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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A referência neste documento a diplomas legais ou outras fontes normativas objeto de modificação é 
sempre efetuada pela identificação do normativo originário, sem prejuízo da aplicação da respetiva versão 
atualizada quando relevante. 

A forma e o conteúdo do presente prospeto obedecem ao disposto no Código dos Valores Mobiliários 
(“CódVM”), ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, com a redação 
atualmente em vigor, conforme alterado pelos Regulamento Delegado (UE) nº 486/2012 da Comissão de 
30 de março e Regulamento Delegado (UE) nº 862/2012 da Comissão de 4 de junho de 2012 e demais 
legislação aplicável. 

O presente prospeto diz respeito à Oferta Pública de Subscrição (“Oferta”) e à respetiva admissão à 
negociação ao mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercado 
Regulamentados, S.A. de um máximo de 5.000.000 de Obrigações com o valor nominal unitário de € 5, da 
Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD. 

O presente prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(“CMVM”) e encontra-se disponível sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt e em www.fcporto.pt. 

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

Nos termos previstos no nº 5 do artigo 118.º do CódVM, a aprovação do prospeto “é o ato que implica a 
verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da 
informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação do prospeto “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, pela Euronext Lisbon – 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., das Obrigações a que alude o presente prospeto 
“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 Banco Comercial Português, S.A., agindo através da sua área de banca de investimento e o Banco 
Espírito Santo de Investimento, S.A. são os Intermediários Financeiros responsáveis, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 149.º do CódVM, pela prestação dos serviços de assistência à Oferta, 
previstos no artigo 337.º do CódVM e à admissão à negociação das Obrigações ao mercado regulamentado 
gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

O presente prospeto não constitui uma oferta das Obrigações nem um convite à respetiva subscrição por 
parte dos Coordenadores Globais. O prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade 
das Obrigações nem uma recomendação à sua subscrição. 

Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários que pelo presente são objeto de oferta pública 
de subscrição, deverá basear-se na informação do prospeto no seu conjunto e ser efetuadas após avaliação 
independente da condição económica, da situação financeira e dos demais elementos relativos à Futebol 
Clube do Porto – Futebol, SAD. Nenhuma decisão de investimento deverá ser tomada sem prévia análise, 
pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a 
informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte deste prospeto ou para outros 
documentos incorporados por remissão no mesmo. 

Sempre que uma queixa relativa à informação contida no presente prospeto 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. 

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 prospeto 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. 

http://www.cmvm.pt/
http://www.fcporto.pt/
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A distribuição do presente prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente subscrição e 
detenção dos valores mobiliários aqui descritos, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em 
cuja posse o presente prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições. 

 
Informação obtida junto de terceiros 

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída 
no presente prospeto, foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até 
onde se pode verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos 
quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro. 
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DEFINIÇÕES 

Exceto se indicado diversamente de forma expressa, os termos a seguir mencionados têm, no presente 
prospeto, os significados aqui referidos: 

“Agente Pagador” Banco Comercial Português, S.A. e Banco Espírito Santo, S.A., em 
sistema de rotatividade; 

“ActivoBank” Banco ActivoBank, S.A.; com sede na Rua Augusta, nº 84, em Lisboa, 
com o capital social de 41.000.000 Euros, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único 
de matrícula e de identificação fiscal 500.734.305; 

“Banco BPI” Banco BPI, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Rua Tenente 
Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social de 1.190.000.000 
Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 214 
534; 

 “Best Bank” Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça 
Marquês de Pombal,3, 3º Piso, em Lisboa, com o capital social de 
63.000.000 Euros, matriculado na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
identificação fiscal 505.149.060; 

“BES” Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Av. da 
Liberdade, 195, em Lisboa, com o capital social de 5.040.124.063,26 
Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 
500.852.367; 

“BES Açores” Banco Espírito Santo dos Açores, S.A., com sede na Rua Hintze 
Ribeiro, 2-8, Ponta Delgada, com o capital social de 17.500.000 
Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Ponta 
Delgada sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 
512.061.840; 

“BPI” Banco Português de Investimento, S.A., com sede na Rua Tenente 
Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social de 20.000.000 Euros, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 503 569 046; 

 “CaixaBI” Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Rua Barata 
Salgueiro, nº 33, em Lisboa, com o capital social de 81.250.000 Euros, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 898 417; 

“CGD” Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Avenida João XXI, nº 
63, em Lisboa, com o capital social de 5.900.000.000 Euros, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 500 960 046; 

“CMVM” Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“CódVM” Código dos Valores Mobiliários aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
486/99, de 13 de novembro, com a redação atualmente em vigor; 

“Coordenadores Globais” Espírito Santo Investment Bank e Millennium investment banking; 
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“CSC” Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
262/86, de 2 de setembro, com a redação atualmente em vigor; 

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

 “Dragon Tour” Dragon Tour – Agência de Viagens, S.A.; 

