2009 e de 2009/2010 e relativos a 31 de Dezembro de 2009 e 2010 e 31 de Março de 
2010 e 2011.  

 

 
  

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Vendas e Prestações de Serviços 46.822 34.195
Resultados Operacionais -9.391 -21.927
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões 92 -10.495
Activo Total 126.462 130.508
Activo Corrente 8.028 7.002
Activo Não Corrente 118.434 123.506
Total Capital Próprio -15.981 -42.442
Resultado Líquido / acção -0,64 -1,26
Dividendo / acção 0 0
Fonte: R&C 2009/2010, Sporting SAD

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10

Vendas e Prestações de Serviços 20.878 19.275
Resultados Operacionais -4.881 5.855
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões -1.311 11.687
Total Capital Próprio -30.135 -49.291
Resultado Líquido / acção -0,33 0,12
Dividendo / acção 0 0
Fonte: R&C Semestral 2010/2011, Sporting SAD

* P ara e fe ito  de apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  
co mparativo s  pró -fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que a  da ta de aquis ição  da Spo rting 
Co mérc io  e Serviço s  fo s s e re tro agida a  30 de  No vembro  de 2009.
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(valores em 
Eur'000) 

 
Pró-forma * 

 
 

31-Mar-10 31-Mar-11 
Vendas e Prestações de Serviços 28.795 27.748 
Resultados Operacionais -11.055 -577 
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões -5.410 7.542 
Total Capital Próprio -50.532 8.729 
Resultado Líquido / acção -0,71 -0,28 
Dividendo / acção 0 0 

Fonte: R&C 3º Trimestre 2010/2011, Sporting SAD 

 
* Para efeito de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentados comparativos pró-formas 
que assumem como pressuposto que a data de aquisição da Sporting Comércio e Serviços fosse retroagida a 30 de 
Novembro de 2009. 

 

1.3.2. Motivos da Oferta e Afectação das Receitas  
O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento da actividade corrente, permitindo à 
Sociedade consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento de operações que se 
irão vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que será reembolsado 
no próximo dia 18 de Julho de 2011. 

 

1.3.3. Factores de Risco  

Na análise do presente investimento, os potenciais investidores em obrigações da Sporting SAD deverão 
tomar em consideração em conjunto com a demais informação contida neste Prospecto, os seguintes 
factores de risco relativos à actividade da Emitente e aos valores mobiliários a oferecer: 

1. A Sporting SAD tem a sua actividade principal ligada à participação nas competições desportivas 
nacionais e internacionais de futebol profissional. A Sporting SAD depende assim da existência dessas 
competições desportivas, da manutenção dos seus direitos de participação e da performance desportiva 
alcançada pela sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade de apuramento para as 
competições europeias. Por sua vez, a performance desportiva poderá ser afectada pela venda ou compra 
dos direitos desportivos de jogadores considerados essenciais para o rendimento da equipa do 
Sporting. 

2. Parte significativa dos proveitos de exploração da Sporting SAD resulta de contratos de cedência dos 
direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e de contratos publicitários. Essas receitas estão 
dependentes da projecção mediática e desportiva da equipa principal de futebol bem como da 
capacidade negocial da Sporting SAD face às entidades a quem sejam cedidos os direitos de 
exploração daquelas actividades. Adicionalmente, a Sporting SAD está dependente da capacidade das 
contrapartes dos referidos contratos cumprirem com os pagamentos acordados e de, no limite, ser 
possível encontrar no mercado outras entidades que possam substituir aquelas. Os proveitos de 
exploração estão também dependentes das receitas resultantes da participação da sua equipa de 
futebol nas competições Europeias. 

3. Os custos relativos ao conjunto de jogadores de futebol da Sporting SAD assumem um peso 
determinante nas contas de exploração da empresa. A rentabilidade e o equilíbrio económico-
financeiro da sociedade estão, por isso, significativamente dependentes da capacidade da 
Administração da Sporting SAD assegurar uma evolução moderada dos custos médios por jogador e a 
racionalização do número de jogadores. 

4. Os proveitos resultantes de transferências de jogadores da Sporting SAD assumem um peso muito 
significativo nas contas de exploração da empresa. Esses valores estão dependentes da evolução do 
mercado de transferências de jogadores, da ocorrência de lesões nos jogadores, da capacidade da 
Sporting SAD formar e desenvolver jogadores que consiga transferir e da manutenção de um 
enquadramento legal que permita a continuidade deste tipo de receitas nos níveis esperados. A 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de acordo com o Regulamento sobre o Estatuto e 
Transferência de Jogadores, estabelece os seguintes princípios: 
(i) os contratos são para se cumprirem; 
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(ii) os contratos podem ser rescindidos por qualquer das partes desde que lhes assista justa causa 
para a rescisão; 

(iii) os contratos podem ser rescindidos pelos jogadores quando lhes assista justa causa desportiva; 
(iv) a rescisão de um contrato sem justa causa, fora do período protegido, gera a obrigação de 

indemnização à contraparte, podendo o montante da mesma ser estipulado contratualmente e, 
caso a rescisão tenha lugar durante o período contratual protegido haverá cumulativamente 
lugar a sanções desportivas aplicáveis à parte que tenha dado azo à rescisão. 

Esclarece-se, para os devidos efeitos, que o período contratual protegido difere consoante a idade que 
o jogador tenha à data da assinatura do contrato, sendo que, para aqueles com idades inferiores a 28 
anos ficam obrigados a cumprir três anos de contrato e aqueles com idade igual ou superior a 28 anos 
o período contratual protegido é reduzido para dois anos. 

5. Para além dos riscos próprios da actividade já mencionados, a Sporting SAD está sujeita aos demais 
riscos a que as restantes actividades se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da conjuntura 
económica e financeira, nacional e internacional, e eventuais alterações legislativas que ocorram no 
plano nacional, ou internacional, com repercussões a nível interno, que poderão determinar efeitos 
negativos na actividade e rentabilidade dos negócios da Sporting SAD. 
  

6. O enquadramento macroeconómico e financeiro actual apresenta um conjunto de constrangimentos, 
nomeadamente a escassez de liquidez no mercado e o consequente aumento dos spreads cobrados às 
empresas, o que tem implicado uma crescente dificuldade no acesso ao crédito bancário. Em 
simultâneo, as condições actuais no mercado de dívida soberana portuguesa têm vindo a ter reflexos 
negativos na capacidade das empresas nacionais se financiarem no mercado de capitais. Todos estes 
factores poderão vir a comprometer a capacidade da Sporting SAD de financiar a sua actividade 
corrente e, eventuais investimentos futuros, ou de assegurar o refinanciamento de operações que 
maturem em condições de remuneração por si consideradas adequadas, nomeadamente do 
Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que se vence no próximo dia 18 de Julho de 2011 e 
do presente Empréstimo Obrigacionista. 

 
7. O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento da actividade corrente, 

permitindo à Sociedade consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento de 
operações que se irão vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” 
que será reembolsado no próximo dia 18 de Julho de 2011. 
 

8. Existe uma ênfase na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de Junho de 2010 
(contas anuais) relativo à perda de metade do capital social. 
O capital próprio em 30 de Junho de 2010 era negativo em 42.442 milhares de euros (conforme 
apresentado no Relatório e Contas referente ao exercício de 2009/2010). Com vista à recomposição 
do capital, nos termos dos comunicados divulgados pelo Conselho de Administração e conforme 
mencionado no referido Relatório de Gestão, foram aprovadas pela Assembleia Geral da Sporting 
SAD de 9 de Setembro de 2010 e pelo Conselho de Administração da Sporting SAD as seguintes 
operações, no âmbito do projecto de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting Clube de 
Portugal: a redução do capital social (operação concretizada em 2 de Dezembro de 2010), o aumento 
de capital social e a emissão dos VMOC executados em Janeiro de 2011. As operações referidas 
tiveram como principal objectivo elevar os capitais próprios da Sociedade, como forma de a mesma 
preservar adequados níveis de solidez financeira e, consequentemente, fazer com que a Sociedade 
deixasse de estar abrangida pelo art. 35º do CSC, tendo ainda como fim dotar a mesma dos meios 
necessários à gestão da actividade. 

 

9. Existe uma ênfase na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de Junho de 2010 
(contas anuais) no que respeita às transacções com entidades relacionadas. 
As contas em 30 de Junho de 2010 reflectem valores a receber destas entidades de 68.014 milhares 
de euros e valores a pagar a estas entidades de 21.000 euros, do que resulta uma exposição líquida de 
47.014 milhares de euros (65.447 milhares de euros em 30 de Junho de 2009) que tem vindo a ser 
reduzida no âmbito da reestruturação do Grupo Sporting. 
O Conselho de Administração da Sporting SAD tem a intenção de, após a conclusão das operações 
de reestruturação financeira do Grupo Sporting, proceder à contratualização da dívida existente das 
sociedades do Grupo para com a Sporting SAD, acordando prazos e taxas de juro de mercado para 
o seu reembolso, por forma a garantir a inexistência do risco de perda do valor do respectivo activo. 
A Sporting SAD considera que, à data de 31 de Março de 2011, não existia risco de imparidade do 
referido activo. 

 



 13

10. A Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o Sporting e outras empresas 
do Grupo Sporting, pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por sociedades do 
Grupo Sporting. Em caso de mora ou incumprimento das obrigações das sociedades do Grupo 
Sporting ao abrigo dos respectivos contratos de financiamento, nos quais a Emitente é mutuária e 
garante, em particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento de juros, a Emitente 
pode ver-se obrigado a ter de cumprir com as obrigações das sociedades do Grupo Sporting para com 
os respectivos credores 

 

11. Foi solicitada a admissão à negociação ao Euronext Lisbon da Euronext das Obrigações, pelo que os 
investidores poderão transaccioná-las em mercado após a data de admissão à negociação. A admissão 
à negociação não garante, por si só, uma efectiva liquidez das Obrigações. A Sporting SAD pretende 
que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma 
ocorra no dia 22 de Julho de 2011. 

 

12. A Sporting SAD tem neste momento um Empréstimo Obrigacionista denominado “Sporting SAD 
2011” no montante de € 19.000.000 que deverá ser reembolsado no próximo dia 18 de Julho de 2011. 
 

13. A Sporting SAD não dispõe de notação de risco (Rating), não tendo também sido solicitada notação de 
Rating para a presente emissão de obrigações. 

 

1.3.4 Advertências complementares  

O desenvolvimento da actividade principal da Sporting SAD pressupõe a existência e manutenção da 
relação privilegiada com o Sporting, consubstanciada em contratos e protocolos que asseguram à 
Emitente, no que respeita, designadamente, à utilização das instalações desportivas e da marca Sporting 
pela equipa de futebol profissional, à participação nas receitas provenientes da quotização paga pelos 
sócios do Sporting e aos espectáculos desportivos. Qualquer alteração destas situações terá de ser 
equacionada pelo Conselho de Administração por forma a não afectar significativamente o 
desenvolvimento da actividade normal da Emitente. 

De acordo com o Art.º 30º do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril, a participação directa do Sporting no 
capital social da Sporting SAD não poderá ser, a todo o tempo, inferior a 15% nem superior a 40%. 

1.4. Informações sobre a Emitente 

1.4.1. Breve Historial  

A Sporting SAD foi constituída como sociedade anónima desportiva em 28 de Outubro de 1997, tendo 
como pressuposto uma duração por tempo indeterminado. A sociedade resulta, nos termos da alínea b) do 
artigo n.º 3º do Decreto-Lei nº 67/97, de 5 de Abril, da personalização jurídica da equipa do Sporting 
Clube de Portugal que participa nas competições profissionais de futebol, sendo clube fundador, para os 
efeitos do disposto na lei, o Sporting Clube de Portugal. Na data da sua constituição, a Sporting SAD 
adquiriu, a título oneroso, ao Clube a universalidade dos meios humanos e materiais que o Sporting tinha, 
afectos às competições profissionais de futebol, incluindo os direitos contratuais do Sporting sobre os 
jogadores com idades superiores a 16 anos. 

A Sporting SAD detém todos os direitos e obrigações que se encontram afectos à participação nas 
competições desportivas profissionais de futebol, incluindo: 

- o direito à utilização da marca Sporting nas competições profissionais de futebol; 
- os direitos de contratação de todos os jogadores que compõem aquelas equipas de futebol; 
- os equipamentos ligados a esta actividade; 
- a detenção da posição contratual sobre as equipas técnicas e pessoal de apoio. 

O desenvolvimento da actividade principal da Sporting SAD pressupõe a existência e manutenção da 
relação privilegiada com o Sporting, consubstanciada em contratos e protocolos que asseguram ao 
Emitente, no que respeita, designadamente, à utilização das instalações desportivas e da marca Sporting 
pela equipa de futebol profissional, à participação nas receitas provenientes da quotização paga pelos 
sócios do Clube e aos espectáculos desportivos.  

Sporting Clube de Portugal 

O Sporting foi fundado em 1906, tendo comemorado em 2006 o seu centenário. A estratégia que sempre 
norteou o Clube, desde a sua fundação, foi o das vitórias. No ano de 1912, o Sporting venceu o seu 
primeiro campeonato de futebol, feito que é reeditado em 1915, ano em que também obtém a vitória na 
Taça de Honra. 
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Nos anos vinte surge a primeira vitória no Campeonato de Portugal de Futebol (1922/1923), mas é nas 
décadas de quarenta e cinquenta que o Sporting obtém o maior número de êxitos desportivos. Com efeito, 
dez títulos de Campeão Nacional e quatro Taças de Portugal foram conquistados naqueles vinte anos, 
sendo de realçar que, no período entre 1940 e 1950, o Sporting venceu sete de oito campeonatos em 
disputa juntando um tricampeonato e um tetracampeonato. 

Em 1956, o Sporting inaugurou o Estádio José Alvalade e a 6 de Junho de 1960 foi declarado Instituição 
de Utilidade Pública. 

De 1960 até aos nossos dias e em termos de competições europeias, os pontos mais altos do Futebol 
foram a conquista da Taça dos Vencedores das Taças (1963/1964) e na temporada 2004/2005 a presença 
na final da Taça UEFA. 

Nas últimas temporadas, a nível interno, a equipa principal alcança o título de campeão nacional no ano de 
1999/2000, celebra a “tripleta” dois anos mais tarde, com a conquista do Campeonato Nacional, Taça de 
Portugal e uma Supertaça Nacional. No período de 2005/2006 a 2008/2009 o Sporting conseguiu acesso 
directo à Liga dos Campeões, conquistou duas Taças de Portugal e duas Super Taças. 

Nas últimas duas décadas tem-se destacado pelas suas escolas de formação em futebol, consideradas umas 
das melhores do mundo, conseguindo ser o único clube do mundo a formar dois jogadores eleitos com o 
título de “melhor jogador do mundo”, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. 

Neste enquadramento, e em tempo oportuno, o Grupo Sporting e a Sporting SAD tomaram a decisão de 
substituir o seu Estádio por um novo complexo multifuncional, no qual está incluído o novo Estádio José 
Alvalade - um dos mais modernos estádios do Mundo inaugurado a 6 de Agosto de 2003 e que conta com 
50.076 lugares sentados e cobertos. O novo estádio veio oferecer melhores condições de conforto aos 
espectadores do futebol, o que permite, por um lado, aumentar as assistências e, por outro lado, criar 
fontes de receitas adicionais através da exploração comercial profissionalizada de todo o complexo 
desportivo. Do ponto de vista estratégico, este investimento foi fundamental para a melhoria da 
competitividade da Sporting SAD, na medida em que permitiu um aumento estrutural das receitas de 
bilheteira, de patrocínios e de merchandising para o Grupo Sporting e para a Sporting SAD. 

O Sporting está ainda presente em 22 modalidades desportivas: natação pura, natação adaptada, pólo 
aquático, triatlo, ténis de mesa, ginástica, trampolins, karaté competição, karaté shotokan, kickboxing, 
judo, aikido, krav-maga, taekwondo, boxe, capoeira, tiro À bala, tiro com arco, andebol, futsal, xadrez e 
atletismo. 

Palmarés do Sporting 

De seguida apresenta-se o palmarés nas principais competições nacionais e internacionais. A nível 
nacional, o Clube conta com diversas vitórias no Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça. A nível 
internacional de realçar, na época de 2007/2008, a presença nos quartos de final da Taça UEFA e na fase 
de grupos da Liga dos Campeões. 

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo da carreira desportiva da equipa de futebol sénior do 
Sporting (títulos conquistados): 
 

Títulos Conquistados 

Campeonatos de Portugal (4 Títulos) 
1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 e 1937/1938 
 
Campeonato Nacional da I Liga (18 Títulos) 
1940/1941, 1943/1944, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1950/1951, 1951/1952, 
1952/1953, 1953/1954, 1957/1958, 1961/1962, 1965/1966, 1969/1970, 1973/1974, 
1979/1980, 1981/1982, 1999/2000, 2001/2002 
 
Taça de Portugal (15 Títulos) 
1940/1941, 1944/1945, 1945/1946, 1947/1948, 1953/1954, 1962/1963, 1970/1971, 
1973/1973, 1973/1974, 1977/1978, 1981/1982, 1994/1995, 2001/2002, 2006/2007, 
2007/2008 
 
Supertaça Nacional “Cândido de Oliveira” (6 Títulos) 
1981/1982, 1986/1987, 1994/1995, 1999/2000, 2001/2002 e 2007/2008 
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O Sporting conta também com um considerável historial em competições internacionais sendo de realçar 
as seguintes: 
 

- Taça / Liga dos Campeões: Presenças: 14 
Melhor Classificação: Quartos-de-final (1982/1983) 

 
- Taça dos Vencedores das Taças: Presenças: 8 
Melhor Classificação: Vencedor (1963/1964) 

 
- Taça UEFA: Presenças: 24 
Melhor Classificação: Final (2004/2005) 

Fonte: Sporting SAD 
 
Nas últimas 5 épocas desportivas, os resultados desportivos obtidos nestas competições foram os 
seguintes: 
 

RESULTADOS DESPORTIVOS – 2006/2011 

COMPETIÇÕES: 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Primeira Liga 2º lugar 2º lugar 2º lugar 4º lugar 3º lugar 

Taça de Portugal Vencedor Vencedor 1/16 final  1/8 final  1/8 final 

Taça da Liga n.a. Finalista Finalista 1/2 final 1/2 final 

Supertaça - Vencedor Vencedor - - 

UEFA Champions League Fase de Grupos Fase de Grupos 1/8 final 3ª Pré-Elim. - 

Taça UEFA - actual UEFA 
Europa League 

- 1/4 final - 1/8 final 1/16 final 

      

Fonte: Sporting SAD      

 

1.4.2. Estrutura do Grupo  
 

 
 



 16

1.4.3. Estrutura Organizacional 
 

 

1.4.4. Panorâmica Geral das Actividades da Emitente 
 
Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização de espectáculos públicos – os 
jogos de futebol integrados nas competições de carácter profissional – e na sua comercialização, quer 
directa, quer através de diversos media. Associado a este núcleo essencial, são normalmente identificadas 
mais duas áreas de negócio acessórias, cujos resultados são potenciados pelos êxitos desportivos: (i) a 
oferta de produtos que veiculam a marca e a imagem da equipa e dos seus jogadores; e (ii) a exploração da 
publicidade associada aos espectáculos desportivos de futebol. 
 
Competições desportivas de carácter profissional 

A equipa de futebol que é explorada pela Sporting SAD tem participado, e planeia continuar a participar, 
nas seguintes competições: 
 
Provas Nacionais 
 
• Primeira Liga1 

Prova organizada pela LPFP, onde participam, actualmente 16 equipas profissionais. Para participar nesta 
prova, cada equipa tem de preencher os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o efeito, além 
de pagar uma quota anual à LPFP. A prova joga-se em duas voltas, onde cada equipa defronta duas vezes 
as outras 15, num total de 30 jogos realizados por cada equipa. A equipa que joga em casa na primeira 
volta visita o correspondente adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, são averbados 3 
(três) pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) pontos. A situação de empate no final do jogo 
atribui 1 (um) ponto a cada equipa. No final da prova, a equipa que tiver somado mais pontos é designada 
Campeã Nacional e tem automaticamente garantido o acesso à UEFA Champions League. Todas as receitas 
específicas ao jogo, que são geradas pela equipa que joga na condição de visitada, são sua propriedade.  
 
• Taça de Portugal2 

                                                      
1 A denominação da Primeira Liga dependerá do patrocinador institucional da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional; na corrente época desportiva de 2010/11, a referida prova foi denominada "Liga ZON Sagres"; 
 

2 A denominação da Taça de Portugal dependerá do patrocinador institucional da Federação Portuguesa de Futebol; 
na corrente época desportiva de 2010/11, a referida prova foi denominada "Taça de Portugal Millennium"; 
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Prova organizada pela FPF, onde participam todas as equipas inscritas nos campeonatos nacionais 
(organizados pela LPFP - Primeira e Segunda Ligas e pela própria FPF - II e III Divisão), disputada num 
sistema de eliminatórias, realizando-se, com excepção das meias-finais que se realizam a "duas mãos", 
somente um jogo entre as equipas. As equipas da Primeira Liga têm acesso directo à III eliminatória da 
prova. Em caso de empate existem mecanismos de desempate que garantem que só uma equipa passe a 
eliminatória. A prova termina com a disputa da final pelas duas equipas apuradas na VII eliminatória, 
correspondente, às meias finais, sendo atribuída a Taça de Portugal ao vencedor desse jogo, o qual tem, 
automaticamente, garantido o acesso a provas europeias organizadas pela UEFA. As receitas líquidas de 
cada jogo são repartidas pelas equipas participantes e pela FPF. 
 
• Taça da Liga3 

Prova organizada pela LPFP, onde participam as 32 equipas profissionais, da Primeira e Segunda Liga. A 
prova é disputada em 5 fases (Final incluída), sendo que os 6 primeiros classificados da Primeira Liga têm 
acesso directo à 3ª Fase, a qual é disputada por 12 clubes distribuídos em 3 grupos, efectuando cada 
equipa 3 jogos. As meias-finais da prova, jogadas a "uma mão" são disputadas pelas 3 equipas que tenham 
ficado em 1º lugar de cada um dos grupos, além da 2ª classificada com melhor pontuação, estando 
previstos critérios para a definição da equipa que transitará para a fase seguinte da prova, no caso de se 
verificar igualdade pontual entre 2as classificadas. A prova termina com a disputa da final entre os dois 
clubes vencedores das meias-finais. A LPFP detém em exclusivo os direitos publicitários e comerciais da 
competição, distribuindo prémios monetários pelas equipas participantes, de acordo com a respectiva 
progressão nas várias fases da prova.  
 
• Supertaça Cândido de Oliveira 

Prova organizada pela FPF, em que se defrontam, num só jogo, o vencedor da Primeira Liga e o vencedor 
da Taça de Portugal (ou o finalista vencido, caso a mesma equipa tenha vencido as duas provas). Esta 
competição não garante acesso a nenhuma prova europeia. As receitas líquidas deste jogo são repartidas 
pelas equipas participantes e pela FPF. 
 
Provas Internacionais 
 
• UEFA Champions League (Liga dos Campeões) 

Em 2010/2011, apenas o primeiro classificado da Primeira Liga portuguesa teve acesso directo à fase de 
Grupos da UEFA Champions League, tendo o segundo classificado acedido à terceira pré-eliminatória, 
prévia ao “play-off”. Contudo, na época de 2012/2013, o segundo classificado também passará a entrar 
directamente na fase de grupos, cabendo ao terceiro classificado da Primeira Liga o direito a aceder à 
terceira pré-eliminatória da prova. Para tal, foi relevante o sucesso das equipas portuguesas nas 
competições europeias em 2010/11, em contraponto aos adversários da Rússia e Ucrânia. 

O “play-off” dá acesso, em caso de vitória, à fase de grupos e, em caso de derrota, à fase de grupos da 
UEFA Europa League. A fase da prova disputada sob a forma de grupos compreende, no início, 8 grupos 
de 4 equipas cada. Os dois melhores classificados de cada grupo passam aos oitavos de final. A partir 
desse momento, cada equipa disputa dois jogos (um na condição de visitante e outro na de visitado) em 
eliminatórias sucessivas até restarem apenas dois adversários que jogarão uma final disputada num único 
jogo em campo neutro, enquanto que o 3º classificado do grupo transita para a fase final de eliminatórias 
da UEFA Europa League. 
 
• UEFA Europa League 

A UEFA Europa League, prova que substituiu a Taça UEFA, foi criada, em 26 de Julho de 2008, em 
Bordéus, França, e aprovada pelo Comité Executivo da UEFA, no dia 26 de Setembro de 2008, ocorrendo 
a primeira edição na época 2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, praticamente análogo ao da Champions 
League, com 3 pré-eliminatórias, um “play-off” e uma fase de grupos A principal diferença prende-se com 
as equipas distribuídas por 12 grupos de quatro clubes cada. Os dois melhores classificados de cada grupo 
são apurados para os 16 avos de final, onde têm a companhia dos oito terceiros colocados na fase de 
grupos na UEFA Champions League. A partir desse momento cada equipa disputa dois jogos (um na 

                                                      
3 A denominação da Taça da Liga dependerá do patrocinador institucional; na corrente época desportiva de 2010/11, 
a referida prova foi denominada "Bwin Cup"; 
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condição de visitante e outro na de visitado) em eliminatórias sucessivas até restarem apenas dois 
adversários, que jogarão uma final, disputada num único jogo em campo neutro. 
 
Mercado  

Segundo o último estudo de mercado sobre Adeptos e Consumidores Sportinguistas - Volumes, Perfis e 
Propensões, datado de Setembro de 2003 e desenvolvido pela Intercampus sob coordenação do Prof. 
João Sedas Nunes, o Sporting tem mais de três milhões de adeptos em todo o mundo, sendo considerado 
um dos três maiores clubes de futebol a nível nacional. 

A base de associados do Clube reparte-se pelas seguintes categorias: 
 

Maio /2011 
Categorias (percentagem) 

Efectivos 
 

61% 

Correspondentes  
 

14% 

Infantis 11% 

Juvenis 10% 

Familiares 4% 

Atletas e outros 0% 

 
Actualmente o Sporting conta com cerca de 87.780 sócios efectivos, cerca de 384 núcleos, filiais e 
delegações em Portugal e no exterior, os quais se repartem da seguinte forma: 
 

Sócios Efectivos   

  Homem 
 

        71.102   
Mulher 

 
        16.678   

   Mais de 65 anos           8.595   
19 - 65 anos         55.581   
Até 18 anos         23.604   

     Total         87.780   
 

Fonte: Sporting SAD 
 
Actividades 

O objecto social da Sporting SAD é, de acordo com o artigo 3º dos seus Estatutos, “a participação nas 
competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento 
ou desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade 
de futebol.” 

O volume de facturação por áreas de negócio nas últimas duas épocas desportivas e nos 1º semestre e 3º 
Trimestre da época 2010/2011 foi o seguinte: 
 
Proveitos Operacionais (valores em Eur'000) 

  
 

30-Jun-09 30-Jun-10 Variação % 
Quotizações 4.432 4.290 -142 -3,2 
Bilheteira e bilhetes de época 10.201 8.577 -1.624 -15,9 
Patrocínios e publicidade 6.091 5.932 -159 -2,6 
Merchandising e licenciamento 75 105 30 40,0 
Direitos televisivos 10.775 9.274 -1.501 -13,9 
Serviços directos 1.023 923 -100 -9,8 
Participação nas competições 
europeias 10.000 3.935 -6.065 -60,7 
Benefícios contratuais 3.489 345 -3.144 -90,1 
Outros 736 814 78 10,6 
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46.822 34.195 -12.627 -27,0 

Fonte: R&C 2009/2010, Sporting SAD 
     

 
Proveitos Operacionais (valores em Eur'000) 

  
 

Pró-forma * 
   

 
31-Dez-09 31-Dez-10 Variação % 

Quotizações 2.243 2.119 -124 -5,5 
Bilheteira e bilhetes de época 4.335 3.358 -977 -22,5 
Patrocínios e publicidade 3.017 4.066 1.049 34,8 
Merchandising e licenciamento 329 506 177 53,8 
Direitos televisivos 6.501 5.708 -793 -12,2 
Serviços directos 357 386 29 8,1 
Participação nas competições 
europeias 3.665 1.850 -1.815 -49,5 
Benefícios contratuais 52 680 628 1207,7 
Outros 331 602 271 81,9 

 
20.830 19.275 -1.555 -7,5 

Fonte: R&C Semestral 2010/2011, Sporting SAD 
   

     
* Para efeito de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentados comparativos pró-formas que assumem como 
pressuposto que a data de aquisição da SCS fosse retroagida a 30 de Novembro de 2009. 

 

Proveitos Operacionais (valores em Eur'000) 
  

 
Pró-forma * 

   
 

31-Mar-10 31-Mar-11 Variação % 
Quotizações 3.440 3.147 -293 -8,5 
Bilheteira e bilhetes de época 6.966 5.444 -1.522 -21,8 
Patrocínios e publicidade 4.368 5.821 1.453 33,3 
Merchandising e licenciamento 439 452 13 3,0 
Direitos televisivos 8.130 8.634 504 6,2 
Serviços directos 501 456 -45 -9,0 
Participação nas competições 
europeias 3.935 1.850 -2.085 -53,0 
Benefícios contratuais 32 821 789 2465,6 
Outros 984 1.123 139 14,1 

 
28.795 27.748 -1.047 -3,6 

Fonte: R&C 3º Trimestre 2010/2011, Sporting SAD 
   

     * Para efeito de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentados comparativos pró-formas que assumem como 
pressuposto que a data de aquisição da SCS fosse retroagida a 30 de Novembro de 2009. 

1.5. Órgãos Sociais e Outros 

1.5.1. Conselho de Administração  
A Administração da Sociedade é exercida por um Conselho de Administração que poderá ser composto 
por três a seis membros. Por deliberação da Assembleia Geral realizada em 18 de Maio de 2011 o 
Conselho de Administração da Sociedade passou a ser composto por três membros. 

O actual Conselho de Administração da Sporting SAD é composto pelos seguintes membros: 

Conselho de Administração Função 
Data da 1ª 
designação 

Data do termo 
do mandato 

Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes (*) Presidente 28/03/2011 30/06/2014 
Luís José Vieira Duque (*) Vogal 29/03/2011 30/06/2014 
José Filipe Nobre Guedes  Vogal 20/11/2009 30/06/2014 
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(*) O Eng. Luis Filipe Fernandes David Godinho Lopes e o Dr. Luís José Vieira Duque foram co-optados em reuniões 
do Conselho de Administração da Sporting SAD realizadas, respectivamente, em 28 e 29 de Março de 2011 para os 
cargos de Presidente e Vogal, assumindo de imediato funções executivas. Estas nomeações foram ratificadas na 
Assembleia Geral da Sociedade realizada em 18 de Maio de 2011, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do 
art.º 393º do CSC. 
 
O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração é o seguinte: 
 
Estádio José Alvalade 
Rua Professor Fernando da Fonseca 
1600-616 Lisboa 

1.5.2. Assembleia Geral  
A mesa da Assembleia Geral da Sporting SAD, eleita em Assembleia Geral de 18 de Maio de 2011, tem a 
seguinte constituição até ao final do mandato em curso: 
 

Mesa da Assembleia Geral Função 
José Ângelo Ferreira Correia Presidente 
Maria de Fátima Carvalho da Costa Figueira Abrantes Mendes 
Marcelo Alfredo Godinho Rebanda  

Vice-Presidente 
Secretário 

  

1.5.3. Conselho Fiscal  

Em Assembleia Geral de 18 de Maio de 2011 foi eleito o Conselho Fiscal da Sporting SAD, composto 
pelos seguintes membros: 

Conselho Fiscal Função 
Data da 1ª 
designação 

Data do termo 
do mandato 

João Manuel de Mello Franco Presidente 18/05/2011 30/06/2014 
José Maria Espírito Santo Ricciardi Vogal 03/08/2009 30/06/2014 
Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André Vogal 18/05/2011 30/06/2014 
Jorge Salema Garção José de Melo (Suplente) 18/05/2011 30/06/2014 

 
O endereço de contacto de todos os membros do Conselho Fiscal é o seguinte: 
 
Estádio José Alvalade 
Rua Professor Fernando da Fonseca 
1600-616 Lisboa  

1.5.4. Revisor Oficial de Contas  
O Revisor Oficial de Contas da Sporting SAD é a KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas, S.A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 189 e registada na CMVM 
sob o nº 9093, representada por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC nº 1081), tendo sido eleito em 
Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010. 

1.5.5. Secretário da Sociedade  
O Secretário da Sporting SAD e o Suplente são, respectivamente: Patrícia Rodrigues Costa da Silva Lopes 
e Hugo de Carvalho Vaz Serra de Moura. 

1.5.6. Remunerações  

À Comissão de Remunerações (Comissão de Accionistas) da Sporting SAD compete, nos termos do 
artigo 19º e 21º dos Estatutos da Sociedade, fixar as remunerações do Conselho de Administração e dos 
membros do Conselho Fiscal, bem como a remuneração do Revisor Oficial de Contas. Na Assembleia 
Geral realizada a 18 de Maio de 2011 foi eleita uma nova Comissão de Accionistas, com a seguinte 
composição: 

Comissão de Accionistas 
José Ângelo Ferreira Correia 
João Manuel de Mello Franco 
Filipe Soares Franco 
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No exercício de 2009/2010, foram pagas as seguintes remunerações a órgãos sociais: 
 

Conselho de Administração: 
 

 Rita Corrêa Figueira 127.173 Euros 
 José Eduardo Fragoso Tavares Bettencourt 219.000 Euros 
 

O Administrador Executivo Dr. Pedro Mil-Homens não foi remunerado pois, por deliberação do 
Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, foi aprovado não atribuir 
remuneração fixa ao Administrador Executivo Dr. Pedro Mil-Homens e manter em vigor o contrato de 
prestação de serviços com a sociedade Pedro Mil-Homens - Consultores em Ciências do Desporto, Lda. 
celebrado em 15 de Junho de 2001. Não existem quaisquer outros negócios entre a Sociedade e os 
membros dos órgãos de administração e fiscalização, nem foi emitida qualquer autorização para o efeito. 
 
Conselho Fiscal: 
 

Ao Conselho Fiscal não foi paga qualquer remuneração no exercício de 2009/2010. 
 
Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo: 
 

Os honorários do revisor oficial de contas e auditor externo relativos ao exercício de 2009/2010 
ascenderam a € 40.765, assim distribuídos: 
 

a) Serviços de Revisão Legal de Contas     € 17.500 
b) Serviços de Consultoria Fiscal       € 21.665 
c) Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade  € 1.600 
 

Os serviços prestados no âmbito da alínea b) não colocam em questão os princípios de independência do 
revisor oficial de contas e auditor externo, sendo realizados por equipas e técnicos distintos dos que estão 
envolvidos no processo de revisão legal de contas, o que constitui um mecanismo adicional de salvaguarda 
dessa independência. 
 
1.5.7. Trabalhadores / Plantel 
A evolução do quadro de pessoal e demais colaboradores da Sporting SAD durante os últimos dois anos 
foi a seguinte: 
 
 30-Jun-2009 30-Jun-2010 31-Mar-2011 
Administração, Serviços Centrais e Pessoal de Apoio 30 30 16 
Futebol Profissional (Jogadores, Técnicos e Pessoal de Apoio 31 39 39 
Futebol Formação (Jogadores, Técnicos e Pessoal de Apoio 93 70 75 

Total 154 139 130 
Fonte: Sporting SAD 

 
Actualmente, a Sporting SAD não dispõe de um plano aprovado para aquisição de acções ou de um plano 
de “Stock Options” para os membros dos seus órgãos sociais ou para os seus colaboradores em geral. 
 
Os jogadores que fazem parte da equipa Sénior da Sporting SAD na época 2010/2011 são os seguintes: 

Jogadores plantel Principal Incritos na LPFP 2010/2011 

Nr.º Camisola Nome do Jogador  Posição Nome Camisola 

1 Rui Pedro dos Santos Patrício  Guarda Redes R.Patrício 

2 Marco Natanael Torsiglieri  Defesa  Torsiglieri 

3 Daniel Filipe Martins Carriço  Defesa  D.Carriço 

4 Anderson Correa Polga  Defesa  A.Polga 

5 Evaldo dos Santos Fabiano  Defesa  Evaldo 

6 Pedro Miguel da Silva Mendes  Médio  P.Mendes 

7 Marat Izmailov  Médio  Izmailov 

8 Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro  Médio  Maniche 

9 Carlos Miguel Mondim Saleiro  Avançado  C.Saleiro 

14 Matias Ariel Fernandéz Fernandéz  Médio  Matias 
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15 Jaime Andrés Valdés Zapata  Médio  J.Valdés 

16 Tiago Alexandre Baptista Ferreira  Guarda Redes  Tiago 

18 Leandro Damian Grimi  Defesa  Grimi 

20 Yannick dos Santos Djaló  Avançado  Yannick 

21 Alberto Zapater Arjol  Médio  Zapater 

23 Helder Manuel Marques Postiga  Avançado  H.Postiga 

26 André Filipe Bernardes Santos  Médio  A.Santos 

30 Timo Hildebrand  Guarda Redes  Hildebrand 

33 Diogo Ferreira Salomão  Médio  D.Salomão 

41 Cédric Ricardo Alves Soares  Defesa  Cédric 

44 Nuno André da Silva Coelho  Defesa  N.Coelho 

47 João Pedro da Silva Pereira  Defesa  J.Pereira 

55 Tales Tlaija de Souza  Médio  Tales 

77 Simon Vukcevic  Médio  Vukcevic 

78 Abel Fernando Moreira Ferreira  Defesa  Abel 

80 Cristiano Moraes Oliveira Médio Cristiano 
 

A equipa técnica relativa à época 2010/2011 é composta pelos seguintes elementos: 
 
(i) Período compreendido entre 1 de Julho de 2010 e 28 de Fevereiro de 2011: 
 Treinador principal: Paulo Sérgio Bento de Brito(*) 
  
 Treinadores-adjuntos: Alberto Paulo Santos Cabral 
  José Eduardo dos Reis Herculano 
  Sérgio Fernando Bastos Cruz 
  Nuno Jorge Pereira Silva Valente 
   
 Treinador guarda-redes: Vítor José Lopes Silvestre 
 
(ii) Período compreendido entre 1 de Março e 30 de Junho de 2011: 
 Treinador principal: José Peyroteo Couceiro 

  
 Treinadores-adjuntos: José António Ramalho de Lima 
 Oceano Andrade da Cruz  
 José Eduardo dos Reis Herculano 
  
 Treinador guarda-redes: Vítor José Lopes Silvestre 

(*) No dia 28 de Fevereiro foi celebrado o Acordo de revogação do contrato de trabalho desportivo com o Treinador 
Paulo Sérgio, tendo o Senhor José Peyroteo Couceiro passado a exercer as funções de Treinador para a Equipa 
Profissional do Sporting, até ao final da corrente época desportiva. 

No dia 24 de Maio de 2011 a Sporting SAD informou o mercado da celebração de contrato de trabalho 
desportivo com o Treinador Domingos Paciência. O contrato será válido por duas épocas desportivas, 
terá o seu início no dia 1 de Julho de 2011 e termo no dia 30 de Junho de 2013. 
 
A equipa técnica para a época 2011/2012 será composta pelos seguintes elementos.  
 
                     Treinador principal:    Domingos Paciência 
 
                      Treinadores-adjuntos:         Sérgio Agostinho de Oliveira Vieira 
         José Miguel Azevedo Cardoso 
         João Carlos Viana Cunha Costa  
         Rui Miguel Souto Maior dos Santos 
 
                      Treinador guarda-redes:  Jorge Manuel Domingos Maia (Vital)  
 
A lista de jogadores emprestados durante a época 2010/2011 é composta pelos seguintes elementos: 
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Cedências/Empréstimos 
Clube Cessionário 

Data da 
Cedência 

Época de 
de Jogadores Cedência 

Diogo Rosado Penafiel Jul-10 2010/2011 

Rui Fonte Espanhol de Barcelona Jul-10 2010/2011 

Pedro Mendes Servette Jul-10 2010/2011 

João Gonçalves Olhanense Jul-10 2010/2011 

Milan Purovic Cercle Brugges Jul-10/Dez-10 2010/2011 

André Marques Beira Mar Jul-10 2010/2011 

Celsinho Portuguesa dos Desportos Jan-10 2009/2011 

Vladimir Stojkovic Partizan Belgrado Jul-10 2010/2011 

William Owuso Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Ricardo Baptista Olhanense Jul-10 2010/2011 

Sinema Pongolle Zaragoza Jul-10 2010/2011 

Nuno Reis Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Pedro Silva Portimonense Jul-10 2010/2011 

Bruno Pereirinha Kavala Jul-10/Dez-10 2010/2011 

Adrien Silva Académica Jul-10/Dez-10 2010/2011 

Edson Sitoe (Mexer) Olhanense Jul-10 2010/2011 

Renato Neto Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Wilson Eduardo Beira Mar Jul-09/Dez-09 2010/2011 

 
 

1.6. Principais Accionistas e Conflitos de Interesses 

1.6.1. Estrutura Accionista  

O quadro seguinte contém a informação relativa às participações qualificadas na Sporting SAD, com a 
identificação dos accionistas à data de 31 de Maio de 2011, do número de acções detidas e correspondente 
percentagem de capital e direitos de voto, calculada nos termos dos artigos 20º e 20º-A do CódVM, que 
são do conhecimento da Sporting SAD: 

 

Participações Qualificadas 

 

Número de 
Acções 

 

% Direitos 
de Voto 

Sporting Clube de Portugal 
     

Directamente: 
  

9.858.767 
 

25,279% 

      - Acções da categoria A 
  

9.849.622 
 

25,255% 

     - Acções de categoria B 
  

9.145 
 

0,023% 

     Através de: 
     

          Acções de categoria B 
     

Sporting SGPS 
  

24.962.270 
 

64,006% 

Sporting-Património e Marketing, SA 
  

100 
 

0,000% 

Eng. Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes 
  

322 
 

0,001% 

Dr. Luís José Vieira Duque 
  

100 
 

0,000% 

Eng. João Manuel de Melo Franco 
  

22 
 

0,000% 

Dr. Paulo António Pereira Cristovão 
  

20 
 

0,000% 

Dr. Aureliano Oliveira das Neves 
  

100 
 

0,000% 

Dr. Ricardo Cordeiro Henriques Tomás 
  

22 
 

0,000% 

Dra. Ana Margarida Melo de Castro Ulrich 
  

2.500 
 

0,006% 

Dr. José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 
  

11.400 
 

0,029% 

Dr. João Pedro Ferreira Adão e Silva 
  

37 
 

0,000% 

   
Total imputável 

 
34.835.560 

 
89,322% 



 24

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira 
     

Através de Sportinveste SGPS, SA   
 

2.134.770 
 

5,474% 

Fonte: Sporting SAD 

 
 

O Sporting é o único accionista da Sporting SAD que detém directa ou indirectamente mais de 50% do 
capital social da Emitente sendo também o único titular de acções de categoria A que têm direitos 
especiais. 