 “EBF” Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
215/89, de 1 de julho, com a redação atualmente em vigor; 

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

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

“Estádio do Dragão” Estádio do Futebol Clube do Porto inaugurado a 16 de novembro de 
2003; 

“Eur” ou “€” Euro, a moeda única dos membros da União Europeia que integram a 
União Económica e Monetária; 

“EuroAntas” EuroAntas - Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, 
S.A.; 

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

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

“FPF” Federação Portuguesa de Futebol; 

“FC Porto” ou 
“Futebol Clube do Porto” Designa a agremiação desportiva “Futebol Clube do Porto”; 

“FC Porto SAD” ou “Emitente” Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, sociedade aberta; 

“Grupo FC Porto” ou “Grupo” Designa o conjunto formado pelo Futebol Clube do Porto e pelas 
entidades que com ele se encontram em relação de domínio ou de 
grupo, incluindo a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD; 

“Grupo FC Porto SAD” Designa o conjunto formado pela Futebol Clube do Porto – Futebol, 
SAD e pelas entidades que com ela se encontram em relação de 
domínio ou de grupo; 

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

 “IRC” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas; 

“IRS” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares; 

“Líderes Conjuntos” Designa o CaixaBI, o Espírito Santo Investment Bank e o 
Millennium investment banking; 

“LPFP” Liga Portuguesa de Futebol Profissional; 
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“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 3.500.000.000 
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” Designa os detentores das Obrigações; 

“OPS” ou “Oferta” A oferta pública de subscrição a que o presente prospeto respeita; 

 “Porto Comercial” Porto Comercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e 
Sponsorização, S.A.; 

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

“PortoMultimédia” FCPortoMultimédia – Edições Multimédia, S.A.; 

“PortoSeguro” PortoSeguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda.; 

“Prospeto” Designa o presente documento; 

“ROC” Revisor Oficial de Contas; 

“SAD” Designa uma Sociedade Anónima Desportiva, regulada pelo Decreto-
Lei 67/97, de 3 de abril, alterado pela Lei 107/97, de 16 de setembro, 
pelo Decreto-Lei 303/99, de 6 de agosto e pelo Decreto-Lei 76-
A/2006, de 29 de março; 

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

Os Sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação denominados “Elementos”. Tais 
Elementos são numerados em secções de A – E (A.1 – E.7). 

O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o tipo de 
valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial uma vez 
que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 

Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de valores 
mobiliários e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. Neste caso, 
será incluída uma breve descrição do Elemento com a menção “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e advertências 

A.1 Advertências O presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao prospeto. 

Qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa 
análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor. 

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa a informação 
contida num prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da 
legislação interna dos Estados-Membros, ter de suportar os custos de 
tradução do prospeto antes do início do processo judicial. 

Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 
apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas 
quando o sumário em causa for enganador, inexato ou incoerente quando 
lido em conjunto com as outras partes do Prospeto ou não fornecer, 
quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, as informações 
fundamentais para ajudar os investidores a decidirem se devem investir 
nestas Obrigações. 

A.2 Autorizações 
para Ofertas 
Subsequentes 

Não Aplicável. A Emitente não irá utilizar o presente Prospeto para 
proceder à subsequente revenda dos valores mobiliários denominados “FC 
Porto SAD Maio 2015”. 

 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominações 
jurídica e 
comercial da 
Emitente 

Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, sociedade aberta. 

A denominação comercial utilizada mais frequentemente é FCP-SAD. Para 
efeitos do presente Prospeto a denominação utilizada, conforme as 
Definições, é FC Porto SAD. 

B.2 Endereço e 
forma jurídica 
do Emitente, 
legislação ao 
abrigo da qual a 
Emitente exerce 
a sua atividade e 
país em que está 
registado 

A Emitente é uma sociedade anónima desportiva com o capital aberto ao 
investimento público (sociedade aberta), e tem sede social sita no Estádio 
do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, no Porto, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 504 076 574. 

A FC Porto SAD rege-se pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei 67/97, de 3 de abril e suas posteriores alterações. 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 atividade desportiva que constitui o seu principal 
objeto. De entre estas especificidades é de realçar: 

• 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 
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competições desportivas de caráter profissional a não ser sob o estatuto 
jurídico do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril e suas posteriores 
alterações; 

• o capital social mínimo e a sua forma de realização, que, com exceção do 
clube fundador, tem que ser sempre efetuada em numerário; 

• a existência de duas categorias de ações, sendo as ações de categoria A as 
ações subscritas e detidas, a qualquer momento, pelo clube fundador, as 
quais só são suscetíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de 
pessoas coletivas de direito público e sendo as restantes de categoria B; 