A Sporting SAD não tem instituído um sistema concreto de controlo interno que impeça o controlo 
abusivo por parte do Sporting. No entanto, os órgãos sociais da Emitente, no âmbito das suas 
competências específicas, defendem os interesses da Sporting SAD, designadamente, protegendo-a do 
eventual controlo abusivo a que pudesse ser sujeita. Adicionalmente, existe uma total transparência nas 
relações mútuas e um estrito cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, em particular as 
normas relativas a transacções com entidades terceiras ligadas e salvaguarda de potenciais conflitos de 
interesses. 

1.6.2. Conflitos de Interesses  

Não se verifica a existência de potenciais conflitos de interesses entre as obrigações de qualquer uma das 
pessoas que integram os órgãos de administração e de fiscalização para com a Emitente ou para com 
qualquer uma das suas filiais e os seus interesses privados ou obrigações. Igualmente, não existem 
quaisquer interesses dos membros dos órgãos de Administração ou de fiscalização em transacções 
extraordinárias efectuadas pela Sporting SAD, nem empréstimos em curso concedidos ou garantias 
prestadas a seu favor no decurso do último exercício. 
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1.7. Informação Financeira  

1.7.1. Informações Financeiras Anuais Consolidadas 

Balanços Consolidados 

Os Balanços consolidados da Sporting SAD referentes aos exercícios de 2008/2009 e 2009/2010 
(reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 
 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 373 390
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 26,340 41,020
Outros activos não correntes 76,074 68,014
Activos por impostos diferidos 15,647 14,082
Total activos não correntes 118,434 123,506

Clientes 2,927 2,790
Caixa e equivalentes de caixa 578 374
Outros devedores correntes 1,299 2,890
Outros activos correntes 3,224 948
Total de activos correntes 8,028 7,002

Total do activo 126,462 130,508

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital social 42,000 42,000
Prémio de emissão de acções 6,500 6,500
Resultados acumulados -51,132 -64,481
Resultado líquido -13,349 -26,461
Total dos capitais próprios -15,981 -42,442

PASSIVO
Provisões 1,294 1,388
Dívida financeira 41,629 38,249
Outros credores não correntes 7,134 12,249
Outros credores não correntes - grupo 10,627 21,000
Outros passivos não correntes 59,045 53,141
Total de passivos não correntes 119,729 126,027

Dívida financeira 2,293 10,774
Fornecedores 6,095 21,276
Estado e outros entes públicos 711 2,322
Outros credores correntes 2,887 4,243
Outros passivos correntes 10,728 8,308
Total passivos correntes 22,714 46,923

Total do passivo 142,443 172,950

Total dos capitais próprios e do passivo 126,462 130,508
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Demonstrações de Resultados Consolidados 

As Demonstrações de Resultados Consolidados (por natureza) da Sporting SAD referentes aos exercícios 
de 2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 32,617 29,130
Outros proveitos operacionais 14,205 5,065
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 46,822 34,195

Custos operacionais
Fornecimentos e serviços externos 16,673 15,605
Custos com pessoal 23,731 23,158
Amortizações excluindo depreciação do plantel 77 90
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 1,813 842
Outros custos operacionais 1,771 1,734
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 44,065 41,429

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 11,551 15,034
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas (597) 341

-12,148 -14,693

Resultados operacionais -9,391 -21,927

Custos e perdas financeiras -3,396 -3,297
Proveitos e ganhos financeiros 964 372

Resultados antes de impostos -11,823 -24,852

Impostos diferidos 1,503 1,565
Imposto sobre o rendimento 23 44

Resultado líquido -13,349 -26,461

Resultado por acção -0.64 -1.26
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 

As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos exercícios de 
2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 36,452 35,383
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 7,082 6,193
Pagamentos ao estado 10,039 8,603
Pagamentos ao pessoal 19,150 18,235
Fluxo gerado pelas operações 181 2,352

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -122
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 181 2,230

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas 69 -
Juros e proveitos similares 7,724 3,332
Pagamentos respeitantes a:
Mobilizações incorpóreas 6,467 8,842
Fluxos das Actividades de Investimento (2) 1,257 -5,510

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de: 23,331 5,056
Empréstimos obtidos 23,331 5,056
Pagamentos respeitantes a: - -
Empréstimos obtidos 20 60
Amortizações de contratos de locação financeira 2,528 1,898
Juros e custos similares 24,528 1,958
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) -1,197 3,098

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 241 -182
Efeitos das diferenças cambiais 5 -22
Caixa e seus equivalentes no início do período 332 578
Caixa e seus equivalentes no fim do período 578 374
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 

As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD, referentes aos exercícios de 
2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

Reserva Legal
Outras 
Reservas

Reservas 
de Cash 
Flow

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2008 -2.595 42.000 6.500 3.476 5 37 -54.613

Transferência para reserva legal - - - 30 - - -30

Transferência da RCF líquida de imposto diferido -37 - - - - -37 -

Resultado líquido do período -13.349 - - - - - -13.349

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15.981 42.000 6.500 3.506 5 - 67.992

Resultado líquido do período -26.461 - - - - - -26.461

Saldo em 30 de Junho de 2010 -42.442 42.000 6.500 3.506 5 - -94.453
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1.7.2. Informações Financeiras Semestrais Consolidadas 
O Conselho de Administração da Sporting SAD optou, nos termos do disposto no Regulamento da 
CMVM nº 3/2006, por não sujeitar as demonstrações financeiras semestrais ao exame de auditor pelo que 
a informação semestral divulgada não se encontra auditada. 

 

Balanços Consolidados 
Os Balanços consolidados da Sporting SAD referentes ao 1º semestre do exercício de 2010/2011 
(reportado à data de 31 de Dezembro) e ao exercício de 2009/2010 (reportado à data de 30 de Junho), 
constam do quadro seguinte: 

 
 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
30-Jun-10 31-Dez-10

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 390 23.793
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 41.020 34.966

Outros activos não correntes 71.390 79.274
Activos por impostos diferidos 14.082 13.299
Total activos não correntes 126.882 151.332

Clientes 4.944 22.068
Caixa e equivalentes de caixa 881 2.219
Outros devedores correntes 4.219 7.460
Outros activos correntes 3.533 4.912

Total de activos correntes 13.577 36.659

Total do activo 140.459 187.991

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 42.000 21.000
Prémio de emissão de acções 6.500 6.500
Resultado líquido -70.845 -79.252
Resultados acumulados -28.187 2.461
Total dos capitais próprios -50.532 -49.291

PASSIVO

Provisões 2.081 2.001
Dívida financeira 96.215 90.137
Outros credores não correntes 12.249 5.433
Outros credores não correntes - grupo 21.242 23.122
Outros passivos não correntes - -
Total de passivos não correntes 131.787 120.693

Dívida financeira 20.818 43.688
Fornecedores 21.372 17.804
Estado e outros entes públicos 2.606 3.897
Outros credores correntes 4.262 20.969
Outros passivos correntes 10.146 30.231
Total passivos correntes 59.204 116.589

Total do passivo 190.991 237.282

Total dos capitais próprios e do passivo 140.459 187.991

* P ara e fe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  
co mparativo s  pró -fo rmas  que as s umem co mo  pres s upo s to  que a da ta de  aquis ição  da Spo rting 
Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e retro agida a 30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações de Resultados Consolidados 

As Demonstrações de Resultados Consolidados (por natureza) da Sporting SAD referentes ao 1º semestre 
dos exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte: 

 

  

 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 16.973 16.648
Outros proveitos operacionais 3.905 2.627
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 20.878 19.275

Custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos 8.185 8.384
Custos com pessoal 11.338 13.902
Amortizações excluindo depreciação do plantel 45 431
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 61 502
Outros custos operacionais 892 705
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 20.521 23.924

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 5.579 8.293
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 341 18.797

-5.238 10.504

Resultados operacionais -4.881 5.855

Custos e perdas financeiras -1.293 -2.690
Proveitos e ganhos financeiros 39 183

Resultados antes de impostos -6.135 3.348

Impostos diferidos 861 783
Imposto sobre o rendimento - 104

Resultado líquido -6.996 2.461

Resultado por acção -0,33 0,12

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da  Spo rting Co mérc io  e Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 
As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos semestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte: 

 

 

 

 

 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 21.815 65.720
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 3.704 49.567
Pagamentos ao estado 5.270 7.381
Pagamentos ao pessoal 9.762 8.161
Fluxo gerado pelas operações 3.079 611

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 3.079 611

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas - 6.300
Juros e proveitos similares 39 1
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações incorpóreas 3.390 10.232
Fluxos das Actividades de Investimento (2) -3.351 -3.931

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 3.139 22.802
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos - 15.522
Amortizações de contratos de locação financeira - -
Juros e custos similares 2.419 2.799
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 720 4.481

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 448 1.161
Efeitos das diferenças cambiais 2 177
Caixa e seus equivalentes no início do período 629 881
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.079 2.219

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que  a da ta  de  aquis ição  da Spo rting Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 
As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD referentes aos semestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte:  

 

 
 
  

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

Reserva Legal
Reserva de Justo 
Valor e Outras 

Reservas

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15.981 42.000 6.500 3.506 5 -67.992
Alteração do perímetro de consolidação -7.158 - - - -7.158 -
Rendimento integral:

Resultado líquido do período -6.996 - - - - -6.996
Total do rendimento integral -6.996 - - - - -6.996
Saldo em 31 de Dezembro de 2009 (pró-forma) -30.135 42.000 6.500 3.506 -7.153 -74.988
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

794 - - - 794 -

Resultado líquido do período -21.191 - - - - -21.191
Total do rendimento integral -20.397 - - - 794 -21.191
Saldo em 30 de Junho de 2010 (pró-forma) -50.532 42.000 6.500 3.506 -6.359 -96.179
Ajuste após registo pró-forma da aquisição -1.745 - - - -3.471 1.726
Redução de Capital Social - -21.000 - - - 21.000
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

525 - - - 525 -

Resultado líquido do período 2.461 - - - 525 2.461
Total do rendimento integral 2.986 - - - 525 2.461
Saldo em 31 de Dezembro de 2010 -49.291 21.000 6.500 3.506 -9.305 -70.992
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1.7.3. Informações Financeiras Trimestrais Consolidadas 
O Conselho de Administração da Sporting SAD optou, nos termos do disposto no Regulamento da 
CMVM nº 3/2006, por não sujeitar as demonstrações financeiras trimestrais ao exame de auditor pelo que 
a informação trimestral divulgada não se encontra auditada. 
 

Balanços  
 
Os Balanços da Sporting SAD referentes ao 3º trimestre de 2010/2011 (reportado à data de 31 de Março) 
e ao exercício de 2009/2010 (reportado à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 
 

 
 

  

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
30-Jun-10 31-Mar-11

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 390 23.727
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 41.020 29.053

Outros activos não correntes 71.390 25.200
Activos por impostos diferidos 14.082 12.908
Total activos não correntes 126.882 90.888

Clientes 4.944 19.694
Caixa e equivalentes de caixa 881 4.323
Outros devedores correntes 4.219 37.003
Outros activos correntes 3.533 5.803

Total de activos correntes 13.577 66.823

Total do activo 140.459 157.711

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 42.000 39.000
Prémio de emissão de acções 6.500 6.500

- 48.289
Resultados acumulados -70.845 -79.252
Resultado líquido -28.187 -5.808
Total dos capitais próprios -50.532 8.729

PASSIVO
Provisões 2.081 1.859
Dívida financeira 96.215 43.781
Outros credores não correntes 12.249 3.943
Outros credores não correntes - grupo 21.242 -
Outros passivos não correntes - -
Total de passivos não correntes 131.787 49.583

Dívida financeira 20.818 52.696
Fornecedores 21.372 15.724
Estado e outros entes públicos 2.606 3.804
Outros credores correntes 4.262 3.105
Outros passivos correntes 10.146 24.070
Total passivos correntes 59.204 99.399

Total do passivo 190.991 148.982

Total dos capitais próprios e do passivo 140.459 157.711

* P ara e fe ito  de apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  
co mparativo s  pró -fo rmas  que as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da Spo rting 
Co mérc io  e Serviço s  fo s s e  re tro agida  a 30 de No vembro  de  2009.
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Demonstrações de Resultados 
As Demonstrações de Resultados da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos exercícios de 
2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte: 
 

 
  

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Mar-10 31-Mar-11

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 24.301 24.801
Outros proveitos operacionais 4.494 2.947
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 28.795 27.748

Custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos 12.130 12.027
Custos com pessoal 17.299 20.564
Amortizações excluindo depreciação do plantel 67 695
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 163 517
Outros custos operacionais 1.298 1.237
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 30.957 35.040

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 9.234 12.138
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 341 18.853

-8.893 6.715

Resultados operacionais -11.055 -577

Custos e perdas financeiras -2.716 -3.736
Proveitos e ganhos financeiros 71 212

Resultados antes de impostos -13.700 -4.101

Impostos diferidos 1.174 1.174
Imposto sobre o rendimento - 533

Resultado líquido -14.874 -5.808

Resultado por acção -0,71 -0,28

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da  Spo rting Co mérc io  e Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.



 35

Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 
As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte: 
 

 
  

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Mar-10 31-Mar-11

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 21.815 65.720
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 3.704 49.567
Pagamentos ao estado 5.270 7.381
Pagamentos ao pessoal 9.762 8.161
Fluxo gerado pelas operações 3.079 611

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 3.079 611

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas - 6.300
Juros e proveitos similares 39 1
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações incorpóreas 3.390 10.232
Fluxos das Actividades de Investimento (2) -3.351 -3.931

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 3.139 22.802
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos - 15.522
Amortizações de contratos de locação financeira - -
Juros e custos similares 2.419 2.799
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 720 4.481

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 448 1.161
Efeitos das diferenças cambiais 2 177
Caixa e seus equivalentes no início do período 629 881
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.079 2.219

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que  a da ta  de  aquis ição  da Spo rting Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 
As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte:  
 

 

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

VMOC's Reserva Legal
Reserva de Justo 
Valor e Outras 

Reservas

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15.981 42.000 6.500 3.506 5 -67.992
Alteração do perímetro de consolidação -7.158 - - - - -7.158 -
Rendimento integral:

Resultado líquido do período -14.874 - - - - - -14.874
Total do rendimento integral -14.874 - - - - - -14.874
Saldo em 31 de Março de 2010 (pró-forma) -38.013 42.000 6.500 3.506 -7.153 -82.866
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

794 - - - - 794 -

Resultado líquido do período -13.313 - - - - - -13.313
Total do rendimento integral -12.519 - - - - 794 -13.313
Saldo em 30 de Junho de 2010 (pró-forma) -50.532 42.000 6.500 3.506 -6.359 -96.179
Ajuste após registo pró-forma da aquisição -1.745 - - - - -3.471 1.726
Redução de Capital Social - -21.000 - - - - 21.000
Aumento de Capital 18.000 18.000 - - - - -
Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 48.289 - - 48.289 - - -
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

525 - - - - 525 -

Resultado líquido do período -5.808 - - - - - -5.808
Total do rendimento integral -5.283 - - - - 525 -5.808
Saldo em 31 de Março de 2011 8.729 39.000 6.500 3.506 -9.305 -79.261
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1.8. Informações sobre a Oferta 

Montante e Natureza 

A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 4.000.000 
Obrigações, de valor nominal de € 5 cada uma, perfazendo um montante máximo de € 20.000.000. 

Preço das obrigações e modo de realização 

O preço de subscrição das Obrigações é de € 5 por cada obrigação. 

As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um mínimo de 20 obrigações. O máximo de 
obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade de obrigações que estão a 
ser oferecidas à subscrição. 

O pagamento do valor de subscrição das obrigações será integral e na data de liquidação.  

Cada subscritor deverá, no momento em que procede à entrega da ordem de subscrição, provisionar a sua 
conta junto do intermediário financeiro a quem entregar a ordem de subscrição. Os subscritores 
suportarão ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados pelo intermediário financeiro onde sejam 
entregues as ordens de subscrição. 

As despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente comissões bancárias, serão integralmente 
pagas a contado, no momento da liquidação financeira da Oferta, sem prejuízo de o intermediário 
financeiro em que seja apresentada a ordem de subscrição poder exigir o provisionamento do respectivo 
montante no momento da entrega da ordem de subscrição. 

Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem existir custos de 
manutenção das contas onde estarão registadas as Obrigações que sejam adquiridas no âmbito desta 
Oferta. 

O investidor deverá solicitar informação ao seu intermediário financeiro sobre os custos inerentes ao 
investimento, antes de efectuar a sua subscrição, designadamente quanto às comissões a pagar pela 
custódia dos títulos. 

O investidor deve tomar em consideração essa informação antes de investir, nomeadamente calculando os 
impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário financeiro custodiante podem ter na 
rendibilidade do investimento (para pequenos montantes investidos esse investimento pode nem sequer 
ser rentável). 

O preçário das comissões cobradas pelos intermediários financeiros está disponível no site da CMVM, em 
www.cmvm.pt. 

Categoria e forma de representação 

As Obrigações são ordinárias, escriturais, ao portador, exclusivamente materializadas pela inscrição em 
contas abertas em nome dos respectivos titulares, de acordo com as disposições legais em vigor. 

A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Interbolsa, com sede na Avenida da Boavista, 
3433, 4100-138 Porto. 

À presente emissão foram atribuídos o código ISIN PTSCPDOE0004 e o código CFI DBFUGB. 

Modalidade da Oferta 

A emissão é dirigida à subscrição pelo público em geral através de uma Oferta Pública de Subscrição.  

No caso de subscrição incompleta, a emissão de obrigações ficará limitada ao número de subscrições 
efectivamente recolhidas. Por outro lado, caso o total de obrigações solicitadas seja superior ao número 
máximo de obrigações a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto 
existirem obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: 

i) Atribuição de 20 obrigações a cada ordem de subscrição. No caso do número de obrigações disponíveis 
ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a ser satisfeitas; 

ii) Atribuição de um número de obrigações proporcional à quantidade solicitada na respectiva ordem de 
subscrição, e não satisfeita pela aplicação do critério anterior, em lotes de 1 obrigação, com 
arredondamento por defeito; 
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iii) Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios 
anteriores, mais próximo ficaram da atribuição de um lote adicional de obrigações. No caso do número de 
obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem 
satisfeitas. 

Organização e Liderança 

O presente processo de organização, montagem e admissão à negociação da Oferta é organizado e 
liderado conjuntamente pelos seguintes bancos: 

- Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça Dom João I, n.º 28, 4000-434 Porto; 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., com sede no Edifício Quartzo, Rua Alexandre 
Herculano n.º 38, 1269-161 Lisboa. 

A colocação da Oferta está a cargo do Sindicato de Colocação constituído pelos intermediários financeiros 
que abaixo se indicam, os quais nesse âmbito, assumem a obrigação de desenvolver os melhores esforços 
em ordem à distribuição das obrigações objecto da Oferta: 

- Banco ActivoBank, S.A. 
- Banco BEST – Banco Electrónico Serviço Total, S.A. 
- Banco Comercial Português, S.A, Sociedade Aberta  
- Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

Deliberações, autorizações e aprovações da oferta 

Em reunião do Conselho de Administração da Sporting SAD, realizada em 20 de Abril de 2011, foi 
deliberado solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de uma reunião de 
accionistas para deliberar sobre a proposta, nos termos do nº 2 do art. 8º dos Estatutos, de autorização a 
prestar ao Conselho de Administração para deliberar a emissão de um empréstimo obrigacionista, com 
oferta pública de subscrição, de montante máximo de 4.000.000 de obrigações de valor unitário de € 5 
(cinco euros), sendo o montante máximo do empréstimo até € 20.000.000 (vinte milhões de euros). 

Em reunião da Assembleia Geral da Sporting SAD, realizada em 18 de Maio de 2011, foi deliberado 
autorizar o Conselho de Administração para deliberar, mediante o parecer favorável do Conselho Fiscal, 
proceder à emissão de obrigações por Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 4.000.000 
obrigações com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), a serem oferecidas à subscrição junto do 
público em geral. 

Em reunião do Conselho de Administração da Sporting SAD, realizada em 20 de Junho de 2011, foi 
deliberado, face à autorização da Assembleia Geral, proceder à emissão de obrigações por Oferta Pública 
de Subscrição de um máximo de 4.000.000 obrigações com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), 
a serem oferecidas à subscrição junto do público em geral. 

Em 20 de Junho de 2011, o Conselho de Administração da Sporting SAD, aprovou a fixação da taxa de 
juro para os cupões, em 9,25%, ao ano. 

Finalidade da oferta 

O produto líquido da Oferta destina-se ao financiamento da actividade corrente, permitindo à Sociedade 
consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento de operações que se irão 
vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que será reembolsado no 
próximo dia 18 de Julho de 2011. 

Período e locais de aceitação 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 27 de Junho de 2011 e as 15h00m do dia 19 de Julho 
de 2011, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 

A aceitação da presente Oferta, por parte dos seus destinatários, deverá manifestar-se durante o período 
acima identificado junto dos membros do sindicato de colocação (ActivoBank, Banco BEST, BES, 
Espírito Santo Investment Bank e Millennium bcp) e de outros intermediários financeiros legalmente 
habilitados, nas sociedades corretoras e nas sociedades financeiras de corretagem, mediante a entrega dos 
boletins de subscrição expressamente elaborados para o efeito. 

As ordens de subscrição serão transmitidas em impresso próprio, devendo ser apresentadas no período e 
locais anteriormente referidos. 
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Cada investidor só poderá utilizar um único impresso de ordem de subscrição. Caso seja apresentado mais 
do que um impresso apenas será considerado aquele que respeite à maior quantidade de Obrigações. Em 
caso de igualdade de circunstâncias, será considerado aquele que tiver sido apresentado em primeiro lugar.  

Serão considerados nulos os boletins de subscrição que não contenham os seguintes elementos: 
a) Nome ou denominação e domicílio do subscritor; 
b) Número de contribuinte, tratando-se de cidadão português ou estrangeiro residente ou número 

de pessoa colectiva nacional; 
c) Número de bilhete de identidade, do passaporte ou de qualquer outro documento identificativo 

aceite pela entidade receptora da ordem de subscrição, tratando-se de cidadão estrangeiro;  
d) Número relativo a qualquer documento identificativo aceite pelos intermediários financeiros 

recebedores das ordens de subscrição, tratando-se de pessoas colectivas estrangeiras; 
e) O número de Obrigações pretendido;  
f) O código de identificação da entidade colocadora e da entidade liquidadora. 

É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo da veracidade e da autenticidade dos 
elementos referidos nas alíneas anteriores, bem como o da qualidade em que os investidores actuam, face 
aos requisitos legais impostos pelas condições da operação. 

Nos termos do disposto no artigo 325º do CódVM e do Regulamento da CMVM n.º 3/2006, logo que 
recebam uma declaração de subscrição, os intermediários financeiros devem verificar a legitimidade do 
subscritor, bem como adoptar as providências que permitam, sem qualquer dúvida, estabelecer o 
momento da recepção da ordem.  

Os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação através de comunicação 
escrita dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até cinco dias antes do 
termo do prazo da Oferta, ou seja até 14 de Julho de 2011 (inclusive). 

Resultado da Oferta 

Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e apurados no dia 20 de Julho de 
2011 pela Euronext, sendo divulgados logo após o seu apuramento através dos meios utilizados para a 
divulgação do Prospecto e publicados no Boletim de Cotações da Euronext. 

Direitos de preferência 

Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência às Obrigações. 

Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para sócios do Sporting, nem para 
accionistas da Sporting SAD. As obrigações serão oferecidas à subscrição do público em geral sem 
qualquer tipo de diferenciação. 

Direitos atribuídos 

Não foram atribuídos quaisquer direitos às Obrigações, exceptuando o direito ao juro e ao reembolso de 
capital. 

Pagamentos de juros e outras remunerações 

A liquidação física e financeira da Oferta e a emissão das Obrigações ocorrerá no 2º dia útil após a 
divulgação dos resultados da Oferta, isto é no dia [22] de [Julho] de 2011, data a partir da qual se inicia a 
contagem de juros. Desta forma, os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com 
pagamento a 22 de Maio e 22 de Novembro de cada ano de vida das Obrigações, ocorrendo o primeiro 
pagamento, com mais curta duração, a 22 de Novembro de 2011. 

Caso estas datas não sejam um dia útil (definido como um dia em que o sistema de pagamentos 
TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) esteja em 
funcionamento e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado bancário interbancário, se 
encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa), a data de Pagamento de Juros será ajustada 
para o dia útil imediatamente seguinte. 

Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, consideram-se abandonados a favor 
do Estado, os juros ou outros rendimentos das obrigações quando, durante o prazo de cinco anos, os seus 
titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar ou não tenham manifestado por outro 
modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses juros e rendimentos. 

A taxa de juro dos cupões é fixa e igual a 9,25% ao ano.  
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Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias. 

Amortizações e opções de reembolso antecipado 

O empréstimo tem uma duração de três anos e quatro meses, sendo o reembolso efectuado ao valor 
nominal, de uma só vez, em 22 de Novembro de 2014. 
 
Opção de reembolso antecipado pelos Obrigacionistas 

“Cross Default”: 

Cada um dos Obrigacionistas poderá exigir o reembolso antecipado das Obrigações de que seja titular, 
sem necessidade de uma qualquer deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, em qualquer 
das seguintes situações: 
a)  no caso de incumprimento por parte da Sporting SAD de qualquer obrigação de pagamento 

emergente do presente Empréstimo Obrigacionista;  
b)  se ocorrer a exigibilidade antecipada, determinada por incumprimento, de quaisquer obrigações 

resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência 
financeira, contraídos pela Sporting SAD junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 
ainda do pagamento de obrigações decorrentes de emissões de valores monetários ou mobiliários de 
qualquer natureza. 

Os Titulares das Obrigações que desejem, verificadas estas situações, exercer a opção de reembolso 
antecipado, deverão comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração 
e endereçada à sede social da Sporting SAD, devendo a mesma proceder ao respectivo reembolso das 
Obrigações até 10 dias úteis após a referida notificação. 
 
Opção de reembolso antecipado pela Emitente 

Não existe nenhuma opção de reembolso antecipado das Obrigações por parte da Emitente. 

Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, o prazo de prescrição do direito ao 
reembolso do capital é de 20 anos, se os titulares ou possuidores de obrigações não os hajam cobrado ou 
tentado cobrar, findo o qual são considerados abandonados a favor do Estado. 

Garantias e subordinação do empréstimo 

As Obrigações constituem uma responsabilidade directa, incondicional e geral da Sporting SAD que 
empenhará toda a sua boa fé no respectivo cumprimento. Estas Obrigações não terão qualquer direito de 
preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela 
Sporting SAD, correndo "pari passu" com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, em 
razão de prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou outra. 

As receitas e o património da Sporting SAD respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente 
do presente empréstimo obrigacionista, não existindo quaisquer cláusulas de subordinação do mesmo 
relativamente a outros débitos da Sporting SAD já contraídos ou futuros. 

Taxa de rendibilidade efectiva 

A taxa de rentabilidade efectiva é aquela que iguala o valor actual dos fluxos monetários gerados pela 
obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 

Reembolso total no final de vida do empréstimo (22 de Novembro de 2014): 

Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 9,45273% 
Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 7,38303% 

As taxas de rentabilidade apresentadas poderão ser afectadas por eventuais comissões a cobrar pelas 
instituições que asseguram o serviço financeiro do empréstimo. 

Cálculo da TRE:  
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em que: 

Pc: preço de compra da Obrigação  
Juros: cupão semestral 
t: períodos semestrais 
n: maturidade (expressa em semestres); 
i: taxa de rentabilidade nominal anual;  
TRE: Taxa de rentabilidade efectiva anual; 
VR: Valor de reembolso; 
T: Taxa de imposto; 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade efectiva líquida de impostos, uma 
taxa de imposto sobre os juros de 21,50%. 

Moeda do empréstimo 

A moeda de denominação do empréstimo é o Euro. 

Serviço financeiro 

O serviço financeiro do presente empréstimo obrigacionista, nomeadamente o pagamento de juros e 
amortização será assegurado pelo BES com sede na Av. da Liberdade, 195, em Lisboa e pelo Millennium 
bcp com sede na Praça D. João I, nº 28, no Porto em regime de rotatividade. 

Representação dos Obrigacionistas 

A Sporting SAD compromete-se a assegurar as diligências necessárias para que se proceda à eleição do 
Representante Comum dos Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor. 

Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem reunir-se em assembleia de obrigacionistas. 

A assembleia de obrigacionistas é convocada e presidida pelo representante comum dos obrigacionistas 
ou, enquanto este não for eleito ou quando se recusar a convocá-la, pelo presidente da mesa da assembleia 
geral dos accionistas. 

Se o representante comum dos obrigacionistas e o presidente da assembleia geral dos accionistas se 
recusarem a convocar a assembleia dos obrigacionistas, podem os titulares de 5% das obrigações da 
emissão requerer a convocação judicial da assembleia, que elegerá o seu presidente. 

A assembleia dos obrigacionistas delibera sobre todos os assuntos que por lei lhe são atribuídos ou que 
sejam de interesse comum dos obrigacionistas e nomeadamente sobre: 

a) Nomeação, remuneração e destituição do representante comum dos obrigacionistas; 

b) Modificação das condições dos créditos dos obrigacionistas; 

c) Propostas de concordata e de acordo de credores; 

d) Reclamação de créditos dos obrigacionistas em acções executivas, salvo o caso de urgência; 

e) Constituição de um fundo para as despesas necessárias à tutela dos interesses comuns e sobre a 
prestação das respectivas contas; 

f) Autorização do representante comum para a proposição de acções judiciais. 

As deliberações são tomadas por maioria dos votos emitidos; as modificações das condições dos créditos 
dos obrigacionistas devem, porém, ser aprovadas, na primeira data fixada, por metade dos votos 
correspondentes a todos os obrigacionistas e, na segunda data fixada, por dois terços dos votos emitidos. 

As deliberações tomadas pela assembleia vinculam os obrigacionistas ausentes ou discordantes. 

É vedado à assembleia deliberar o aumento de encargos dos obrigacionistas ou quaisquer medidas que 
impliquem o tratamento desigual destes. 

Regime Fiscal 

Os rendimentos das obrigações são considerados rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 
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Juros 

Auferidos por pessoas singulares 

Residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 
englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades 
empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 11,5% e 46,5%, sem prejuízo 
das excepções previstas por lei, tendo, neste caso, a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do 
imposto devido a final. 

Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português por não residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas singulares residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 
150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março). 

Auferidos por pessoas colectivas 

Residentes: 

Os rendimentos estão sujeitos a tributação a uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que a 
matéria colectável total do titular não exceda € 12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 
colectável total do titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 
colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 
qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa de 25%.  

Ao montante assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma taxa 
adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 
imposto devido a final. 

Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português quando os seus efectivos beneficiários não tenham em território português sede, 
direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e desde que 
não sejam entidades residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa ou 
indirectamente, em mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa de 21,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias 

Auferidas por pessoas singulares 

Residentes: 
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Nos termos do número 1, alínea b) do artigo 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 
obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 
resultem de alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 20% (artigo 72º, nº 4, do 
Código do IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias 
resultante da alienação de títulos de dívida, obtido por residentes em território português (Cfr. artigo 72º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

Não residentes: 

As mais-valias obtidas por pessoas singulares que não tenham domicílio em território português e aí não 
possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis e que não sejam domiciliadas em 
país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria 
n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, 
estão isentas de IRS,..  

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As mais valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e tributadas nos 
termos gerais. 

Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados como mais-valias (incluindo, nomeadamente, os 
ganhos obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como obrigações) obtidos em território 
português quando os seus efectivos beneficiários não tenham em território português sede, direcção 
efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e desde que não sejam 
entidades residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 
31/2004, de 10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa ou indirectamente, em mais de 
25%, por entidades residentes em Portugal. 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de obrigações e outros títulos 
de dívida, está excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos ou 
fechados de subscrição particular aos quais se aplicam as regras previstas para as pessoas singulares 
residentes em Portugal. 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões Gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português concorrem para 
efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC - tributação a uma taxa que poderá ser de 12,5%, 
nos casos em que a matéria colectável total do titular não exceda € 12.500,00, ou de 25%, nos casos em 
que a matéria colectável total do titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste caso, o quantitativo 
da matéria colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é dividido em duas partes: uma igual àquele 
montante, à qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa de 25%.  

Ao montante assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 
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Sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma taxa 
adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço de 
mercado das obrigações, o qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de 
determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 

Residentes: 

As transmissões gratuitas de obrigações estão sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá 
sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais 
próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

1200
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1
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+

+=  

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão até à data 
da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem 
sujeitos a mais de uma amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a 
qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Direcção-Geral dos 
Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e arredondado 
por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais 
de uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, 
descendentes e ascendentes. 

Não Residentes: 

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares sem 
domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 
dele isentos. 

Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 
legislação aplicável. 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo dos 
respectivos intermediários financeiros. 

Regime de transmissão 

Não existem restrições à livre negociabilidade das Obrigações, podendo as mesmas ser negociadas na 
Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à negociação. 

Montante líquido da Oferta 

Na hipótese da presente Oferta ser integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da operação será de € 
20.000.000. 
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O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das despesas e 
comissões referidas no Ponto 18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Colectivas Envolvidas na 
Emissão/Oferta e das despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão 
suportadas pela Sporting SAD, sendo estimado em cerca de € 19.064.000, pressupondo que a Oferta se 
concretize pelo seu montante máximo. 

Títulos definitivos 

Uma vez que as Obrigações representativas da presente Oferta revestirão a forma escritural, não haverá 
lugar à atribuição de títulos definitivos. 

Legislação aplicável 

As Obrigações foram criadas de acordo com o Artigo 8º dos Estatutos da Sporting SAD e com o Artigo 
348º do CSC. 

O empréstimo é regulado pela Lei Portuguesa. Para dirimir qualquer questão emergente da presente 
emissão de obrigações é competente o foro do Tribunal da Comarca de Lisboa com renúncia expressa a 
qualquer outro. 

Contratos de fomento 

Não foi celebrado qualquer contrato de fomento relativamente à presente emissão. 

Valores mobiliários admitidos à cotação 

A Sporting SAD tem admitidas à negociação no Euronext Lisbon da Euronext, 39.000.000 acções 
representativas de 100% do seu capital social. 

A Sporting SAD tem, presentemente, admitidas à negociação no Euronext Lisbon, 3.800.000 de 
obrigações referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “Sporting SAD 2011” emitido em 18 
de Julho de 2008, com data de reembolso em 18 de Julho de 2011.  

A Sporting SAD tem, presentemente, admitidos à negociação no Euronext Lisbon da Euronext, 
55.000.000 de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (“VMOC”) referentes à OPS de VMOC 
denominada “Valores Sporting 2010”, com o valor global de € 55.000.000. 

Ofertas públicas relativas a valores mobiliários 

No dia 20 de Janeiro de 2011, a Sporting SAD realizou uma oferta pública de subscrição e admissão à 
negociação de 18.000.000 de novas acções, num aumento de capital com o montante global de € 
18.000.000. Simultaneamente, realizou uma oferta pública de subscrição e admissão à negociação de 
55.000.000 de VMOC, denominada “Valores Sporting 2010”, num montante total de € 55.000.000. 

Outras ofertas 

Simultaneamente à presente Oferta, não serão subscritas ou colocadas de forma particular obrigações da 
mesma categoria, nem serão criadas obrigações de outras categorias tendo em vista a sua colocação 
pública ou particular. 
 

1.9. Informação Adicional 

1.9.1. Capital Social  
Actualmente, o capital social da Sporting SAD é de € 39.000.000, integralmente realizado, e está 
representado por 39.000.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, com a 
seguinte repartição, à data do Prospecto: 
 

Categoria das Acções Número % do capital 
Categoria A 
Categoria B 
TOTAL 

9.849.622 
29.150.378 
39.000.000 

25,255% 
74,745% 
100,00% 

 
O Sporting Clube de Portugal é titular da totalidade das acções da Categoria A, auferindo dos seguintes 
direitos especiais: 

(a) A Assembleia Geral não poderá funcionar nem deliberar, em primeira convocatória, sem que 
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esteja representada a totalidade das acções da Categoria A; 
(b) É necessária a unanimidade dos votos estatutariamente correspondentes às acções da Categoria A 
para se considerarem aprovadas as deliberações da Assembleia Geral sobre temas como: 
- Alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem o património imobiliário 
- da Sociedade; 
- Criação de novas categorias de acções; 
- Cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade, aumento ou redução do capital social, 
outras alterações dos estatutos e supressão ou limitação do direito de preferência dos accionistas; 

- Distribuição de bens aos accionistas que não consista em distribuição de dividendos; 
- Eleição dos membros dos órgãos sociais, salvo o disposto no n.º 8 do artigo 392 do Código das 
Sociedades Comerciais; 

- Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários, ou autorização para a mesma, remição de 
acções preferenciais e amortização de acções; 

- Mudança da localização da sede da sociedade ou consentimento para a mesma. 
(c) O titular destas acções terá o direito de designar um dos membros do Conselho de 
Administração, o qual terá direito de veto sobre as matérias referidas no ponto anterior; 
(d) As acções da categoria A só são susceptíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de pessoas 
colectivas de direito público. 

Quando as acções da categoria A mudarem de titular passarão a ser acções da Categoria B. 

A Sporting SAD foi constituída por escritura pública de 28 de Outubro de 1997, com um capital de 34,9 
milhões de euros, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril de acordo com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 
107/97, de 16 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º303/99, de 6 de Agosto. 

A Sporting SAD resulta, nos termos da alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei 67/97, de 3 de Abril, da 
personalização jurídica da equipa do Sporting, tendo por objecto a participação nas competições 
profissionais de futebol, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou 
desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de 
futebol. 

A Sporting SAD é uma sociedade anónima desportiva com o capital aberto ao investimento público 
(sociedade aberta) e desenvolve a sua actividade a partir da sua sede social sita no Estádio José Alvalade - 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, com o telefone n.º 217516601. 

Por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001, o capital social da sociedade foi elevado de € 
34.915.852,79 para € 54.867.768,68. Este aumento foi concretizado por conversão de créditos detidos pelo 
Sporting Clube de Portugal e Sporting - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., nos montantes 
parciais de 3,05 milhões de euros e 16,95 milhões de euros, respectivamente. 

Foi por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001 redenominado o capital social para Euros, 
mediante a aplicação do método padrão, convertendo o valor nominal de cada acção de mil escudos para 
€ 4,99, com arredondamento para o cêntimo de euro mais próximo e consequente aumento de capital em 
22,23 mil euros (Esc. 4.456.980), por contrapartida de resultados transitados, ascendendo o capital social 
da Sociedade a € 54.890.000. A operacionalização da redenominação do capital foi concretizada em 11 de 
Outubro de 2001. Em 2 de Setembro de 2002 foram admitidos à negociação no Segundo Mercado os 4 
milhões de acções correspondentes ao aumento do capital social atrás mencionado. 

Por escritura pública realizada em 30 de Junho de 2004 o capital social foi reduzido de € 54.890.000 para € 
22.000.000, sendo a importância da redução (€ 32.890.000) destinada à cobertura de prejuízos da 
Sociedade verificados nos exercícios anteriores, e efectuada de forma proporcional, mediante a redução do 
valor nominal das acções de € 4,99 para € 2. 

Por escritura pública realizada em 31 de Março de 2005 o capital social foi elevado de € 22.000.000 para € 
42.000.000. O aumento de capital, no montante de € 20.000.000, por entradas em dinheiro, foi efectuado 
mediante a emissão de 10.000.000 de novas acções escriturais e nominativas, das quais 1.500.000 da 
categoria A e 8.500.000 acções da categoria B, com o valor nominal de € 2 e um ágio de € 0,65 cada uma. 
As acções da categoria A foram subscritas pelo SCP e as da categoria B foram subscritas pela Sporting 
SGPS. 

No âmbito do processo de recapitalização e reestruturação financeira da Emitente, e conforme deliberado 
pelos accionistas da Sporting SAD na Assembleia Geral realizada em 9 de Setembro de 2010, foram 
realizadas as seguintes operações: 
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• Redução do capital social de € 42.000.000 para € 21.000.000,00 destinada à cobertura de 
prejuízos, efectuada mediante a redução do valor nominal da totalidade das acções 
representativas do capital social de € 2 (dois euros) para € 1 (um euro), e consequente alteração 
do n.º 1 do Artigo 4º e do n.º 1 do Artigo 5º dos Estatutos da Sociedade. 

• Aumento do capital social no montante de € 18.000.000, passando de € 21.000.000 para € 
39.000.000, realizado por novas entradas em dinheiro através da emissão de 18.000.000 de novas 
acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, através de 
subscrição pública com respeito pelo direito de preferência dos accionistas, pelo preço de 
subscrição de € 1, com a consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4º dos Estatutos da Sociedade. 

• Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis, escriturais e nominativos, no 
montante de € 55.000.000, de valor nominal de € 1 cada, com um prazo máximo de 5 anos, com 
preço de subscrição de € 1, com taxa de juro nominal anual bruta de 3%, obrigatoriamente 
convertíveis em acções da Sporting SAD a um preço de conversão de € 1 (um euro), através de 
subscrição pública, com respeito pelo direito de preferência dos accionistas. 

1.9.2. Relações com Investidores  

O representante da Sporting SAD para as relações com o mercado de capitais é o interlocutor privilegiado 
de todos os investidores, institucionais e privados, nacionais e estrangeiros. 

Nos termos e para o efeito do n.º2 do art.º 226º do CódVM, o representante da Sporting SAD para as 
relações com o mercado é o Eng.º José Filipe Nobre Guedes, membro do Conselho de Administração. 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respectivas funções, a morada, o número de telefone e de 
telefax e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes: 
 
Endereço:  Estádio José Alvalade, Rua Prof. Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa 
Telefone:  217 516 601 
Telefax:  217 516 285 
E-mail:    jnguedes@sporting.pt   
 
Conforme recomendação da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas foi criado também um 
Gabinete de Apoio ao Investidor, sendo o Representante para as Relações com o Mercado o responsável 
pelo seu funcionamento. Os investidores podem aceder ao Gabinete de Apoio ao Investidor através do 
telefone 217 516 771, fax 217 516 285 e e-mail: ir@sporting.pt. 
 
Todas as informações ao mercado, designadamente informação privilegiada, participações qualificadas, 
comunicados, relatórios e contas e outros itens de carácter geral, podem ser consultadas no seguinte 
endereço: 

www.sporting.pt/GrupoSCP/InvestorRelations/GrupoSCP_InvestorRelations.asp 

1.9.3. Documentação Acessível ao Público  

Durante o período de validade do Prospecto podem ser verificados os seguintes documentos (ou cópias 
dos mesmos) na sede da Emitente sita no Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 
1600-616 Lisboa e em http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp: 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting SAD, individuais e consolidados, reportados aos 
exercícios de 2008/2009 e de 2009/2010 (à data de 30 de Junho), elaborados de acordo com as 
IFRS, incluindo o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a 
demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as 
notas explicativas e políticas contabilísticas, bem assim como o relatório de auditoria e 
Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho Fiscal, respectivos. 

- Relatório e Contas semestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício 
de 2010/2011 (à data de 31 de Dezembro), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o 
balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e 
políticas contabilísticas. 

- Relatório e Contas trimestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício 
de 2010/2011 (à data de 31 de Março), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, 
a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
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alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e 
políticas contabilísticas. 

- Estatutos da Sporting SAD 

Todos estes documentos, à excepção dos Estatutos, estão disponíveis também no site da CMVM (no 
Sistema de Difusão de Informação), www.cmvm.pt. 

O presente prospecto encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais: 

- Sede da Sporting SAD: Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 
Lisboa 

- Sede da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.: Av. da Liberdade, 
n.º 196 - 7º, 1250-147 Lisboa 

- Sede do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.: Rua Alexandre Herculano, n.º 38, 1269-161 
Lisboa 

- Banco Comercial Português, S.A.: Avenida José Malhoa, nº 27, em Lisboa 
- Nos Balcões dos seguintes bancos do Sindicato de Colocação da Oferta: 

� Banco ActivoBank, S.A. 
� Banco BEST – Banco Electrónico Serviço Total, S.A. 
� Banco Comercial Português, S.A, Sociedade Aberta  
� Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 
� Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

- No site http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp para consulta ou 
download. 

- No site www.cmvm.pt para consulta ou download. 
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CAPÍTULO 2 – FACTORES DE RISCO DO EMITENTE E DOS VALORES MOBILIÁRIOS 
A OFERECER E A ADMITIR  

Previamente a qualquer decisão de investimento os potenciais investidores deverão ponderar 
cuidadosamente os factores de risco a seguir enunciados e demais informação e advertências contidas 
neste Prospecto. 

Os potenciais investidores deverão, ainda, ter em conta que os riscos identificados no Prospecto não são 
os únicos a que a Sporting SAD está sujeita, podendo haver outros riscos e incertezas, actualmente 
desconhecidos ou que a Emitente actualmente não considera significativos e que, não obstante, poderão 
ter um efeito negativo na sua actividade, resultados operacionais, situação financeira, perspectivas futuras 
da Sporting SAD ou capacidade desta para atingir os seus objectivos. 

A ordem pela qual os factores de risco são a seguir apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à sua importância. 

Na análise do presente investimento, os potenciais investidores em obrigações da Sporting SAD deverão 
tomar em consideração em conjunto com a demais informação contida neste Prospecto, os seguintes 
factores de risco relativos à actividade da Emitente e aos valores mobiliários a oferecer: 

2.1. Riscos gerais relativos à actividade da Emitente 

Deverão ser consideradas as informações relativas aos factores de risco específicos da actividade da 
Emitente, nomeadamente as que reportam aos seguintes aspectos: 

1. A Sporting SAD tem a sua actividade principal ligada à participação nas competições desportivas 
nacionais e internacionais de futebol profissional. A Sporting SAD depende assim da existência 
dessas competições desportivas, da manutenção dos seus direitos de participação e da performance 
desportiva alcançada pela sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade de apuramento para 
as competições europeias. Por sua vez, a performance desportiva poderá ser afectada pela venda ou 
compra dos direitos desportivos de jogadores considerados essenciais para o rendimento da equipa 
do Sporting. 

2. Parte significativa dos proveitos de exploração da Sporting SAD resulta de contratos de cedência dos 
direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e de contratos publicitários. Essas receitas 
estão dependentes da projecção mediática e desportiva da equipa principal de futebol bem como da 
capacidade negocial da Sporting SAD face às entidades a quem sejam cedidos os direitos de 
exploração daquelas actividades. Adicionalmente, a Sporting SAD está dependente da capacidade das 
contrapartes dos referidos contratos cumprirem com os pagamentos acordados e de, no limite, ser 
possível encontrar no mercado outras entidades que possam substituir aquelas. Os proveitos de 
exploração estão também dependentes das receitas resultantes da participação da sua equipa de 
futebol nas competições Europeias. 

3. Os custos relativos ao conjunto de jogadores de futebol da Sporting SAD assumem um peso 
determinante nas contas de exploração da empresa. A rentabilidade e o equilíbrio económico-
financeiro da sociedade estão, por isso, significativamente dependentes da capacidade da 
Administração da Sporting SAD assegurar uma evolução moderada dos custos médios por jogador e 
a racionalização do número de jogadores. 

4. Os proveitos resultantes de transferências de jogadores da Sporting SAD assumem um peso muito 
significativo nas contas de exploração da empresa. Esses valores estão dependentes da evolução do 
mercado de transferências de jogadores, da ocorrência de lesões nos jogadores, da capacidade da 
Sporting SAD formar e desenvolver jogadores que consiga transferir e da manutenção de um 
enquadramento legal que permita a continuidade deste tipo de receitas nos níveis esperados. A 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de acordo com o Regulamento sobre o Estatuto e 
Transferência de Jogadores, estabelece os seguintes princípios: 
(i) os contratos são para se cumprirem; 
(ii) os contratos podem ser rescindidos por qualquer das partes desde que lhes assista justa causa 

para a rescisão; 
(iii) os contratos podem ser rescindidos pelos jogadores quando lhes assista justa causa 

desportiva; 
(iv) a rescisão de um contrato sem justa causa, fora do período protegido, gera a obrigação de 

indemnização à contraparte, podendo o montante da mesma ser estipulado contratualmente 
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e, caso a rescisão tenha lugar durante o período contratual protegido haverá cumulativamente 
lugar a sanções desportivas aplicáveis à parte que tenha dado azo à rescisão. 

Esclarece-se, para os devidos efeitos, que o período contratual protegido difere consoante a idade que 
o jogador tenha à data da assinatura do contrato, sendo que, para aqueles com idades inferiores a 28 
anos ficam obrigados a cumprir três anos de contrato e aqueles com idade igual ou superior a 28 anos 
o período contratual protegido é reduzido para dois anos.  

5. Para além dos riscos próprios da actividade já mencionados, a Sporting SAD está sujeita aos demais 
riscos a que as restantes actividades se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da conjuntura 
económica e financeira, nacional e internacional, e eventuais alterações legislativas que ocorram no 
plano nacional, ou internacional, com repercussões a nível interno, que poderão determinar efeitos 
negativos na actividade e rentabilidade dos negócios da Sporting SAD.  

6. O enquadramento macroeconómico e financeiro actual apresenta um conjunto de constrangimentos, 
nomeadamente a escassez de liquidez no mercado e o consequente aumento dos spreads cobrados às 
empresas, o que tem implicado uma crescente dificuldade no acesso ao crédito bancário. Em 
simultâneo, as condições actuais no mercado de dívida soberana portuguesa têm vindo a ter reflexos 
negativos na capacidade das empresas nacionais se financiarem no mercado de capitais. Todos estes 
factores poderão vir a comprometer a capacidade da Sporting SAD de financiar a sua actividade 
corrente e, eventuais investimentos futuros, ou de assegurar o refinanciamento de operações que 
maturem em condições de remuneração por si consideradas adequadas, nomeadamente do 
Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que se vence no próximo dia 18 de Julho de 2011 
e do presente Empréstimo Obrigacionista.  

7. O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento da actividade corrente, 
permitindo à Sociedade consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento 
de operações que se irão vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 
2011” que será reembolsado no próximo dia 18 de Julho de 2011. 

8. Existe uma ênfase na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de Junho de 2010 
(contas anuais) relativo à perda de metade do capital social. 
O capital próprio em 30 de Junho de 2010 era negativo em 42.442 milhares de euros (conforme 
apresentado no Relatório e Contas referente ao exercício de 2009/2010). Com vista à recomposição 
do capital, nos termos dos comunicados divulgados pelo Conselho de Administração e conforme 
mencionado no referido Relatório de Gestão, foram aprovadas pela Assembleia Geral da Sporting 
SAD de 9 de Setembro de 2010 e pelo Conselho de Administração da Sporting SAD as seguintes 
operações, no âmbito do projecto de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting Clube de 
Portugal: a redução do capital social (operação concretizada em 2 de Dezembro de 2010), o aumento 
de capital social e a emissão dos VMOC executados em Janeiro de 2011. As operações referidas 
tiveram como principal objectivo elevar os capitais próprios da Sociedade, como forma de a mesma 
preservar adequados níveis de solidez financeira e, consequentemente, fazer com que a Sociedade 
deixasse de estar abrangida pelo art. 35º do CSC, tendo ainda como fim dotar a mesma dos meios 
necessários à gestão da actividade. 

9. Existe uma ênfase na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria de 30 de Junho de 2010 
(contas anuais) no que respeita às transacções com entidades relacionadas. 
As contas em 30 de Junho de 2010 reflectem valores a receber destas entidades de 68.014 milhares 
de euros e valores a pagar a estas entidades de 21.000 euros, do que resulta uma exposição líquida de 
47.014 milhares de euros (65.447 milhares de euros em 30 de Junho de 2009) que tem vindo a ser 
reduzida no âmbito da reestruturação do Grupo Sporting. 
O Conselho de Administração da Sporting SAD tem a intenção de, após a conclusão das operações 
de reestruturação financeira do Grupo Sporting, proceder à contratualização da dívida existente das 
sociedades do Grupo para com a Sporting SAD, acordando prazos e taxas de juro de mercado para 
o seu reembolso, por forma a garantir a inexistência do risco de perda do valor do respectivo activo. 
A Sporting SAD considera que, à data de 31 de Março de 2011, não existia risco de imparidade do 
referido activo. 

10. A Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o Sporting e outras empresas 
do Grupo Sporting, pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por sociedades do 
Grupo Sporting. Em caso de mora ou incumprimento das obrigações das sociedades do Grupo 
Sporting ao abrigo dos respectivos contratos de financiamento, nos quais a Emitente é mutuária e 
garante, em particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento de juros, a Emitente 
pode ver-se obrigado a ter de cumprir com as obrigações das sociedades do Grupo Sporting para 
com os respectivos credores. 
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2.2. Outros Riscos 
 

1. Foi solicitada a admissão à negociação ao Euronext Lisbon da Euronext das Obrigações, pelo que os 
investidores poderão transaccioná-las em mercado após a data de admissão à negociação. A admissão 
à negociação não garante, por si só, uma efectiva liquidez das Obrigações. A Sporting SAD pretende 
que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma 
ocorra no dia 22 de Julho de 2011. 

 

2. A Sporting SAD tem neste momento um Empréstimo Obrigacionista denominado “Sporting SAD 
2011” no montante de € 19.000.000 que deverá ser reembolsado no próximo dia 18 de Julho de 2011. 
 

3. A Sporting SAD não dispõe de notação de risco (Rating), não tendo também sido solicitada notação de 
Rating para a presente emissão de obrigações. 
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CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS (IDENTIDADE DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, QUADROS SUPERIORES, CONSULTORES E AUDITORES) 

3.1. Responsáveis pelo Prospecto   

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no CódVM e demais legislação 
aplicável, sendo as entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída 
nos termos do disposto nos artigos 149º, 150º e 243º do CódVM - responsáveis pela suficiência, 
veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação nele contidas à data da sua 
publicação. 

Nos termos do artigo 149º do CódVM, são responsáveis pelos danos causados, com culpa, pela 
desconformidade do conteúdo do Prospecto com o disposto nos art.os 7º e 135º do CódVM: 

3.1.1. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD  

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499, com o capital 
social de € 39.000.000, na qualidade de entidade emitente. O capital próprio da Sporting SAD apresenta 
um valor negativo de € 42.442.000, conforme aprovado em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010. 

3.1.2. Conselho de Administração  

No dia 28 de Março de 2011, na sequência de renúncia de José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
ao cargo de Presidente, o Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís Filipe Fernandes 
David Godinho Lopes, designando-o para o referido cargo, tendo este entrado de imediato em funções. 
Em 29 de Março de 2011 na sequência de renúncia de João Frederico Lino de Castro ao cargo de vogal do 
Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís José Vieira Duque, designando para o referido 
cargo. A referida cooptação foi ratificada em Assembleia Geral de 18 de Maio de 2011. 

No dia 26 de Abril de 2011 Francisco Manuel Caro de Sousa Louro apresentou renúncia ao cargo de 
Administrador da Sporting SAD. 

O Conselho de Administração da Sporting SAD é composto actualmente pelos seguintes membros para o 
mandato 2010/2014: 

Conselho de Administração Função 
Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes (*) Presidente 
Luís José Vieira Duque (*) Vogal 
José Filipe Nobre Guedes  Vogal 

 
(*) O Eng. Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes e o Dr. Luís José Vieira Duque foram co-optados em 
reuniões do Conselho de Administração da Sporting SAD realizadas, respectivamente, em 28 e 29 de Março de 2011 
para os cargos de Presidente e Vogal, assumindo de imediato funções executivas. Estas nomeações foram ratificadas 
na Assembleia Geral da Sociedade realizada em 18 de Maio de 2011, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 
do art.º 393º do CSC. 

É de referir ainda que por deliberação da Assembleia Geral realizada em 18 de Maio de 2011 o Conselho 
de Administração da Sociedade passou a ser composto por três membros. 

À data de aprovação de contas do exercício findo em 30 de Junho de 2010 o Conselho de Administração 
da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 
 

Conselho de Administração 
José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
José Filipe Nobre Guedes 
Francisco Manuel Caro de Sousa Louro (Executivo) 
João Frederico Lino de Castro 

Função 
Presidente  
Vogal 
Vogal 
Vogal 

À data de aprovação de contas do exercício findo em 30 de Junho de 2009 o Conselho de Administração 
da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 
 

Conselho de Administração 
José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 

Função 
Presidente  
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Miguel Maria de Sousa Ribeiro Telles 
Rita Gago da Silva Corrêa Figueira Pinto Cardoso 
Pedro Victor Mil-Homens Ferreira Santos  
Pedro Duarte de Almeida Teles Baltazar 

Vice-Presidente 
Vogal 
Vogal 
Vogal 

3.1.3. Conselho Fiscal 

À data do Prospecto o Conselho Fiscal da Sporting SAD, eleito em Assembleia Geral de 18 de Maio de 
2011, é composto pelos seguintes membros: 

Conselho Fiscal Função 
João Manuel de Mello Franco Presidente 
José Maria Espírito Santo Ricciardi Vogal 
Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André Vogal 

 

À data de aprovação de contas dos exercícios findos em 30 de Junho de 2010 e 30 de Junho de 2009 o 
Conselho Fiscal da Sporting SAD era composto pelos seguintes membros: 

 
Conselho Fiscal Função 

Agostinho Alberto Bento da Silva Abade 
José Maria Espírito Santo Ricciardi 

Presidente 
Vogal 

Alberto Luís Laplaine Fernandes Guimarães Vogal 
 

3.1.4. Intermediários Financeiros 

O Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking enquanto intermediários 
financeiros responsáveis pela assistência à Oferta. 

3.1.5. Revisores Oficiais de Contas  
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas BDO bdc & Associados – SROC, Lda., representada por 
Pedro Manuel Aleixo Dias, com sede no Avenida da República, 50, 10.º, 1069-211 Lisboa, inscrita na 
Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 29 e registada na CMVM sob o n.º 1122 representada 
por Pedro Manuel Aleixo Dias (ROC n.º 725), responsável pelas Certificações Legais das Contas e 
Relatórios de Auditoria relativos às demonstrações financeiras dos exercícios 2008/2009 e 2009/2010. 

3.2. Disposições legais relevantes sobre responsabilidade pela informação 

Nos termos do artigo 149º, n.º 3 do CódVM a responsabilidade das pessoas acima referidas é excluída se 
provarem que “o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do prospecto à 
data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respectiva revogação ainda era 
possível”. 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais danos resultarem 
apenas do sumário de Prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo contiver menções 
enganosas, inexactas ou incoerentes, quando lido em conjunto com os outros documentos que compõem 
o Prospecto. 

Por força das alíneas a) e b) do artigo 150º do CódVM, a Emitente responde independentemente de culpa, 
em caso de responsabilidade dos membros do seu Conselho de Administração ou de fiscalização e dos 
Intermediários financeiros encarregues da assistência à Oferta.  

Nos termos dos artigos 153º e 243º, alínea b), do CódVM, o direito à indemnização “deve ser exercido no 
prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do prospecto ou da sua alteração e cessa, em 
qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospecto de admissão ou da alteração que 
contém a informação ou previsão desconforme.” 

As pessoas e entidades mencionadas no ponto 3.1 supra, titulares, à data do presente prospecto, do órgão 
de administração e fiscalização, bem como o actual revisor oficial de contas e os intermediários 
financeiros, na sua qualidade de responsáveis pela informação contida no presente documento, declaram 
que, tanto quanto é do seu conhecimento e após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se 
certificarem de que tal é o caso, a informação constante das partes do presente prospecto pelas quais são 
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responsáveis, está em conformidade com os factos a que se referem, não existindo quaisquer omissões 
susceptíveis de afectar o seu alcance. 

Os titulares do órgão de administração da Sociedade na data de aprovação das contas dos exercícios 
2008/2009 e 2009/2010 são identificados como responsáveis, nos termos do artigo 149.º, alínea d), do 
CódVM, única e exclusivamente, pela informação relativa aos exercícios referidos em que o presente 
prospecto se baseia. 

Os titulares do órgão de fiscalização da Sociedade e o revisor oficial de contas na data de aprovação das 
contas dos exercícios 2008/2009 e 2009/2010 são identificados como responsáveis, nos termos do artigo 
149.º, alínea f), do CódVM, única e exclusivamente, pela informação relativa aos exercícios referidos em 
que o presente prospecto se baseia. 
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CAPÍTULO 4 – REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITOR EXTERNO  
 
Informação inserida no Ponto 11.1.2. Composição dos Órgãos de Fiscalização. 
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CAPÍTULO 5 – DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS 

5.1. Dados Financeiros Históricos 

5.1.1. Informações Financeiras Anuais Consolidadas 

Balanços Consolidados 

Os Balanços consolidados da Sporting SAD referentes aos exercícios de 2008/2009 e 2009/2010 
(reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 
 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 373 390
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 26,340 41,020
Outros activos não correntes 76,074 68,014
Activos por impostos diferidos 15,647 14,082
Total activos não correntes 118,434 123,506

Clientes 2,927 2,790
Caixa e equivalentes de caixa 578 374
Outros devedores correntes 1,299 2,890
Outros activos correntes 3,224 948
Total de activos correntes 8,028 7,002

Total do activo 126,462 130,508

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital social 42,000 42,000
Prémio de emissão de acções 6,500 6,500
Resultados acumulados -51,132 -64,481
Resultado líquido -13,349 -26,461
Total dos capitais próprios -15,981 -42,442

PASSIVO
Provisões 1,294 1,388
Dívida financeira 41,629 38,249
Outros credores não correntes 7,134 12,249
Outros credores não correntes - grupo 10,627 21,000
Outros passivos não correntes 59,045 53,141
Total de passivos não correntes 119,729 126,027

Dívida financeira 2,293 10,774
Fornecedores 6,095 21,276
Estado e outros entes públicos 711 2,322
Outros credores correntes 2,887 4,243
Outros passivos correntes 10,728 8,308
Total passivos correntes 22,714 46,923

Total do passivo 142,443 172,950

Total dos capitais próprios e do passivo 126,462 130,508
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Demonstrações de Resultados Consolidados 

As Demonstrações de Resultados Consolidados (por natureza) da Sporting SAD referentes aos exercícios 
de 2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 32,617 29,130
Outros proveitos operacionais 14,205 5,065
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 46,822 34,195

Custos operacionais
Fornecimentos e serviços externos 16,673 15,605
Custos com pessoal 23,731 23,158
Amortizações excluindo depreciação do plantel 77 90
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 1,813 842
Outros custos operacionais 1,771 1,734
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 44,065 41,429

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 11,551 15,034
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas (597) 341

-12,148 -14,693

Resultados operacionais -9,391 -21,927

Custos e perdas financeiras -3,396 -3,297
Proveitos e ganhos financeiros 964 372

Resultados antes de impostos -11,823 -24,852

Impostos diferidos 1,503 1,565
Imposto sobre o rendimento 23 44

Resultado líquido -13,349 -26,461

Resultado por acção -0.64 -1.26
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 

As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos exercícios de 
2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 36,452 35,383
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 7,082 6,193
Pagamentos ao estado 10,039 8,603
Pagamentos ao pessoal 19,150 18,235
Fluxo gerado pelas operações 181 2,352

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -122
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 181 2,230

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas 69 -
Juros e proveitos similares 7,724 3,332
Pagamentos respeitantes a:
Mobilizações incorpóreas 6,467 8,842
Fluxos das Actividades de Investimento (2) 1,257 -5,510

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de: 23,331 5,056
Empréstimos obtidos 23,331 5,056
Pagamentos respeitantes a: - -
Empréstimos obtidos 20 60
Amortizações de contratos de locação financeira 2,528 1,898
Juros e custos similares 24,528 1,958
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) -1,197 3,098

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 241 -182
Efeitos das diferenças cambiais 5 -22
Caixa e seus equivalentes no início do período 332 578
Caixa e seus equivalentes no fim do período 578 374
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 

As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD, referentes aos exercícios de 
2008/2009 e 2009/2010 (reportados à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 

 

 

  

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

Reserva Legal
Outras 
Reservas

Reservas 
de Cash 
Flow

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2008 -2.595 42.000 6.500 3.476 5 37 -54.613

Transferência para reserva legal - - - 30 - - -30

Transferência da RCF líquida de imposto diferido -37 - - - - -37 -

Resultado líquido do período -13.349 - - - - - -13.349

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15.981 42.000 6.500 3.506 5 - 67.992

Resultado líquido do período -26.461 - - - - - -26.461

Saldo em 30 de Junho de 2010 -42.442 42.000 6.500 3.506 5 - -94.453
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5.1.2. Informações Financeiras Semestrais Consolidadas 
O Conselho de Administração da Sporting SAD optou, nos termos do disposto no Regulamento da 
CMVM nº 3/2006, por não sujeitar as demonstrações financeiras semestrais ao exame de auditor pelo que 
a informação semestral divulgada não se encontra auditada. 
 

Balanços Consolidados 

Os Balanços consolidados da Sporting SAD referentes ao 1º semestre do exercício de 2010/2011 
(reportado à data de 31 de Dezembro) e ao exercício de 2009/2010 (reportado à data de 30 de Junho), 
constam do quadro seguinte:  

 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
30-Jun-10 31-Dez-10

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 390 23.793
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 41.020 34.966

Outros activos não correntes 71.390 79.274
Activos por impostos diferidos 14.082 13.299
Total activos não correntes 126.882 151.332

Clientes 4.944 22.068
Caixa e equivalentes de caixa 881 2.219
Outros devedores correntes 4.219 7.460
Outros activos correntes 3.533 4.912

Total de activos correntes 13.577 36.659

Total do activo 140.459 187.991

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 42.000 21.000
Prémio de emissão de acções 6.500 6.500
Resultado líquido -70.845 -79.252
Resultados acumulados -28.187 2.461
Total dos capitais próprios -50.532 -49.291

PASSIVO

Provisões 2.081 2.001
Dívida financeira 96.215 90.137
Outros credores não correntes 12.249 5.433
Outros credores não correntes - grupo 21.242 23.122
Outros passivos não correntes - -
Total de passivos não correntes 131.787 120.693

Dívida financeira 20.818 43.688
Fornecedores 21.372 17.804
Estado e outros entes públicos 2.606 3.897
Outros credores correntes 4.262 20.969
Outros passivos correntes 10.146 30.231
Total passivos correntes 59.204 116.589

Total do passivo 190.991 237.282

Total dos capitais próprios e do passivo 140.459 187.991

* P ara e fe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  
co mparativo s  pró -fo rmas  que as s umem co mo  pres s upo s to  que a da ta de  aquis ição  da Spo rting 
Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e retro agida a 30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações de Resultados Consolidados 

As Demonstrações de Resultados Consolidados (por natureza) da Sporting SAD referentes aos semestres 
dos exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte: 

  
 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 16.973 16.648
Outros proveitos operacionais 3.905 2.627
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 20.878 19.275

Custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos 8.185 8.384
Custos com pessoal 11.338 13.902
Amortizações excluindo depreciação do plantel 45 431
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 61 502
Outros custos operacionais 892 705
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 20.521 23.924

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 5.579 8.293
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 341 18.797

-5.238 10.504

Resultados operacionais -4.881 5.855

Custos e perdas financeiras -1.293 -2.690
Proveitos e ganhos financeiros 39 183

Resultados antes de impostos -6.135 3.348

Impostos diferidos 861 783
Imposto sobre o rendimento - 104

Resultado líquido -6.996 2.461

Resultado por acção -0,33 0,12

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da  Spo rting Co mérc io  e Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 

As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos semestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte: 

 

 

 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 21.815 65.720
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 3.704 49.567
Pagamentos ao estado 5.270 7.381
Pagamentos ao pessoal 9.762 8.161
Fluxo gerado pelas operações 3.079 611

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 3.079 611

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas - 6.300
Juros e proveitos similares 39 1
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações incorpóreas 3.390 10.232
Fluxos das Actividades de Investimento (2) -3.351 -3.931

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 3.139 22.802
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos - 15.522
Amortizações de contratos de locação financeira - -
Juros e custos similares 2.419 2.799
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 720 4.481

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 448 1.161
Efeitos das diferenças cambiais 2 177
Caixa e seus equivalentes no início do período 629 881
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.079 2.219

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que  a da ta  de  aquis ição  da Spo rting Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 

As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD referentes aos semestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Dezembro), constam do quadro 
seguinte: 

 

 
 

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

Reserva Legal
Reserva de Justo 
Valor e Outras 

Reservas

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15,981 42,000 6,500 3,506 5 -67,992
Alteração do perímetro de consolidação -7,158 - - - -7,158 -
Rendimento integral:

Resultado líquido do período -6,996 - - - - -6,996
Total do rendimento integral -6,996 - - - - -6,996
Saldo em 31 de Dezembro de 2009 (pró-forma) -30,135 42,000 6,500 3,506 -7,153 -74,988
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

794 - - - 794 -

Resultado líquido do período -21,191 - - - - -21,191
Total do rendimento integral -20,397 - - - 794 -21,191
Saldo em 30 de Junho de 2010 (pró-forma) -50,532 42,000 6,500 3,506 -6,359 -96,179
Ajuste após registo pró-forma da aquisição -1,745 - - - -3,471 1,726
Redução de Capital Social - -21,000 - - - 21,000
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

525 - - - 525 -

Resultado líquido do período 2,461 - - - 525 2,461
Total do rendimento integral 2,986 - - - 525 2,461
Saldo em 31 de Dezembro de 2010 -49,291 21,000 6,500 3,506 -9,305 -70,992
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5.1.3. Informações Financeiras Trimestrais Consolidadas 
O Conselho de Administração da Sporting SAD optou, nos termos do disposto no Regulamento da 
CMVM nº 3/2006, por não sujeitar as demonstrações financeiras trimestrais ao exame de auditor pelo que 
a informação trimestral divulgada não se encontra auditada. 
 

Balanços  
 

Os Balanços da Sporting SAD referentes ao 3º trimestre de 2010/2011 (reportado à data de 31 de Março) 
e ao exercício de 2009/2010 (reportado à data de 30 de Junho), constam do quadro seguinte: 
 

 
 

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
30-Jun-10 31-Mar-11

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 390 23.727
Activos fixos intangíveis - valor do plantel 41.020 29.053

Outros activos não correntes 71.390 25.200
Activos por impostos diferidos 14.082 12.908
Total activos não correntes 126.882 90.888

Clientes 4.944 19.694
Caixa e equivalentes de caixa 881 4.323
Outros devedores correntes 4.219 37.003
Outros activos correntes 3.533 5.803

Total de activos correntes 13.577 66.823

Total do activo 140.459 157.711

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 42.000 39.000
Prémio de emissão de acções 6.500 6.500

- 48.289
Resultados acumulados -70.845 -79.252
Resultado líquido -28.187 -5.808
Total dos capitais próprios -50.532 8.729

PASSIVO
Provisões 2.081 1.859
Dívida financeira 96.215 43.781
Outros credores não correntes 12.249 3.943
Outros credores não correntes - grupo 21.242 -
Outros passivos não correntes - -
Total de passivos não correntes 131.787 49.583

Dívida financeira 20.818 52.696
Fornecedores 21.372 15.724
Estado e outros entes públicos 2.606 3.804
Outros credores correntes 4.262 3.105
Outros passivos correntes 10.146 24.070
Total passivos correntes 59.204 99.399

Total do passivo 190.991 148.982

Total dos capitais próprios e do passivo 140.459 157.711

* P ara e fe ito  de apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  
co mparativo s  pró -fo rmas  que as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da Spo rting 
Co mérc io  e Serviço s  fo s s e  re tro agida  a 30 de No vembro  de  2009.
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Demonstrações de Resultados 
As Demonstrações de Resultados da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos exercícios de 
2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte: 
 

 
 
  

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Mar-10 31-Mar-11

Proveitos operacionais
Prestações de serviços 24.301 24.801
Outros proveitos operacionais 4.494 2.947
Proveitos operacionais excluindo proveitos com transacções 
de passes de jogadores 28.795 27.748

Custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos 12.130 12.027
Custos com pessoal 17.299 20.564
Amortizações excluindo depreciação do plantel 67 695
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 163 517
Outros custos operacionais 1.298 1.237
Custos operacionais exluindo custos com transacções de 
passes de jogadores 30.957 35.040

Amortizações e perdas de imparidade com passe de atletas 9.234 12.138
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 341 18.853

-8.893 6.715

Resultados operacionais -11.055 -577

Custos e perdas financeiras -2.716 -3.736
Proveitos e ganhos financeiros 71 212

Resultados antes de impostos -13.700 -4.101

Impostos diferidos 1.174 1.174
Imposto sobre o rendimento - 533

Resultado líquido -14.874 -5.808

Resultado por acção -0,71 -0,28

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da  Spo rting Co mérc io  e Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 
As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte: 
 

 
 
  

(valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Mar-10 31-Mar-11

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes, uefa e empresas do grupo 21.815 65.720
Pagamentos a fornecedores e empresas do grupo 3.704 49.567
Pagamentos ao estado 5.270 7.381
Pagamentos ao pessoal 9.762 8.161
Fluxo gerado pelas operações 3.079 611

Pagamento/Recebimento do imposto sem rendimento - -
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 3.079 611

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações incorpóreas - 6.300
Juros e proveitos similares 39 1
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações incorpóreas 3.390 10.232
Fluxos das Actividades de Investimento (2) -3.351 -3.931

Actividades de Fianciamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 3.139 22.802
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos - 15.522
Amortizações de contratos de locação financeira - -
Juros e custos similares 2.419 2.799
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 720 4.481

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 448 1.161
Efeitos das diferenças cambiais 2 177
Caixa e seus equivalentes no início do período 629 881
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.079 2.219

* P ara efe ito  de  apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -
fo rmas  que  as s umem co mo  pres s upo s to  que  a da ta  de  aquis ição  da Spo rting Co mérc io  e  Serviço s  fo s s e re tro agida a 
30 de No vembro  de 2009.
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 
As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da Sporting SAD referentes aos 3os trimestres dos 
exercícios de 2009/2010 e 2010/2011 (reportados à data de 31 de Março), constam do quadro seguinte:  
 

 
 

(valores em Eur'000)
Total do 
Capital 
Próprio

Capital Social
Prémios 

Emissão de 
Acções

VMOC's Reserva Legal
Reserva de Justo 
Valor e Outras 

Reservas

Resultados 
Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2009 -15.981 42.000 6.500 3.506 5 -67.992
Alteração do perímetro de consolidação -7.158 - - - - -7.158 -
Rendimento integral:

Resultado líquido do período -14.874 - - - - - -14.874
Total do rendimento integral -14.874 - - - - - -14.874
Saldo em 31 de Março de 2010 (pró-forma) -38.013 42.000 6.500 3.506 -7.153 -82.866
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

794 - - - - 794 -

Resultado líquido do período -13.313 - - - - - -13.313
Total do rendimento integral -12.519 - - - - 794 -13.313
Saldo em 30 de Junho de 2010 (pró-forma) -50.532 42.000 6.500 3.506 -6.359 -96.179
Ajuste após registo pró-forma da aquisição -1.745 - - - - -3.471 1.726
Redução de Capital Social - -21.000 - - - - 21.000
Aumento de Capital 18.000 18.000 - - - - -
Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 48.289 - - 48.289 - - -
Rendimento integral:

Variação de reservas de justo valor de derivados de 
cobertura de fluxo de caixa

525 - - - - 525 -

Resultado líquido do período -5.808 - - - - - -5.808
Total do rendimento integral -5.283 - - - - 525 -5.808
Saldo em 31 de Março de 2011 8.729 39.000 6.500 3.506 -9.305 -79.261
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5.1.4. Dados financeiros seleccionados 

A informação seguinte refere-se aos dados financeiros seleccionados da Sporting SAD, relativamente aos 
exercícios de 2008/2009 e de 2009/2010 e relativos a 31 de Dezembro de 2009 e 2010 e 31 de Março de 
2010 e 2011.  

 

 

 

  

(valores em 
Eur'000) 

 
Pró-forma * 

 
 

31-Mar-10 31-Mar-11 
Vendas e Prestações de Serviços 28.795 27.748 
Resultados Operacionais -11.055 -577 
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões -5.410 7.542 
Total Capital Próprio -50.532 8.729 
Resultado Líquido / acção -0,71 -0,28 
Dividendo / acção 0 0 

Fonte: R&C 3º Trimestre 2010/2011, Sporting SAD 

 
* Para efeito de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentados comparativos pró-formas 
que assumem como pressuposto que a data de aquisição da Sporting Comércio e Serviços fosse retroagida a 30 de 
Novembro de 2009. 

 
  

(valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10

Vendas e Prestações de Serviços 46,822 34,195
Resultados Operacionais -9,391 -21,927
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões 92 -10,495
Activo Total 126,462 130,508
Activo Corrente 8,028 7,002
Activo Não Corrente 118,434 123,506
Total Capital Próprio -15,981 -42,442
Resultado Líquido / acção -0.64 -1.26
Dividendo / acção 0 0

(valores em Eur'000)
31-Dez-09 31-Dez-10

Vendas e Prestações de Serviços 19,595 19,275
Resultados Operacionais -5,763 5,855
CashFlow. RLE + Amortizações + Provisões -2,145 11,687
Activo Total 119,078 187,991
Activo Corrente 5,927 36,659
Activo Não Corrente 113,151 151,332
Total Capital Próprio -23,811 -49,291
Resultado Líquido / acção -0.37 0.12
Dividendo / acção 0 0
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5.1.5. Indicadores Bolsistas  

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores bolsistas da Sporting SAD para o 
exercício de 2009/2010, 1º semestre de 2010/2011 e 1º semestre de 2009/2010: 
 

    
1º Semestre Exercício 1º Semestre 

    
2010/2011 2009/2010 2009/2010 

Nº de negócios        561 1183 660 
Qtd. Acções Transaccionadas    162.123 392.236 237.141 
Qtd. média acções transaccionadas por negócio 289 332 359 
Volume transaccionado (Eur.)   136.686,90 488.867,20 303.311,90 
Cotação máxima período (Eur.)   1,12 1,38 1,38 
Cotação mínima período (Eur.)   0,68 1,00 1,15 

Fonte: Bloomberg 
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CAPÍTULO 6 – ANTECEDENTES, EVOLUÇÃO, INVESTIMENTOS E POLÍTICA DE 
INVESTIGAÇÃO DA EMITENTE  

6.1. Antecedentes e Evolução da Emitente 

6.1.1. Denominação Jurídica e Comercial da Emitente  
A denominação jurídica da Emitente é Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sendo Sporting SAD a 
denominação comercial utilizada mais frequentemente. Para efeitos do presente Prospecto a denominação 
utilizada, conforme as Definições, é Sporting SAD. 

6.1.2. Registo e Número de Pessoa Colectiva Emitente   
A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no Estádio José de Alvalade – 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499, com o capital 
social de € 39.000.000, na qualidade de entidade emitente. O capital próprio da Sporting SAD apresenta 
um valor negativo de € 42.442.000, conforme aprovado em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010. 

6.1.3. Constituição da Emitente  
A Sporting SAD foi constituída por escritura pública de 28 de Outubro de 1997, com um capital de 34,9 
milhões de euros, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei nº 67/97, de 3 de Abril de acordo com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 
107/97, de 16 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei nº 303/99, de 6 de Agosto. 
 
A Sporting SAD com sede social no Estádio José de Alvalade, resultou da personalização jurídica da 
equipa do Sporting Clube de Portugal e tem por objecto social nos termos do artigo terceiro dos seus 
estatutos “a participação em competições profissionais de futebol, a promoção e organização de 
espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática 
desportiva profissionalizada da modalidade de futebol”. 

6.1.4. Sede, Forma Jurídica e Legislação que Regula a Actividade da Emitente   

A sede da Sporting SAD é no Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 
Lisboa, n.º de telefone 21 751 6205. 

A Sporting SAD é uma sociedade desportiva que se rege pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei 67/97, de 3 de Abril de acordo com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 
107/97, de 16 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 303/99, de 6 de Agosto. As sociedades desportivas são 
um tipo de sociedades subsidiariamente reguladas pelas regras gerais aplicáveis às sociedades anónimas 
(Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas por legislação posterior, e pela legislação complementar aplicável às 
sociedades abertas, como seja o CódVM), mas com algumas especificidades decorrentes das especiais 
exigências da actividade desportiva que constitui o seu principal objecto. De entre estas especificidades são 
de realçar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 67/97: 

- a irreversibilidade na constituição da sociedade desportiva, isto é, quando o clube desportivo tiver 
optado por constituir uma sociedade desportiva ou personalizar a sua equipa profissional, não 
pode voltar a participar nas competições desportivas de carácter profissional a não ser sob o 
estatuto jurídico do referido Decreto-Lei; 

- o capital social mínimo e a sua forma de realização, que, com excepção do clube fundador, tem que 
ser sempre efectuada em numerário; 

- a existência de duas categorias de acções, sendo as acções de categoria A as acções subscritas e 
detidas, a qualquer momento, pelo clube fundador, as quais só são susceptíveis de apreensão 
judicial ou oneração a favor de pessoas colectivas de direito público; 

- o sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador, que se traduz, designadamente, 
na obrigatoriedade do clube de manter uma participação directa mínima na sociedade (não inferior 
a 15%, nem superior a 40%) e na atribuição de direitos especiais às acções detidas pelo clube 
fundador; 

- a limitação ao exercício de direitos sociais relativamente aos accionistas que participem em mais do 
que uma sociedade desportiva; 
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- são considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, as importâncias concedidas ao 
clube originário que goze do estatuto de utilidade pública, desde que as mesmas sejam investidas 
em instalações ou em formação desportiva. 

O regime fiscal específico das SAD é estabelecido na Lei n.º 103/97, de 13 de Setembro. 

A actividade da Sporting SAD está genericamente, sujeita à Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, – a Lei de 
Bases da Actividade Física e do Desporto, que estabelece o quadro legal do sistema desportivo. 

O estatuto laboral dos praticantes desportivos contratados pela Sporting SAD rege-se pelo disposto na Lei 
n.º 28/98, de 26 de Junho, que estabelece o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante 
Desportivo e do Contrato de Formação Desportiva e pelo Contrato Colectivo de Trabalho celebrado 
entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato Nacional dos Jogadores Profissionais de 
Futebol, em 15 de Julho de 1999. A Lei n.º 114/99, de 3 de Agosto vem aditar o artigo 42º à Lei n.º 
28/98, que estipula o regime das contra-ordenações laborais. 