• o sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador, que se 
traduz, designadamente e de acordo com o Art.º 30º do Decreto-Lei n.º 
67/97, de 3 de abril, na obrigatoriedade do clube manter uma 
participação mínima na sociedade (não inferior a 15%, nem superior a 
40%), na atribuição de direitos especiais às ações enquanto detidas pelo 
clube fundador. O capital social encontra-se dividido em 15 milhões de 
ações da categoria A e B. As ações de categoria A só integram tal 
categoria enquanto na titularidade do FC Porto ou de sociedade gestora 
de participações sociais em que o Clube detenha a maioria do capital 
social, convertendo-se automaticamente em ações da categoria B no caso 
de alienação a terceiros a qualquer título. As ações de categoria B, no caso 
de serem adquiridas pelo Clube, convertem-se em ações de categoria A;  

• a limitação ao exercício de direitos sociais relativamente aos acionistas 
que participem no capital de mais do que uma sociedade desportiva; 

• 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, conforme o disposto no artigo 24º do 
Decreto-Lei n.º 67/97. 

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

A atividade da FC Porto SAD está, genericamente, sujeita à Lei n.º 5/2007, 
de 16 de janeiro, – a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que 
estabelece o quadro legal do sistema desportivo. 

O estatuto laboral dos praticantes desportivos contratados pela FC Porto 
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 Coletivo 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. 

B.4.b Tendências 
recentes mais 
significativas 
que afetam o 
Emitente e o 
setor em que 
opera 

Não aplicável. A FC Porto SAD não prevê que qualquer tendência, 
incerteza, pedido, compromisso ou ocorrência venha a afetar 
significativamente a sua situação económico-financeira no exercício em 
curso, apesar de a Emitente estar atualmente na situação prevista no artigo 
35º do CSC. 

B.5 Descrição do 
Grupo e da 
posição da 
Emitente no seio 
do mesmo 

A FC Porto SAD é a entidade mãe do Grupo FC Porto SAD, formado pela 
FC Porto SAD e as sociedades que com ela se encontram em relação de 
domínio ou de grupo, nos termos do artigo 21º do CódVM. 

Em relação a todas estas sociedades, a Emitente enquanto empresa-mãe, é 
responsável pela coordenação da sua atuação, assegurando a representação 
dos interesses comuns a todas aquelas sociedades. 



 12 

 

B.9 Previsão ou 
estimativa dos 
lucros 

Não aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa 
de lucros futuros. 

B.10 Descrição da 
natureza de 
quaisquer 
reservas 
expressas no 
relatório de 
auditoria das 
informações 
financeiras 
históricas 

As demonstrações financeiras consolidadas da FC Porto SAD, e respetivas 
notas, relativas aos exercícios de 2010/2011 e 2011/2012 foram objeto de 
certificação legal e relatório de auditoria, em ambos os casos por parte da 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Deloitte & Associados, SROC, 
S.A.. Existem ênfases na Certificação Legal de Contas e Relatório de 
Auditoria externa de 30 de junho de 2011 e de 30 de junho de 2012, os 
quais seguidamente se transcrevem: 

“As demonstrações financeiras individuais da Empresa, a 30 de Junho de 2011, 
apresentam um capital próprio de 23.319.103 Euros, evidenciando estar perdida mais 
de metade do seu capital social, pelo que se mantêm aplicáveis as disposições dos artigos 
35º e 171º do Código das Sociedades Comerciais. Conforme referido no Relatório de 
Gestão e na Nota 16 do Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho 
de Administração entende que esta situação deverá ser analisada e decidida em 
Assembleia Geral de acionistas tendo em vista a adequação dos capitais próprios às 
disposições legais. Adicionalmente, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas naquela data apresentam um fundo de maneio negativo, para além de que a 
quase totalidade das contas a receber que a Empresa tem do Futebol Clube do Porto 
perspetivarem um prazo de recuperação em quinze anos, conforme expresso na Nota 11 
do Anexo às demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras consolidadas 
anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações que assume a 
manutenção do apoio financeiro das instituições financeiras (Nota 18), bem como o 
sucesso futuro das operações, incluindo o resultado da alienação de direitos de inscrição 
desportiva de jogadores, tal como previsto nos orçamentos de exploração e tesouraria, 
essencial para o equilíbrio e cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.” 

“As demonstrações financeiras individuais da Empresa, a 30 de Junho de 2012, 
evidenciam estar perdida a totalidade do seu capital social, apresentando nessa data como 
consequência do resultado líquido negativo do exercício capitais próprios negativos, pelo 
que se mantêm aplicáveis as disposições dos artigos 35º e 171º do Código das Sociedades 
Comerciais. Conforme referido no Relatório de Gestão e na Nota 16 do Anexo às 
demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho de Administração entende que esta 
situação deverá ser analisada e decidida em Assembleia Geral de acionistas tendo em 
vista a adequação dos capitais próprios às disposições legais, sendo que o mesmo estima 
que, em 30 de Setembro de 2012, o capital próprio já apresentará um valor positivo, 
tendo em consideração as alienações de direitos de inscrição desportiva realizadas após 30 
de Junho de 2012 (Nota 35). Adicionalmente, as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas naquela data apresentam um fundo de maneio negativo, para além de que 
a quase totalidade das contas a receber que a Empresa tem do Futebol Clube do Porto 
perspetivarem um prazo de recuperação em catorze anos, conforme expresso na Nota 11 
do Anexo às demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras 
consolidadas anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações que 
assume a manutenção do apoio financeiro das instituições financeiras (Nota 18) e o 
sucesso das operações financeiras que o Conselho de Administração está a estudar para a 
reestruturação do passivo, conforme referido no Relatório de Gestão, bem como o sucesso 
futuro das operações, incluindo o resultado da alienação de direitos de inscrição 
desportiva de jogadores, tal como previsto nos orçamentos de exploração e tesouraria, 
essencial para o equilíbrio e cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.” 

B.12 Informação 
financeira 
histórica 

As demonstrações financeiras consolidadas da FC Porto SAD relativas aos 
exercícios de 2010/2011 e 2011/2012 encontram-se auditadas. 

Dados financeiros selecionados da Emitente: 
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fundamental 
selecionada 
sobre a 
Emitente 

 

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

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na posição financeira ou 
comercial da Emitente subsequentes ao período coberto pelas informações 
financeiras históricas. 

B.13 Acontecimentos 
recentes 

Não aplicável. Não ocorreu qualquer acontecimento recente que tenha 
afetado a Emitente e que seja significativo para a avaliação da sua solvência. 

B.14 Descrição do 
grupo e da 
posição da 
Emitente no 
seio do mesmo 

A FC Porto SAD é a entidade mãe do Grupo FC Porto SAD, conjunto 
formado pela FC Porto SAD e as sociedades que com ela se encontram em 
relação de domínio ou de grupo, nos termos do artigo 21º do CódVM. 

Em relação a todas estas sociedades, a Emitente enquanto empresa-mãe, é 
responsável pela coordenação da sua atuação, assegurando a representação 
dos interesses comuns a todas aquelas sociedades. 

 

 

A FC Porto SAD não depende de qualquer outra entidade. Todavia o FC 
Porto detém 40% do capital social da FC Porto SAD, correspondendo a 
6.000.000 de ações da categoria A, que usufruem de direitos especiais. 

B.15 Descrição 
sumária das 
principais 
atividades da 
emitente 

O objeto social da FC Porto SAD é, de acordo com os seus Estatutos, a 
“participação, na modalidade de futebol, em competições desportivas de 
caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos desportivos e 
o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática 
desportiva profissionalizada da referida modalidade.”. 

O volume de faturação por áreas de negócio nas últimas duas épocas 
desportivas foi o seguinte: 

(valores em Euros)

30-Jun-2012 30-Jun-2011

Vendas e Prestação de Serviços 71.224.734 74.248.145

Resultados Operacionais -26.441.307 6.976.795

Cash Flow: RLE + Amort. + Provisões 2.738.845 30.503.865

Ativo total 210.727.038 225.322.577

Ativo corrente 56.535.712 98.588.512

Ativo não corrente 154.191.326 126.734.065

Ativo não corrente para venda 2.717.467 3.998.006

Total do Capital próprio -13.658.095 23.292.851

Interesses Minoritários -115.678 49.049

Resultado Líquido por ação (euros) -2,38 0,04

Dividendos por ação (euros) 0 0
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Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização 
de espetáculos públicos – os jogos de futebol integrados nas competições 
de caráter profissional – e na sua comercialização, quer direta, 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 espetáculos desportivos de futebol. 

Competições desportivas de caráter profissional 

A equipa de futebol que é explorada pela FC Porto SAD tem participado, e 
planeia continuar a participar, nas seguintes competições: 

Provas Nacionais 

• Primeira Liga1 

Prova organizada pela LPFP, onde participam, atualmente 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 Portugal 

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 exceção das meias-finais que se realizam a 
"duas mãos", somente um jogo entre as equipas. As equipas da Primeira 
Liga têm acesso direto 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 

                                                      
1 A denominação da Primeira Liga dependerá do patrocinador institucional da Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional; na corrente época desportiva de 2012/13, a referida prova foi denominada "Liga Zon Sagres"; 

 

Valores em milhões de euros

Proveitos Operacionais (*) 30-Jun-11 30-Jun-12

Bilheteira 11,6 10,6

TV 11,4 12,3

Provas UEFA 18,3 14,2

Outras Receitas Desportivas 2,2 1,5

Publicidade e Sponsorização 14,3 13,2

Corporate Hospitality 10,0 10,5

Merchadising 3,2 3,2

Outras Prestações de Serviços 3,2 5,7

Outros Proveitos Operacionais 15,6 1,0

TOTAL 89,8 72,2

(*) excluindo passes de jogadores

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 
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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 Liga  

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 direto à 
3ª Fase, a qual é disputada por 12 clubes distribuídos em 3 grupos, 
efetuando 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 2º 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 2ºas 
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 respetiva 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 

Em 2012/2013, os dois primeiros classificado da Primeira Liga portuguesa 
têm acesso direto à UEFA Champions League (fase de grupos da prova), 
tendo o terceiro classificado acesso ao “play-off”. 