O essencial da actividade a desenvolvida pela Sporting SAD consiste na participação em competições 
profissionais de futebol, nacionais e internacionais. Estas competições são organizadas e supervisionadas 
pelas entidades a seguir referidas e cada uma obedece a regulamentação própria: 

• Federação Portuguesa de Futebol (FPF): pessoa colectiva de direito privado, de Utilidade Pública 
Desportiva, organizada de acordo com o Decreto-Lei n.º 144/93, de 28 de Abril, com as alterações 
resultantes do Decreto-Lei n.º 111/97, de 9 de Maio, pela Portaria 438/94, de 29 de Junho, pelo Decreto-
Lei n.º 74/98 de 27 de Março que aprova o Plano Oficial de Contabilidade para as Federações 
Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes, pela Lei n.º 112/99, de 3 de Agosto que aprova o 
regime disciplinar das federações desportivas, e que se rege pelos Estatutos aprovados nas Assembleias 
Gerais de 8 e 22 de Novembro de 1997, com as alterações aprovadas em 6 de Dezembro de 1997 e 16 de 
Dezembro de 2000. A esta entidade compete a regulamentação da prática da modalidade, a organização de 
determinadas competições (regidas pelo disposto no Regulamento das Provas Oficiais da FPF e pelo 
Comunicado Oficial para as Épocas Desportivas) e uma função disciplinar (exercida sobre todos os 
agentes desportivos ligados à modalidade, ao abrigo do Regulamento Disciplinar da FPF). 

• Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP): é um órgão autónomo da Federação que tem 
por objecto regular as competições profissionais de futebol, sendo para tanto dotada de autonomia 
administrativa, técnica e financeira que integra, obrigatória e exclusivamente, os Clubes ou Sociedades que 
participam nas competições futebolísticas profissionais (o Campeonato da 1ª Liga e da Liga de Honra). No 
âmbito destas competições é à LPFP que cabe exercer os poderes que lhe são delegados pela Federação e 
no que respeita à organização, direcção, disciplina e arbitragem, está sujeita aos respectivos Estatutos e 
Regulamento Geral, ao Regulamento de Competições, de Arbitragem e Disciplinar da LPFP. 

As relações desportivas, financeiras e patrimoniais entre a LPFP e a FPF, nomeadamente o regime de 
acesso às diversas competições, a delimitação dos estatutos dos respectivos praticantes (profissionais e não 
profissionais) e a partilha do exercício das competências disciplinares, estão reguladas por Protocolo 
celebrado entre ambos, em 1 de Julho de 2005. 

• Union des Associations Européenes de Football (UEFA) e Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA): subjacente à organização do sistema futebolístico nacional está o 
ordenamento jurídico internacional, instituído pela FIFA, a nível mundial, e pela UEFA, a nível europeu. 
Estes organismos estabelecem, na sua área de competência, as normas a que deve obedecer a prática da 
modalidade, nomeadamente a participação das equipas em competições internacionais, e supervisionam as 
relações entre as diversas associações/federações nacionais, que estão obrigadas a cumprir com os deveres 
constantes dos estatutos daquelas entidades (Réglement d’Application des Status de la FIFA, de 4 de Outubro 
de 1996 e o Réglement Disciplinaire de l’UEFA, de 1996). 

6.1.5. Alterações Significativas na Emitente  
Remete-se para o ponto 22.3. Operação de Reestruturação Financeira da Sporting SAD. 

6.2. Investimentos  

6.2.1. Investimentos e desinvestimentos 

A política de investimentos da Sporting SAD consubstancia-se na compra de direitos desportivos de 
jogadores de futebol que permitam a construção de uma equipa de futebol de forma a atingir os objectivos 
desportivos definidos no início de cada época desportiva. 
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Os principais investimentos realizados pela Sporting SAD nos dois últimos exercícios económicos, bem 
como no exercício em curso até à presente data, são os constantes no seguinte quadro (valores em 
milhares de euros): 
 

 Jul 08/Jun 09 Jul 09/Jun 10 Jul 10/Mar 11 
 

Aquisição de Atletas 3.288 23.738 6.615 
Aquisição Academia 0 0 24.015 
Outros 7.096 7.494 16 
Total 10.384 31.232 30.646 

 

Os principais desinvestimentos realizados pela Sporting SAD nos dois últimos exercícios económicos, 
bem como no exercício em curso até à presente data, são os constantes no seguinte quadro (valores em 
milhares de euros): 
 

 Jul 08/Jun 09 Jul 09/Jun 10 Jul 10/Mar 11 
Alienação de Atletas 473 1.665 11.780 
Transf / abate de Atletas 1.352 4.229 3.483 
Total 1.825 5.894 15.263 

 

Os investimentos e desinvestimentos considerados nos quadros supra referem-se à aquisição e alienação de 
passes de jogadores, conforme detalhe infra: 
 
Época 2008/2009 
 

 
 
Época 2009/2010 
 

 
Foi ainda adquirido, a título de cedência temporária, o jogador Miguel Felipe Caicedo ao Manchester City 
cujo contrato de cedência foi revogado em Janeiro de 2010. 
 
  

Aquisições:
Leandro Grimi 65% 2.500 Jul-08 A C Milan SPA 2013
Ricardo Baptista 100% 158 Ago-08 Fulham F C 2012 + 3 opção
Ignacio Ameli 75% 150 Out-08 ADIUR 2011 + 2 opção
Alexis Quintulen 70% 480 Out-08 San Lorenzo 2011 + 2 opção

3.288
Alienações:
Ignacio Ameli 50% 154 Jun-09 Gestifute, SA
Alexis Quitulen 35% 319 Jun-09 Gestifute, SA

473

Valor da   
Aquisição/ Abate  

(Eur'000)

Data da        
Aquisição/Abate

Clube/Entidade  
Adquirente/ Vendedora

Final do     
Contrato

Aquisições/Abates de 
Direitos Desportivos  

2008/2009

%  de Direitos 
Económicos 
Adquiridos/  
Abatidos

Aquisições:
Pedro Silva 50% 500 Jul-09 Iraty Sport Clube 2012
Matias Fernandez 80% 3.885 Ago-09 Villarreal C F 2013
João Pereira 100% 3.000 Dez-09 S C Braga Fut, SAD 2014
Signma Pongolle 100% 6.500 Dez-09 C Atlectico Madrid 2013
Edson Sitoe !00% 173 Jan-10 Grupo D. Maputo 2012 + 2 opção
Pedro Mendes 100% 1.280 Jan-10 Rangers F C 2012
Simon Vukcevic 50% 2.000 Jun-10 F C Saturn 2012
Evaldo Fabiano 90% 3.000 Jun-10 S C Braga Fut, SAD 2014
Marco Torsigleri 90% 3.400 Jun-10 A. Velez Sársfield 2014

23.738
Alienações
Rodrigo Tiuí 50% 737 Jul-09 Iraty Sport Clube
Fabio Rochemback 90% 928 Ago-09 Grémio F Porto Alegrense

1.665

Aquisições/Abates de 
Direitos Desportivos  

2009/2010

Data da        
Aquisição/Abate

%  de Direitos 
Económicos 
Adquiridos/  
Abatidos

Clube/Entidade  
Adquirente/ Vendedora

Final do     
Contrato

Valor da   
Aquisição/ Abate  

(Eur'000)
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Época 2010/2011 (até 31 de Março de 2011) 
 

A evolução do valor do Plantel principal em 2009/2010 e até 31 de Março de 2011 é a seguinte: 
 

Valor do Plantel  

Consolidado 
  Pró-forma 

Eur.'000 Eur.'000 
  31-Mar-11 30-Jun-10 

   Valor Bruto 63.472 72.120 

   Amortiz. Acumuladas e  -34.419 -31.100 
Perdas p/Imparidade      

  29.053 41.020 
 

 

 
 

Em 31 de Março de 2011 o plantel da equipa de futebol profissional registado na Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional era composto por 26 jogadores: 19 (73%) são jogadores internacionais nos diversos 
escalões das respectivas selecções nacionais, dos quais 6 (23%) foram formados pela sociedade. 

Em 31 de Março de 2011, os direitos desportivos e económicos dos jogadores do Plantel Principal da 
época 2010/2011 detidos pela Sporting SAD e a duração do respectivo contrato era a seguinte: 
 

Nome do Jogador Fim Contrato % Passe Detida 

Abel Fernando Moreira Ferreira 2011 100% 

Alberto Zapater Arjol 2015 100% 

Anderson Correa Polga 2012 100% 

André Filipe Bernardes Santos 2014 100% 

Carlos Miguel Mondim Saleiro 2012 100% 

Cédric Ricardo Alves Soares 2013 100% 

Cristiano Moraes Oliveira 2011 100% 

Daniel Filipe Martins Carriço 2013 100% 

Diogo Ferreira Salomão 2014 100% 

Evaldo dos Santos Fabiano 2014 90% 

Helder Manuel Marques Postiga 2012 50% 

Jaime Andrés Valdés Zapata 2013 100% 

João Pedro da Silva Pereira 2014 100% 

Aquisições/Abates de

Direitos Desportivos 
2010/2011

Aquisições
Nuno André Coelho 50% 1.000 Jul-10 F.C. Porto SAD 2014
Jaime Valdés 100% 3.300 Jul-10 Atalanta B. Calcio, SPA 2013
Alberto Zapater 100% 2.000 Ago-10 Genova Cricket 2015
William Owusu 100% 125 Dez-10 Liberty 2014
Arrmindo Tue 100% 58 Mar-11 N/A 2013
Diogo Salomão 100% 108 Mar-11 N/A 2014
Diversos 24

6.615
Alienações
João Moutinho 100% 2.198 Jul-10 F.C. Porto SAD
Miguel Veloso 100% 222 Ago-10 Genova Cricket
Edson Sitoe "Mexer" 50% 66 Ago-10 Traffic Sports
Marco Torsiglieri 50% 1.700 Jul-10 Quality Football Ireland
Liedson Muniz 100% 1.800 Jan-11 Corintheas

5.986

Data da 
Aquisição/Abate

Clube/Entidade 
Adquirente/Vendedora

Final do 
Contrato

%  de Direitos 
Económicos 

Adquiridos/Abatido

Valor da 
Aquisição/Abate 

(Eur '000)
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Leandro Damian Grimi 2013 100% 

Marat Ismailov 2013 100% 

Marco Natanael Torsiglieri 2014 50% 

Matias Ariel Fernandéz Fernandéz 2013 100% 

Nuno André da Silva Coelho 2014 50% 

Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro 2011 100% 

Pedro Miguel da Silva Mendes 2012 100% 

Rui Pedro dos Santos Patrício 
 

2013 100% 

Simon Vukcevic 2012 50% 

Tales Tlaija de Souza 2011 0% 

Tiago Alexandre Baptista Ferreira 2011 100% 

Timo Hildebrand 2011 100% 

Yannick dos Santos Djaló 2013 100% 

 
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 Sporting SAD a terceiras entidades relativas à partilha do valor 
resultante de alienações futuras daqueles passes. 

No dia 3 de Junho de 2011 a Sporting SAD informou o mercado de que chegou a acordo com o F.C. 
Utrecht para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Ricky Van 
Wolfswinkel, pelo valor total de cinco milhões e quatrocentos mil euros. Informou também que o 
contrato de trabalho celebrado com o jogador será válido até 30 de Junho de 2016, tendo sido fixada uma 
cláusula de rescisão no valor de vinte e dois milhões de euros. 

6.2.2. Investimentos Futuros  
A absoluta necessidade de aumento da competitividade da equipa principal de futebol poderá passar por 
investimentos relevantes, que oportunamente serão objecto de deliberação do Conselho de Administração 
e posterior comunicação ao mercado. 

6.2.3. Financiamento de Investimentos Futuros  

A Sporting SAD prevê que eventuais investimentos possam vir a ser financiados recorrendo a meios 
libertos da sua actividade operacional e a dívida financeira, nomeadamente a empréstimos bancários e ao 
presente empréstimo obrigacionista. 

6.3. Investigação  

Devido ao seu objecto social, a Sporting SAD não tem uma actividade de investigação e desenvolvimento. 

As linhas de orientação da Sociedade para o futuro são as seguintes: 

(i) Desenvolvimento de uma política desportiva, que assegure a competitividade elevada da equipa, 
assente na complementaridade de jogadores oriundos da formação com outros jogadores de 
reconhecido valor, o que exige uma presença constante e competente no mercado de direitos 
desportivos; 

(ii) Manutenção da opção estratégia de formação de jovens jogadores, nomeadamente através de uma 
gestão profissional e de infra-estruturas de apoio como as existentes na Academia Sporting; 

(iii) Rigor financeiro na gestão da equipa de futebol, reflectido na contenção possível dos níveis salariais 
praticados; 

(iv) Sustentação de um nível de sucesso desportivo elevado, traduzido em maior número de conquistas 
desportivas e maiores receitas originadas nas competições da UEFA; 

(v) Capacidade de penetração no mercado natural do Sporting, através do aumento dos royalties com as 
vendas de merchandising, de bilhetes e de níveis de conversão de simpatizantes em associados; 
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(vi) Franchisar a marca "Academia Sporting" com vista, ao alargamento da base de recrutamento do 
futebol de formação, à projecção da marca Sporting e captação de novos simpatizantes, à angariação 
de novos sócios e à potenciação de novas fontes de receitas; 

(vii) Maior rentabilização da Academia Sporting, quer através da organização de diversas acções de 
formação desportivas direccionadas para o segmento jovem, quer através da realização de eventos 
diversos com envolvente desportiva; 

(viii) Manutenção do futebol como veículo publicitário e mediático, originando assim a manutenção de 
níveis elevados de receitas de transmissões televisivas e a atracção de investimentos em patrocínios. 
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CAPÍTULO 7 – PANORÂMICA GERAL DAS ACTIVIDADES DA EMITENTE 

7.1. Principais Actividades  

Breve Historial 
 
A Sporting SAD foi constituída como sociedade anónima desportiva em 28 de Outubro de 1997, tendo 
como pressuposto uma duração por tempo indeterminado. A sociedade resulta, nos termos da alínea b) do 
artigo n.º 3º do Decreto-Lei nº 67/97, de 5 de Abril, da personalização jurídica da equipa do Sporting 
Clube de Portugal que participa nas competições profissionais de futebol, sendo clube fundador, para os 
efeitos do disposto na lei, o Sporting Clube de Portugal. Na data da sua constituição, a Sporting SAD 
adquiriu, a título oneroso, ao Clube a universalidade dos meios humanos e materiais que o Sporting tinha, 
afectos às competições profissionais de futebol, incluindo os direitos contratuais do Sporting sobre os 
jogadores com idades superiores a 16 anos. 

A Sporting SAD detém todos os direitos e obrigações que se encontram afectos à participação nas 
competições desportivas profissionais de futebol, incluindo: 

- o direito à utilização da marca Sporting nas competições profissionais de futebol; 

- os direitos de contratação de todos os jogadores que compõem aquelas equipas de futebol; 

- os equipamentos ligados a esta actividade; 

- a detenção da posição contratual sobre as equipas técnicas e pessoal de apoio. 

O desenvolvimento da actividade principal da Sporting SAD pressupõe a existência e manutenção da 
relação privilegiada com o Sporting, consubstanciada em contratos e protocolos que asseguram ao 
Emitente, no que respeita, designadamente, à utilização das instalações desportivas e da marca Sporting 
pela equipa de futebol profissional, à participação nas receitas provenientes da quotização paga pelos 
sócios do Clube e aos espectáculos desportivos.  

Sporting Clube de Portugal 

O Sporting foi fundado em 1906, tendo comemorado em 2006 o seu centenário. A estratégia que sempre 
norteou o Clube desde a sua fundação foi o das vitórias. No ano de 1912, o Sporting venceu o seu 
primeiro campeonato de futebol, feito que é reeditado em 1915, ano em que também obtém a vitória na 
Taça de Honra. 

Nos anos vinte surge a primeira vitória no Campeonato de Portugal de Futebol (1922/1923), mas é nas 
décadas de quarenta e cinquenta que o Sporting obtém o maior número de êxitos desportivos. Com efeito, 
dez títulos de Campeão Nacional e quatro Taças de Portugal foram conquistados naqueles vinte anos, 
sendo de realçar que, no período entre 1940 e 1950, o Sporting venceu sete de oito campeonatos em 
disputa juntando um tricampeonato e um tetracampeonato. 

Em 1956, o Sporting inaugurou o Estádio José Alvalade e a 6 de Junho de 1960 foi declarado Instituição 
de Utilidade Pública. 

De 1960 até aos nossos dias e em termos de competições europeias, os pontos mais altos do Futebol 
foram a conquista da Taça dos Vencedores das Taças (1963/1964) e na temporada 2004/2005 a presença 
na final da Taça UEFA. 

Nas últimas temporadas, a nível interno, a equipa principal alcança o título de campeão nacional no ano de 
1999/2000, celebra a “tripleta” dois anos mais tarde, com a conquista do Campeonato Nacional, Taça de 
Portugal e uma Supertaça Nacional. No período de 2005/2006 a 2008/2009 o Sporting conseguiu acesso 
directo à Liga dos Campeões, conquistou duas Taças de Portugal e duas Super Taças. 

Nas últimas duas décadas tem-se destacado pelas suas escolas de formação em futebol, consideradas umas 
das melhores do mundo, conseguindo ser o único clube do mundo a formar dois jogadores eleitos com o 
título de “melhor jogador do mundo”, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. 

Neste enquadramento, e em tempo oportuno, o Grupo Sporting e a Sporting SAD tomaram a decisão de 
substituir o seu Estádio por um novo complexo multifuncional, no qual está incluído o novo Estádio José 
Alvalade - um dos mais modernos estádios do Mundo inaugurado a 6 de Agosto de 2003 e que conta com 
50.076 lugares sentados e cobertos. O novo estádio veio oferecer melhores condições de conforto aos 
espectadores do futebol, o que permite, por um lado, aumentar as assistências e, por outro lado, criar 
fontes de receitas adicionais através da exploração comercial profissionalizada de todo o complexo 
desportivo. Do ponto de vista estratégico, este investimento foi fundamental para a melhoria da 
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competitividade da Sporting SAD, na medida em que permitiu um aumento estrutural das receitas de 
bilheteira, de patrocínios e de merchandising para o Grupo Sporting e para a Sporting SAD. 

O Sporting está ainda presente em 22 modalidades desportivas: natação pura, natação adaptada, pólo 
aquático, triatlo, ténis de mesa, ginástica, trampolins, karaté competição, karaté shotokan, kickboxing, 
judo, aikido, krav-maga, taekwondo, boxe, capoeira, tiro À bala, tiro com arco, andebol, futsal, xadrez e 
atletismo. 

Palmarés do Sporting 

De seguida apresenta-se o palmarés nas principais competições nacionais e internacionais. A nível 
nacional, o Clube conta com diversas vitórias no Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça. A nível 
internacional de realçar, na época de 2007/2008, a presença nos quartos de final da Taça UEFA e na fase 
de grupos da Liga dos Campeões. 

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo da carreira desportiva da equipa de futebol sénior do 
Sporting (títulos conquistados): 
 

Títulos Conquistados 

Campeonatos de Portugal (4 Títulos) 
1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 e 1937/1938 
 
Campeonato Nacional da I Liga (18 Títulos) 
1940/1941, 1943/1944, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1950/1951, 1951/1952, 
1952/1953, 1953/1954, 1957/1958, 1961/1962, 1965/1966, 1969/1970, 1973/1974, 
1979/1980, 1981/1982, 1999/2000, 2001/2002 
 
Taça de Portugal (15 Títulos) 
1940/1941, 1944/1945, 1945/1946, 1947/1948, 1953/1954, 1962/1963, 1970/1971, 
1973/1973, 1973/1974, 1977/1978, 1981/1982, 1994/1995, 2001/2002, 2006/2007, 
2007/2008 
 
Supertaça Nacional “Cândido de Oliveira” (6 Títulos) 
1981/1982, 1986/1987, 1994/1995, 1999/2000, 2001/2002 e 2007/2008 

 
O Sporting conta também com um considerável historial em competições internacionais sendo de realçar 
as seguintes: 
 

- Taça / Liga dos Campeões: Presenças: 14 
Melhor Classificação: Quartos-de-final (1982/1983) 
 

- Taça dos Vencedores das Taças: Presenças: 8 
Melhor Classificação: Vencedor (1963/1964) 
 

- Taça UEFA: Presenças: 24 
Melhor Classificação: Final (2004/2005) 

Fonte: Sporting 
 
Nas últimas 5 épocas desportivas, os resultados desportivos obtidos nestas competições foram os 
seguintes: 
 

RESULTADOS DESPORTIVOS – 2006/2011 

COMPETIÇÕES: 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Primeira Liga 2º lugar 2º lugar 2º lugar 4º lugar 3º lugar 

Taça de Portugal Vencedor Vencedor 1/16 final  1/8 final  1/8 final 

Taça da Liga n.a. Finalista Finalista 1/2 final 1/2 final 

Supertaça - Vencedor Vencedor - - 

UEFA Champions League Fase de Grupos Fase de Grupos 1/8 final 3ª Pré-Elim. - 

Taça UEFA - actual UEFA 
Europa League 

- 1/4 final - 1/8 final 1/16 final 

      

Fonte: Sporting SAD      
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Mercado  

Segundo o último estudo de mercado sobre Adeptos e Consumidores Sportinguistas - Volumes, Perfis e 
Propensões, datado de Setembro de 2003 e desenvolvido pela Intercampus sob coordenação do Prof. 
João Sedas Nunes, o Sporting tem mais de três milhões de adeptos em todo o mundo, sendo considerado 
um dos três maiores clubes de futebol a nível nacional. 
 
A base de associados do Clube reparte-se pelas seguintes categorias: 
 

Maio /2011 
Categorias (percentagem) 

Efectivos 
 

61% 

Correspondentes  
 

14% 

Infantis 11% 

Juvenis 10% 

Familiares 4% 

Atletas e outros 0% 

 
Actualmente o Sporting conta com cerca de 87.780 sócios efectivos, cerca de 384 núcleos, filiais e 
delegações em Portugal e no exterior, os quais se repartem da seguinte forma: 
 

Sócios Efectivos   

  Homem 
 

        71.102   
Mulher 

 
        16.678   

   Mais de 65 anos           8.595   
19 - 65 anos         55.581   
Até 18 anos         23.604   

     Total         87.780   

 Fonte: Sporting SAD 
 

O ano de 2008 fica marcado pelo lançamento da Rede S3G, um projecto que teve como principais 
objectivos a valorização da condição de sócio, a recuperação de sócios com quotas em atraso e a 
angariação de novos sócios. 

Durante a época de 2009/2010, o número de Sócios com quotas regularizadas ascendeu aos 50.000 
Sócios, o que se traduz num valor de quotização de aproximadamente 5.700.000 euros (dos quais 75% são 
afectos à Sporting SAD). Realizou-se um trabalho vasto ao nível da adesão ao Débito Directo, premiando 
todos os que aderiram a esta forma de pagamento. Também a inscrição de novos Sócios processa-se agora 
através da compra de um “Pack Sócio” mais leve, de tamanho reduzido, e com uma redução de 50% no 
preço. 

O ano de 2009 fica marcado por uma aproximação evidente ao Sócio, com melhor comunicação – Guia 
do Sócio e Extracto Personalizado. O relançamento do Site Sporting, com uma imagem muito arrojada, 
reflecte os valores e ambição do Clube e pretende ser o primeiro ponto de contacto dos Sportinguistas ao 
Sporting Clube de Portugal. Este possui agora uma área exclusiva para Sócios que disponibiliza variados 
serviços que podem ser utilizados em qualquer sítio, em qualquer momento; mais vantagens aos Sócios, 
com a dinamização do programa de pontos, no qual mais de 20.000 Sócios já participaram, e uma série de 
novidades marcadas pelo cunho de inovação que o Sporting sempre habituou os seus Sócios. Fruto deste 
trabalho, o Sporting voltou a atingir os 100.000 Sócios, número que foi reduzido com a renumeração, 
situando-se actualmente nos 83.909, sendo que é objectivo voltar a atingir os 100.000 verificados antes do 
ano da renumeração, e manter na próxima época a consistência dos valores recorde atingidos ao nível da 
quotização nos últimos 2 anos. 

Na presente época desportiva, pretende-se prosseguir no caminho de inovação, com a disponibilização de 
novos serviços que irão permitir ao Sócio conhecer informação relevante sobre a sua condição, tudo 
através de e-mail ou SMS. A disponibilização de novas formas de aquisição de bilhetes para os jogos de 
futebol da Equipa Sénior e de controlo de acessos ao Estádio, será também uma realidade durante a 
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temporada 10/11, com a possibilidade de impressão de bilhetes em formato A4 pelo próprio sócio e a 
extensão dos locais físicos onde é possível adquirir bilhetes. 

Para além do seu target natural (os sócios) a Sporting SAD conta ainda com os adeptos de outras equipas, 
que contribuem também para as receitas de bilheteira, assumindo particular importância os jogos com o 
Sport Lisboa e Benfica e com o Futebol Clube do Porto. 

Actividades  

O objecto social da Sporting SAD é, de acordo com o artigo 3º dos seus Estatutos, “a participação nas 
competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento 
ou desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade 
de futebol.” 

O volume de facturação por áreas de negócio nas últimas duas épocas desportivas e nos 1º semestre e 3º 
Trimestre da época 2010/2011 foi o seguinte: 
 

 

 

 
  

Proveitos Operacionais (valores em Eur'000)
30-Jun-09 30-Jun-10 Variação %

Quotizações 4,432 4,290 -142 -3.2
Bilheteira e bilhetes de época 10,201 8,577 -1,624 -15.9
Patrocínios e publicidade 6,091 5,932 -159 -2.6
Merchandising e licenciamento 75 105 30 NA
Direitos televisivos 10,775 9,274 -1,501 -13.9
Serviços directos 1,023 923 -100 -9.8
Participação nas competições europeias 10,000 3,935 -6,065 -60.7
Benefícios contratuais 3,489 345 -3,144 -90.1
Outros 736 814 78 10.6

46,822 34,195 -12,627 -27.0
Fonte: R&C 2009/2010, Sporting SAD

Proveitos Operacionais (valores em Eur'000)
Pró-forma *
31-Dez-09 31-Dez-10 Variação %

Quotizações 2.243 2.119 -124 -5,5
Bilheteira e bilhetes de época 4.335 3.358 -977 -22,5
Patrocínios e publicidade 3.017 4.066 1.049 34,8
Merchandising e licenciamento 329 506 177 NA
Direitos televisivos 6.501 5.708 -793 -12,2
Serviços directos 357 386 29 8,1
Participação nas competições europeias 3.665 1.850 -1.815 -49,5
Benefícios contratuais 52 680 628 1207,7
Outros 331 602 271 81,9

20.830 19.275 -1.555 -7,5
Fonte: R&C Semestral 2010/2011, Sporting SAD

* P ara e fe ito  de apres entação  das  demo ns traçõ es  financeiras  co ns o lidadas , s ão  apres entado s  co mparativos  pró -fo rmas  
que as s umem co mo  pres s upo s to  que a data de aquis ição  da SCS fo s s e  retro agida a 30 de No vembro  de 2009.
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Proveitos Operacionais (valores em Eur'000) 

  
 

Pró-forma * 
   

 
31-Mar-10 31-Mar-11 Variação % 

Quotizações 3.440 3.147 -293 -8,5 
Bilheteira e bilhetes de época 6.966 5.444 -1.522 -21,8 
Patrocínios e publicidade 4.368 5.821 1.453 33,3 
Merchandising e licenciamento 439 452 13 3,0 
Direitos televisivos 8.130 8.634 504 6,2 
Serviços directos 501 456 -45 -9,0 
Participação nas competições 
europeias 3.935 1.850 -2.085 -53,0 
Benefícios contratuais 32 821 789 2465,6 
Outros 984 1.123 139 14,1 

 
28.795 27.748 -1.047 -3,6 

Fonte: R&C 3º Trimestre 2010/2011, Sporting SAD 
   

     * Para efeito de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentados comparativos pró-formas que assumem como 
pressuposto que a data de aquisição da SCS fosse retroagida a 30 de Novembro de 2009. 

 
Trabalhadores / Plantel 

A evolução do quadro de pessoal e demais colaboradores da Sporting SAD durante os últimos dois 
exercícios foi a seguinte: 
 
 30-Jun-2009 30-Jun-2010 31-Mar-2011 
Administração, Serviços Centrais e Pessoal de Apoio 30 30 16 
Futebol Profissional (Jogadores, Técnicos e Pessoal de Apoio 31 39 39 
Futebol Formação (Jogadores, Técnicos e Pessoal de Apoio 93 70 75 

Total 154 139 130 
Fonte: Sporting SAD 

 
Actualmente, a Sporting SAD não dispões de um plano aprovado para aquisição de acções ou de um 
plano de “Stock Options” para os membros dos seus órgãos sociais ou para os seus colaboradores em 
geral. 
 
Época 2010/2011 
 
Os jogadores que fazem parte da equipa Sénior da Sporting SAD na época 2010/2011 são os seguintes: 

Jogadores plantel Principal Incritos na LPFP 2010/2011 

Nr.º Camisola Nome do Jogador  Posição Nome Camisola 

1 Rui Pedro dos Santos Patrício  Guarda Redes R.Patrício 

2 Marco Natanael Torsiglieri  Defesa  Torsiglieri 

3 Daniel Filipe Martins Carriço  Defesa  D.Carriço 

4 Anderson Correa Polga  Defesa  A.Polga 

5 Evaldo dos Santos Fabiano  Defesa  Evaldo 

6 Pedro Miguel da Silva Mendes  Médio  P.Mendes 

7 Marat Izmailov  Médio  Izmailov 

8 Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro  Médio  Maniche 

9 Carlos Miguel Mondim Saleiro  Avançado  C.Saleiro 

14 Matias Ariel Fernandéz Fernandéz  Médio  Matias 

15 Jaime Andrés Valdés Zapata  Médio  J.Valdés 

16 Tiago Alexandre Baptista Ferreira  Guarda Redes  Tiago 

18 Leandro Damian Grimi  Defesa  Grimi 

20 Yannick dos Santos Djaló  Avançado  Yannick 

21 Alberto Zapater Arjol  Médio  Zapater 
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23 Helder Manuel Marques Postiga  Avançado  H.Postiga 

26 André Filipe Bernardes Santos  Médio  A.Santos 

30 Timo Hildebrand  Guarda Redes  Hildebrand 

33 Diogo Ferreira Salomão  Médio  D.Salomão 

41 Cédric Ricardo Alves Soares  Defesa  Cédric 

44 Nuno André da Silva Coelho  Defesa  N.Coelho 

47 João Pedro da Silva Pereira  Defesa  J.Pereira 

55 Tales Tlaija de Souza  Médio  Tales 

77 Simon Vukcevic  Médio  Vukcevic 

78 Abel Fernando Moreira Ferreira  Defesa  Abel 

80 Cristiano Moraes Oliveira Médio Cristiano 
 

A equipa técnica relativa à época 2010/2011 é composta pelos seguintes elementos: 
 
(i) Período compreendido entre 1 de Julho de 2010 e 28 de Fevereiro de 2011: 
 Treinador principal: Paulo Sérgio Bento de Brito(*) 
  
 Treinadores-adjuntos: Alberto Paulo Santos Cabral 
  José Eduardo dos Reis Herculano 
  Sérgio Fernando Bastos Cruz 
  Nuno Jorge Pereira Silva Valente 
   
 Treinador guarda-redes: Vítor José Lopes Silvestre 
 
(ii) Período compreendido entre 1 de Março e 30 de Junho de 2011: 
 Treinador principal: José Peyroteo Couceiro 

  
 Treinadores-adjuntos: José António Ramalho de Lima 
 Oceano Andrade da Cruz  
 José Eduardo dos Reis Herculano 
  
 Treinador guarda-redes: Vítor José Lopes Silvestre 

(*) No dia 28 de Fevereiro foi celebrado o Acordo de revogação do contrato de trabalho desportivo com o Treinador 
Paulo Sérgio, tendo o Senhor José Peyroteo Couceiro passado a exercer as funções de Treinador para a Equipa 
Profissional do Sporting, até ao final da corrente época desportiva. 

No dia 24 de Maio de 2011 a Sporting SAD informou o mercado da celebração de contrato de trabalho 
desportivo com o Treinador Domingos Paciência. O contrato será válido por duas épocas desportivas, 
terá o seu início no dia 1 de Julho de 2011 e termo no dia 30 de Junho de 2013. 
 
A equipa técnica para a época 2011/2012 será composta pelos seguintes elementos.  
 
                     Treinador principal:    Domingos Paciência 
 
                      Treinadores-adjuntos:         Sérgio Agostinho de Oliveira Vieira 
         José Miguel Azevedo Cardoso 
         João Carlos Viana Cunha Costa  
         Rui Miguel Souto Maior dos Santos 
 
                      Treinador guarda-redes:  Jorge Manuel Domingos Maia (Vital)  
 
A lista de jogadores emprestados durante a época 2010/2011 é composta pelos seguintes elementos: 
 

Cedências/Empréstimos 
Clube Cessionário 

Data da 
Cedência 

Época de 
de Jogadores Cedência 

Diogo Rosado Penafiel Jul-10 2010/2011 

Rui Fonte Espanhol de Barcelona Jul-10 2010/2011 

Pedro Mendes Servette Jul-10 2010/2011 
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João Gonçalves Olhanense Jul-10 2010/2011 

Milan Purovic Cercle Brugges Jul-10/Dez-10 2010/2011 

André Marques Beira Mar Jul-10 2010/2011 

Celsinho Portuguesa dos Desportos Jan-10 2009/2011 

Vladimir Stojkovic Partizan Belgrado Jul-10 2010/2011 

William Owuso Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Ricardo Baptista Olhanense Jul-10 2010/2011 

Sinema Pongolle Zaragoza Jul-10 2010/2011 

Nuno Reis Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Pedro Silva Portimonense Jul-10 2010/2011 

Bruno Pereirinha Kavala Jul-10/Dez-10 2010/2011 

Adrien Silva Académica Jul-10/Dez-10 2010/2011 

Edson Sitoe (Mexer) Olhanense Jul-10 2010/2011 

Renato Neto Cercle Brugges Jul-10 2010/2011 

Wilson Eduardo Beira Mar Jul-09/Dez-09 2010/2011 
 

 
As equipas Sub/18 e Sub/19 para a época 2010/2011 são compostas pelos seguintes jogadores: 

 
Lista de Jogadores Sub/18 

Nome do Jogador  Posição 
Alberto Coelho Avançado 
Agostinho Cá Médio 
Altair Junior Avançado 
David Guerreiro Defesa 
João Carlos Teixeira Médio 
João Mário Eduardo Médio 
Mateus Fonseca Avançado 
Michael Pinto Defesa 
Rafael Veloso Guarda-redes 
Ricardo Esgaio Avançado 
Rodolfo Simões Defesa 
Tiago Llori Defesa 

 
 

Lista de Jogadores Sub/19 
Nome do Jogador  Posição 

Afonso Taira  Médio 
Alexis Quintulen Avançado 
João Freitas Defesa  
José Lopes Médio 
Leandro Albano Defesa  
Luís Ribeiro Guarda-redes 
Matheus Coelho Avançado 
Miguel Serôdio Defesa  
William Carvalho Médio 
Juary Soares Defesa 

 

 
Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização de espectáculos públicos – os 
jogos de futebol integrados nas competições de carácter profissional – e na sua comercialização, quer 
directa, quer através de diversos media. Associado a este núcleo essencial, são normalmente identificadas 
mais duas áreas de negócio acessórias, cujos resultados são potenciados pelos êxitos desportivos: (i) a 
oferta de produtos que veiculam a marca e a imagem da equipa e dos seus jogadores; e (ii) a exploração da 
publicidade associada aos espectáculos desportivos de futebol. 
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7.2. Competições desportivas de carácter profissional  

A equipa de futebol que é explorada pela Sporting SAD tem participado, e planeia continuar a participar, 
nas seguintes competições: 
 
Provas Nacionais 
 
• Primeira Liga4 

Prova organizada pela LPFP, onde participam, actualmente 16 equipas profissionais. Para participar nesta 
prova, cada equipa tem de preencher os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o efeito, além 
de pagar uma quota anual à LPFP. A prova joga-se em duas voltas, onde cada equipa defronta duas vezes 
as outras 15, num total de 30 jogos realizados por cada equipa. A equipa que joga em casa na primeira 
volta visita o correspondente adversário na segunda volta. Em caso de vitória no jogo, são averbados 3 
(três) pontos à equipa vencedora, valendo a derrota 0 (zero) pontos. A situação de empate no final do jogo 
atribui 1 (um) ponto a cada equipa. No final da prova, a equipa que tiver somado mais pontos é designada 
Campeã Nacional e tem automaticamente garantido o acesso à UEFA Champions League. Todas as receitas 
específicas ao jogo, que são geradas pela equipa que joga na condição de visitada, são sua propriedade.  
 
• Taça de Portugal5 

Prova organizada pela FPF, onde participam todas as equipas inscritas nos campeonatos nacionais 
(organizados pela LPFP - Primeira e Segunda Ligas e pela própria FPF - II e III Divisão), disputada num 
sistema de eliminatórias, realizando-se, com excepção das meias-finais que se realizam a "duas mãos", 
somente um jogo entre as equipas. As equipas da Primeira Liga têm acesso directo à III eliminatória da 
prova. Em caso de empate existem mecanismos de desempate que garantem que só uma equipa passe a 
eliminatória. A prova termina com a disputa da final pelas duas equipas apuradas na VII eliminatória, 
correspondente, às meias finais, sendo atribuída a Taça de Portugal ao vencedor desse jogo, o qual tem, 
automaticamente, garantido o acesso a provas europeias organizadas pela UEFA. As receitas líquidas de 
cada jogo são repartidas pelas equipas participantes e pela FPF. 
 
• Taça da Liga6 

Prova organizada pela LPFP, onde participam as 32 equipas profissionais, da Primeira e Segunda Liga. A 
prova é disputada em 5 fases (Final incluída), sendo que os 6 primeiros classificados da Primeira Liga têm 
acesso directo à 3ª Fase, a qual é disputada por 12 clubes distribuídos em 3 grupos, efectuando cada 
equipa 3 jogos. As meias-finais da prova, jogadas a "uma mão" são disputadas pelas 3 equipas que tenham 
ficado em 1º lugar de cada um dos grupos, além da 2ª classificada com melhor pontuação, estando 
previstos critérios para a definição da equipa que transitará para a fase seguinte da prova, no caso de se 
verificar igualdade pontual entre 2as classificadas. A prova termina com a disputa da final entre os dois 
clubes vencedores das meias-finais. A LPFP detém em exclusivo os direitos publicitários e comerciais da 
competição, distribuindo prémios monetários pelas equipas participantes, de acordo com a respectiva 
progressão nas várias fases da prova.  
 
• Supertaça Cândido de Oliveira 

Prova organizada pela FPF, em que se defrontam, num só jogo, o vencedor da Primeira Liga e o vencedor 
da Taça de Portugal (ou o finalista vencido, caso a mesma equipa tenha vencido as duas provas). Esta 
competição não garante acesso a nenhuma prova europeia. As receitas líquidas deste jogo são repartidas 
pelas equipas participantes e pela FPF. 
 
Provas Internacionais 
 
• UEFA Champions League (Liga dos Campeões) 

Em 2010/2011, apenas o primeiro classificado da Primeira Liga portuguesa teve acesso directo à fase de 
Grupos da UEFA Champions League, tendo o segundo classificado acedido à terceira pré-eliminatória, 

                                                      
4 A denominação da Primeira Liga dependerá do patrocinador institucional da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional; na corrente época desportiva de 2010/11, a referida prova foi denominada "Liga ZON Sagres"; 
 

5 A denominação da Taça de Portugal dependerá do patrocinador institucional da Federação Portuguesa de Futebol; 
na corrente época desportiva de 2010/11, a referida prova foi denominada "Taça de Portugal Millennium"; 
 

6 A denominação da Taça da Liga dependerá do patrocinador institucional; na corrente época desportiva de 2010/11, 
a referida prova foi denominada "Bwin Cup"; 
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prévia ao “play-off”. Contudo, na época de 2012/2013, o segundo classificado também passará a entrar 
directamente na fase de grupos, cabendo ao terceiro classificado da Primeira Liga o direito a aceder à 
terceira pré-eliminatória da prova. Para tal, foi relevante o sucesso das equipas portuguesas nas 
competições europeias em 2010/11, em contraponto aos adversários da Rússia e Ucrânia. 

O “play-off” dá acesso, em caso de vitória, à fase de grupos e, em caso de derrota, à fase de grupos da 
UEFA Europa League. A fase da prova disputada sob a forma de grupos compreende, no início, 8 grupos 
de 4 equipas cada. Os dois melhores classificados de cada grupo passam aos oitavos de final. A partir 
desse momento, cada equipa disputa dois jogos (um na condição de visitante e outro na de visitado) em 
eliminatórias sucessivas até restarem apenas dois adversários que jogarão uma final disputada num único 
jogo em campo neutro, enquanto que o 3º classificado do grupo transita para a fase final de eliminatórias 
da UEFA Europa League. 
 
• UEFA Europa League 

A UEFA Europa League, prova que substituiu a Taça UEFA, foi criada, em 26 de Julho de 2008, em 
Bordéus, França, e aprovada pelo Comité Executivo da UEFA, no dia 26 de Setembro de 2008, ocorrendo 
a primeira edição na época 2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, praticamente análogo ao da Champions 
League, com 3 pré-eliminatórias, um “play-off” e uma fase de grupos A principal diferença prende-se com 
as equipas distribuídas por 12 grupos de quatro clubes cada. Os dois melhores classificados de cada grupo 
são apurados para os 16 avos de final, onde têm a companhia dos oito terceiros colocados na fase de 
grupos na UEFA Champions League. A partir desse momento cada equipa disputa dois jogos (um na 
condição de visitante e outro na de visitado) em eliminatórias sucessivas até restarem apenas dois 
adversários, que jogarão uma final, disputada num único jogo em campo neutro. 
 