A UEFA Champions League compreende três pré-eliminatórias, um "play-
off, uma fase de grupos e quatro rondas a eliminar. Assim, o acesso à fase 
de grupos pressupõe vitória nas pré-eliminatórias e "play-off" mas, a 
derrota na terceira pré-eliminatória, dá acesso ao "play-off" da UEFA 
Europa League. Por sua vez, a fase de grupos da prova compreende 32 
equipas divididas em 8 grupos de 4 equipas cada. Os dois primeiros 
classificados de cada grupo passam à fase seguinte, disputada em 
eliminatórias, onde cada equipa disputa dois jogos (um na condição de 
visitante e outro na de visitado), enquanto que o 3º classificado do grupo 
transita para a 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, tendo ocorrido a 
primeira edição na época 2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, com 3 pré-
eliminatórias, um “play-off”, uma fase de grupos com 48 equipas 
participantes, 4 eliminatórias e uma final. 

Nos jogos das três pré-eliminatórias e do "play-off" os clubes disputam dois 
jogos entre si, um em casa e outro fora, com o clube que marcar o maior 
número total de golos a passar à ronda seguinte. No caso de ambas as 
equipas marcarem o mesmo número de golos, segue em frente o clube que 
marcar mais golos fora de casa. 
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A fase de grupos terá 48 equipas divididas em 12 grupos de quatro, que 
jogam entre si, em casa e fora, no Outono. Os dois primeiros classificados 
de cada grupo passam aos 16 avos-de-final, onde têm a companhia dos oito 
terceiros colocados na fase de grupos na UEFA Champions League. 

Entre os 16 avos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos 
entre si, um em casa e outro fora, com as mesmas regras das pré-
eliminatórias e do "play-off". 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputado em 
Dublin. 

Portugal tem, na época desportiva 2012/2013, três representantes nesta 
prova. 

Mercado 

A FC Porto SAD prossegue três objetivos fundamentais que se encontram 
estritamente associados, sendo eles o sucesso desportivo da equipa de 
futebol profissional, a oferta ao público de espetáculos desportivos de 
elevada qualidade e a maximização do valor da empresa, por forma a 
satisfazer os acionistas, os associados do FC Porto, os adeptos, 
simpatizantes e toda a população da região de influência do clube. 

Em 30 de junho de 2012, o FC Porto tinha 108.347 associados distribuídos 
pelas seguintes categorias: 

 

 

Importa referir que desta base, o número de sócios com quotas 
regularizadas ascende a 61.584. 

O mercado alvo da FC Porto SAD inclui, para além dos respetivos 
acionistas, do grupo de sócios e simpatizantes do FC Porto, também os 
adeptos de outros clubes que se deslocam ao estádio do FC Porto para 
assistir aos jogos ou que a eles assistem através de meios audiovisuais. 

Neste enquadramento e em tempo oportuno o FC Porto tomou a decisão 
de construir um novo estádio, tendo em vista, por um lado, oferecer aos 
espectadores do futebol melhores condições de conforto e assim aumentar 
assistências; e por outro lado, criar fontes de receita adicionais, através da 

SÓCIOS EFETIVOS 63.299

Secção A Homens/ Senhoras 43.685

Aposentados 416

Secção B Homens/ Senhoras 18.298

Aposentados 900

SÓCIOS  AUXILIARES 38.907

Secção A Senhoras 1.808

Menores 14.059

Infantis 6.503

Infantis Isentos 10.609

Secção B Senhoras 1.336

Menores 4.308

Infantis 68

Infantis Isentos 216

SÓCIOS REMIDOS 13

SÓCIOS ATLETAS 1.252

SÓCIOS HONORÁRIOS 2

SÓCIOS CORRESPONDENTES 4.866

SÓCIOS EMPRESA 8

108.347TOTAL
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exploração comercial profissionalizada de todo o complexo do novo 
estádio. Do ponto de vista estratégico, este investimento foi fundamental 
para a melhoria da competitividade da FC Porto SAD, uma vez que se 
assistiu a um aumento estrutural das receitas de bilheteira, resultado do 
aumento do número e do preço dos bilhetes e dos lugares anuais vendidos. 

O Novo Estádio, o Estádio do Dragão, foi inaugurado no dia 16 de 
novembro de 2003 e foi palco do jogo de abertura do Campeonato da 
Europa de 2004. Está dotado com 50.434 lugares sentados e cobertos, para 
além de amplas áreas de circulação, convívio, restauração e estacionamento 
coberto, inclui áreas comerciais e está dotado de excelentes acessibilidades 
(auto-estrada, metro, transportes públicos). 

Refira-se, por fim, que o Estádio do Dragão se situa numa área vasta que 
foi completamente reconvertida, com cerca de 3.000 fogos para habitação e 
62.000 m2 de áreas comerciais. 

B.16 Estrutura 
acionista 

À data de 30 de junho de 2012, a lista de participações qualificadas, com 
indicação do número de ações detidas e a percentagem de direitos de voto 
correspondentes, calculada nos termos do artigo 20º do CódVM, que são 
do conhecimento da FC Porto SAD, é a seguinte1: 

  

Tanto quanto é do conhecimento da FC Porto SAD, nenhum acionista da 
Emitente detém, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital social da 
Emitente, apesar do FC Porto ser titular de ações da categoria A, que 
usufruem de direitos especiais. 

B.17 Notação de 
risco da 
Emitente 
(rating) 

Não aplicável. A FC Porto SAD não dispõe de notação de risco (Rating), 
não tendo também sido solicitada notação de Rating para a presente emissão 
de Obrigações. 

[…]   

                                                      
1 As ações detidas diretamente pelo Futebol Clube do Porto são ações de categoria A e têm direitos especiais. 

 

Futebol Clube do Porto Nº de acções % Direitos de voto

Directamente 6.000.000 40,00%

Através de Jorge Nuno Lima Pinto da Costa 184.481 1,23%

Através de Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 9.850 0,07%

Total imputável 6.194.331 41,30%

Inmobiliária Sacyr Vallehermoso, S.A. Nº de acções % Direitos de voto

Através da sociedade Somague Imobiliária 1.359.093 9,06%

Através da sociedade Somague Engenharia 1.359.092 9,06%

Através da sociedade Somague Investimentos 

Gestão e Serviços, S.A.
100.000 0,67%

Total imputável 2.818.185 18,79%

António Luís Alves Oliveira Nº de acções % Direitos de voto

Directamente 1.650.750 11,01%

Através de Francisco António de Oliveira 980 0,01%

Total imputável 1.651.730 11,01%

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira Nº de acções % Direitos de voto

Através da sociedade Sportinveste, SGPS, S.A 1.502.188 10,01%

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Nota: A sociedade Somague Imobiliária é detida a 100% pela Vallehermoso, que por sua vez é

detida a 100% pela Sacyr Vallehermoso, S.A.. A sociedade Somague Engenharia é detida a 100% pela 

Somague, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é detida a 100% pela

Sacyr Vallehermoso, S.A.. A sociedade Somague Investimentos Gestão e Serviços, S.A. é

integralmente detida pela Somague Engenharia, que é detida a 100% pela Somague, SGPS, S.A., que

por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é por sua vez detida a 100% pela Sacyr

Vallehermoso,S.A..
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Secção C – Valores mobiliários 

C.1 Tipo e categoria 
dos valores 
mobiliários a 
oferecer e admitir à 
negociação 

As Obrigações objeto da presente Oferta são nominativas, escriturais, 
exclusivamente materializadas pela inscrição em contas abertas em 
nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições legais em 
vigor. 

À presente emissão foram atribuídos o código ISIN PTFCPFOM0007 
e o código CFI DBFUFR. 

C.2 Moeda em que os 
valores mobiliários 
serão emitidos 

As Obrigações serão emitidas em euros. 

C.5 Eventuais restrições 
à livre transferência 
dos títulos 

Não aplicável. Não existem restrições à livre transferência das 
Obrigações. 

C.8 Direitos associados 
aos valores 
mobiliários 

As Obrigações constituem uma responsabilidade direta, incondicional 
e geral da Emitente que empenhará toda a sua boa fé no respetivo 
cumprimento. Estas Obrigações não terão qualquer direito de 
preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros 
não garantidos contraídos pela Emitente, 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 Emitente respondem integralmente pelo 
serviço da dívida do presente empréstimo obrigacionista. 

Os juros das Obrigações estão sujeitos à retenção na fonte de IRS ou 
IRC à taxa em vigor, sendo esta liberatória para efeitos de IRS e 
pagamento por conta para efeitos de IRC (esta cláusula constitui um 
resumo do regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável). 

Por deliberação do Conselho de Administração da FC Porto SAD, 
datada de 22 de outubro de 2012, 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 Emitente 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 Emitente 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 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 Emitente, devendo a mesma proceder ao respetivo 
reembolso das Obrigações até 10 dias úteis após a referida notificação. 

O empréstimo é regulado pela Lei Portuguesa. Para resolução de 
qualquer litígio emergente do presente empréstimo obrigacionista, é 
competente o Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

C.9 Condições 
associadas aos 

A taxa de juro dos cupões é fixa e igual a 8,25%, ao ano (taxa anual 
nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu 
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valores mobiliários intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após 
impostos, comissões e outros encargos). 

Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num 
ano de 360 dias. 