7.3. Acesso a espectáculos desportivos  

Uma fonte importante de receitas da Sporting SAD é a venda de ingressos para os espectáculos por si 
organizados, quer enquadrados em competições oficiais, quer no âmbito de competições particulares. 
Existem basicamente dois segmentos de mercado para os quais este produto se encontra vocacionado: 
 

- Particulares: este segmento de mercado pode optar pela compra de bilhetes individuais que 
permitem o acesso a um único jogo, ou bilhetes para a época inteira, onde se encontram à sua 
disposição diversos produtos que incluem apenas os jogos da Liga Nacional ou por todas as 
competições oficiais disputadas pela equipa principal da Sporting SAD. 

 
- Empresas: este segmento de mercado tem acesso a espectáculos desportivos por via de parcerias 
comerciais desenvolvidas com a Sporting SAD que podem incluir direitos anuais de assistência aos 
espectáculos desportivos, materializados sob a forma de camarotes e/ou conjuntos de lugares anuais. 

 
Tendo em conta o posicionamento histórico da equipa de futebol do Sporting nas diversas competições, 
prevê-se que a Sporting SAD possa organizar cerca de 25 espectáculos de futebol por ano, num estádio 
por si escolhido. A Sporting SAD tem o direito a arrecadar as receitas correspondentes às vendas dos 
respectivos ingressos, com excepção dos jogos referentes à Taça de Portugal, nos quais as receitas têm de 
ser repartidas com o clube adversário e com as entidades organizadoras. Os bilhetes de ingresso ao 
espectáculo são de dois tipos principais: bilhetes que apenas dão acesso a um jogo e bilhetes de época, que 
dão acesso a uma série determinada de jogos do Campeonato da Super Liga. 
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De seguida o número e tipologia de lugares oferecidos no Estádio José de Alvalade: 

TIPOLOGIA DE LUGARES 

O Estádio José de Alvalade é capacitado de cerca de 50.000 lugares. Para além dos dois pisos subterrâneos 
com cerca de 1.600 lugares de estacionamento, as bancadas caracterizam-se por: 

- Capacidade total: 50.049; 
- Bancadas A: 24.215; 
- Bancadas B: 21.970; 
- Tribunas, Camarotes e Lugares VIP: 3.610; 
- Comunicação Social: 204; 
- Deficientes Motores: 50. 

7.4. Futebol de formação 

A Sporting SAD desenvolve actividade na formação de jogadores a partir da categoria de Juniores F 
“Traquinas”, assumindo a gestão das equipas de Juniores A, B, C, D, E e F do Sporting. Com excepção 
dos escalões Juniores D, E e F, os restantes participam também num campeonato nacional próprio, sendo 
que os Juniores B e C disputam o campeonato nacional em três fases, uma regional e as outras duas 
nacionais e o Juniores A disputam em duas fases apenas, numa primeira fase a nível regional, tendo depois 
uma fase final a nível nacional. 

Esta actividade não gera receita apreciável, do ponto de vista da organização e de transmissão dos 
espectáculos organizados. No entanto, as capacidades de formação das escolas do SCP têm-se revelado 
uma fonte de excelentes jogadores, alimentando a equipa de futebol profissional e gerando receitas através 
da venda directa dos respectivos direitos desportivos. 

Acresce que o actual regulamento da FIFA referente ao Estatuto do Jogador e às Transferências, 
designado "Regulations on the Status and Transfer of Players" prevê a compensação financeira aos clubes 
formadores dos jogadores através de dois mecanismos diferentes: 

(i) Compensação de Formação: aplicável aos jogadores menores de 23 anos e que celebrem o 
primeiro contrato de trabalho com um clube diferente daquele que o formou ou que seja 
transferido entre clubes até essa idade. Os clubes formadores a partir dos 12 anos terão direito a 
ser ressarcido pelos custos incorridos na formação do jogador de acordo com um coeficiente 
estabelecido pela FIFA que difere consoante a idade em que a formação foi prestada e o país do 
clube formador; 

(ii) Mecanismo de Solidariedade: em todas as transferências onerosas de jogadores, 
independentemente da idade que tenham à data da transferência, prevê-se a retenção de 5% do 
valor da transferência para ser distribuído pelos clubes que tenham formado o jogador entre os 
12 e os 23 anos. Essa percentagem de 5% é rateada pelos clubes formadores, tendo aqueles 
clubes que formaram jogadores entre dos 12 aos 15 anos direito a uma percentagem de 5% da 
referida percentagem por cada ano de formação e aqueles clubes que formaram jogadores dos 16 
aos 23 anos direito a uma percentagem de 10% da referida percentagem por cada ano de 
formação. 

Em 18 de Fevereiro de 2002, a estrutura técnica e administrativa relacionada com os escalões de formação 
(Juniores, Juvenis e Iniciados) e com a Equipa B (extinta em Julho de 2004) passaram em definitivo para 
as instalações da Academia Sporting / Puma. Este foi, seguramente, um marco histórico de extrema 
importância para o crescimento do Sporting no âmbito do desenvolvimento das camadas jovens. 

Com efeito, na Academia Sporting / Puma é possível fazer um acompanhamento mais próximo dos 
jovens jogadores. Mais do que a capacidade técnica e física do jogador, importa conhecer e desenvolver o 
seu carácter, as suas necessidades e motivações, bem como o seu desempenho escolar. 

No final do exercício em análise estão em funcionamento 28 Escolas Academia Sporting (EAS), 
distribuídas por todo o país, totalizando 5.100 jovens jogadores entre os 5 e os 15 anos de idade. A par da 
expansão e da fidelização de jovens ao Sporting, o alargamento da base de recrutamento é um dos maiores 
objectivos deste projecto. 

Em ambos os objectivos os resultados excederam as expectativas, relevando-se o facto de já terem sido 
recrutados para as equipas de competição 59 jovens oriundos das EAS. Adicionalmente, a receita gerada 
por este projecto já atingiu, na época 2010/2011 (até 31 de Março) os 206 mil euros. Releva-se ainda que 
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tem havido uma enorme procura por parte de interessados em se associarem ao Sporting neste projecto 
pelo que se prevê um crescimento acentuado com a abertura de mais sete escolas no exercício em curso. 

Importa realçar, que apesar da crise económica e financeira que se faz sentir e de um Inverno bastante 
chuvoso, o projecto conseguiu atingir os objectivos propostos para o exercício em causa.  

7.5. Patrocínios e publicidade 

Outras receitas associadas aos espectáculos e à equipa de futebol provêm dos patrocínios exibidos nos 
equipamentos utilizados pelas equipas. 

- Camisolas dos jogadores da equipa (patrocinadores oficiais); 
- Marca dos equipamentos dos jogadores (patrocinador técnico); 
- Publicidade Estática fixa e amovível ao nível do relvado do Estádio. 

Os patrocinadores das camisolas nas épocas 2009/2010 e 2010/2011 foram a Portugal Telecom, a Unicer 
e a Puma. 

As receitas relacionadas com os patrocínios e publicidade nos últimos três exercícios e até 31 de Março de 
2011 foram as seguintes: 
 

  
(valores em milhares de euros) 

  
30-Jun-08 30-Jun-09 30-Jun-10 31-Mar-11 

Publicidade e Patrocínios 6.276 6.091 5.932 5.821 
 

7.6. Direitos de transmissão televisiva  

Outra importante fonte de proveitos da Sporting SAD é a cedência dos direitos de transmissão televisiva 
de espectáculos desportivos. 

Por contrato celebrado aos 4 de Janeiro de 2006, os direitos de transmissão televisiva, bem como os 
direitos à exploração comercial da publicidade estática dos jogos da equipa principal da Sporting SAD, na 
condição de visitada, foram cedidos, em exclusividade, à Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media 
S.A, até ao final e época 2012/2013.  

Em Julho de 2010, por força da evolução do mercado de transmissões televisivas e de processos de 
reorganização societária do Grupo Sporting e do Grupo Controlinveste, as partes acordaram em novos 
termos e condições para a celebração de um novo contrato com objecto semelhante ao supra identificado e 
com extensão do seu período de vigência. 

Assim, por efeito do contrato celebrado em Julho de 2010 foi acordado ceder à PPTV – Publicidade de 
Portugal e Televisão, SA (Grupo Controlinveste), em regime de exclusividade, os referidos direitos de 
transmissão televisiva e publicidade estática referentes às épocas desportivas até 2017/2018, inclusive, 
tendo ainda sido renegociadas as contrapartidas financeiras a pagar pela PPTV.  

A totalidade dos proveitos decorrentes do contrato celebrado com a PPTV pertencem à Sporting SAD. 

As receitas relacionadas com os direitos de transmissão televisiva nos últimos três exercícios e até 31 de 
Março de 2011 foram as seguintes: 

  
(valores em milhares de euros) 

  
30-Jun-08 30-Jun-09 30-Jun-10 31-Mar-11 

Direitos Televisivos 11.273 10.775 9.274 8.634 
 

Finalmente e numa outra vertente negocial, a Sporting SAD e o Sporting celebraram com a PPTV, em 2 
de Julho de 2010, um acordo de princípio que visava regular a respectiva colaboração na criação e 
exploração de um canal de televisão para emissão de conteúdos ligados ao universo desportivo do 
Sporting Clube de Portugal (“Canal Sporting”). 

Esta colaboração seria consubstanciada na constituição de uma sociedade comum, participada 
maioritariamente por entidades do Grupo Sporting, que seria proprietária do Canal Sporting. O acordo em 
causa previa a realização de um estudo de viabilidade económico financeira, que foi realizado, não tendo 
sido aprovado pelo Conselho de Administração da Sporting SAD e pelo Conselho Directivo do SCP a 
decisão de implementação deste projecto nos moldes previstos. 
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7.7. Estabelecimentos principais e património imobiliário  

A Sporting SAD utiliza as instalações do Estádio José Alvalade – complexo desportivo de última geração - 
para a organização de espectáculos desportivos. O Estádio é propriedade do Sporting que cedeu o direito 
de superfície à Sporting Património e Marketing, S.A. (“SPM”). 

No âmbito do processo de construção do complexo Alvalade XXI, o Grupo Sporting recorreu a uma 
estrutura de Project Finance para financiar a construção do empreendimento. 

Numa 1ª fase (período de construção) a Sporting SAD cedeu os direitos de transmissão televisiva até 
2007/2008, o que permitiu um aporte de capitais próprios vitais para o projecto, obrigando-se a SPM a 
reembolsar a Sporting SAD pelo capital cedido, através do encaixe de receitas provenientes da venda de 
camarotes e business seats a empresas. 

Numa 2ª fase (período de exploração) a Sporting SAD celebrou com a SPM um contrato de cessão de 
exploração do Estádio José Alvalade donde decorre o pagamento de uma renda anual de 5 milhões de 
euros pela utilização das instalações, tendo sido dado de garantia as receitas de bilheteira e de quotização. 
De referir no entanto que a Sporting SAD beneficiou de um período de carência do pagamento da renda 
até ao final da época desportiva de 2006/2007. 

Para além do Estádio José Alvalade, é de realçar a inauguração em Junho de 2002 da Academia Sporting / 
Puma, que é o pólo de trabalho de todo o futebol do Sporting. A Academia Sporting / Puma está ao 
serviço da preparação e dos estágios da equipa profissional e de todos os escalões de formação a partir dos 
13 anos de idade, podendo aí trabalhar diariamente seis equipas, num total de 240 atletas. A Academia 
Sporting / Puma é um pilar estratégico do Sporting. Proporciona excelentes condições de trabalho aos 
profissionais, além de ser fundamental para o desenvolvimento da conhecida escola de futebol do Clube e 
para a formação de talentos, muitos dos quais residem nas instalações, sendo actualmente também uma 
fonte de receitas adicional através da sua exploração e cedência de utilização a terceiros. 

Pela utilização das instalações da Academia Sporting / Puma, a Sporting SAD pagou ao Sporting, em cada 
um dos três últimos exercícios, uma renda anual de € 1.020.000.  

No âmbito da reestruturação financeira em curso com os bancos financiadores do Project Finance foi 
celebrado entre o SCP e a Sporting SAD um contrato de trespasse da unidade de negócio Academia 
Sporting/Puma, que implicará um investimento global para a Sociedade no montante de € 23.663.339,17. 

Por efeito do trespasse a Sporting SAD adquiriu a integralidade da referida unidade de negócio, com todos 
os seus pertences, nomeadamente equipamentos, móveis, utensílios e objectos próprios e necessários à 
normal prossecução da correspondente actividade, bem como os trabalhadores e o passivo inerente ao 
contrato de leasing imobiliário celebrado com o Banco Comercial Português, S.A..  
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CAPÍTULO 8 – ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

8.1. Estrutura do Grupo  

8.1.1. Descrição sucinta do grupo e da posição da Emitente no seio do mesmo 

A Sporting SAD insere-se num Grupo empresarial sendo que os seus accionistas principais são a Sporting 
SGPS e o SCP. 

No âmbito do plano de reestruturação financeira do Grupo Sporting, concretamente dos contratos 
celebrados com a Banca em Dezembro de 2008, está em curso um processo de simplificação e 
racionalização do Grupo SCP. 

 
 

Sporting Clube de Portugal 

O SCP foi fundado em 1906 tendo comemorado em 2006 o seu centenário. É um dos três maiores clubes 
de futebol a nível nacional e conta no seu palmarés com diversas vitórias no Campeonato, Taça de 
Portugal e Supertaça. A nível internacional de realçar, na época 2007/2008, a presença nos quartos de final 
da Taça UEFA e na fase de grupos da Liga dos Campeões. 

Sporting SGPS  

É a holding maioritariamente detida pelo SCP; actualmente é uma sociedade instrumental que tem no seu 
activo essencialmente a participação social no capital da Sporting SAD. 

Sporting SAD 

Sociedade anónima desportiva que congrega todas as actividades inerentes à gestão desportiva das equipas 
de futebol profissional e dos escalões de formação, designadamente contratações e gestão das equipas e 
participação em campeonatos. 

Sporting Comércio e Serviços 

No âmbito do processo de reestruturação, esta sociedade descontinuou a sua actividade tradicional de pivot 
comercial do Grupo Sporting e passou a funcionar como empresa veículo nas relações de financiamento 
com a Banca. A SCS é também detentora dos direitos televisivos e dos direitos acessórios relativos às 
épocas desportivas de 2008/2009 a 2018/2019 e dos créditos do contrato celebrado com a TBZ 

Em 30 do Novembro de 2010 a Sporting SAD adquiriu ao SCP e à Sporting SGPS a totalidade da 
participação social detidas por estes no capital da SCS. 

Está a decorrer o processo de fusão por incorporação da sociedade SCS na Sporting SAD, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97º do Código das Sociedades Comerciais, 
mediante a transferência global do património da “Sociedade Incorporada” para a “Sociedade 
Incorporante”, com a consequente extinção da “Sociedade Incorporada”.O projecto de fusão foi 
apresentado a registo no dia 25 de Maio de 2011, prevendo-se que a fusão possa estar concluída até 30 de 
Junho de 2011. 
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Sporting Multimédia 

O âmbito de actividade inclui a gestão, produção e exploração, através de plataformas multimédia, de 
todos os conteúdos associados ao Universo Sporting. Engloba todas as transacções e prestação de serviços 
à distância, através dos denominados canais on-line. 

Sporting Património e Marketing, S.A. (anteriormente designada por Novo Estádio José Alvalade) 
(SPM) 

Tem por objecto social a promoção, construção, gestão e exploração do Estádio José Alvalade, incluindo 
todas as actividades relacionadas com a gestão e administração do interior e exterior do Estádio e dos seus 
equipamentos, do edifício de apoio administrativo, do complexo desportivo e das zonas comerciais e de 
lazer integradas no novo Estádio, a actividade comercial em geral e marketing, a exploração comercial de 
marcas e direitos de imagem, por quaisquer meios ou suportes, a organização de eventos de todo o tipo, 
nomeadamente culturais, desportivos e musicais e bem assim a prestação de serviços e todos os actos que, 
directa ou indirectamente, sejam convenientes à prossecução das actividades compreendidas no objecto 
social. 

A Sporting Património e Marketing, SA é responsável, desde Dezembro de 2008, pela exploração das 
marcas Sporting, merchandising e gestão de espaços comerciais Sporting, no seguimento da rescisão do 
contrato com o mesmo objecto existente entre o SCP, a Sporting SAD e a TBZ. 

Sporting Seguros 

O âmbito de actividade desta sociedade inclui a mediação de seguros.  

8.2. Estrutura Organizacional 

O organigrama funcional dos orgãos da Sporting SAD é actualmente o seguinte: 
 

 
A Assessoria Administrativa, Financeira e Comercial é assegurada por uma sociedade prestadora de 
serviços do Grupo, a Sporting Património e Marketing, SA, com reporte ao Conselho de Administração, 
incluindo as áreas de gestão de tesouraria, contabilidade, organização, recursos humanos e meios, 
planeamento e controlo de gestão, marketing, vendas, gestão de eventos, interface com as sociedades do 
Grupo Sporting, apoio administrativo e serviços externos. 

A Assessoria de Comunicação e Relações Públicas é assegurada pela Direcção-Geral de Comunicação do 
SCP. 

A Assessoria Jurídica funciona como órgão de apoio ao Conselho de Administração, sendo responsável 
pelo acompanhamento de negociações e contratações, de situações em contencioso, pelo enquadramento 
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legal do Futebol e pelo relacionamento com organismos nacionais e internacionais que superintendem o 
futebol. 
 

8.3. Dependência para com as Entidades do Grupo 

O SCP detém, directa e indirectamente através da Sporting SGPS, a maioria do capital social da Sporting 
SAD. 

Para além da relação de capital, a Sporting SAD realiza operações significativas com as várias entidades 
relacionadas que integram o Grupo Sporting, sendo de realçar o acordo celebrado com o SCP para a 
transferência para a Sporting SAD de 75% das receitas provenientes da quotização dos sócios.  

A Sporting SAD aufere royalties sobre as vendas de equipamentos desportivos com a marca Sporting, 
realizadas pela Puma, no valor de € 105.292,94 na época 2009/2010 e de € 109.294,93 na época 
2010/2011 (valor referente a 31 de Março de 2011).  

A SPM assumiu, a partir de 9 de Dezembro de 2008, a exploração das marcas registadas Sporting e da 
imagem Sporting para os produtos licenciados a produzir, distribuir e comercializar pela SPM, bem como 
a gestão e exploração de todas as áreas comerciais Sporting (designadamente, Loja Verde, Loja do Museu 
Sporting e demais pontos de venda no interior do Estádio). Como contrapartida a SPM garante à Sporting 
SAD, até 2013/2014, o pagamento de um valor mínimo anual de € 1.000.000 (um milhão de euros).  

Está a decorrer o processo de fusão por incorporação da SCS na Sporting SAD, nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97º do Código das Sociedades Comerciais, mediante a 
transferência global do património da “Sociedade Incorporada” para a “Sociedade Incorporante”, com a 
consequente extinção da “Sociedade Incorporada”.O projecto de fusão foi apresentado a registo no dia 25 
de Maio de 2011, prevendo-se que a fusão possa estar concluída até 30 de Junho de 2011.  

No âmbito do processo de financiamento (Project Finance) para a construção do Complexo Alvalade XXI, a 
Sporting SAD celebrou um contrato de cessão de utilização do novo Estádio José Alvalade donde 
decorreu o pagamento à SPM, na época desportiva 2009/2010, de uma renda de 5 milhões de euros pela 
utilização das instalações, bem como no âmbito dos contratos inseridos no plano de reestruturação de 
2005 supra referido foi devido pela Sporting SAD à SPM, pelos serviços adminsitrativo-financeiros 
assegurados pela SPM, um fee de gestão de € 605.000 na época desportiva de 2009/2010. Na época 
2010/2011  o pagamento da renda e do fee acima referidos não sofreram alterações. 

Pela utilização das instalações da Academia Sporting / Puma, a Sporting SAD pagou ao Sporting, em cada 
um dos três últimos exercícios, uma renda anual de € 1.020.000.  

No âmbito da reestruturação financeira em curso com os bancos financiadores do Project Finance foi 
celebrado entre o SCP e a Sporting SAD um contrato de trespasse da unidade de negócio Academia 
Sporting/Puma, que implicará um investimento global para a Sociedade no montante de € 23.663.339,17. 

Por efeito do trespasse a Sporting SAD adquiriu a integralidade da referida unidade de negócio, com todos 
os seus pertences, nomeadamente equipamentos, móveis, utensílios e objectos próprios e necessários à 
normal prossecução da correspondente actividade, bem como os trabalhadores e o passivo inerente ao 
contrato de leasing imobiliário celebrado com o Banco Comercial Português, S.A.. 

As contas em 30 de Junho de 2010 reflectem valores a receber destas entidades de 68.014 milhares de 
euros e valores a pagar a estas entidades de 21.000 euros, do que resulta uma exposição líquida de 47.014 
milhares de euros (65.447 milhares de euros em 30 de Junho de 2009) que tem vindo a ser reduzida no 
âmbito da reestruturação do Grupo Sporting. 

O Conselho de Administração da Sporting SAD tem a intenção de, após a conclusão das operações de 
reestruturação financeira do Grupo Sporting, proceder à contratualização da dívida existente das 
sociedades do Grupo para com a Sporting SAD, acordando prazos e taxas de juro de mercado para o seu 
reembolso, por forma a garantir a inexistência do risco de perda do valor do respectivo activo. A Sporting 
SAD considera que, à data de 31 de Março de 2011, não existia risco de imparidade do referido activo. 

Actualmente não existe qualquer outra dependência relativamente a patentes e licenças, contratos de 
concessão ou outros tipos de contratos que tenham uma importância significativa na actividade ou 
rentabilidade da Emitente. 
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CAPÍTULO 9 – INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

9.1. Alterações Significativas  

Não houve alterações significativas adversas nas perspectivas da Emitente desde a data dos seus últimos 
mapas financeiros auditados publicados. 

9.2. Tendências, Incertezas, Pedidos, Compromissos ou Ocorrências susceptíveis de afectar 
significativamente as Perspectivas da Emitente  

Apesar dos resultados negativos verificados nos 2 últimos exercícios (13.349 e 26.461 milhares de euros, 
respectivamente), a reestruturação financeira encetada e a forma como foi preparada a época 2010/2011, 
nomeadamente na decisão de tentar assegurar montantes relevantes provenientes de transacções de passes 
de jogadores, evidenciam o objectivo presente de adopção das medidas necessárias para garantir a inversão 
destes resultados e possibilitar um futuro financeiramente sustentável para a Sociedade. 

As orientações estratégicas que norteiam a actuação da presente Administração, levam em consideração 
que: 

- O sucesso desportivo tem uma influência decisiva no valor das receitas; 
- O aumento de receitas pressupõe uma política comercial agressiva, um reforço da 

internacionalização da Academia e uma participação relevante da rubrica Proveitos com 
transacções de passes de jogadores nos “Proveitos Operacionais”; 

- Assegurar um nível de competitividade da equipa compatível com o sucesso desportivo pretendido, 
implica no incremento de uma política de complementaridade de jogadores oriundos da formação, 
com outros jogadores de reconhecido valor. 

 
O esforço financeiro que tem sido proporcionado tendo em vista um acréscimo de competitividade está 
reflectido nos valores brutos do Activo Incorpóreo – Valor do Plantel nos últimos 3 exercícios e até 31 de 
Março de 2011 foram as seguintes: 
 

  
(valores em milhares de euros) 

  
30-Jun-08 30-Jun-09 30-Jun-10 31-Mar-11 

Valor do Plantel 38.223 46.782 72.120 63.472 

Em termos de acréscimo de receitas, é de reiterar a estratégia de internacionalização da Academia e a 
renegociação do contrato de transmissões televisivas. 

Por outro lado, as cedências definitivas ocorridas após 30 de Junho de 2010, deverão resultar, no exercício 
de 2010/2011, numa melhoria de resultados de cerca de 22 milhões de euros, demonstrando a influência 
fundamental da rubrica “transacção de passes de jogadores”. 

Finalmente, há ainda a referir o facto de, apesar dos resultados negativos de 26,4 milhões de euros 
registados no exercício de 2009/2010, o Passivo Financeiro aumentou apenas cerca de 5 milhões de euros, 
com utilização de financiamentos acordados no âmbito do projecto de Reestruturação Financeira. 

A implementação das medidas previstas no Plano de Reestruturação Financeira permitirá à Sporting SAD, 
por um lado, elevar os seus Capitais Próprios, deixando de estar abrangida pela previsão do art. 35º do 
Código das Sociedades Comerciais, e, por outro lado, dotar a Sociedade dos meios necessários à gestão da 
sua actividade. 

No que respeita às tendências recentes mais significativas observadas entre o final do último exercício e a 
data do Prospecto remete-se para a informação financeira relativa aos primeiro semestre e terceiro 
trimestre de 2010/2011 elaborada de acordo com os IFRS, sendo que a informação completa poderá ser 
consultada nos documentos de prestação de contas que constam do sítio na internet da Sporting SAD 
(www.sporting.pt) e da CMVM (www.cmvm.pt), e para a informação apresentada em seguida. 

Além do atrás referido, a Sporting SAD não prevê que qualquer tendência, incerteza, pedido, 
compromisso ou ocorrência venha a afectar significativamente a sua situação económico-financeira no 
exercício em curso, com termo em 30 de Junho de 2011. 
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CAPÍTULO 10 – PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS  
 
Este Prospecto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros. 
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CAPÍTULO 11 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIRECÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO 

11.1. Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A Sporting SAD adoptou o modelo dualista como modelo estruturante dos seus órgãos sociais, cabendo, 
assim, a gestão e administração da Sociedade a um Conselho de Administração e a supervisão e 
fiscalização da actividade a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas.O modelo adoptado foi 
considerado pelos accionistas como aquele que melhor se adequa ao tipo de actividade da Sociedade e à 
dimensão da empresa para além de garantir a transparência, a separação de funções e uma eficaz 
fiscalização, o que se entende essencial e necessário ao bom e regular funcionamento da Sociedade. 

11.1.1. Composição do Órgão de Administração 

No dia 28 de Março de 2011, na sequência de renúncia de José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 
ao cargo de Presidente, o Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís Filipe Fernandes 
David Godinho Lopes, designando-o para o referido cargo, tendo este entrado de imediato em funções. 
Em 29 de Março de 2011 na sequência de renúncia de João Frederico Lino de Castro ao cargo de vogal do 
Conselho de Administração procedeu à cooptação de Luís José Vieira Duque, designando para o referido 
cargo. A referida cooptação foi ratificada em Assembleia Geral de 18 de Março de 2011. 
No dia 26 de Abril de 2011 Francisco Manuel Caro de Sousa Louro apresentou renúncia ao cargo de 
Administrador da Sporting SAD. 

O Conselho de Administração da Sporting SAD é composto actualmente pelos seguintes membros para o 
mandato 2010/2014: 

Conselho de Administração Função 
Data da 1ª 
designação 

Data do termo 
do mandato 

Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes (*) Presidente 28/03/2011 30/06/2014 
Luís José Vieira Duque (*) Vogal 29/03/2011 30/06/2014 
José Filipe Nobre Guedes  Vogal 20/11/2009 30/06/2014 

(*) O Eng. Luis Filipe Fernandes David Godinho Lopes e o Dr. Luís José Vieira Duque foram co-optados em reunião 
do Conselho de Administração da Sporting SAD realizadas, respectivamente, em 28 e 29 de Março de 2011 para os 
cargos de Presidente e Vogal, assumindo de imediato funções executivas. Estas nomeações foram ratificadas na 
Assembleia Geral da Sociedade realizada em 18 de Maio de 2011, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do 
art.º 393º do CSC. 

É de referir ainda que por deliberação da Assembleia Geral realizada em 18 de Maio de 2011 o Conselho 
de Administração da Sociedade passou a ser composto por três membros. 

O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração é o seguinte: 
Estádio José de Alvalade 
Rua Professor Fernando da Fonseca 
1600-616 Lisboa 
 
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração são os que em seguida se 
apresentam:  
 
Presidente: Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes 
 Licenciado em Engenharia Civil na especialidade Estruturas pelo Instituto Superior Técnico (Lisboa) em 
Fevereiro de 1975, conclui em 1997 uma especialização em Macroeconomia na Universidade Católica. Na 
sua carreira profissional destacam-se os seguintes cargos:  entre Novembro de 1974 e Novembro de 1975 
trabalhou na Inspecção Geral do Ministério de Trabalho; entre Novembro de 1975 e Maio de 1976 
integrou o Gabinete do Secretario de Estado da Habitação, na pendência do VI Governo Provisório; entre 
Maio de 1976 e Julho de 1977 Engenheiro Projectista na Direcção Geral de Portos; entre Julho de 1977 e 
Agosto de 1983 trabalhou na Engil Sociedade de Construções tendo sido Director de Obra, Director da 
Delegação na Venezuela com a totalidade da operação local entre Junho de 1978 e Dezembro de 1980, 
Director de Aprovisionamentos e Director Geral Técnico Comercial; entre Agosto de 1983 e Dezembro 
de 1997 accionista da Soconstroi Sociedade de Construcoes e da Assiconstroi Empresa que resulta da 
Fusão com o Grupo A Silva e Silva onde era timber accionista desde a fusão em 1995; entre Dezembro de 
1997 e Dezembro de 1999 member da Comissão Executiva da Somague SGPS, Presidente da Somague 
Internacional e da Somague Ambiente; entre Dezembro de 1998 e 19 de Março de 2001 foi Vice-
presidente do Sporting Clube de Portugal, tendo permanecido em funções no Clube até Agosto de 2003. 



 94

É igualmente Presidente da Associação de Ajuda a Famílias de TCE " Novamente" e accionista , desde 
Agosto de 2003 e até a actualidade das seguintes empresas detendo as seguintes partivcipações sociais: 
33% do capital da UPs do Fundo Imobiliário Fúndor Proprietário do Estoril Sol e Hotel, 33% da 
Imobiliária Cesarius, 50% da Restauração Casavostra, 100% da Imobiliária Imomerito. 
Desde final de Marco de 2011 é Presidente do Sporting Clube de Portugal e da Sporting SGPS, SA. 
 
Vogal: Luís José Vieira Duque 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa em 1981. 
Na sua carreira profissional destacam-se os seguintes cargos: em 1982 foi Adjunto do Secretário Estado da 
Justiça no VIII Governo; entre 1983 e 1989 foi Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Engº Nuno Abecasis; entre 1990 e 1993 foi administrador da PI – Grupo IPG; entre 1994 e 1997 foi 
administrador da Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno; entre 1997 e 1999 foi 
administrador da PLAM – Grupo Cintra; entre 1999 e 2001 foi Presidente da Sporting Clube de Portugal - 
Futebol, SAD; entre 2001 e 2003 foi deputado à Assembleia República na IX Legislatura; desde 2003 e até 
à presente data é Vereador da Câmara Municipal de Sintra. 
 
Vogal: José Filipe Nobre Guedes 
Licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico (Lisboa ) em Julho de 1969, iniciou a 
sua carreira profissional na CUF ( Barreiro) na Direcção de Produtos Químicos e Metais (de 1969 a 1975). 
De 1975 a 1982, no Brasil, foi Director Técnico da Companhia Atlântica Boavista de Seguros (Grupo 
Bradesco). Desempenhou as funções de Administrador Delegado da Cerexport de 1992 a 1995, e as de 
Administrador Delegado da Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre de 1990 a 1995. Foi Presidente da 
Associação Portuguesa de Cerâmica de 1993 a 1996 e Presidente e Administrador Delegado da Ceramic 
SA e da Apolo Cerâmicas SA de 1996 a 2004. Em 2005 e 2006 foi Administrador da Win Wind Ibérica 
SA, e é Administrador não Executivo da Aleluia Cerâmica SA desde 2008. Entre 2006 e 2009 exerceu os 
seguintes cargos no Grupo Sporting: foi vogal do Conselho Directivo do SCP e Administrador da 
Sporting Património e Marketing e Sporting Comércio e Serviços. Actualmente é Vice Presidente do 
Conselho Directivo do SCP exercendo ainda o cargo de Administrador da Sporting Património e 
Marketing e Sporting Comércio e Serviços. Em Novembro de 2009 foi cooptado para o Conselho de 
Administração da Sporting, SAD. 
 
Os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras 
sociedades, como se especifica em seguida:  
 
Presidente: Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes 

Grupo Sporting  
Presidente do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal 
Presidente do Conselho de Administração da Sporting SGPS, SA 
 

Fora do Grupo Sporting 
Sócio gerente da Cesarius Actividades Imobiliárias e Turísticas, Lda. 
Vogal do Conselho de Administração da Supergolf Amoreiras Academia de Golfe, S.A. 
Sócio gerente da Imomerito Sociedade Imobiliária, Lda. 
Sócio gerente da Casa Vostra – Restauraçao e Franchising Lda. 
Administrador da Solitaire Empreendimentos Hoteleiros, S.A. 
 
Vogal: Luís José Vieira Duque 

Fora do Grupo Sporting 
Advogado na Sociedade de Advogados Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha e Associados  
Vereador da Câmara Municipal de Sintra. 
 
Vogal: José Filipe Nobre Guedes 

Grupo Sporting  
Vice-Presidente do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal 
Sporting, SGPS, SA - Administrador 
Sporting Comércio e Serviços, SA – Administrador 
Sporting Património e Marketing, SA – Administrador 
Construz Promoção Imobiliária, SA - Administrador 
Verdiblanc I, SA - Administrador 
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Verdiblanc II, SA - Administrador 
Verdiblanc III, SA - Administrador 
Verdiblanc IV, SA - Administrador 
SCP Soc. Construção Planeamento, SA - Administrador 
Soc. Promoção Imobiliária Lote Dourado, SA - Administrador 
Soc. Promoção Imobiliária Quinta de Alvalade, SA - Administrador 
Soc. Promoção Imobiliária Quinta das Raposeiras, SA - Administrador 

Fora do Grupo Sporting 
Aleluia Cerâmica SA – Administrador Não Executivo 
 
 
Os artigos 15º a 18º dos Estatutos do emitente regulam a composição, a designação, as competências e o 
modo de funcionamento do respectivo Conselho de Administração. 
 
Assim, nos termos do artigo 15º (Composição): 
 
“1. A Administração da Sociedade será exercida por um Conselho de Administração composto por três a seis membros, 
considerando-se aplicável o número de cinco se a Assembleia Geral, em deliberação autónoma, não fixar outro. 
 
2. Os membros do Conselho de Administração têm um mandato de quatro anos, renovável por uma ou mais vezes, e salvo o 
disposto no número seguinte, são eleitos em Assembleia Geral. 
 
3. Um dos membros do Conselho de Administração será designado pelas acções da categoria A mediante simples 
comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo a designação ser revogada pela mesma forma e só havendo 
lugar a eleição se a designação não for feita. 
 
4. O membro do Conselho de Administração designado nos termos do número anterior tem direito a veto nas deliberações 
sobre as matérias referidas no artigo 14º, nºs 2 e 3, que caibam na competência do Conselho. 
 
5. Havendo alargamento do número de membros do Conselho de Administração no decurso do mandato ou substituição que 
não seja total, os eleitos ou designados completarão o mandato em curso. 
 
6. A Assembleia Geral designará o Presidente e poderá designar um ou dois vice-presidentes do Conselho de Administração; 
se não efectuar a designação, será esta feita, quanto ao Presidente, e poderá sê-lo, quanto aos vice-presidentes, pelo próprio 
Conselho de Administração. 
 
7. A responsabilidade de cada Administrador deverá ser caucionada por alguma das formas permitidas por lei, na 
importância de duzentos e cinquenta mil euros, se valor superior não for fixado pela Assembleia Geral, mantendo-se a caução 
em todos os casos de renovação do mandato; a caução poderá ser alterada ou substituída por deliberação da Assembleia Geral 
nos termos previstos na lei. 
 
8. O Conselho de Administração deverá proceder à substituição de qualquer administrador que, sem justificação aceite pelo 
Conselho, não compareça ou se faça representar, no decorrer de um mesmo exercício, em seis reuniões seguidas ou dez 
interpoladas.” 
 
O Conselho de Administração é o órgão de gestão da Sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os 
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de exercício de poderes de gestão, o qual 
poderá delegar numa Comissão Executiva a gestão corrente da Sociedade desde que, para o efeito, 
estabeleça a respectiva composição e forma de funcionamento, ou poderá delegar parte dos seus poderes 
em administrador-delegado (Artigo 16º dos Estatutos). 
 
A Sociedade passou a ter, a partir de 12 de Julho de 2006, uma Comissão Executiva com competência em 
matéria de gestão, a qual foi extinta em 31 de Janeiro de 2010. 
 
Nos termos do artigo 18º dos Estatutos da Sporting SAD: 
 

“1. O Conselho de Administração reúne sempre que for convocado, verbalmente ou  por escrito, pelo seu Presidente ou por 
dois vogais, quando e onde o interesse social o exigir, e pelo menos uma vez por mês.  
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2. O Conselho de Administração só pode validamente deliberar desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus 
membros, podendo qualquer Administrador impedido de comparecer à reunião fazer-se representar pelo outro Administrador, 
ou votar por correspondência. 

3. Os votos por correspondência serão manifestados e os poderes de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro 
meio de comunicação escrita dirigida ao Presidente. 

4. As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria dos votos dos Administradores presentes ou 
representados e dos que votem por correspondência, tendo o Presidente ou quem o substitua voto de qualidade.” 

 
Nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 30º do Decreto-Lei nº 67/97, de 3 de Abril (Regime jurídico das 
sociedades anónimas desportivas), as acções do clube fundador de uma sociedade anónima desportiva que 
resulte da personalização jurídica de uma equipa que participe em competições desportivas profissionais, 
conferem sempre, e entre outros, o poder de designar pelo menos um dos membros do órgão de 
administração, o qual disporá de direito de veto das deliberações de tal órgão que tenham por objecto a 
fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, alteração dos seus estatutos, aumento e redução 
do capital social e mudança da localização da sede. 
 
Considera-se que não existem quadros superiores relevantes para efeitos da informação no presente 
capítulo.  

11.1.2. Composição dos Órgãos de Fiscalização 

De acordo com os artigos 20º e 20º-A dos Estatutos, a fiscalização dos negócios sociais cabe ao Conselho 
Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas. 

O Conselho Fiscal é composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos pela Assembleia Geral 
por períodos de quatro anos e reelegíveis nos termos da lei. A Assembleia Geral designará ainda e por 
igual período de quatro anos, Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, a 
quem competirá, nos termos legais, fiscalizar a Sociedade, mediante o exame das contas. 

O Conselho Fiscal da Sporting SAD, eleito pela Assembleia Geral de Accionistas de 18 de Maio de 2011, é 
composto pelos seguintes membros: 
 

Conselho Fiscal Função 
Data da 1ª 
designação 

Data do termo 
do mandato 

João Manuel de Mello Franco Presidente 18/05/2011 30/06/2014 
José Maria Espírito Santo Ricciardi Vogal 03/08/2009 30/06/2014 
Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André Vogal 18/05/2011 30/06/2014 
Jorge Salema Garção José de Melo (Suplente) 18/05/2011 30/06/2014 

 
O endereço de contacto de todos os membros do Conselho Fiscal é o seguinte: 
Estádio José de Alvalade 
Rua Professor Fernando da Fonseca 
1600-616 Lisboa 
 
O cargo de revisor oficial de contas da Sociedade é desempenhado pela sociedade de revisores oficiais de 
contas KPMG & Associados, SROC, S.A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 
189 e registada na CMVM sob o n.º 9093, representada por Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC nº 
1081), eleita em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010. 
 
Não existem relações de parentesco entre os membros do Conselho de Administração nem entre o 
Revisor Oficial de Contas e os membros do Conselho de Administração. 
 
Não se verifica a existência de potenciais conflitos de interesses entre as obrigações de qualquer uma das 
pessoas que integram os órgãos de administração e de fiscalização para com a Emitente ou para com 
qualquer uma das suas filiais e os seus interesses privados ou obrigações. 
 
Não existem quaisquer interesses dos membros dos órgãos de Administração ou de fiscalização em 
transacções extraordinárias efectuadas pela Sporting SAD, nem empréstimos em curso concedidos ou 
garantias prestadas a seu favor no decurso do último exercício.  
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11.2. Remunerações e outros benefícios 

As remunerações dos membros do Conselho de Administração e dos restantes órgãos sociais são fixadas 
por uma Comissão de Accionistas, composta por accionistas eleitos em Assembleia Geral e constituída 
nos termos do artigo 19º dos Estatutos. 

A remuneração dos administradores executivos está estruturada de forma a permitir um alinhamento entre 
os interesses destes e os da Sociedade, sendo constituída por uma componente fixa e outra variável, 
dependendo esta da avaliação que a Comissão de Accionistas venha a fazer sobre a performance dos 
administradores executivos face a critérios que para o efeito tenha previamente estabelecido.  

É tido em consideração, para efeitos de determinação da componente remuneratória variável, o 
alinhamento dos interesses dos membros executivos com os interesses da Sociedade e avaliado o 
respectivo desempenho individual e colectivo. Nesta avaliação de desempenho são tomados em 
consideração não só os resultados desportivos e/ou financeiros, como ainda se encontram acautelados 
alguns dos factores críticos para o sucesso sustentado da actividade como, por exemplo, o da 
sustentabilidade e equilíbrio económico-financeiro, o alinhamento e implementação do modelo estratégico 
adoptado pela Sociedade numa perspectiva de desenvolvimento de negócio a médio e longo prazo. 

Os membros não executivos do Conselho de Administração não são remunerados. 