Os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, 
com pagamento a 21 de maio e 21 de novembro de cada ano de vida 
das Obrigações, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 21 de 
maio de 2013 (o período de contagem de juros inicia-se a 21 de 
dezembro de 2012). 

O empréstimo tem uma duração de dois anos e cinco meses, sendo o 
reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 21 de maio 
de 2015, salvo se ocorrer o vencimento antecipado, nos termos 
previstos supra. 

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

 
Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 8,4468% 

Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 6,1738% 

As taxas de rentabilidade apresentadas dependem de alguns 
pressupostos e poderão também ser afetadas por eventuais comissões a 
cobrar pelas instituições que asseguram o serviço financeiro do 
empréstimo. 

Cálculo da Taxa de Rentabilidade Efetiva (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 efetiva anual; 
VR: Valor de reembolso; 
T: Taxa de imposto; 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade 
efetiva líquida de impostos, uma taxa de imposto sobre os juros de 
26,5%. 

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

C.10 Instrumento 
derivado associado 
ao pagamento de 
juros 

Não aplicável. As Obrigações não têm componente que constitua um 
instrumento derivado associado ao pagamento de juros. 

C.11 Admissão à 
negociação em 
mercado 
regulamentado 

Foi solicitada a admissão à negociação ao Euronext Lisbon das 
Obrigações, pelo que os investidores poderão transacioná-las em 
mercado após a data de admissão à negociação. A admissão à 
negociação não garante, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações. 

A FC Porto SAD pretende que a admissão à negociação ocorra com a 



 20 

maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma ocorra no dia 
21 de dezembro de 2012, após obtenção de autorização por parte da 
Euronext Lisbon. 

[…]   

 

Secção D - Riscos 

D.2 Principais riscos 
específicos da 
Emitente 

O investimento em obrigações, incluindo as Obrigações da 
Emitente, envolve riscos. Deverá ter-se em consideração toda a 
informação contida no presente Prospeto e, em particular, os riscos 
que em seguida se descrevem, antes de ser tomada qualquer decisão 
de investimento. 

Qualquer dos riscos que se destacam no Prospeto poderá ter um 
efeito negativo na atividade, resultados operacionais, situação 
financeira, perspetivas futuras da FC Porto SAD ou capacidade desta 
para atingir os seus objetivos. 

A FC Porto SAD tem a sua atividade principal ligada à participação 
nas competições desportivas nacionais e internacionais de futebol 
profissional. A FC Porto 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 profissional, nomeadamente da possibilidade de apuramento 
para as competições europeias. Por sua vez, a performance desportiva 
poderá ser afetada pela venda ou compra dos direitos desportivos de 
jogadores considerados essenciais para o rendimento da equipa de 
futebol do FC Porto. 

Parte significativa dos proveitos de exploração da FC Porto SAD 
resulta de contratos de cedência dos direitos de transmissão 
televisiva dos jogos de futebol e de contratos publicitários. Essas 
receitas estão dependentes da projeção mediática e desportiva da 
equipa principal de futebol bem como da capacidade negocial da FC 
Porto SAD face às entidades a quem sejam cedidos os direitos de 
exploração daquelas atividades. Adicionalmente, a FC Porto 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, designadamente na UEFA 
Champions League. 

Os custos relativos ao conjunto de jogadores de futebol da FC Porto 
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 FC Porto SAD assegurar uma 
evolução moderada dos custos médios por jogador e a racionalização 
do número de jogadores. 

Os proveitos resultantes de transferências de jogadores da FC Porto 
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 FC Porto 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: 



 21 

(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 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.  

O enquadramento macroeconómico e financeiro atual 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 atuais 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 fatores poderão vir a comprometer a 
capacidade da FC Porto SAD de financiar a sua atividade corrente e, 
eventuais investimentos futuros, ou de assegurar o refinanciamento 
de operações que maturem em condições de remuneração por si 
consideradas adequadas. 

O produto líquido da presente Oferta destina-se ao financiamento da 
atividade corrente, permitindo à FC Porto SAD consolidar passivo 
num prazo mais alargado, através do refinanciamento, junto dos seus 
Bancos de apoio, de operações que se irão vencer, num futuro 
próximo. O crédito bancário como eventual alternativa ou meio 
complementar de financiamento, nomeadamente para consolidação 
de passivo e/ou refinanciamento de operações já existentes, onde se 
pode eventualmente vir a incluir o reembolso dos juros e capital 
inerentes ao presente empréstimo obrigacionista da FC Porto SAD, 
pode estar condicionado pelos constrangimentos atuais existentes no 
sistema bancário ou pelo custo associado a tal financiamento. 

Para além dos riscos próprios da atividade já mencionados, a FC 
Porto SAD está sujeita aos demais riscos a que as restantes atividades 
se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da conjuntura 
económica e financeira internacional e de eventuais alterações 
legislativas que ocorram no plano nacional. 