Não estão actualmente previstos quaisquer planos de remuneração variáveis que consistam na atribuição 
de acções, de opções de acções ou outro sistema de incentivos com acções, nem participação nos lucros.  

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada dos administradores, nem 
acordos entre a Sociedade e os membros do conselho de administração e dirigentes, que prevejam 
indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na 
sequência de uma mudança de controlo da sociedade. 

Importa ainda referir que os contratos que vinculam os membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização ao Emitente não prevêem quaisquer benefícios no respectivo termo. 

No exercício de 2009/2010 foram pagas as seguintes remunerações a órgãos sociais: 
 
Conselho de Administração: 
 
 Rita Corrêa Figueira 127.173 Euros 
 José Eduardo Fragoso Tavares Bettencourt 219.000 Euros 

O Administrador Executivo Dr. Pedro Mil-Homens não foi remunerado pois, por deliberação do 
Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, foi aprovado não atribuir 
remuneração fixa ao Administrador Executivo Dr. Pedro Mil-Homens e manter em vigor o contrato de 
prestação de serviços com a sociedade Pedro Mil-Homens - Consultores em Ciências do Desporto, Lda. 
celebrado em 15 de Junho de 2001. Não existem quaisquer outros negócios entre a Sociedade e os 
membros dos órgãos de administração e fiscalização, nem foi emitida qualquer autorização para o efeito. 
 
Conselho Fiscal: 
 
Ao Conselho Fiscal não foi paga qualquer remuneração relativa ao exercício de 2009/2010. 
 
Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo: 
 
Os honorários do revisor oficial de contas e auditor externo relativos ao exercício de 2009/2010 
ascenderam a 40.765 Euros, assim distribuídos: 

 
d) Serviços de Revisão Legal de Contas.................. 17.500 Euros 
e) Serviços de Consultoria Fiscal..........................  21.665 Euros 
f) Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade.......  1.600 Euros 
 

Os serviços prestados no âmbito da alínea b) não colocam em questão os princípios de independência do 
revisor oficial de contas e auditor externo, sendo realizados por equipas e técnicos distintos dos que estão 
envolvidos no processo de revisão legal de contas, o que constitui um mecanismo adicional de salvaguarda 
dessa independência. 
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11.3. Informação complementar 

Nos últimos cinco anos, nenhum dos membros do Conselho de Administração, nem o revisor oficial de 
contas: (i) sofreu qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta; (ii) desempenhou quaisquer 
funções executivas como quadro superior ou membros do órgão de administração ou fiscalização de 
qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo de falência, insolvência ou liquidação; (iii) foi 
sujeito a quaisquer acusações formais e/ou sanções por parte de autoridades legais ou reguladoras 
(incluindo organismos profissionais) nem foi judicialmente impedido de actuar como membros de um 
órgão de administração, de direcção ou de fiscalização de uma sociedade ou de gerir ou dirigir as 
actividades de qualquer sociedade. 

11.4. Detenção de acções por parte dos Órgãos de Administração e de Fiscalização  

O quadro seguinte contém a informação relativa às participações detidas pelos membros dos corpos 
sociais da Sporting SAD à data de 31 de Maio de 2011: 
 

Membros dos Corpos Sociais da Sociedade detentores de Acções 
Número de 
Acções 

Membros do Conselho de Administração: 
 Eng. Luís Filipe David Godinho Lopes 322 

Eng. José Filipe de Mello e Castro Guedes _ 

Dr. Luís José Vieira Duque 100 

        

Membros do Conselho Fiscal: 
 Eng. João Manuel de Melo Franco 22 

Dr. José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi  11.400 

Dr. Jorge Salema Garção José de Melo _ 

Dr. Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André _ 
        

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas: 
 KPMG & Associados - SROC S.A. Representada por Vítor Ribeirinho   _ 

Fonte: Sporting SAD 

11.5. Outros Órgãos Sociais 

11.5.1. Assembleia Geral 

Sem prejuízo do mais que se encontre previsto na lei, têm direito de participar na Assembleia Geral, 
aqueles que comprovarem, pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares ou representam 
titulares de acções da sociedade que confiram direito, incluindo a hipótese de agrupamento, a pelo menos 
um voto e que o sejam desde, pelo menos, o quinto dos dias úteis que procedam a data da Assembleia. O 
certificado para a comprovação referida no número antecedente e o documento de agrupamento de 
acções para efeitos de voto, devem ser dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e recebidos 
na sociedade até o segundo dia útil anterior à data marcada para a Assembleia Geral. A cada cem acções 
corresponde um voto, só sendo consideradas para efeitos de voto as acções já detidas à data referida no 
número um. 

A representação voluntária de qualquer accionista em Assembleia Geral poderá ser cometida a qualquer 
outro accionista ou a pessoas a quem lei imperativa o permita. Os instrumentos de representação 
voluntária de accionista em Assembleia Geral deverão ser entregues na Sociedade, dirigidos ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral. As pessoas colectivas podem ser representadas na Assembleia Geral pelas 
pessoas que para o efeito nomearam, por simples carta, a ser entregue ao Presidente da Mesa, nos mesmos 
termos dos estabelecidos no número anterior. Os instrumentos de representação devem ser recebidos na 
sociedade até ao segundo dia útil anterior à data marcada para a Assembleia Geral. 

11.5.2. Mesa da Assembleia Geral  
A Assembleia Geral da Sporting SAD é o Órgão Social que reúne todos os accionistas com direito a voto. 
 
A mesa da Assembleia Geral da Sporting SAD, eleita em Assembleia Geral de 18 de Maio de 2011, tem a 
seguinte constituição: 
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Mesa da Assembleia Geral Função 

José Ângelo Ferreira Correia Presidente 
Maria de Fátima Carvalho da Costa Figueira Abrantes Mendes Vice-Presidente 
Marcelo Alfredo Godinho Rebanda Secretário 

 

11.5.3. Secretário da Sociedade  
O Secretário da Sporting SAD e o Suplente são, respectivamente: Patrícia Rodrigues Costa da Silva Lopes 
e Hugo de Carvalho Vaz Serra de Moura. 
 

11.6. Representante para as Relações com o Mercado 

A função de Representante para as Relações com o Mercado é exercida por um membro do Conselho de 
Administração, o Eng.º José Filipe Nobre Guedes. O seu endereço profissional é: 

 
Estádio José Alvalade 
Rua Prof. Fernando da Fonseca  
1600-616 Lisboa 
Telefone: 217 516 601 
Fax: 217 516 285 
E-mail: jnguedes@sporting.pt  

Conforme recomendação da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas foi criado também um 
Gabinete de Apoio ao Investidor, sendo o Representante para as Relações com o Mercado o responsável 
pelo seu funcionamento. 

Os investidores podem aceder ao Gabinete de Apoio ao Investidor através do telefone 217 516 771, do 
fax 217 516 285 e do e-mail: ir@sporting.pt. 

Todas as informações ao mercado, designadamente informação privilegiada, participações qualificadas, 
comunicados, relatórios e contas e outros itens de carácter geral, podem ser consultadas no seguinte 
endereço: 

www.sporting.pt/GrupoSCP/InvestorRelations/GrupoSCP_InvestorRelations.asp  
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CAPÍTULO 12 – FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS 

12.1. Comité de Auditoria  

A Sporting SAD não dispõe de um Comité de Auditoria. 

12.2. Comissão de Remunerações 

À Comissão de Remunerações da Sporting SAD A compete, nos termos do Art. 19º e 21º dos Estatutos 
da Sociedade, fixar as remunerações do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal, 
bem como a remuneração do Revisor Oficial de Contas. 

A remuneração dos Administradores Executivos assenta numa componente fixa e noutra variável, tendo a 
determinação da componente variável em conta a avaliação do desempenho desportivo e|ou financeiro da 
Sociedade e, ainda, o alinhamento da gestão à estratégia e modelo de negócio delineado pela Sociedade. 

O exercício do cargo de membro da Comissão de Remunerações é incompatível com o membro do 
Conselho de Administração.  

Na Assembleia Geral realizada a 18 de Maio de 2011 foi eleita uma nova Comissão de Accionistas 
composta pelos Senhores José Ângelo Ferreira Correia, João Manuel de Mello Franco e Filipe Soares 
Franco. Nenhum dos membros acima referidos pertence ao Conselho de Administração da Sociedade, 
nem dele fazem parte o cônjuge ou quaisquer parentes ou afins em linha recta até ao 3º grau, inclusive, de 
algum dos membros do Conselho de Administração. 

12.3. Cumprimento das obrigações previstas no regime do governo das sociedades cotadas 

Indica-se de seguida a situação da Sociedade face àss recomendações da CMVM sobre o Governo das 
Sociedades Cotadas, nos termos do Regulamento da CMVM n.º 1/2010, que se aplicará à Sporting SAD a 
partir do exercício 2010/2011. Entende-se, para este efeito, como não adoptadas as recomendações que 
não sejam seguidas na íntegra. 
 

Recomendações CMVM 
 

Medidas Implementadas Cumprimento 

I. ASSEMBLEIA GERAL   
I.1 MESA DA ASSEMBLEIA GERAL   
I.1.1 O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral deve dispor de 
recursos humanos e logísticos de apoio 
que sejam adequados às suas 
necessidades, considerada a situação 
económica da sociedade. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
dispõe dos recursos humanos e logísticos de 
apoio adequados às suas necessidades.  

Adoptada 

I.1.2 A remuneração do Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral deve ser 
divulgada no relatório anual sobre o 
governo da sociedade. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral não 
aufere qualquer remuneração pelo exercício das 
suas funções.  

Adoptada 

I.2 PARTICIPAÇÃO NA 
ASSEMBLEIA 

    

I.2.1 A antecedência imposta para a 
recepção, pela mesa, das declarações de 
depósito ou bloqueio das acções para a 
participação em assembleia geral não 
deve ser superior a cinco dias úteis. 

Com a entrada em vigor do artigo 23.º- C do 
Cód.VM, o bloqueio das acções para assistir e 
exercer o direito de voto em assembleia geral 
deixou de ser exigível. Têm direito a participar e 
votar em assembleia geral qualquer accionista 
que, na data de registo, correspondente às 00.00 
horas (GMT) do quinto dia de negociação 
anterior ao da realização daquela assembleia, for 
titular de acções que lhe confiram pelo menos um 
direito de voto. Para esse efeito os accionistas 
deverão declarar, por escrito, a intenção de 
participar na assembleia geral, ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário 
financeiro onde a conta de registo individualizado 
esteja aberta, o mais tardar, até ao dia anterior ao 
quinto dia de negociação anterior ao da realização 
daquela assembleia. 

Não aplicável 

I.2.2 Em caso de suspensão da reunião 
da Assembleia Geral, a sociedade não 
deve obrigar ao bloqueio durante todo o 

Com a entrada em vigor do artigo 23.º-C no 
Cód.VM, o bloqueio das acções para assistir e 
exercer o direito de voto em Assembleia Geral, 

Não aplicável 
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Recomendações CMVM 
 

Medidas Implementadas Cumprimento 

período que medeia até que a sessão seja 
retomada, devendo bastar-se com a 
antecedência exigida na primeira. 

em primeira ou segunda sessão (ou outra), deixou 
de ser exigível (vide o parágrafo anterior) sessão. 

I.3 VOTO E EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE VOTO 

  

I.3.1 As sociedades não devem prever 
qualquer restrição estatutária ao voto por 
correspondência e, quando admissível, 
ao voto por correspondência electrónica. 

Não existem regras estatutárias que afastem o 
direito de voto por correspondência, pelo que os 
accionistas poderão exercê-lo por 
correspondência, de harmonia com o disposto no 
art. 22º do CVM. Não existem igualmente regras 
estatutárias que impeçam o voto por 
correspondência electrónica, sendo intenção da 
Sporting SAD implementar, até ao final do 
exercício 2010/2011, os mecanismos necessários 
que possibilitem o voto por correspondência, por 
meios que garantam a segurança e fiabilidade no 
voto por esta forma emitido.  

Adoptada 

I.3.2 O prazo estatutário de antecedência 
para a recepção da declaração de voto 
emitida por correspondência não deve 
ser superior a 3 dias úteis. 

Conforme previsto nas convocatórias da 
Assembleia Geral as declarações de voto por 
correspondência deverão ser recebidas pela 
sociedade até à véspera do dia da Assembleia 
Geral.  

Adoptada 

I.3.3 As sociedades devem assegurar a 
proporcionalidade entre os direitos de 
voto e a participação accionista, 
preferencialmente através de previsão 
estatutária que faça corresponder um 
voto a cada acção. 

Nos termos do art. 9º nº 3 dos estatutos a cada 
cem acções corresponde um voto. Os estatutos 
prevêem ainda a limitação da contagem dos votos 
correspondentes às acções de categoria B, nos 
termos previstos no art. 13º.  É intenção do 
Conselho de Administração submeter à 
Assembleia Geral, com a periodicidade de cinco 
anos, a deliberação de manutenção ou de 
alteração da disposição estatutária em causa. 

Não Adoptada  

I.4 QUÓRUM E DELIBERAÇÕES     
I.4.1 As sociedades não devem fixar um 
quórum deliberativo superior ao previsto 
por lei. 

Nos termos do art. 12º dos Estatutos, a 
Assembleia Geral não poderá, em qualquer caso, 
funcionar nem deliberar, em primeira 
convocação, sem que esteja representada a 
totalidade das acções da Categoria A. São acções 
da Categoria A as subscritas directamente pelo 
Sporting Clube de Portugal e enquanto se 
mantiverem na sua titularidade. Os direitos 
especiais inerentes às acções da categoria A 
decorrem directamente da lei, designadamente, 
do Regime Jurídico aplicável às Sociedades 
Anónimas Desportivas. Por outro lado, nos 
termos do art. 14º nº 2 dos Estatutos, é 
necessária a unanimidade dos votos 
correspondentes às acções da Categoria A para se 
considerarem aprovadas as deliberações da 
Assembleia Geral sobre as matérias nele 
previstas.  

Não Adoptada 

I.5 ACTAS E INFORMAÇÃO SOBRE 
DELIBERAÇÕES ADOPTADAS 

    

I.5.1 Extractos das actas das reuniões da 
Assembleia Geral, ou documentos de 
conteúdo equivalente, devem ser 
disponibilizados aos accionistas no sítio 
Internet da sociedade no prazo de 5 dias 
após a realização da assembleia geral, 
ainda que não constituam informação 
privilegiada. A informação divulgada 
deve abranger as deliberações tomadas, o 
capital representado e os resultados das 
votações. Estas informações devem ser 
conservadas no sítio da Internet da 
sociedade durante, pelo menos, nos 3 
anos. 

Com a entrada em vigor do artigo 23.º-D do 
Código dos Valores Mobiliários a divulgação das 
actas das assembleias gerais, no sítio da internet 
da sociedade, deverá ser feita no prazo de 15 da 
realização da assembleia geral, pelo que a 
presente recomendação deixou de ser aplicável na 
parte que se refere ao prazo de divulgação. A 
divulgação das actas das Assembleia Gerais da 
Sporting SAD em 15 dias, bem como da 
informação referida na presente recomendação e 
no artigo 23.º-D do CVM corresponde à prática 
corrente da Sporting SAD. O seu sítio na 
Internet é: www.sporting.pt. 

Não aplicável 
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Recomendações CMVM 
 

Medidas Implementadas Cumprimento 

I.6 MEDIDAS RELATIVAS AO 
CONTROLO DAS SOCIEDADES 

   

I.6.1 As medidas que sejam adoptadas 
com vista a impedir o êxito de ofertas 
públicas de aquisição devem respeitar os 
interesses da sociedade e dos seus 
accionistas. Os estatutos das sociedades 
que, respeitando esse princípio, prevejam 
a limitação do número de votos que 
podem ser detidos ou exercidos por um 
único accionista, de forma individual ou 
em concertação com outros accionistas, 
devem prever igualmente que, pelo 
menos de cinco em cinco anos, será 
sujeita a deliberação pela assembleia 
geral a alteração ou a manutenção dessa 
disposição estatutária – sem requisitos de 
quórum agravado relativamente ao legal 
– e que, nessa deliberação, se contam 
todos os votos emitidos sem que aquela 
limitação funcione. 

A Sociedade foi constituída ao abrigo do Regime 
Jurídico das Sociedades Anónimas Desportivas, 
Dec.Lei 67/97, de 3 Abril de 1997, encontrando-
se, por isso, sujeita à legislação específica 
aplicável às sociedades anónimas desportivas. 
Nos termos do art. 12º do referido diploma legal, 
as acções do sócio fundador são necessariamente 
da Categoria A e têm inerentes os direitos de veto 
e de designação de um membro do Conselho de 
Administração. Acresce ainda, como 
especificidade deste tipo de sociedade, que o 
Clube Fundador deverá manter a todo o tempo e 
directamente a titularidade de um mínimo de 
15% do capital social, não podendo a 
participação directa ser superior a 40%, sendo no 
entanto ao Clube Fundador permitido também 
participar indirectamente no capital social da 
Sociedade través de uma sociedade gestora de 
participações sociais na condição de nela deter a 
maioria do capital social. Prevê igualmente a lei 
que no caso de a Sociedade se extinguir deverão 
as instalações desportivas ser atribuídas ao Clube 
Fundador. Os estatutos prevêem, no art. 13º, 
uma limitação da contagem dos votos 
correspondentes às acções de categoria B, nos 
seguintes termos: não serão contados os votos 
emitidos por um accionista correspondentes a 
acções da categoria B, que (i) excedam 10% da 
totalidade dos votos correspondentes às acções 
da categoria B; (ii) excedam a diferença entre os 
votos contáveis, correspondentes a acções da 
categoria B, emitidos por outros accionistas 
titutlares de acções da mesma categoria, por si ou 
através de representante, que com o accionista 
em causa encontrem, e na medida em que se 
encontrem, em qualquer das relações previstas 
nos artigos 346º e 525º, nºs 2 e 3 do Código do 
Mercado dos Valores Mobiliários, e dez por 
cento da totalidade dos votos correspondentes às 
acções da categoria B, sendo limitação da 
contagem de votos de cada accionista 
proporcional ao número de votos que emitir. 
Nos termos do art. 27º dos Estatutos o disposto 
no art.º 13º não se aplica se e enquanto o 
Sporting Clube de Portugal detiver o controlo, 
por via da soma das suas participações directas e 
das pertencentes a sociedades por si dominadas, 
da maioria dos votos da sociedade, nos termos 
do art.º 30º do Decreto-Lei 67/97 de 3 de Abril. . 
É intenção do Conselho de Administração 
submeter à Assembleia Geral, com a 
periodicidade de cinco anos, a deliberação de 
manutenção ou de alteração da disposição 
estatutária em causa.  

Não Adoptada 

I.6.2 Não devem ser adoptadas medidas 
defensivas que tenham por efeito 
provocar automaticamente uma erosão 
grave no património da sociedade em 
caso de transição de controlo ou de 
mudança da composição do órgão de 
administração, prejudicando dessa forma 
a livre transmissibilidade das acções e a 
livre apreciação pelos accionistas do 
desempenho dos titulares do órgão de 

A Sporting SAD não adoptou medidas defensivas 
que tenham por efeito provocar automaticamente 
uma erosão grave no património da sociedade em 
caso de transição de controlo ou de mudança de 
composição do órgão de administração.  

Adoptada 
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administração. 
II. ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

   

II.1. TEMAS GERAIS    
II.1.1. ESTRUTURA E 
COMPETÊNCIA 

    

II.1.1.1 O órgão de administração deve 
avaliar no seu relatório de governo o 
modelo adoptado, identificando 
eventuais constrangimentos ao seu 
funcionamento e propondo medidas de 
actuação que, no seu juízo, sejam 
idóneas para os superar. 

O Conselho de Administração da Sporting SAD 
analisa e acompanha os desenvolvimentos 
relacionados com o modelo de governo da 
sociedade, no sentido de, se necessário e/ou 
quando oportuno, proporem alterações ao 
modelo adoptado. Até a data, o modelo existente 
foi considerado apropriado à estrutura da 
Sporting SAD, não tendo sido reconhecido 
qualquer constrangimento ao seu funcionamento.  

Adoptada 

II.1.1.2 As sociedades devem criar 
sistemas internos de controlo e gestão de 
riscos em salvaguarda do seu valor e em 
benefício da transparência do seu 
governo societário, que permitam 
identificar e gerir o risco. Esses sistemas 
devem integrar, pelo menos, as seguintes 
componentes: i) fixação dos objectivos 
estratégicos da sociedade em matéria de 
assumpção de riscos; ii) identificação dos 
principais riscos ligados à concreta 
actividade exercida e dos eventos 
susceptíveis de originar riscos; iii) análise 
e mensuração do impacto e da 
probabilidade de ocorrência de cada um 
dos riscos potenciais; iv) gestão do risco 
com vista ao alinhamento dos riscos 
efectivamente incorridos com a opção 
estratégica da sociedade quanto à 
assunção de riscos; v) mecanismos de 
controlo da execução das medidas de 
gestão de risco adoptadas e da sua 
eficácia; vi) adopção de mecanismos 
internos de informação e comunicação 
sobre as diversas componentes do 
sistema e de alertas de riscos; vii) 
avaliação periódica do sistema 
implementado e adopção das 
modificações que se mostrem 
necessárias. 

O controlo interno da Sociedade, nas diversas 
áreas em que opera, é alcançado através da 
adopção de um conjunto de procedimentos e 
praticas de reporte funcional que lhe permitem 
monitorizar o regular funcionamento de cada 
uma das áreas bem como minimizar os 
respectivos riscos, nomeadamente a análise 
regular e sistematizada do plano de negócios, 
orçamento de exploração e tesouraria, e 
indicadores de gestão. A respeito da organização 
de processos e procedimentos existente na 
Sociedade releva-se a candidatura da Academia 
ao primeiro nível do Modelo de Excelência do 
European Foundation for Quality Management 
(Modelo de Excelência), estando o processo de 
certificação concluído, tendo a  Associação 
Portuguesa para a Qualidade atribuído à 
Academia Sporting o Certificado ISO9001:2008. 
Acresce que o Grupo Sporting dispõe de uma 
unidade de auditoria interna que tem como 
função a detecção eficaz de riscos ligados à 
actividade das empresas do Grupo Sporting e que 
efectua um controlo permanente sobre as áreas 
financeira (contabilidade, reporting, orçamento), 
de recursos humanos e comercial 
(Clientes/fornecedores, controlo de qualidade). 

Não Adoptada 

II.1.1.3. O órgão de administração deve 
assegurar a criação e funcionamento dos 
sistemas de controlo interno e de gestão 
de riscos, cabendo ao órgão de 
fiscalização a responsabilidade pela 
avaliação do funcionamento destes 
sistemas e propor o respectivo 
ajustamento às necessidades da 
sociedade. 

O órgão de administração assegura, através de 
adopção de um conjunto de procedimentos e 
praticas de reporte funcional, nomeadamente a 
análise regular e sistematizada do plano de 
negócios, orçamento de exploração e tesouraria, e 
indicadores de gestão, bem como através da 
unidade de auditoria interna do Grupo Sporting, 
a criação e funcionamento de sistemas de 
controlo interno e de gestão de riscos. A referida 
unidade de auditoria reporta funcionalmente ao 
Conselho de Administração, com o qual tem 
reuniões periódicas. Cabe ao Conselho Fiscal 
supervisionar o funcionamento daqueles mesmos 
sistemas e analisá-los nas suas reuniões. 

Adoptada 

II.1.1.4. As sociedades devem, no 
relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade: i) identificar os principais 
riscos económicos, financeiros e 
jurídicos a que a sociedade se expõe no 
exercício da actividade; ii) descrever a 

No relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade de 2009/2010, a Sporting SAD não 
identificou os principais riscos económicos, 
financeiros e jurídicos que a sociedade se expõe 
no exercício da actividade nem descreveu a 
actuação e eficácia do sistema de gestão de riscos. 

Não adoptada  
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actuação e eficácia do sistema de gestão 
de riscos. 

Contudo, e tendo em consideração esta nova 
recomendação do Código de Governo das 
Sociedades de 2010/2011, a Sporting SAD 
pretende implementar esta recomendação no 
relatório anual sobre o Governo da Sociedade de 
2010/2011.  

II.1.1.5 Os órgãos de administração e 
fiscalização devem ter regulamentos de 
funcionamento os quais devem ser 
divulgados no sítio na Internet da 
sociedade. 

A Sporting SAD dispõe de regulamentos de 
funcionamento do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal podendo os mesmos ser 
consultados no sítio da Sporting SAD. 

Adoptada  

II.1.2 INCOMPATIBILIDADES E 
INDEPENDÊNCIA 

    

II.1.2.1 O Conselho de Administração 
deve incluir um número de membros 
não executivos que garanta efectiva 
capacidade de supervisão, fiscalização e 
avaliação da actividade dos membros 
executivos 

A composição do actual Conselho de 
Administração inclui um administrador não 
executivo, o qual, exerce funções de 
acompanhamento e avaliação contínua da gestão 
da sociedade por parte dos membros executivos.  

Adoptada  

II.1.2.2 De entre os administradores não 
executivos deve contar-se um número 
adequado de administradores 
independentes, tendo em conta a 
dimensão da sociedade e a sua estrutura 
accionista, que não pode em caso algum 
ser inferior a um quarto do número total 
de administradores   

A Sociedade não tem administradores não 
executivos independentes, facto que é atenuado 
pela exposição, visibilidade e escrutínio público 
da gestão e da própria actividade. A 
especificidade da actividade  aliada à dimensão da 
Sociedade recomenda à composição de um 
Conselho com um  número reduzido de 
administradores, sendo que os administradores 
não executivos deverão ser escolhidos em função 
da efectiva contribuição que possam dar pelo 
conhecimento do mercado e da actividade 
desportiva de futebol em prejuízo do 
preenchimento de critérios legais de aferição de 
independência.  

Não adoptada 

II.1.2.3. A avaliação da independência 
dos seus membros não executivos feita 
pelo órgão de administração deve ter em 
conta as regras legais e regulamentares 
em vigor sobre os requisitos de 
independência e o regime de 
incompatibilidades aplicáveis aos 
membros dos outros órgão sociais, 
assegurando a coerência sistemática e 
temporal na aplicação dos critérios de 
independência a toda a sociedade. Não 
deve ser considerado independente 
administrador que, noutro órgão social, 
não pudesse assumir essa qualidade por 
força das normas aplicáveis. 

Pelas razões referidas na explicação à 
recomendação anterior, a Sporting SAD não 
cumpre a presente recomendação. 

Não Adoptada  

II.1.3 ELEGIBILIDADE E 
NOMEAÇÃO 

    

II.1.3.1 Consoante o modelo aplicável, o 
presidente do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria ou da comissão 
para as matérias financeiras deve ser 
independente e possuir as competências 
adequadas ao exercício das respectivas 
funções.  

Todos os membros do Conselho Fiscal cumprem 
o critério de independência previsto no n.º 5 do 
artigo 414.º do Código das Sociedades 
Comerciais. Por outro lado, o Presidente do 
Conselho Fiscal, sendo licenciado em Finanças, 
possui as competências adequadas ao exercício 
das respectivas funções, nos termos do nº 4 do 
artigo 414.º do Código das Sociedades 
Comerciais..  

Adoptada 

II.1.3.2. O processo de selecção de 
candidatos a administradores não 
executivos deve ser concebido de forma 
a impedir a interferência dos 
administradores executivos. 

Os candidatos a administradores não executivos 
são seleccionados através de um processo 
exclusivamente conduzido pelos Accionistas, sem 
intervenção dos administradores executivos. As 
listas para nomeação de administradores não 
executivos são elaboradas exclusivamente pelos 
Accionistas. 

Adoptada 



 105

Recomendações CMVM 
 

Medidas Implementadas Cumprimento 

II.1.4 POLÍTICA DE 
COMUNICAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES 

   

II.1.4.1 A sociedade deve adoptar uma 
política de comunicação de 
irregularidades alegadamente ocorridas 
no seu seio, com os seguintes elementos: 
i) indicação dos meios através dos quais 
as comunicações de práticas irregulares 
podem ser feitas internamente, incluindo 
as pessoas com legitimidade para receber 
comunicações; ii) indicação do 
tratamento a ser dado às comunicações, 
incluindo tratamento confidencial, caso 
assim seja pretendido pelo declarante. 

Não existe uma política de comunicação de 
irregularidades formalmente definida, sendo que 
a dimensão da Sociedade e o próprio modelo de 
gestão, bem como a concentração de actividade 
existente, são factores redutores de ocorrência de 
irregularidades relevantes que não sejam do 
conhecimento efectivo do órgão de gestão. As 
práticas existentes de reporte de irregularidades às 
chefias e à própria administração têm assegurado 
à Sociedade o conhecimento de irregularidades, 
permitindo-lhe a adopção e a implementação das 
medidas correctivas que se verifiquem 
necessárias. Deste modo, não foi até à data 
sentida a necessidade de criação de um sistema 
formal de reporte de irregularidades, no entanto, 
o Conselho ponderará a sua criação de forma a 
ajustar-se às recomendações existentes sobre esta 
matéria. 

Não Adoptada 

II.1.4.2 As linhas gerais desta política 
devem ser divulgadas no relatório sobre 
o governo das sociedades. 

Pelas razões referidas na explicação à 
recomendação anterior, a Sporting SAD não 
cumpre a presente recomendação. 

Não Adoptada 

II.1.5 REMUNERAÇÃO     
II.1.5.1 A remuneração dos membros do 
órgão de administração deve ser 
estruturada de forma a permitir o 
alinhamento dos interesses daqueles com 
os interesses de longo prazo da 
sociedade, basear-se em avaliação de 
desempenho e desincentivar a assunção 
excessiva de riscos. da sociedade. Neste 
contexto: i) a remuneração dos 
administradores que exerçam funções 
executivas deve integrar uma 
componente variável cuja determinação 
dependa de uma avaliação de 
desempenho, realizada pelos órgãos 
competentes da sociedade, de acordo 
com critérios mensuráveis pré-
determinados, que considere o real 
crescimento da empresa e a riqueza 
efectivamente criada para os accionistas, 
a sua sustentabilidade a longo prazo e os 
riscos assumidos, bem como o 
cumprimento das regras aplicáveis à 
actividade da empresa; ii) a componente 
variável deve ser globalmente razoável 
em relação à componente fixa da 
remuneração e devem ser fixados limites 
máximos para todas as componentes; iii) 
Uma parte significativa da remuneração 
variável deve ser diferida por um período 
não inferior a três anos, e o seu 
pagamento deve ficar dependente da 
continuação do desempenho positivo da 
sociedade ao longo desse período; iv) Os 
membros do órgão de administração não 
devem celebrar contratos, quer com a 
sociedade, quer com terceiros, que 
tenham por efeito mitigar o risco 
inerente à variabilidade da remuneração 
que lhes for fixada pela sociedade; v) Até 
ao termo do seu mandato, devem os 
administradores executivos manter as 

A remuneração do Conselho de Administração 
da Sporting SAD está estruturada de forma a 
permitir um alinhamento de interesses entre os 
seus administradores e os interesses de longo 
prazo da sociedade. Na Assembleia Geral de 29 
de Setembro de 2010 foram aprovados os 
critérios que presidem à fixação das 
remunerações dos membros do Conselho de 
Administração. Apenas os membros executivos 
do Conselho de Administração auferem 
remuneração, tendo esta uma componente fixa e 
uma variável. A componente fixa é paga tendo 
em conta o benchmark salarial do sector, o qual 
reflecte, por um lado, a especificidade, 
complexidade e aleatoriedade da própria 
actividade do futebol e, por outro lado, o 
mediatismo e exposição inerente às funções. No 
que respeita à remuneração variável, que não 
poderá atingir valor superior a 50% da 
remuneração fixa anual, depende de critérios 
como competitividade e sucesso desportivo, 
avaliação do desempenho, de acordo com as 
funções e com o nível de responsabilidade e 
atendendo aos recursos disponíveis e defesa do 
modelo de desenvolvimento sustentável, bem 
como o  alinhamento dos interesses dos 
administradores com o interesse de médio prazo 
da sociedade. A avaliação do desempenho do 
Conselho de Administração tomará em 
consideração uma conjugação de factores 
relevantes no plano desportivo e no plano da 
gestão da sociedade. No exercício de 2009/2010 
não foram atribuídas aos membros do Conselho 
de Administração remunerações variáveis. Caso 
venha a ser atribuída aos membros executivos do 
Conselho de Administração remuneração variável 
parte significativa da mesma será diferida por um 
período não inferior a três anos, e o seu 
pagamento ficará dependente da continuação do 
desempenho positivo da Sporting SAD ao longo 
desse período.Os membros do Conselho de 

Não Adoptada 
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acções da sociedade a que tenham 
acedido por força de esquemas de 
remuneração variável, até ao limite de 
duas vezes o valor da remuneração total 
anual, com excepção daquelas que 
necessitem ser alienadas com vista ao 
pagamento de impostos resultantes do 
benefício dessas mesmas acções; vi) 
Quando a remuneração variável 
compreender a atribuição de opções, o 
início do período de exercício deve ser 
diferido por um prazo não inferior a três 
anos; vii) Devem ser estabelecidos os 
instrumentos jurídicos adequados para 
que a compensação estabelecida para 
qualquer forma de destituição sem justa 
causa de administrador não seja paga se a 
destituição ou cessação por acordo é 
devida a desadequado desempenho do 
administrador; viii) A remuneração dos 
membros não executivos do órgão de 
administração não deverá incluir 
nenhuma componente cujo valor 
dependa do desempenho ou do valor da 
sociedade. 

Administração não celebraram contratos, quer 
com a sociedade, quer com terceiros, que tenham 
por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade 
da remuneração fixada pela Sporting SAD. Por 
outro lado não existem, nem está previsto que 
venham a existir, esquemas de remuneração 
variável que incluam a atribuição de acções, de 
opções de aquisição de acções ou outro sistema 
de incentivos com acções da Sporting SAD. Não 
existe, nem está previsto que venha a existir, a 
obrigação de pagamento aos membros do 
Conselho de Administração da sociedade de 
compensações pela cessação das funções de 
administração seja a que título for, incluindo, em 
caso de destituição sem justa causa ou por 
acordo. 

II.1.5.2. A declaração sobre a política de 
remunerações dos órgãos de 
administração e fiscalização a que se 
refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 
19 de Junho, deve, além do conteúdo ali 
referido, conter suficiente informação: i) 
sobre quais os grupos de sociedades cuja 
política e práticas remuneratórias foram 
tomadas como elemento comparativo 
para a fixação da remuneração; ii) sobre 
os pagamentos relativos à destituição ou 
cessação por acordo de funções de 
administradores. 

A Sporting SAD divulgará no relatório anual 
sobre o Governo da Sociedade de 2010/2011 a 
informação mencionada na presente 
recomendação, em linha com a prática de 
mercado e com o disposto nesta recomendação. 
Conforme referido a propósito da recomendação 
anterior, não está previsto que venha a existir a 
obrigação de pagamento aos membros do 
Conselho de Administração da sociedade de 
compensações pela cessação das funções de 
administração seja a que título for, incluindo, em 
caso de destituição sem justa causa ou por 
acordo. 

Não adoptada  

II.1.5.3. A declaração sobre a política de 
remunerações, a que se refere o art. 2.º 
da Lei n.º 28/2009, deve abranger 
igualmente as remunerações dos 
dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 
248.º-B do Código dos Valores 
Mobiliários e cuja remuneração contenha 
uma componente variável importante. A 
declaração deve ser detalhada e a política 
apresentada deve ter em conta, 
nomeadamente, o desempenho de longo 
prazo da sociedade, o cumprimento das 
normas aplicáveis à actividade da 
empresa e a contenção na tomada de 
riscos. 

.A Sporting SAD divulgará no relatório anual 
sobre o Governo da Sociedade de 2010/2011 a 
informação mencionada na presente 
recomendação, em linha com a prática de 
mercado e com o disposto nesta recomendação.   

Não adoptada 

II.1.5.4 Deve ser submetida à 
Assembleia Geral a proposta relativa à 
aprovação de planos de atribuição de 
acções, e/ou de opções de aquisição de 
acções ou com base nas variações do 
preço das acções, a membros dos órgãos 
de administração, fiscalização e demais 
dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 
248.º-B do Código dos Valores 
Mobiliários. A proposta deve conter 
todos os elementos necessários para uma 
avaliação correcta do plano. A proposta 
deve ser acompanhada do regulamento 

Não existem, de momento, quaisquer programas 
ou planos de remunerações variáveis que 
consistam na atribuição de acções, de opções de 
aquisição de acções ou outro sistema de 
incentivos com acções., bem como não existem 
actualmente planos de pensões ou reforma. 

Não aplicável 
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do plano ou, caso o mesmo ainda não 
tenha sido elaborado, das condições a 
que o mesmo deverá obedecer. Da 
mesma forma devem ser aprovadas em 
Assembleia Geral as principais 
características do sistema de benefícios 
de reforma de que beneficiem os 
membros dos órgãos de administração, 
fiscalização e demais dirigentes, na 
acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do 
Código dos Valores Mobiliários. 
II.1.5.6 Pelo menos um representante da 
comissão de remunerações deve estar 
presente nas assembleias gerais anuais de 
accionistas. 

É intenção da sociedade que a partir do presente 
exercício económico passe a estar  presente nas 
assembleias gerais da Sporting SAD um 
representante da comissão de remunerações. 

Não Adoptada 

II.1.5.7 Deve ser divulgado, no relatório 
anual sobre o Governo da Sociedade, o 
montante da remuneração recebida, de 
forma agregada e individual, em outras 
empresas do grupo e os direitos de 
pensão adquiridos no exercício em 
causa. 

A Sporting SAD divulgará no relatório anual 
sobre o Governo da Sociedade de 2010/2011 a 
informação mencionada na presente 
recomendação, em linha com a prática de 
mercado e com o disposto nesta recomendação. 

Não Adoptada 

II.2. CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

    

II.2.1 Dentro dos limites estabelecidos 
por lei para cada estrutura de 
administração e fiscalização, e salvo por 
força da reduzida dimensão da 
sociedade, o Conselho de Administração 
deve delegar a administração quotidiana 
da sociedade, devendo as competências 
delegadas ser identificadas no relatório 
anual sobre o Governo da Sociedade. 

Existiu até 31 de Janeiro de 2010 uma Comissão 
Executiva, a quem competia a gestão corrente da 
sociedade e que detinha todos os poderes de 
decisão e representação necessários e/ou 
convenientes ao exercício da actividade que 
constitui o objecto social da mesma. Entendeu o 
Conselho de Administração que a dimensão da 
sociedade, aliada ao número de administradores 
executivos, não justificava a manutenção da 
Comissão Executivo, razões pelas quais a mesma 
foi extinta na referida data.  

Não Aplicável 

II.2.2 O Conselho de Administração 
deve assegurar que a sociedade actua de 
forma consentânea com os seus 
objectivos, não devendo delegar a sua 
competência, designadamente, no que 
respeita a: i) definir a estratégia e as 
políticas gerais da sociedade; ii) definir a 
estrutura empresarial do grupo; iii) 
decisões que devam ser consideradas 
estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas características especiais. 

O Conselho de Administração é o órgão 
responsável pela gestão das actividades da 
sociedade, nos termos previstos no Código das 
Sociedades Comerciais e no contrato de 
sociedade. As matérias referidas na 
recomendação não foram delegadas pelo 
Conselho de Administração.  

Adoptada 

II.2.3 Caso o presidente do Conselho de 
Administração exerça funções 
executivas, o Conselho de Administração 
deve encontrar mecanismos eficientes de 
coordenação dos trabalhos dos membros 
não executivos, que designadamente 
assegurem que estes possam decidir de 
forma independente e informada, e deve 
proceder-e à devida explicitação desses 
mecanismos aos accionistas no âmbito 
do relatório sobre o governo da 
sociedade. 

O Conselho de Administração dispõe de 
mecanismos que permitem a coordenação dos 
trabalhos do membro não executivo, os quais lhe 
permitem a tomada de decisão de forma 
independente e informada. No âmbito do 
exercício da sua actividade, os membros do 
Conselho de Administração que desempenham 
funções executivas procuram fornecer 
regularmente aos membros não executivos e aos 
restantes órgãos sociais da Sociedade toda a 
informação sobre a gestão da Sociedade. Pelo 
que, quando essa informação é requerida os 
administradores executivos da sociedade 
procuram em tempo útil e da forma mais 
adequada possível fornecer todo os elementos 
possíveis. Acresce que o membro não executivo 
do Conselho de Administração é convocado e 
está presente nas reuniões do Conselho de 
Administração. 

Adoptada 

II.2.4 O relatório anual de gestão deve No âmbito da actividade desenvolvida, os Não Adoptada 
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incluir uma descrição sobre a actividade 
desenvolvida pelos administradores não 
executivos referindo, nomeadamente, 
eventuais constrangimentos deparados. 

administradores não executivos da Sporting SAD 
não sofreram quaisquer constrangimentos. 

II.2.5. A sociedade deve explicar a sua 
política de rotação dos pelouros no 
Conselho de Administração e informar 
sobre ela no relatório anual sobre o 
governo da sociedade. 

A Sporting SAD não dispõe de uma política 
formal de rotação dos pelouros no Conselho de 
Administração, por considerar fundamental a 
especificidade das funções dos membros do 
Conselho de Administração. 

Não adoptada 

II.3 ADMINISTRADOR 
DELEGADO, COMISSÃO 
EXECUTIVA E CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO 

    

II.3.1 Os administradores que exerçam 
funções executivas, quando solicitados 
por outros membros dos órgãos sociais, 
devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por 
aqueles requeridas. 

Foi prestada pelos administradores executivos da 
Sporting SAD, em tempo útil e de forma 
adequada, todas as informações solicitadas pelos 
diversos órgãos sociais.  

Adoptada 

II.3.2 O Presidente da Comissão 
Executiva deve remeter, 
respectivamente, ao presidente do 
Conselho de Administração e, conforme 
aplicável, ao Presidente do Conselho 
Fiscal ou da Comissão de Auditoria, as 
convocatórias e as actas das respectivas 
reuniões. 

A Sporting SAD não dispõe de uma comissão 
executiva desde 31 de Janeiro de 2010. 

Não Aplicável 

II.3.3 O presidente do Conselho de 
Administração executivo deve remeter 
ao presidente do conselho geral e de 
supervisão e ao presidente da comissão 
para as matérias financeiras, as 
convocatórias e as actas das respectivas 
reuniões. 

  Não aplicável 

II.4. CONSELHO GERAL E DE 
SUPERVISÃO, COMISSÃO PARA AS 
MATÉRIAS FINANCEIRAS, 
COMISSÃO DE AUDITORIA E 
CONSELHO FISCAL 

    

II.4.1 O conselho geral e de supervisão, 
além do cumprimento das competências 
de fiscalização que lhes estão cometidas, 
deve desempenhar um papel de 
aconselhamento, acompanhamento e 
avaliação contínua da gestão da 
sociedade por parte do Conselho de 
Administração Executivo. Entre as 
matérias sobre as quais o conselho geral 
e de supervisão deve pronunciar-se 
incluem se: i) a definição da estratégia e 
das políticas gerais da sociedade; ii) a 
estrutura empresarial do grupo; e iii) 
decisões que devam ser consideradas 
estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas características especiais. 

 Não aplicável 

II.4.2 Os relatórios anuais sobre a 
actividade desenvolvida pelo conselho 
geral e de supervisão, a comissão para as 
matérias financeiras, a Comissão de 
Auditoria e o Conselho Fiscal devem ser 
objecto de divulgação no sítio da 
Internet da sociedade, em conjunto com 
os documentos de prestação de contas. 

Os relatórios anuais sobre a actividade 
desenvolvida pelo Conselho Fiscal constam nos 
Relatórios e Contas divulgados no sítio da 
internet da sociedade, www.sporting.pt.  

Adoptada  

II.4.3 Os relatórios anuais sobre a 
actividade desenvolvida pelo conselho 
geral e de supervisão, a comissão para as 

O Conselho Fiscal elabora, anualmente, um 
relatório sobre a sua actividade, no qual inclui 
uma descrição da actividade de fiscalização 

Adoptada  
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matérias financeiras, a Comissão de 
Auditoria e o Conselho Fiscal devem 
incluir a descrição sobre a actividade de 
fiscalização desenvolvida referindo, 
nomeadamente, eventuais 
constrangimentos deparados. 

desenvolvida durante o período em questão, que 
é alvo de publicação no sitio da Internet da 
Sociedade, juntamente com os documentos de 
prestação de contas. Até à data o Conselho Fiscal 
não se deparou com quaisquer confrangimentos à 
actividade de fiscalização desenvolvida. 

II.4.4 O Conselho Geral e de 
Supervisão, a Comissão de Auditoria e o 
Conselho Fiscal, consoante o modelo 
aplicável, devem representar a sociedade, 
para todos os efeitos, junto do auditor 
externo, competindo-lhe, 
designadamente, propor o prestador 
destes serviços, a respectiva 
remuneração, zelar para que sejam 
asseguradas, dentro da empresa, as 
condições adequadas à prestação dos 
serviços, bem assim como ser o 
interlocutor da empresa e o primeiro 
destinatário dos respectivos relatórios. 

O Conselho Fiscal é o primeiro interlocutor do 
auditor externo e o primeiro destinatário dos 
relatórios do mesmo, cuja actividade é por si 
acompanhada e supervisionada. O Conselho 
Fiscal propõe o prestador de serviços e  zela para 
que sejam asseguradas, dentro da empresa, as 
condições adequadas à prestação dos serviços.  

Não Adoptada 

II.4.5 A comissão para as matérias 
financeiras, Comissão de Auditoria e o 
Conselho Fiscal, consoante o modelo 
aplicável, devem anualmente avaliar o 
auditor externo e propor à Assembleia 
Geral a sua destituição sempre que se 
verifique justa causa para o efeito. 

O Conselho Fiscal avaliou e avalia, tendo 
competências para tal, o auditor externo e 
proporá à Assembleia Geral a sua destituição 
caso se verifique justa causa para o efeito.  

Adoptada  

II.4.6. Os serviços de auditoria interna e 
os que velem pelo cumprimento das 
normas aplicadas à sociedade (serviços 
de compliance) devem reportar 
funcionalmente à Comissão de 
Auditoria, ao Conselho Geral e de 
Supervisão ou, no caso das sociedades 
que adoptem o modelo latino, a um 
administrador independente ou ao 
Conselho Fiscal, independentemente da 
relação hierárquica que esses serviços 
mantenham com a administração 
executiva da sociedade. 

A unidade de auditoria interna reporta 
funcionalmente ao Conselho de Administração. 
Para o efeito são realizadas reuniões periódicas. 

Não Adoptada 

II.5. COMISSÕES ESPECIALIZADAS    
II.5.1 Salvo por força da reduzida 
dimensão da sociedade, o Conselho de 
Administração e o conselho geral e de 
supervisão, consoante o modelo 
adoptado, devem criar as comissões que 
se mostrem necessárias para: i) assegurar 
uma competente e independente 
avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e para a 
avaliação do seu próprio desempenho 
global, bem assim como das diversas 
comissões existentes; ii) reflectir sobre o 
sistema de governo adoptado, verificar a 
sua eficácia e propor aos órgãos 
competentes as medidas a executar 
tendo em vista a sua melhoria; iii) 
identificar atempadamente potenciais 
candidatos com o elevado perfil 
necessário ao desempenho de funções de 
administrador. 

A Sporting SAD entende não haver necessidade 
de se criarem comissões com o fim específico de 
assegurar a avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e do desempenho 
global de gestão em virtude da especificidade da 
actividade da Sociedade, designadamente pela 
exposição, visibilidade e escrutínio público da 
gestão da própria actividade,  aliada à dimensão 
da mesma.  

 Não adoptada 

II.5.2 Os membros da comissão de 
remunerações ou equivalente devem ser 
independentes relativamente aos 
membros do órgão de administração e 
incluir pelo menos um membro com 

A Comissão de Remunerações é composta pelos 
Senhores Eng.º José Ângelo Ferreira Correia, 
Eng.º João Manuel  de Mello Franco e Dr. Filipe 
Soares Franco,. A maioriados membros da 
Comissão de Remunerações são independentes 

Não Adoptada. 
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conhecimentos e experiência em 
matérias de política de remuneração. 

face ao órgão de administração, e todos possuem 
conhecimentos e experiência adequados ao 
exercício destas funções. Não obstante o facto de 
que o Dr. Filipe Soares Franco não se encontrar 
abrangido por nenhuma das situações previstas 
no número 5 do artigo 414.º do Código das 
Sociedades Comerciais, face ao critério de 
independência utilizado pela CMVM para aferir, 
de um ponto de vista substancial, da 
independência dos membros da comissão de 
remunerações relativamente a esta 
recomendação, a CMVM considera a 
recomendação como não adoptada.   
 

II.5.3. Não deve ser contratada para 
apoiar a Comissão de Remunerações no 
desempenho das suas funções qualquer 
pessoa singular ou colectiva que preste 
ou tenha prestado, nos últimos três anos, 
serviços a qualquer estrutura na 
dependência do Conselho de 
Administração, ao próprio Conselho de 
Administração da sociedade ou que 
tenha relação actual com consultora da 
empresa. Esta recomendação é aplicável 
igualmente a qualquer pessoa singular ou 
colectiva que com aqueles se encontre 
relacionada por contrato de trabalho ou 
prestação de serviços. 

Não foi contratada para apoiar a Comissão de 
Remunerações no desempenho das suas funções 
qualquer pessoa singular ou colectiva que preste 
ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços 
a qualquer estrutura na dependência do Conselho 
de Administração, ao próprio Conselho de 
Administração da sociedade ou que tenha relação 
actual com consultora da empresa. 

Adoptada  

II.5.4 Todas as comissões devem 
elaborar actas das reuniões que realizem. 

  Não Aplicável 

III. INFORMAÇÃO E AUDITORIA    
III.1 DEVERES GERAIS DE 
INFORMAÇÃO 

    

III.1.1 As sociedades devem assegurar a 
existência de um permanente contacto 
com o mercado, respeitando o princípio 
da igualdade dos accionistas e 
prevenindo as assimetrias no acesso à 
informação por parte dos investidores. 
Para tal deve a sociedade manter um 
gabinete de apoio ao investidor. 

Com o objectivo de assegurar um contacto 
permanente com o mercado, respeitando sempre 
o princípio da igualdade dos accionistas e 
prevenindo eventuais disparidades no acesso à 
informação por parte dos investidores, a Sporting 
SAD, por um lado, criou um Gabinete de Apoio 
ao Investidor e, por outro lado, nomeou um 
Representante para as Relações com o Mercado. 
A função de Representante para as Relações com 
o Mercado é exercida por um membro do 
Conselho de Administração, o Eng.º José Filipe 
Nobre Guedes. 

Adoptada 

III.1.2 A seguinte informação disponível 
no sítio da Internet da sociedade deve 
ser divulgada em inglês: a) A firma, a 
qualidade de sociedade aberta, a sede e 
os demais elementos mencionados no 
artigo 171.º do Código das Sociedades 
Comerciais; b) Estatutos; c) Identidade 
dos titulares dos órgãos sociais e do 
representante para as relações com o 
mercado; d) Gabinete de Apoio ao 
Investidor, respectivas funções e meios 
de acesso; e) Documentos de prestação 
de contas; f) Calendário semestral de 
eventos societários; g) Propostas 
apresentadas para discussão e votação 
em Assembleia Geral; h) Convocatórias 
para a realização de Assembleia Geral. 

A Sporting SAD disponibiliza um conjunto vasto 
de informações através do seu site na Internet: 
www.sporting.pt. O objectivo é dar a conhecer a 
empresa a investidores e público em geral, 
facultando o acesso permanente a informação 
relevante e actualizada. A informação está 
disponível em português. 

Não Adoptada 

III.1.3. As sociedades devem promover a 
rotação do auditor ao fim de dois ou três 
mandatos, conforme sejam 

A Sporting SAD promove a rotação do seu 
auditor, tendo na Assembleia Geral de 29 de 
Setembro de 2010 sido designado um novo 

Adoptada 
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respectivamente de quatro ou três anos. 
A sua manutenção além deste período 
deverá ser fundamentada num parecer 
específico do órgão de fiscalização que 
pondere expressamente as condições de 
independência do auditor e as vantagens 
e os custos da sua substituição. 

auditor para o quadriénio 2010/2014. 

III.1.4. O auditor externo deve, no 
âmbito das suas competências, verificar a 
aplicação das políticas e sistemas de 
remunerações, a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos de 
controlo interno e reportar quaisquer 
deficiências ao órgão de fiscalização da 
sociedade. 

No âmbito das competências do auditor externo 
encontra-se entre outras responsabilidades a 
verificação da eficácia e o funcionamento dos 
mecanismos de controlo interno e o reporte de 
quaisquer deficiências ao Conselho Fiscal. 

Não Adoptada 

III.1.5. A sociedade não deve contratar 
ao auditor externo, nem a quaisquer 
entidades que com eles se encontrem em 
relação de participação ou que integrem 
a mesma rede, serviços diversos dos 
serviços de auditoria. Havendo razões 
para a contratação de tais serviços – que 
devem ser aprovados pelo órgão de 
fiscalização e explicitadas no seu 
relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade – eles não devem assumir um 
relevo superior a 30% do valor total dos 
serviços prestados à sociedade. 

Em 2009/2010 foram contratados aos auditores 
serviços que não o de auditoria/revisão legal de 
contas, designadamente serviços de consultoria 
fiscal e serviços de garantia de fiabilidade, cujo 
valor ultrapassou a percentagem prevista nesta 
recomendação. A Sporting SAD entende que os 
serviços contratados com o auditor, diferentes 
dos serviços de auditoria/revisão legal de contas, 
não colocam em questão os princípios de 
independência do revisor oficial de contas e 
auditor externo, sendo realizados por equipas e 
técnicos distintos dos que estão envolvidos no 
processo de auditoria/revisão legal de contas, o 
que constitui um mecanismo adicional de 
salvaguarda dessa independência.  

Não Adoptada 

IV. CONFLITOS DE INTERESSES   
IV.1. RELAÇÕES COM 
ACCIONISTAS 

  

IV.1.1. Os negócios da sociedade com 
accionistas titulares de participação 
qualificada, ou com entidades que com 
eles estejam em qualquer relação, nos 
termos do art. 20º do Código dos 
Valores Mobiliários, devem ser 
realizados em condições normais de 
mercado. 

Não foram celebrados quaisquer negócios com 
accionistas titulares de participação qualificada, 
ou com entidades que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do art. 20º do 
Código dos, fora das condições normais de 
mercado nem fora da actividade corrente da 
sociedade. 

Adoptada 

IV.1.2. Os negócios de relevância 
significativa com accionistas titulares de 
participação qualificada, ou com 
entidades que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do art. 20º 
do Código dos Valores Mobiliários, 
devem ser submetidos a parecer prévio 
do órgão de fiscalização. Este órgão 
deve estabelecer os procedimentos e 
critérios necessários para a definição do 
nível relevante de significância destes 
negócios e os demais termos da sua 
intervenção. 

Os negócios de relevância significativa com 
accionistas titulares de participação qualificada, 
ou com entidades que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do art. 20º do 
Código dos Valores Mobiliários, são submetidos 
ao parecer prévio do Conselho Fiscal. São 
estabelecidos por este órgão os procedimentos e 
critérios necessários para a definição do nível 
relevante de significância destes negócios e os 
demais termos da sua intervenção. 

Adoptada 
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Sem prejuízo do exposto acima, mais se informa que a Sporting SAD adoptou, no que se refere ao 
Relatório sobre o Governo da Sociedade relativo ao exercício 2009/2010, o Regulamento da CMVM n.º 
1/2007. Tendo em conta as interpretações da CMVM relativamente ao seu cumprimento, indicam-se de 
seguida as recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas adoptadas e não 
adoptadas, nos termos do Regulamento da CMVM n.º 1/2007. Entende-se, para este efeito, como não 
adoptadas as recomendações que não sejam seguidas na íntegra. 
 

Recomendação/Capítulo (1) 

Indicação 
sobre a 

adopção da 
Recomendação 

Descrição no Relatório 
do Governo Societário 
relativo ao exercício de 

2009/2010(*) 
I. ASSEMBLEIA GERAL   
I.1 MESA DA ASSEMBLEIA GERAL   
I.1.1 O Presidente da mesa da Assembleia Geral deve dispor de 
recursos humanos e logísticos de apoio que sejam adequados às 
suas necessidades, considerada a situação económica da sociedade. 

Adoptada 1.2 

I.1.2 A remuneração do presidente da mesa da Assembleia Geral, a 
existir, deve ser divulgada no relatório anual sobre o governo da 
sociedade. 

Adoptada  

I.2 PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL   
I.2.1 A antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a 
participação em Assembleia Geral imposta pelos estatutos não deve 
ser superior a 5 dias úteis. 

Adoptada 3.1 

I.2.2 Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral, a 
sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante todo o período até 
que a sessão seja retomada, devendo bastar-se com a antecedência 
ordinária exigida na primeira sessão 

Adoptada 3.1 

I.3 VOTO E EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO   
I.3.1 As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária 
do voto por correspondência. 

Adoptada 3.3 

I.3.2 O prazo de antecedência para a recepção da declaração de 
voto emitida por correspondência não deve ser superior a 3 dias 
úteis. 

Adoptada 
 

3.3 

I.3.3 As sociedades devem prever, nos seus estatutos, que 
corresponda um voto a cada acção. 

Não Adoptada 3.2 

I.4 QUÓRUM E DELIBERAÇÕES   
I.4.1 As sociedades não devem fixar um quórum constitutivo ou 
deliberativo superior ao previsto por a lei. 

Não Adoptada 3.4 

I.5 ACTAS E INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES 
ADOPTADAS 

  

I.5.1 As actas das reuniões da assembleia geral devem ser 
disponibilizadas aos accionistas no sítio Internet da sociedade no 
prazo de 5 dias, ainda que não constituam informação privilegiada, 
nos termos legais, e deve ser mantido neste sítio um acervo 
histórico das listas de presença, das ordens de trabalho e das 
deliberações tomadas relativamente às reuniões realizadas, pelo 
menos, nos 3 anos antecedentes. 

Adoptada 3.5 

I.6 MEDIDAS REALTIVAS AO CONTROLO DAS 
SOCIEDADES 

  

I.6.1 As medidas que sejam adoptadas com vista a impedir o êxito 
de ofertas públicas de aquisição devem respeitar os interesses da 
sociedade e dos seus accionistas 

Não Adoptada 3.6 

I.6.2 Os Estatutos das sociedades que, respeitando o princípio da 
alínea anterior, prevejam a limitação do número de votos que 
podem ser detidos ou exercidos por um único accionista, de forma 
individual ou em concertação com outros accionistas, devem prever 
igualmente que seja consignado que, pelo menos de cinco em cinco 
anos será sujeita a deliberação pela Assembleia Geral a manutenção 
ou não dessa disposição estatutária - sem requisitos de quórum 
agravado relativamente ao legal - e que nessa deliberação se contam 
todos os votos emitidos sem que aquela limitação funcione. 

Não adoptada 3.2 

I.6.3 Não devem ser adoptadas medidas defensivas que tenham por 
efeito provocar automaticamente uma erosão grave no património 
da sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da 
composição do órgão de administração, prejudicando dessa forma a 
livre transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos 

Adoptada 3.6 
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Recomendação/Capítulo (1) 

Indicação 
sobre a 

adopção da 
Recomendação 

Descrição no Relatório 
do Governo Societário 
relativo ao exercício de 

2009/2010(*) 
accionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração. 
II. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO   
II.1 TEMAS GERAIS   
II.1.1 Estrutura e Competências   
II.1.1.1 O Órgão de administração deve avaliar no seu relatório de 
governo o modelo adoptado, identificando eventuais 
constrangimentos ao seu funcionamento e propondo medidas de 
actuação que, no seu juízo, sejam idóneas para superar. 

Adoptada 2.1.2 

II.1.1.2 As sociedades devem criar sistemas internos de controlo, 
para a detecção eficaz de riscos ligados à actividade da empresa, em 
salvaguarda do seu património e em benefício da transparência do 
seu governo societário. 

Não Adoptada 2.5 

II.1.1.3 Os Órgãos de administração e fiscalização devem ter 
regulamentos de funcionamento, os quais devem ser divulgados no 
sítio na Internet da sociedade. 

Adoptada 2.1.2 
2.1.3 

II.1.2 Incompatibilidades e Indepêndencia   
II.1.2.1 O conselho de administração deve incluir um número de 
membros não executivos que garanta efectiva capacidade de 
supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros 
executivos. 

Adoptada 0.2 
2.2 

II.1.2.2 De entre os administradores não executivos deve contar-se 
um número adequado de Administradores independentes, tendo em 
conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não 
pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de 
administradores. 

Não Adoptada 2.2 

II.1.3 Elegibilidade de Nomeação   
II.1.3.1 Consoante o modelo aplicável, o presidente do conselho 
fiscal, da comissão de auditoria ou da comissão para as matérias 
financeiras deve ser independente e possuir as competências 
adequadas ao exercício das respectivas funções. 

Adoptada Anexo 1 

II.1.4 Políticas e Comunicação de Irregularidades   
II.1.4.1 A sociedade deve adoptar uma política de comunicação de 
irregularidades alegadamente ocorridas no seu seio, com os 
seguintes elementos:  i) indicação dos meios através dos quais as 
comunicações de práticas irregulares podem ser feitas internamente, 
incluindo as pessoas com legitimidade para receber comunicações;  
ii) indicação do tratamento a ser dado às comunicações, incluindo 
tratamento confidencial, caso assim seja pretendido pelo declarante. 

Não Adoptada 2.7 

II.1.4.2  As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no 
relatório sobre o governo das sociedades. 

Não Adoptada  

II.1.5 Remuneração   
II.1.5.1 A remuneração dos membros do órgão da administração 
deve ser estruturada de forma a permitir o alinhamento dos 
interesses daqueles com os interesses da sociedade. Neste contexto: 
i) a remuneração dos administradores que exerçam funções 
executivas deve integrar uma componente baseada no desempenho, 
devendo tomar por isso em consideração a avaliação de 
desempenho realizada periodicamente pelo órgão ou comissão 
competentes; ii) a componente variável deve ser consistente com a 
maximização do desempenho de longo prazo da empresa e 
dependente da sustentabilidade das variáveis de desempenho 
adoptadas; iii) quando tal não resulte directamente de imposição 
legal, a remuneração dos membros não executivos do órgão de 
administração deve ser exclusivamente constituída  por  uma  
quantia  fixa. Da  mesma  forma devem ser aprovadas em 
Assembleia Geral as principais características do sistema de 
benefícios de reforma de que beneficiem os membros dos órgãos 
de administração, fiscalização e demais dirigentes, na acepção do nº 
3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. 

Não Adoptada 2.10 

II.1.5.2 A comissão de remunerações e o órgão de administração 
devem submeter à apreciação da Assembleia Geral anual de 
accionistas de uma declaração sobre a politica de remunerações, 
respectivamente, dos órgãos de administração e fiscalização e dos 

Não Adoptada  
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Recomendação/Capítulo (1) 

Indicação 
sobre a 

adopção da 
Recomendação 

Descrição no Relatório 
do Governo Societário 
relativo ao exercício de 

2009/2010(*) 
demais dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código 
dos valores Mobiliários. Neste contexto, devem, nomeadamente, 
ser explicitados aos accionistas os critérios e os principais 
parâmetros propostos para a avaliação do desempenho para 
determinação da componente variável, quer se trate de prémios em 
acções, opções de aquisição de acções, bónus anuais ou de outras 
componentes. 
II.1.5.3 Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa 
à aprovação de planos de atribuição de acções, e/ou de opções de 
aquisição de acções ou com base nas variações do preço das acções, 
a membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais 
dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos 
Valores Mobiliários. A proposta deve conter todos os elementos 
necessários para uma avaliação   correcta  do   plano.  A  proposta 
deve ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo 
não tenha sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo 
deverá obedecer. Da mesma forma devem ser aprovadas em 
Assembleia Geral as principais características do sistema de 
benefícios de reforma de que beneficiam os membros dos órgãos 
de administração, fiscalização e demais dirigentes, na acepção do n.º 
3 do artigo 248.º-B do Código dos valores Mobiliários. 

Não aplicável 2.10 

II.1.5.4. A remuneração dos membros dos órgãos de administração 
e fiscalização deve ser objecto de divulgação anual em termos 
individuais, distinguindo-se, sempre que for caso disso, as diferentes 
componentes recebidas em termos de remuneração fixa e 
remuneração variável, bem como a remuneração recebida em outras 
em outras empresas do grupo ou em empresas controladas por 
accionistas titulares de participações qualificadas. 

Adoptada Anexo IV 

II.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   
II.2.1 Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura de 
administração e fiscalização, e salvo por força da reduzida dimensão 
da sociedade, o conselho de administração deve delegar a 
administração quotidiana da sociedade, devendo as competências 
delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade 

Adoptada 1.3 

II.2.2 O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade 
actua de forma consentânea com os seus objectivos, não devendo 
delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a: i) 
definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a 
estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que devem ser 
consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas 
características especiais. 

Adoptada 2.1.2 

II.2.3 Caso o presidente do Conselho de Administração exerça 
funções executivas, o Conselho de Administração deve encontrar 
mecanismos eficientes de coordenação dos trabalhos de membros 
não executivos, que estes possam decidir de forma independente e 
informada, e deve proceder-se à devida explicitação desses 
mecanismos aos accionistas no âmbito do relatório sobre o governo 
da sociedade. 

Adoptada 1.3 
2.1.2 

II.2.4 O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre a 
actividade desenvolvida pelos administradores não executivos 
referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos 

Não Adoptada 2.1.2 

II.2.5 O órgão de administração deve promover uma rotação do 
membro com o pelouro financeiro, pelo menos no fim de cada dois 
mandatos. 

Não Adoptada 2.1.2 

II.3 COMISSÃO EXECUTIVA   
II.3.1 Os administradores que exerçam funções executivas, quando 
solicitadas por outros membros dos órgãos sociais, devem prestar, 
em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por 
aqueles requeridas. 

Adoptada 2.1.2 

II.3.2 O Presidente da Comissão Executiva deve remeter, 
respectivamente, ao presidente do Conselho de Administração e 
conforme aplicável, ao Presidente do Conselho Fiscal ou da 

Adoptada  
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Recomendação/Capítulo (1) 

Indicação 
sobre a 

adopção da 
Recomendação 

Descrição no Relatório 
do Governo Societário 
relativo ao exercício de 

2009/2010(*) 
comissão de auditoria, as convocatórias e as actas das respectivas 
reuniões. 
II.3.3 O Presidente do Conselho de Administração executivo deve 
remeter ao presidente do conselho geral e de supervisão e ao 
presidente da comissão para as matérias financeiras, as 
convocatórias e as actas das respectivas reuniões. 

Não Aplicável  

II.4 O CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO PARA AS 
MATÉRIAS FINANCEIRAS, COMISSÃO DE AUDITORIA E 
CONSELHO FISCAL 

  

II.4.1 O conselho geral e de supervisão, além do cumprimento das 
competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve 
desempenhar um papel de aconselhamento, acompanhamento e 
avaliação continua da gestão da sociedade por parte do conselho de 
administração 

Não Aplicável  

II.4.2 Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo 
conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias 
financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem ser 
objecto de divulgação no sítio da Internet da sociedade, em 
conjunto com os documentos de prestação de contas. 

Adoptada 2.1.3 

II.4.3 Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo 
conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias 
financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem 
incluir a descrição sobre a actividade de fiscalização desenvolvida 
referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados. 

Adoptada 2.1.3 

II.4.4 A comissão para as matérias financeiras, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal consoante o modelo aplicável, devem 
representar a sociedade, para todos os efeitos, junto do auditor 
externo, competindo-lhe, designadamente, propor o prestador 
destes serviços, a respectiva remuneração, zelar para que sejam 
asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação 
dos serviços, bem assim como ser o interlocutor da empresa e o 
primeiro destinatário dos respectivos relatórios. 

Não Adoptada 2.1.3 

II.4.5 A comissão para as matérias financeiras, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal consoante o modelo aplicável, devem 
anualmente avaliar o auditor externo e propor à assembleia geral  a 
sua destituição sempre que se verifique justa causa para o efeito. 

Adoptada 2.1.2 

II.5 COMISSÕES ESPECIALIZADAS   
II.5.1 Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o 
conselho de administração e o conselho geral e de supervisão, 
consoante o modelo adoptado, devem criar as comissões que se 
mostrem necessárias para: i) assegurar uma competente e 
independente avaliação do desempenho dos administradores 
executivos e para a avaliação do seu próprio desempenho global, 
bem assim como das diversas comissões existentes; ii) reflectir 
sobre o sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia e 
propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em 
vista a sua melhoria. 

Não Adoptada 2.2 

II.5.2 Os membros da comissão de remunerações ou equivalente 
devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de 
administração. 

Não Adoptada 
(2) 
. 

2.1.4 

II.5.3 Todas as comissões devem elaborar actas das reuniões que 
realizem. 

Adoptada 2.1.4 

III. INFORMAÇÃO DE AUDITORIA   
III.1 DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO   
III.1.1 As sociedades devem assegurar a existência de um 
permanente contacto com o mercado, respeitando o princípio da 
igualdade dos accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à 
informação por parte dos investidores. Para tal deve sociedade 
manter um gabinete de apoio ao investidor. 

Adoptada 5.2 

III. 1.2 A seguinte informação disponível no sítio da internet da 
sociedade deve ser divulgada em inglês: a) A firma, a qualidade de 
sociedade e aberta, a sede e os demais elementos mencionados no 
artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais; b)Estatutos; 

Não Adoptada 5.3 



 116

Recomendação/Capítulo (1) 
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Recomendação 
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relativo ao exercício de 

2009/2010(*) 
c)Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para 
as relações com o mercado; d)Gabinete de apoio ao Investidor, 
respectivas funções e meios de acesso; f)Documentos de prestação 
de contas; g) Calendário semestral de eventos societários; h) 
Propostas aprestadas para discussão e votação em assembleia geral; 
i)Convocatórias para a realização de assembleia geral. 

(*) Integra o Anexo I do Relatório e Contas da Sporting SAD relativo ao exercício de 2009/2010. 
(1) Por Capítulo entende-se que a referência é feita ao Código do Governo das Sociedades da CMVM. 
(2) Não obstante o facto de que o Dr. Filipe Soares Franco não se encontrar abrangido por nenhuma das situações previstas no 
número 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, face ao critério de independência utilizado pela CMVM para aferir, 
de um ponto de vista substancial, da independência dos membros da comissão de remunerações relativamente a esta recomendação, 
a CMVM considera a recomendação como não adoptada.   
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CAPÍTULO 13 – PRINCIPAIS ACCIONISTAS 

13.1. Estrutura Accionista  

Conforme estipula o artigo 16º do CódVM, os accionistas que atinjam, ultrapassem ou reduzam a sua 
participação de 2%, 5%, 10%, 20%, um terço, dois terços, e 90% dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social ou reduzam a sua participação para valor inferior a qualquer uma daquelas percentagens, de 
uma sociedade aberta e com acções ou outros valores mobiliários admitidos à negociação, devem informar 
a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de mercados regulamentados. 

O quadro seguinte contém a informação relativa às participações qualificadas na Sporting SAD, com a 
identificação dos accionistas à data de 31 de Maio de 2011, do número de acções detidas e correspondente 
percentagem de capital e direitos de voto, calculada nos termos dos artigos 20º e 20º-A do CódVM, que 
são do conhecimento da Sporting SAD: 

 

Participações Qualificadas 

 

Número de 
Acções 

 

% Direitos 
de Voto 

Sporting Clube de Portugal 
     

Directamente: 
  

9.858.767 
 

25,279% 

      - Acções da categoria A 
  

9.849.622 
 

25,255% 

     - Acções de categoria B 
  

9.145 
 

0,023% 

     Através de: 
     

          Acções de categoria B 
     

Sporting SGPS 
  

24.962.270 
 

64,006% 

Sporting-Património e Marketing, SA 
  

100 
 

0,000% 

Eng. Luís Filipe Fernandes David Godinho Lopes 
  

322 
 

0,001% 

Dr. Luís José Vieira Duque 
  

100 
 

0,000% 

Eng. João Manuel de Melo Franco 
  

22 
 

0,000% 

Dr. Paulo António Pereira Cristovão 
  

20 
 

0,000% 

Dr. Aureliano Oliveira das Neves 
  

100 
 

0,000% 

Dr. Ricardo Cordeiro Henriques Tomás 
  

22 
 

0,000% 

Dra. Ana Margarida Melo de Castro Ulrich 
  

2.500 
 

0,006% 

Dr. José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 
  

11.400 
 

0,029% 

Dr. João Pedro Ferreira Adão e Silva 
  

37 
 

0,000% 

   
Total imputável 

 
34.835.560 

 
89,322% 

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira 
     

Através de Sportinveste SGPS, SA   
 

2.134.770 
 

5,474% 

Fonte: Sporting SAD 

 
O Sporting é o único accionista da Sporting SAD que detém directa ou indirectamente mais de 50% do 
capital social da Emitente sendo também o único titular de acções de categoria A que têm direitos 
especiais. 

A Sporting SAD não tem instituído um sistema concreto de controlo interno que impeça o controlo 
abusivo por parte do Sporting. No entanto, os órgãos sociais da Emitente, no âmbito das suas 
competências específicas, defendem os interesses da Sporting SAD, designadamente, protegendo-a do 
eventual controlo abusivo a que pudesse ser sujeita. Adicionalmente, existe uma total transparência nas 
relações mútuas e um estrito cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, em particular as 
normas relativas a transacções com entidades terceiras ligadas e salvaguarda de potenciais conflitos de 
interesses. 

O quadro seguinte contém a informação relativa às participações detidas pelos membros dos corpos sociais 
da Sporting SAD à data de 31 de Maio de 2011: 
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Membros dos Corpos Sociais da Sociedade detentores de Acções 
Número de 
Acções 

Membros do Conselho de Administração: 
 Eng. Luís Filipe David Godinho Lopes 322 

Eng. José Filipe de Mello e Castro Guedes _ 

Dr. Luís José Vieira Duque 100 

        

Membros do Conselho Fiscal: 
 Eng. João Manuel de Melo Franco 22 

Dr. José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi  11.400 

Dr. Jorge Salema Garção José de Melo _ 

Dr. Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André _ 
        

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas: 
 KPMG & Associados - SROC S.A. Representada por Vítor Ribeirinho   _ 

 

13.2. Acordos com Impacto na Estrutura Accionista  

A Sporting SAD não tem conhecimento de quaisquer acordos relativamente ao exercício de direitos 
sociais respeitantes à Sociedade que possam dar origem a uma mudança ulterior do controlo da Emitente. 
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CAPÍTULO 14 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ACTIVO E DO PASSIVO, 
DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DA EMITENTE  

14.1. Historial financeiro 

A Sporting SAD apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte 
deste Prospecto, por forma a cumprir com os requisitos mínimos de informação contidos nos parágrafos 
13.1, 13.2 e 13.3 do Anexo IV ao Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de Abril, 
com a redacção que lhe foi conferida pela rectificação de 16 de Junho de 2004: 
 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting SAD, individuais e consolidados, reportados aos exercícios 
de 2008/2009 e de 2009/2010 (à data de 30 de Junho), elaborados de acordo com as IFRS, incluindo 
o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas, bem assim como o relatório de auditoria e Certificação Legal de Contas e Parecer do 
Conselho Fiscal, respectivos. 
 

- Relatório e Contas semestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício de 
2010/2011 (à data de 31 de Dezembro), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas. 
 

- Relatório e Contas trimestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício de 
2010/2011 (à data de 31 de Março), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas. 

14.2. Outras Informações Auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelo ROC da Sociedade para além das que se encontram 
referidas no presente Prospecto. 

14.3. Período Coberto Pelas Informações Financeiras mais Recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras auditadas, quer consolidadas quer individuais, à 
data do presente Prospecto, reporta-se a 30 de Junho de 2010. As informações financeiras relativas ao 1º 
semestre e ao 3º trimestre do exercício de 2010/2011 não foram objecto de revisão por parte do ROC da 
Sociedade. 

14.4. Acções Judiciais e Arbitrais 

Não existem quaisquer procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais susceptíveis de terem tido ou 
virem a ter uma incidência importante sobre a situação financeira da Emitente. 

14.5. Alterações Significativas na Situação Financeira ou Comercial da Emitente 

Remete-se para o ponto 22.3. Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting. 
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CAPÍTULO 15 – CAPITAL SOCIAL 

15.1. Capital Social  

Actualmente, o capital social da Sporting SAD é de € 39.000.000 integralmente realizado e está 
representado por 39.000.000 de acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, com a 
seguinte distinção: 
 

• 9.849.622 acções de categoria A 
• 29.150.378 acções de categoria B  

 

A Sporting SAD foi constituída por escritura pública de 28 de Outubro de 1997, com um capital de € 
34.915.852,79, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril de acordo com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 
107/97, de 16 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º303/99, de 6 de Agosto. 

Por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001, o capital social da sociedade foi elevado de € 
34.915.852,79 para € 54.867.768,68. Este aumento foi concretizado por conversão de créditos detidos pelo 
Sporting Clube de Portugal e Sporting - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., nos montantes 
parciais de 3,05 milhões de euros e 16,95 milhões de euros, respectivamente. 

Foi por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001 redenominado o capital social para Euros, 
mediante a aplicação do método padrão, convertendo o valor nominal de cada acção de mil escudos para 
€ 4,99, com arredondamento para o cêntimo de euro mais próximo e consequente aumento de capital em 
22,23 mil euros (Esc. 4.456.980), por contrapartida de resultados transitados, ascendendo o capital social 
da Sociedade a € 54.890.000. A operacionalização da redenominação do capital foi concretizada em 11 de 
Outubro de 2001. Em 2 de Setembro de 2002 foram admitidos à negociação no Segundo Mercado os 4 
milhões de acções correspondentes ao aumento do capital social atrás mencionado. 

Por escritura pública realizada em 30 de Junho de 2004 o capital social foi reduzido de € 54.890.000 para € 
22.000.000, sendo a importância da redução (€ 32.890.000) destinada à cobertura de prejuízos da 
Sociedade verificados nos exercícios anteriores, e efectuada de forma proporcional, mediante a redução do 
valor nominal das acções de € 4,99 para € 2. 

Por escritura pública realizada em 31 de Março de 2005 o capital social foi elevado de € 22.000.000 para € 
42.000.000. O aumento de capital, no montante de € 20.000.000, por entradas em dinheiro, foi efectuado 
mediante a emissão de 10.000.000 de novas acções escriturais e nominativas, das quais 1.500.000 da 
categoria A e 8.500.000 acções da categoria B, com o valor nominal de € 2 e um ágio de € 0,65 cada uma. 
As acções da categoria A foram subscritas pelo SCP e as da categoria B foram subscritas pela Sporting 
SGPS. 

No âmbito do processo de recapitalização e reestruturação financeira da Emitente, e conforme deliberado 
pelos accionistas da Sporting SAD na Assembleia Geral realizada em 9 de Setembro de 2010, foram 
realizadas as seguintes operações: 

• Redução do capital social de € 42.000.000 para € 21.000.000,00 destinada à cobertura de 
prejuízos, efectuada mediante a redução do valor nominal da totalidade das acções 
representativas do capital social de € 2 (dois euros) para € 1 (um euro), e consequente alteração 
do n.º 1 do Artigo 4º e do n.º 1 do Artigo 5º dos Estatutos da Sociedade. 

• Aumento do capital social no montante de € 18.000.000, passando de € 21.000.000 para € 
39.000.000, realizado por novas entradas em dinheiro através da emissão de 18.000.000 de novas 
acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, através de 
subscrição pública com respeito pelo direito de preferência dos accionistas, pelo preço de 
subscrição de € 1, com a consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4º dos Estatutos da Sociedade. 

• Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis, escriturais e nominativos, no 
montante de € 55.000.000, de valor nominal de € 1 cada, com um prazo máximo de 5 anos, com 
preço de subscrição de € 1, com taxa de juro nominal anual bruta de 3%, obrigatoriamente 
convertíveis em acções da Sporting SAD a um preço de conversão de € 1 (um euro), através de 
subscrição pública, com respeito pelo direito de preferência dos accionistas. 

 
O SCP é titular da totalidade das acções da Categoria A, auferindo os seguintes direitos especiais: 
 

“Artigo 6º 
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(Categoria de acções) 
 

1. As acções da sociedade são de duas categorias, a categoria A e a categoria B, possuindo as acções da 
categoria A os privilégios consignados na lei e nos presentes estatutos e sendo as da categoria B acções 
ordinárias. 
2. São acções de categoria A as subscritas directamente pelo Sporting Clube de Portugal e enquanto se 
mantiverem na sua titularidade; são acções de categoria B as restantes. 
3. Sempre que, por virtude de alienação ou aquisição, haja mudança de categoria das acções, deve a 
sociedade proceder oficiosamente ao respectivo averbamento e comunicar o facto, sendo caso disso, à 
Central de Valores Mobiliários ou a quem venha a ser a entidade competente. 
4. A sociedade poderá ainda emitir acções preferenciais sem voto, remíveis ou não, conforme determinado 
na deliberação de emissão. 
5. A remição far-se-á nos termos fixados pela lei e de harmonia com o que for estabelecido na deliberação 
de emissão, ficando autorizado prémio de remição, com o valor que for fixado na deliberação de emissão. 

 
Artigo 12º 

(Quórum de funcionamento) 
 

A Assembleia Geral não pode, em qualquer caso, funcionar nem deliberar, em primeira convocação, sem 
que esteja representada a totalidade das acções da categoria A. 
 

Artigo 14º 
(Deliberações) 

 
1. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria absoluta dos votos emitidos, salvo 
quando a lei ou os estatutos exigirem maioria qualificada. 
2. É necessária a unanimidade dos votos estatutariamente correspondentes às acções da categoria A para 
se considerarem aprovadas as deliberações da Assembleia Geral, reunida em primeira ou segunda 
convocação, sobre as seguintes matérias: 

a) alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem o património imobiliário da 
sociedade; 

b) criação de novas categorias de acções; 
c) cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade, aumento ou redução do capital social, 

outras alterações dos estatutos e supressão ou limitação do direito de preferência dos accionistas; 
d) distribuição de bens aos accionistas que não consista em distribuição de dividendos; 
e) eleição de membros dos órgãos sociais, salvo o disposto no nº 8 do Artº 392º do Código das 

Sociedades Comerciais; 
f) emissão de obrigações ou outros valores mobiliários, ou autorização para a mesma, remição de 

acções preferenciais e amortização de acções; 
g) mudança da localização da sede social ou consentimento para a mesma. 

3. O disposto no número anterior é ainda aplicável às deliberações que revoguem, suspendam ou 
modifiquem aquelas aí referidas. 

Artigo 15º 
(Composição) 

 
1. A Administração da Sociedade será exercida por um Conselho de Administração composto por três a 
seis membros, considerando-se aplicável o número de cinco se a Assembleia Geral, em deliberação 
autónoma, não fixar outro. 
2. Os membros do Conselho de Administração têm um mandato de quatro anos, renovável por uma ou 
mais vezes, e salvo o disposto no número seguinte, são eleitos em Assembleia Geral. 
3. Um dos membros do Conselho de Administração será designado pelas acções da categoria A mediante 
simples comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo a designação ser revogada 
pela mesma forma e só havendo lugar a eleição se a designação não for feita. 
4. O membro do Conselho de Administração designado nos termos do número anterior tem direito a veto 
nas deliberações sobre as matérias referidas no artigo 14º, nºs 2 e 3, que caibam na competência do 
Conselho. 
5. Havendo alargamento do número de membros do Conselho de Administração no decurso do mandato 
ou substituição que não seja total, os eleitos ou designados completarão o mandato em curso. 
6. A Assembleia Geral designará o Presidente e poderá designar um ou dois vice-presidentes do Conselho 
de Administração; se não efectuar a designação, será esta feita, quanto ao Presidente, e poderá sê-lo, 
quanto aos vice-presidentes, pelo próprio Conselho de Administração. 
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7. A responsabilidade de cada Administrador deverá ser caucionada por alguma das formas permitidas por 
lei, na importância de duzentos e cinquenta mil euros, se valor superior não for fixado pela Assembleia 
Geral, mantendo-se a caução em todos os casos de renovação do mandato; a caução poderá ser alterada 
ou substituída por deliberação da Assembleia Geral nos termos previstos na lei. 
8. O Conselho de Administração deverá proceder à substituição de qualquer administrador que, sem 
justificação aceite pelo Conselho, não compareça ou se faça representar, no decorrer de um mesmo 
exercício, em seis reuniões seguidas ou dez interpoladas.” 

Por outro lado, as acções da Categoria A só são susceptíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de 
pessoas colectivas de direito público. 

Quando as acções da categoria A mudarem de titular passarão a ser acções da Categoria B, e as de 
Categoria B passarão a ser de Categoria A quando adquiridas pelo SCP. 

A conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (Valores) efectuar-se-á mediante a 
entrega ao titular de novas acções da Sporting SAD emitidas e integralmente realizadas, sem prejuízo da 
possibilidade de, em lugar dela e no todo ou em parte, o Emitente poder satisfazer a conversão obrigatória 
mediante transmissão de acções existentes (integralmente realizadas) disponíveis para o efeito no âmbito 
da autorização da Assembleia Geral da Emitente para alienação de acções próprias que ao tempo estiver 
em vigor, no caso de vencimento antecipado por opção do titular, quando o número de acções a entregar 
não justifique ou permita a concretização de um aumento de capital para o efeito. Os direitos de 
conversão poderão igualmente ser satisfeitos através da transmissão de acções já existentes efectuada por 
terceiro designado pela Emitente, entendendo-se que há, em tal caso, sem necessidade de declaração 
expressa, sucessão e sub-rogação do terceiro na posição jurídica e direitos do titular dos Valores, 
designadamente à atribuição de novas acções. 

Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, a conversão dos Valores em acções da Sporting SAD 
efectuar-se-á por subscrição pelos titulares de novas acções da Sporting SAD a emitir, que serão fungíveis 
com as acções já admitidas ao Euronext Lisbon da Euronext, considerando-se a declaração de subscrição 
efectuada obrigatória e tacitamente na data do vencimento ou na data do vencimento antecipado 
automático, consoante o caso. 
 

15.2. Cotações das Acções da Sporting SAD 

As acções da Sporting SAD foram admitidas à cotação ao Euronext Lisbon em 2 de Junho de 1998.  

Ao longo do exercício 2009/2010, a cotação das acções da Sporting SAD variou entre um mínimo de € 
1,00 registado em 4 de Maio de 2010 e um máximo de € 1,38 registado em 30 de Setembro de 2009. 

No quadro seguinte é apresentada a evolução da cotação das acções da Sporting SAD nos últimos 12 
meses: 

 

 

15.3. Acções Próprias  

Actualmente, a Emitente não detém quaisquer acções próprias. 
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Dentro dos limites consentidos pela lei comercial, é permitido à Sociedade adquirir acções próprias e 
realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais, sendo que de 
momento não há uma deliberação da assembleia geral de accionistas que permita a aquisição de acções 
próprias. 

15.4. Pacto Social e Estatutos  

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD é uma sociedade aberta com sede no Estádio José de 
Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, Lisboa, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499. 

A Sporting SAD resulta, nos termos da alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei 67/97, de 3 de Abril, da 
personalização jurídica da equipa do Sporting, tendo por objecto a participação nas competições 
profissionais de futebol, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou 
desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de 
futebol. 

De seguida reproduzem-se algumas passagens dos estatutos da Sporting SAD, os quais podem ser 
consultados, mediante solicitação e sem encargos, na sede da Sociedade, sita no Estádio José Alvalade - 
Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa e no site 
http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp: 
 

“Artigo 1º 
(Natureza, denominação e duração) 

 
1.A sociedade tem natureza de sociedade anónima desportiva, adopta a denominação de “SPORTING 
CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D.”, e durará por tempo indeterminado. 
2. A sociedade resulta, nos termos da alínea b) do acordo 3º do Decreto-Lei nº 67/97, de 3 de Abril, da 
personalização jurídica da equipa do Sporting Clube de Portugal que participa nas competições 
profissionais de futebol, sendo clube fundador, para os efeitos do disposto na lei, o Sporting Clube de 
Portugal. 
3. A sociedade é constituída com apelo à subscrição pública, nos termos legais e com a observância do 
disposto no artigo 32º dos presentes estatutos. 
 

Artigo 2º 
(Sede) 

1. A sociedade tem a sua sede no Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando Fonseca, em Lisboa, 
freguesia do Lumiar. 
2. O Conselho de Administração pode, sem necessidade de alteração do pacto social, mas com o 
consentimento prévio da Assembleia Geral, deslocar a sede para outro local dentro do concelho de Lisboa 
ou para concelho limítrofe. 

 
Artigo 3º 

(Objecto social) 
 

1. A sociedade tem por objecto a participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e 
organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de actividades relacionadas 
com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 
2. A sociedade pode igualmente adquirir participações como sócio de responsabilidade limitada em 
sociedades com objecto social diferente do seu, mesmo que reguladas por leis especiais, ou participar em 
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios 
ou quaisquer outros tipos de associação, temporária ou permanente.” 

15.5. Esquemas de Participações dos Trabalhadores  

A Sporting SAD não dispõe de um plano aprovado para aquisição de acções ou de um plano de “Stock 
Options” para os membros dos seus órgãos sociais ou para os seus colaboradores em geral. 

15.6. Acontecimentos Excepcionais  

Desde a constituição da Sporting SAD não ocorreu qualquer acontecimento excepcional que tenha 
afectado, ou se preveja vir a afectar significativamente as actividades da Empresa. 
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CAPÍTULO 16 – CONTRATOS SIGNIFICATIVOS  

A Sporting SAD não é parte de outros contratos significativos que não aqueles que decorrem do normal 
decurso das suas actividades que possam afectar a capacidade de cumprimento das obrigações perante os 
titulares dos valores mobiliários objecto do presente prospecto, sem prejuízo do abaixo exposto. 

No âmbito do processo de financiamento (Project Finance) para a construção do Complexo Alvalade XXI e 
da reestruturação dos contratos de financiamento da restante actividade do Grupo Sporting que teve lugar 
em 2005, a Sporting SAD interveio em diversos contratos, dos quais resultaram para a Emitente um 
conjunto de obrigações e a prestação de garantias de cumprimento dos contratos. Tendo em consideração 
o montante de crédito concedido pelos Bancos ao Grupo Sporting, foram acordadas e contratadas as 
medidas consideradas essenciais à protecção e pagamento de tais créditos aos Bancos, das quais fizeram 
parte, entre outras, a adesão de todas as sociedades do Grupo Sporting, incluindo a Emitente, ao Acordo 
Quadro e a prestação de um conjunto de garantias de bom cumprimento das obrigações emergentes do 
Acordo Quadro e dos diversos contratos que integraram o Plano de Reestruturação pelas sociedades do 
Grupo Sporting, que incluem, entre outras, cláusulas de cross default. A Emitente é garante do integral 
cumprimento das obrigações do Grupo Sporting decorrentes do Project Finance. 

Em Dezembro de 2008 foram renegociados os contratos de financiamento do Grupo Sporting. Com a 
reestruturação financeira concretizada em 2008 pretendeu-se, para além da redução dos compromissos e 
encargos financeiros do Grupo Sporting, adequar estes compromissos financeiros e responsabilidades aos 
cash flows gerados pela exploração de cada empresa, assegurando o cumprimento do serviço da dívida 
sem prejudicar o crescimento do projecto desportivo do Grupo Sporting. 

A Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o Sporting e outras empresas do 
Grupo Sporting, pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por sociedades do Grupo 
Sporting. Em caso de mora ou incumprimento das obrigações das sociedades do Grupo Sporting ao 
abrigo dos respectivos contratos de financiamento, nos quais a Emitente é mutuária e garante, em 
particular das obrigações de reembolso de capital e/ou pagamento de juros, a Emitente pode ver-se 
obrigado a ter de cumprir com as obrigações das sociedades do Grupo Sporting para com os respectivos 
credores. 

Para mais informação remete-se para o ponto 8.3. Dependência para com as Entidades do Grupo. 
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CAPÍTULO 17 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO  

Durante o período de validade do Prospecto podem ser verificados os seguintes documentos (ou cópias 
dos mesmos) na sede da Emitente sita no Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 
1600-616 Lisboa e em http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp: 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting SAD, individuais e consolidados, reportados aos 
exercícios de 2008/2009 e de 2009/2010 (à data de 30 de Junho), elaborados de acordo com as 
IFRS, incluindo o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a 
demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as 
notas explicativas e políticas contabilísticas, bem assim como o relatório de auditoria e 
Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho Fiscal, respectivos. 

- Relatório e Contas semestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício 
de 2010/2011 (à data de 31 de Dezembro), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o 
balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e 
políticas contabilísticas. 

- Relatório e Contas trimestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício 
de 2010/2011 (à data de 31 de Março), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, 
a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e 
políticas contabilísticas. 

- Estatutos da Sporting SAD 

Todos estes documentos, à excepção dos Estatutos, estão disponíveis também no site da CMVM (no 
Sistema de Difusão de Informação), www.cmvm.pt. 

O presente prospecto encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais: 

- Sede da Sporting SAD: Estádio José de Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 
Lisboa 

- Sede da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.: Av. da Liberdade, 
n.º 196 - 7º, 1250-147 Lisboa 

- Sede do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.: Rua Alexandre Herculano, n.º 38, 1269-161 
Lisboa 

- Banco Comercial Português, S.A.: Avenida José Malhoa, nº 27, em Lisboa 
- Nos Balcões dos seguintes bancos do Sindicato de Colocação da Oferta: 

� Banco ActivoBank, S.A. 
� Banco BEST – Banco Electrónico Serviço Total, S.A. 
� Banco Comercial Português, S.A, Sociedade Aberta  
� Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 
� Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

- No site http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp para consulta ou 
download. 

- No site www.cmvm.pt para consulta ou download. 
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CAPÍTULO 18 – INFORMAÇÕES DE BASE 

18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Colectivas Envolvidas na Emissão/Oferta 

Os Líderes na qualidade de intermediários financeiros responsáveis pela organização e liderança da Oferta, 
e os membros do Sindicato de Colocação, tiveram um interesse directo de cariz financeiro na Oferta a 
título de remuneração pela prestação daqueles serviços e pela colocação do empréstimo obrigacionista. 

A Emitente pagará aos Líderes e aos membros do Sindicato de Colocação as seguintes comissões: 
• € 300.000 de comissão de organização e liderança, a pagar aos Líderes;  
• 3%, flat de comissão de colocação sobre o valor de obrigações efectivamente colocadas, a pagar aos 

membros do Sindicato de Colocação. 
• Aos Líderes é também devida uma comissão, a pagar pela Sporting SAD, correspondente a 3% 

sobre o valor das obrigações colocadas por entidades que não integram o consórcio, a repartir em 
partes iguais. 

 

18.2. Motivos da Oferta e Afectação de Receitas  

O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento da actividade corrente, permitindo à 
Sporting SAD consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento de operações 
que se irão vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que será 
reembolsado no próximo dia 18 de Julho de 2011. 
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CAPÍTULO 19 – INFORMAÇÃO RELATIVA AOS VALORES MOBILIÁRIOS OBJECTO DA 
OFERTA E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

19.1. Oferta  

A presente Oferta diz respeito a uma Oferta Pública de subscrição de Obrigações a emitir pela Sporting 
SAD.  

19.1.1. Montante e Natureza 
A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 4.000.000 
Obrigações, de valor nominal de € 5 cada uma, perfazendo um montante máximo de € 20.000.000. 

19.1.2. Preço das obrigações e modo de realização 
O preço de subscrição das Obrigações é de € 5 por cada obrigação. 
 
As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um mínimo de 20 obrigações. O máximo de 
obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade de obrigações que estão a 
ser oferecidas à subscrição. 
 
O pagamento do valor de subscrição das obrigações será integral e na data de liquidação.  
 
Cada subscritor deverá, no momento em que procede à entrega da ordem de subscrição, provisionar a sua 
conta junto do intermediário financeiro a quem entregar a ordem de subscrição. Os subscritores 
suportarão ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados pelo intermediário financeiro onde sejam 
entregues as ordens de subscrição. 
 
As despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente comissões bancárias, serão integralmente 
pagas a contado, no momento da liquidação financeira da Oferta, sem prejuízo de o intermediário 
financeiro em que seja apresentada a ordem de subscrição poder exigir o provisionamento do respectivo 
montante no momento da entrega da ordem de subscrição. 
 
Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem existir custos de 
manutenção das contas onde estarão registadas as Obrigações que sejam adquiridas no âmbito desta 
Oferta. 
 
O investidor deverá solicitar informação ao seu intermediário financeiro sobre os custos inerentes ao 
investimento, antes de efectuar a sua subscrição, designadamente quanto às comissões a pagar pela 
custódia dos títulos. 
 
O investidor deve tomar em consideração essa informação antes de investir, nomeadamente calculando os 
impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário financeiro custodiante podem ter na 
rendibilidade do investimento (para pequenos montantes investidos esse investimento pode nem sequer 
ser rentável). 
 
O preçário das comissões cobradas pelos intermediários financeiros está disponível no site da CMVM, em 
www.cmvm.pt. 

19.1.3. Categoria e forma de representação 
As Obrigações são ordinárias, escriturais, ao portador, exclusivamente materializadas pela inscrição em 
contas abertas em nome dos respectivos titulares, de acordo com as disposições legais em vigor. 
 
A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Interbolsa, com sede na Avenida da Boavista, 
3433, 4100-138 Porto. 
 
À presente emissão foram atribuídos o código ISIN PTSCPDOE0004 e o código CFI DBFUGB. 

19.1.4. Modalidade da Oferta 
A emissão é dirigida à subscrição pelo público em geral através de uma Oferta Pública de Subscrição.  
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No caso de subscrição incompleta, a emissão de obrigações ficará limitada ao número de subscrições 
efectivamente recolhidas. Por outro lado, caso o total de obrigações solicitadas seja superior ao número 
máximo de obrigações a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto 
existirem obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: 
 
i) Atribuição de 20 obrigações a cada ordem de subscrição. No caso do número de obrigações disponíveis 
ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a ser satisfeitas; 
 
ii) Atribuição de um número de obrigações proporcional à quantidade solicitada na respectiva ordem de 
subscrição, e não satisfeita pela aplicação do critério anterior, em lotes de 1 obrigação, com 
arredondamento por defeito; 
 

iii) Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios 
anteriores, mais próximo ficaram da atribuição de um lote adicional de obrigações. No caso do número de 
obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem 
satisfeitas. 

19.1.5. Organização e Liderança 
O presente processo de organização, montagem e admissão à negociação da Oferta é organizado e 
liderado conjuntamente pelos seguintes bancos: 
 

- Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça Dom João I, n.º 28, 4000-434 Porto; 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., com sede no Edifício Quartzo, Rua Alexandre 
Herculano n.º 38, 1269-161 Lisboa. 

 
A colocação da Oferta está a cargo do Sindicato de Colocação constituído pelos intermediários financeiros 
que abaixo se indicam, os quais nesse âmbito, assumem a obrigação de desenvolver os melhores esforços 
em ordem à distribuição das obrigações objecto da Oferta: 
 

- Banco ActivoBank, S.A. 
- Banco BEST – Banco Electrónico Serviço Total, S.A. 
- Banco Comercial Português, S.A, Sociedade Aberta  
- Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

19.1.6. Deliberações, autorizações e aprovações da oferta 

Em reunião do Conselho de Administração da Sporting SAD, realizada em 20 de Abril de 2011, foi 
deliberado solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de uma reunião de 
accionistas para deliberar sobre a proposta, nos termos do nº 2 do art. 8º dos Estatutos, de autorização a 
prestar ao Conselho de Administração para deliberar a emissão de um empréstimo obrigacionista, com 
oferta pública de subscrição, de montante máximo de 4.000.000 de obrigações de valor unitário de € 5 
(cinco euros), sendo o montante máximo do empréstimo até € 20.000.000 (vinte milhões de euros). 

Em reunião da Assembleia Geral da Sporting SAD, realizada em 18 de Maio de 2011, foi deliberado 
autorizar o Conselho de Administração para deliberar, mediante o parecer favorável do Conselho Fiscal, 
proceder à emissão de obrigações por Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 4.000.000 
obrigações com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), a serem oferecidas à subscrição junto do 
público em geral. 

Em reunião do Conselho de Administração da Sporting SAD, realizada em 20 de Junho de 2011, foi 
deliberado, face à autorização da Assembleia Geral, proceder à emissão de obrigações por Oferta Pública 
de Subscrição de um máximo de 4.000.000 obrigações com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), 
a serem oferecidas à subscrição junto do público em geral. 

Em 20 de Junho de 2011, o Conselho de Administração da Emitente, aprovou a fixação da taxa de juro 
para os cupões, em 9,25%, ao ano. 
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19.1.7. Finalidade da oferta 
O produto líquido da Oferta destina-se ao financiamento da actividade corrente, permitindo à Sociedade 
consolidar passivo num prazo mais alargado e proceder ao refinanciamento de operações que se irão 
vencer, nomeadamente do Empréstimo Obrigacionista “Sporting SAD 2011” que será reembolsado no 
próximo dia 18 de Julho de 2011. 

19.1.8. Período e locais de aceitação 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 27 de Junho de 2011 e as 15h00m do dia 19 de Julho 
de 2011, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 

A aceitação da presente Oferta, por parte dos seus destinatários, deverá manifestar-se durante o período 
acima identificado junto dos membros do sindicato de colocação (ActivoBank, Banco BEST, BES, 
Espírito Santo Investment Bank e Millennium bcp) e de outros intermediários financeiros legalmente 
habilitados, nas sociedades corretoras e nas sociedades financeiras de corretagem, mediante a entrega dos 
boletins de subscrição expressamente elaborados para o efeito. 

As ordens de subscrição serão transmitidas em impresso próprio, devendo ser apresentadas no período e 
locais anteriormente referidos. 

Cada investidor só poderá utilizar um único impresso de ordem de subscrição. Caso seja apresentado mais 
do que um impresso apenas será considerado aquele que respeite à maior quantidade de Obrigações. Em 
caso de igualdade de circunstâncias, será considerado aquele que tiver sido apresentado em primeiro lugar.  

Serão considerados nulos os boletins de subscrição que não contenham os seguintes elementos: 
g) Nome ou denominação e domicílio do subscritor; 
h) Número de contribuinte, tratando-se de cidadão português ou estrangeiro residente ou número 

de pessoa colectiva nacional; 
i) Número de bilhete de identidade, do passaporte ou de qualquer outro documento identificativo 

aceite pela entidade receptora da ordem de subscrição, tratando-se de cidadão estrangeiro;  
j) Número relativo a qualquer documento identificativo aceite pelos intermediários financeiros 

recebedores das ordens de subscrição, tratando-se de pessoas colectivas estrangeiras; 
k) O número de Obrigações pretendido;  
l) O código de identificação da entidade colocadora e da entidade liquidadora. 

 
É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo da veracidade e da autenticidade dos 
elementos referidos nas alíneas anteriores, bem como o da qualidade em que os investidores actuam, face 
aos requisitos legais impostos pelas condições da operação. 
 
Nos termos do disposto no artigo 325º do CódVM e do Regulamento da CMVM n.º 3/2006, logo que 
recebam uma declaração de subscrição, os intermediários financeiros devem verificar a legitimidade do 
subscritor, bem como adoptar as providências que permitam, sem qualquer dúvida, estabelecer o 
momento da recepção da ordem.  
 
Os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação através de comunicação 
escrita dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até cinco dias antes do 
termo do prazo da Oferta, ou seja até 14 de Julho de 2011 (inclusive). 

19.1.9. Resultado da Oferta 
Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e apurados no dia 20 de Julho de 
2011 pela Euronext, sendo divulgados logo após o seu apuramento através dos meios utilizados para a 
divulgação do Prospecto e publicados no Boletim de Cotações da Euronext. 

19.1.10. Direitos de preferência 
Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência às Obrigações. 
 
Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para sócios do Sporting, nem para 
accionistas da Sporting SAD. As obrigações serão oferecidas à subscrição do público em geral sem 
qualquer tipo de diferenciação. 

19.1.11. Direitos atribuídos 
Não foram atribuídos quaisquer direitos às Obrigações, exceptuando o direito ao juro e ao reembolso de 
capital. 
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19.1.12. Pagamentos de juros e outras remunerações 
A liquidação física e financeira da Oferta e a emissão das Obrigações ocorrerá no 2º dia útil após a 
divulgação dos resultados da Oferta, isto é no dia 22 de Julho de 2011, data a partir da qual se inicia a 
contagem de juros. Desta forma, os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com 
pagamento a 22 de Maio e 22 de Novembro de cada ano de vida das Obrigações, ocorrendo o primeiro 
pagamento, com mais curta duração, a 22 de Novembro de 2011. 
 
Caso estas datas não sejam um dia útil (definido como um dia em que o sistema de pagamentos 
TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) esteja em 
funcionamento e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado bancário interbancário, se 
encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa), a data de Pagamento de Juros será ajustada 
para o dia útil imediatamente seguinte. 
 
Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, consideram-se abandonados a favor 
do Estado, os juros ou outros rendimentos das obrigações quando, durante o prazo de cinco anos, os seus 
titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar ou não tenham manifestado por outro 
modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses juros e rendimentos. 
 
A taxa de juro dos cupões é fixa e igual a 9,25% ao ano.  
 
Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias. 

19.1.13. Amortizações e opções de reembolso antecipado 
O empréstimo tem uma duração de três anos e quatro meses, sendo o reembolso efectuado ao valor 
nominal, de uma só vez, em 22 de Novembro de 2014. 
 
Opção de reembolso antecipado pelos Obrigacionistas 
 
“Cross Default”: 
 
Cada um dos Obrigacionistas poderá exigir o reembolso antecipado das Obrigações de que seja titular, 
sem necessidade de uma qualquer deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, em qualquer 
das seguintes situações: 
a)  no caso de incumprimento por parte da Sporting SAD de qualquer obrigação de pagamento 

emergente do presente Empréstimo Obrigacionista;  
b)  se ocorrer a exigibilidade antecipada, determinada por incumprimento, de quaisquer obrigações 

resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência 
financeira, contraídos pela Sporting SAD junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 
ainda do pagamento de obrigações decorrentes de emissões de valores monetários ou mobiliários de 
qualquer natureza. 

 
Os Titulares das Obrigações que desejem, verificadas estas situações, exercer a opção de reembolso 
antecipado, deverão comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração 
e endereçada à sede social da Sporting SAD, devendo a mesma proceder ao respectivo reembolso das 
Obrigações até 10 dias úteis após a referida notificação. 
 
Opção de reembolso antecipado pela Emitente 
 
Não existe nenhuma opção de reembolso antecipado das Obrigações por parte da Emitente. 
 
Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, o prazo de prescrição do direito ao 
reembolso do capital é de 20 anos, se os titulares ou possuidores de obrigações não os hajam cobrado ou 
tentado cobrar, findo o qual são considerados abandonados a favor do Estado. 

19.1.14. Garantias e subordinação do empréstimo 
As Obrigações constituem uma responsabilidade directa, incondicional e geral da Sporting SAD que 
empenhará toda a sua boa fé no respectivo cumprimento. Estas Obrigações não terão qualquer direito de 
preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela 
Sporting SAD, correndo "pari passu" com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, em 
razão de prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou outra. 
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As receitas e o património da Sporting SAD respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente 
do presente empréstimo obrigacionista, não existindo quaisquer cláusulas de subordinação do mesmo 
relativamente a outros débitos da Sporting SAD já contraídos ou futuros. 

19.1.15. Taxa de rendibilidade efectiva 
A taxa de rentabilidade efectiva é aquela que iguala o valor actual dos fluxos monetários gerados pela 
obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 
 
Reembolso total no final de vida do empréstimo (22 de Novembro de 2014): 
 
Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 9,45273% 
Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 7,38303% 
 
As taxas de rentabilidade apresentadas poderão ser afectadas por eventuais comissões a cobrar pelas 
instituições que asseguram o serviço financeiro do empréstimo. 
 
Cálculo da TRE:  
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em que: 
 
Pc: preço de compra da Obrigação  
Juros: cupão semestral 
t: períodos semestrais 
n: maturidade (expressa em semestres); 
i: taxa de rentabilidade nominal anual;  
TRE: Taxa de rentabilidade efectiva anual; 
VR: Valor de reembolso; 
T: Taxa de imposto; 
 
Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade efectiva líquida de impostos, uma 
taxa de imposto sobre os juros de 21,50%. 

19.1.16. Moeda do empréstimo 

A moeda de denominação do empréstimo é o Euro. 

19.1.17. Serviço financeiro 
O serviço financeiro do presente empréstimo obrigacionista, nomeadamente o pagamento de juros e 
amortização será assegurado pelo BES com sede na Av. da Liberdade, 195, em Lisboa e pelo Millennium 
bcp com sede na Praça D. João I, nº 28, no Porto em regime de rotatividade. 

19.1.18. Representação dos Obrigacionistas 

A Sporting SAD compromete-se a assegurar as diligências necessárias para que se proceda à eleição do 
Representante Comum dos Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor.  

Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem reunir-se em assembleia de obrigacionistas. 

A assembleia de obrigacionistas é convocada e presidida pelo representante comum dos obrigacionistas 
ou, enquanto este não for eleito ou quando se recusar a convocá-la, pelo presidente da mesa da assembleia 
geral dos accionistas. 

Se o representante comum dos obrigacionistas e o presidente da assembleia geral dos accionistas se 
recusarem a convocar a assembleia dos obrigacionistas, podem os titulares de 5% das obrigações da 
emissão requerer a convocação judicial da assembleia, que elegerá o seu presidente. 
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A assembleia dos obrigacionistas delibera sobre todos os assuntos que por lei lhe são atribuídos ou que 
sejam de interesse comum dos obrigacionistas e nomeadamente sobre: 

a) Nomeação, remuneração e destituição do representante comum dos obrigacionistas; 

b) Modificação das condições dos créditos dos obrigacionistas; 

c) Propostas de concordata e de acordo de credores; 

d) Reclamação de créditos dos obrigacionistas em acções executivas, salvo o caso de urgência; 

e) Constituição de um fundo para as despesas necessárias à tutela dos interesses comuns e sobre a 
prestação das respectivas contas; 

f) Autorização do representante comum para a proposição de acções judiciais. 

As deliberações são tomadas por maioria dos votos emitidos; as modificações das condições dos créditos 
dos obrigacionistas devem, porém, ser aprovadas, na primeira data fixada, por metade dos votos 
correspondentes a todos os obrigacionistas e, na segunda data fixada, por dois terços dos votos emitidos. 

As deliberações tomadas pela assembleia vinculam os obrigacionistas ausentes ou discordantes. 

É vedado à assembleia deliberar o aumento de encargos dos obrigacionistas ou quaisquer medidas que 
impliquem o tratamento desigual destes. 

19.1.19. Regime Fiscal 

Os rendimentos das obrigações são considerados rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares 

Residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 
englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades 
empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 11,5% e 46,5%, sem prejuízo 
das excepções previstas por lei, tendo, neste caso, a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do 
imposto devido a final. 

Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português por não residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas singulares residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 
150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março). 

Auferidos por pessoas colectivas 

Residentes: 

Os rendimentos estão sujeitos a tributação a uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que a 
matéria colectável total do titular não exceda € 12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 
colectável total do titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 
colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 
qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa de 25%.  

Ao montante assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma taxa 
adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 
imposto devido a final. 
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Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português quando os seus efectivos beneficiários não tenham em território português sede, 
direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e desde que 
não sejam entidades residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa ou 
indirectamente, em mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa de 21,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias 

Auferidas por pessoas singulares 

Residentes: 

Nos termos do número 1, alínea b) do artigo 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 
obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 
resultem de alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 20% (artigo 72º, nº 4, do 
Código do IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias 
resultante da alienação de títulos de dívida, obtido por residentes em território português (Cfr. artigo 72º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

Não residentes: 

As mais-valias obtidas por pessoas singulares que não tenham domicílio em território português e aí não 
possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis e que não sejam domiciliadas em 
país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria 
n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, 
estão isentas de IRS,..  

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As mais valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e tributadas nos 
termos gerais. 

Não residentes: 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados como mais-valias (incluindo, nomeadamente, os 
ganhos obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como obrigações) obtidos em território 
português quando os seus efectivos beneficiários não tenham em território português sede, direcção 
efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e desde que não sejam 
entidades residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 
31/2004, de 10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa ou indirectamente, em mais de 
25%, por entidades residentes em Portugal. 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com 
a legislação nacional 

O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de obrigações e outros títulos 
de dívida, está excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos ou 
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fechados de subscrição particular aos quais se aplicam as regras previstas para as pessoas singulares 
residentes em Portugal. 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões Gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português concorrem para 
efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC - tributação a uma taxa que poderá ser de 12,5%, 
nos casos em que a matéria colectável total do titular não exceda € 12.500,00, ou de 25%, nos casos em 
que a matéria colectável total do titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste caso, o quantitativo 
da matéria colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é dividido em duas partes: uma igual àquele 
montante, à qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa de 25%.  

Ao montante assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma taxa 
adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço de 
mercado das obrigações, o qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de 
determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 

Residentes: 

As transmissões gratuitas de obrigações estão sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá 
sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais 
próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 
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em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão até à data 
da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem 
sujeitos a mais de uma amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a 
qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Direcção-Geral dos 
Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e arredondado 
por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais 
de uma amortização. 



 135

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, 
descendentes e ascendentes. 

Não Residentes: 

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares sem 
domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 
dele isentos. 

Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 
legislação aplicável. 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo dos 
respectivos intermediários financeiros. 

Regime de transmissão 

Não existem restrições à livre negociabilidade das Obrigações, podendo as mesmas ser negociadas na 
Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à negociação. 

19.1.20. Montante líquido da Oferta 

Na hipótese da presente Oferta ser integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da operação será de € 
20.000.000. 

O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das despesas e 
comissões referidas no Ponto 18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Colectivas Envolvidas na 
Emissão/Oferta e das despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão 
suportadas pela Sporting SAD, sendo estimado em cerca de € 19.064.000, pressupondo que a Oferta se 
concretize pelo seu montante máximo. 

19.1.21. Títulos definitivos 
Uma vez que as Obrigações representativas da presente Oferta revestirão a forma escritural, não haverá 
lugar à atribuição de títulos definitivos. 

19.1.22. Legislação aplicável 
As Obrigações foram criadas de acordo com o Artigo 8º dos Estatutos da Sporting SAD e com o Artigo 
348º do CSC. 
 
O empréstimo é regulado pela Lei Portuguesa. Para dirimir qualquer questão emergente da presente 
emissão de obrigações é competente o foro do Tribunal da Comarca de Lisboa com renúncia expressa a 
qualquer outro. 

19.1.23. Contratos de fomento 
Não foi celebrado qualquer contrato de fomento relativamente à presente emissão. 
 
19.1.24. Valores mobiliários admitidos à cotação 

A Sporting SAD tem admitidas à negociação no Euronext Lisbon da Euronext, 39.000.000 acções 
representativas de 100% do seu capital social. 

 
A Sporting SAD tem, presentemente, admitidas à negociação no Euronext Lisbon, 3.800.000 de 
obrigações referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “Sporting SAD 2011” emitido em 18 
de Julho de 2008, com data de reembolso em 18 de Julho de 2011.  
 
A Sporting SAD tem, presentemente, admitidos à negociação no Euronext Lisbon da Euronext, 
55.000.000 de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (“VMOC”) referentes à OPS de VMOC 
denominada “Valores Sporting 2010”, com o valor global de € 55.000.000. 

19.1.25. Ofertas públicas relativas a valores mobiliários 
No dia 20 de Janeiro de 2011, a Sporting SAD realizou uma oferta pública de subscrição e admissão à 
negociação de 18.000.000 de novas acções, num aumento de capital com o montante global de € 
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18.000.000. Simultaneamente, realizou uma oferta pública de subscrição e admissão à negociação de 
55.000.000 de VMOC, denominada “Valores Sporting 2010”, num montante total de € 55.000.000. 

19.1.26. Outras ofertas 
Simultaneamente à presente Oferta, não serão subscritas ou colocadas de forma particular obrigações da 
mesma categoria, nem serão criadas obrigações de outras categorias tendo em vista a sua colocação 
pública ou particular. 

19.1.27. Calendário Indicativo dos Principais Eventos 

De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas previstas da Oferta que se consideram mais 
relevantes: 
 
Início do período de subscrição das Obrigações 27 de Junho 2011 

Data a partir da qual as ordens de subscrição se tornam irrevogáveis 15 de Julho 2011 

Último dia do período de subscrição das Obrigações 19 de Julho 2011 

Sessão Especial de Bolsa para apuramento dos resultados 20 de Julho 2011 

Liquidação física e financeira da Oferta e a Emissão das Obrigações 22 de Julho 2011 

Admissão à negociação das Obrigações 22 de Julho 2011 
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CAPÍTULO 20 – CONDIÇÕES DA OFERTA 

A emissão das Obrigações será realizada mediante oferta pública de subscrição. 
 
O Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking prestam à Sporting SAD os 
serviços de assistência e organização da presente operação. Os Líderes não tomam firme nem garantem a 
colocação da Oferta, pelo que é possível a verificação de subscrição incompleta. No caso de subscrição 
incompleta, a respectiva emissão fica limitada às subscrições recolhidas. 
 
A colocação da Oferta está a cargo do Sindicato de Colocação constituído pelos intermediários financeiros 
que abaixo se indicam, os quais nesse âmbito, assumem a obrigação de desenvolver os melhores esforços 
em ordem à distribuição das obrigações objecto da Oferta: 
 
- Banco ActivoBank, S.A.  
- Banco BEST – Banco Electrónico Serviço Total, S.A. 
- Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta 
- Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

 
O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 27 de Junho de 2011 e as 15h00m do dia 19 de Julho 
de 2011, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 
 
O n.º 7 do artigo 118º do CódVM estabelece que a aprovação do Prospecto pela CMVM “não envolve 
qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, da 
Emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”. 
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CAPÍTULO 21 – ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E MODALIDADES DE NEGOCIAÇÃO 

As obrigações objecto da presente Oferta foram objecto de pedido de admissão à negociação ao Euronext 
Lisbon da Euronext, sendo a data da admissão à negociação comunicada ao mercado pela Euronext, 
através de um aviso a publicar no Boletim de Cotações da Euronext.  
De acordo com o art.º 234º, n.º 1, do CódVM, a decisão de admissão ou recusa de admissão de valores 
mobiliários é tomada pela Euronext, até 90 dias após a apresentação do pedido. 

Nos termos do disposto no artigo 234º, n.º 2 do CódVM, “a decisão de admissão à negociação não 
envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira da 
emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários emitidos”. 

A Emitente pretende que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo 
previsível que a mesma ocorra no dia 22 de Julho de 2011.  

A Sporting SAD tem, presentemente, admitidas à negociação no Euronext Lisbon da Euronext, 3.800.000 
obrigações referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “Sporting SAD 2011” emitido em 18 
de Julho de 2008, com data de reembolso em 18 de Julho de 2011.  
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CAPÍTULO 22 – INFORMAÇÃO ADICIONAL  

22.1 Notação de Rating 
A Sporting SAD não dispõe de notação de risco (Rating), não tendo também sido solicitada notação de 
Rating para a presente emissão de obrigações. 

22.2. Relações com Investidores  

O representante da Sporting SAD para as relações com o mercado de capitais é o interlocutor privilegiado 
de todos os investidores, institucionais e privados, nacionais e estrangeiros. 

Este representante assegura a prestação de toda a informação relevante no tocante a acontecimentos 
marcantes, factos enquadráveis como factos relevantes, divulgação trimestral de resultados e resposta a 
eventuais pedidos de esclarecimento por parte dos investidores ou público em geral sobre informação 
financeira de carácter público. Tem a seu cargo também todos os assuntos relativos ao relacionamento 
com a CMVM, de forma a garantir o cumprimento pontual das obrigações junto da entidade supervisora 
do mercado de capitais e de outras autoridades financeiras. É igualmente da sua responsabilidade 
desenvolver e manter o site de Relação com Investidores na página Web da empresa. 

Nos termos e para o efeito do n.º2 do art.º 226º do CódVM, o representante da Sporting SAD para as 
relações com o mercado é o Eng.º José Filipe Nobre Guedes, membro do Conselho de Administração. 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respectivas funções, a morada, o número de telefone e de 
telefax e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes: 

Endereço:  Estádio José Alvalade, Rua Prof. Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa 
Telefone:  217 516 601 
Telefax:  217 516 285 
E-mail:    jnguedes@sporting.pt   

Conforme recomendação da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas foi criado também um 
Gabinete de Apoio ao Investidor, sendo o Representante para as Relações com o Mercado o responsável 
pelo seu funcionamento. Os investidores podem aceder ao Gabinete de Apoio ao Investidor através do 
telefone 217 516 771, fax 217 516 285 e e-mail: ir@sporting.pt. 

Todas as informações ao mercado, designadamente informação privilegiada, participações qualificadas, 
comunicados, relatórios e contas e outros itens de carácter geral, podem ser consultadas no seguinte 
endereço: 

www.sporting.pt/GrupoSCP/InvestorRelations/GrupoSCP_InvestorRelations.asp 

22.3 Operação de Reestruturação Financeira do Grupo Sporting 

A operação de reestruturação da Sporting SAD aprovada em Assembleia Geral no passado dia 9 de 
Setembro de 2010 compreendeu os seguintes passos: 

• Redução do capital social de € 42.000.000 (quarenta e dois milhões de euros) para € 
21.000.000,00 (vinte e um milhões de euros), destinada à cobertura de prejuízos, efectuada 
mediante a redução do valor nominal da totalidade das acções representativas do capital social de 
€ 2 (dois euros) para € 1 (um euro), e consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4º e do n.º 1 do 
Artigo 5º dos Estatutos da Sociedade. 

• Aumento do capital social no montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros), passando de 
€ 21.000.000 (vinte e um milhões de euros) para € 39.000.000 (trinta e nove milhões de euros), 
realizado por novas entradas em dinheiro através da emissão de 18.000.000 (dezoito milhões) de 
novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 (um euro) cada, 
através de subscrição pública com respeito pelo direito de preferência dos accionistas, pelo preço 
de subscrição de € 1 (um euro), com a consequente alteração do n.º 1 do Artigo 4º dos Estatutos 
da Sociedade. 

• Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis, escriturais e nominativos, no 
montante de € 55.000.000 (cinquenta e cinco milhões de euros), de valor nominal de € 1 (um 
euro) cada, com um prazo máximo de 5 anos, com preço de subscrição de € 1 (um euro), com 
taxa de juro nominal anual bruta de 3%, obrigatoriamente convertíveis em acções da Sporting 
SAD a um preço de conversão de € 1 (um euro), através de subscrição pública, com respeito pelo 
direito de preferência dos accionistas. 
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CAPÍTULO 23 – DOCUMENTOS INSERIDOS POR REMISSÃO 

Os seguintes documentos são inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte deste Prospecto, por 
forma a cumprir com os requisitos mínimos de informação contidos nos parágrafos 13.1, 13.2 e 13.3 do 
Anexo IV ao Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de Abril, com a redacção que 
lhe foi conferida pela rectificação de 16 de Junho de 2004: 

- Relatórios e Contas Anuais da Sporting SAD, individuais e consolidados, reportados aos exercícios 
de 2008/2009 e de 2009/2010 (à data de 30 de Junho), elaborados de acordo com as IFRS, incluindo 
o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das 
alterações no capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas, bem assim como o relatório de auditoria e Certificação Legal de Contas e Parecer do 
Conselho Fiscal, respectivos. 

- Relatório e Contas semestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício de 
2010/2011 (à data de 31 de Dezembro), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas. 

- Relatório e Contas trimestral da Sporting SAD, individual e consolidado, reportado ao exercício de 
2010/2011 (à data de 31 de Março), elaborado de acordo com as IFRS, incluindo o balanço, a 
demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no 
capital próprio, a demonstração de rendimento integral, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas. 

- Estatutos da Sporting SAD 

Os documentos inseridos por remissão neste prospecto estão disponíveis para consulta, sem encargos e 
mediante solicitação, durante as horas de expediente, em qualquer dia útil da semana na sede da Sporting 
SAD, sita no Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa. 

Adicionalmente, a informação acima referida relativa aos exercícios de 2008/2009 e 2009/2010 está 
disponível na sede da Euronext, sita na Av. da Liberdade, 196, 7º, 1250-147 Lisboa e, em formato 
electrónico, em http://www.sporting.pt/Clube/Investidores/investorrelations.asp e no site da CMVM (no 
Sistema de Difusão de Informação) www.cmvm.pt.  

Os documentos inseridos por remissão neste Prospecto contêm a informação disponível sobre a empresa à 
data em que são publicados. 
 