O desenvolvimento da atividade principal da FC Porto SAD 
pressupõe a existência e manutenção da relação privilegiada com o 
FC Porto, consubstanciada em contratos e protocolos que 
asseguram à Emitente, designadamente a utilização das instalações 
desportivas e da marca FC Porto, no que respeita à sua utilização 
pela equipa de futebol profissional e nos espetáculos desportivos. 
Qualquer alteração destas situações, que não se estima que venha a 
acontecer, poderá afetar significativamente o desenvolvimento da 
atividade normal da Emitente. 

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

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da FC Porto 
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SAD apresentavam em 30 de junho de 2012 um capital próprio 
negativo, no montante de € -10.149.805 e de €-12.658.095, 
respetivamente, face a um capital social de € 75.000.000, pelo que são 
aplicáveis as disposições dos artigos 35º e 171º do CSC. O Conselho 
de Administração da Emitente tem vindo a estudar outras soluções 
que possibilitem o reforço do capital próprio da sociedade. 
Conforme mencionado no Relatório de Gestão, o Conselho de 
Administração para além de perspetivar a análise deste assunto na 
Assembleia Geral de Acionistas para a aprovação das contas deste 
exercício, poderá também convocar uma Assembleia Geral 
Extraordinária, para discussão e aprovação das propostas que vierem 
a ser apresentadas, as quais poderão passar pelas seguintes 
alternativas: 

 - Redução do capital social para montante não inferior ao capital 
próprio da sociedade; 

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

•  - A conjugação das duas alternativas anteriores. 
 

Existem ênfases na Certificação Legal das Contas e Relatório de 
Auditoria externa de 30 de junho de 2012 (contas anuais individuais e 
consolidadas), que deverão ser consultadas nos Relatórios & Contas 
referentes ao exercício de 2011/2012. Uma das ênfases, para ambas 
as contas, relaciona-se com o facto de a Sociedade se encontrar ao 
abrigo do artº 35 do CSC e com um fundo de maneio negativo. 

Para as contas individuais foi ainda apontada uma outra ênfase que, 
de seguida, se transcreve: 

“As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 referem-se à 
atividade da Empresa a nível individual e foram preparadas para publicação nos 
termos da legislação em vigor. Conforme indicado na Nota 2.2 do Anexo às 
demonstrações financeiras, os investimentos financeiros em empresas do grupo são 
apresentados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
A Empresa preparou, nos termos da legislação em vigor, demonstrações 
financeiras consolidadas em 30 de Junho de 2012, elaboradas também de acordo 
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como adotadas na 
União Europeia, as quais apresentam um total de ativo de 210.727.038 
Euros, passivos de 223.385.133 Euros, um total de capital próprio negativo de 
12.658.095 Euros que inclui interesses sem controlo negativos de 115.678 
Euros e um resultado líquido atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe negativo 
de 35.762.568 Euros.” 

A Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto 
com o FC Porto e outras empresas do Grupo FC Porto, pelo 
cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por 
sociedades do Grupo FC Porto. Em caso de mora ou incumprimento 
das obrigações das sociedades do Grupo FC Porto ao abrigo dos 
respetivos 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 obrigada a 
ter de cumprir com as obrigações das sociedades do Grupo FC Porto 
para com os respetivos credores. 

 

D.3 Principais riscos 
específicos dos valores 
mobiliários 

Foi solicitada a admissão à negociação ao Euronext Lisbon das 
Obrigações, pelo que os investidores poderão transacioná-las em 
mercado após a data de admissão à negociação. A admissão à 
negociação não garante, por si só, uma efetiva liquidez das 
Obrigações. 

A FC Porto SAD tem neste momento dois Empréstimos 
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Obrigacionistas denominados: 

 - “FC Porto SAD 2009-2012” no montante de € 18.000.000 que 
deverá ser reembolsado em 18 de dezembro de 2012 e, 

 - “FC Porto SAD 2011-2014” no montante de € 10.000.000 que 
deverá ser reembolsado em 3 de junho de 2014. 

A FC Porto SAD não dispõe de notação de risco (Rating), não tendo 
também sido solicitada notação de Rating para a presente emissão de 
Obrigações. 

[…]   

 

Secção E – Oferta  

E.2.b Motivos da Oferta, 
afetação das 
receitas e montante 
líquido estimado 
das receitas 

O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento 
da atividade corrente, permitindo ainda à Emitente consolidar passivo 
num prazo mais alargado, através do refinanciamento, junto dos seus 
Bancos de apoio, de operações que se irão vencer num futuro 
próximo, nomeadamente o reembolso do empréstimo obrigacionista 
“FC Porto SAD 2009-2012”. 

Na hipótese da presente Oferta ser integralmente subscrita, o valor 
bruto do encaixe da operação será de € 25.000.000, o qual poderá ser 
aumentado, por opção da Emitente, até ao dia 11 de dezembro de 
2012, inclusive (e, nesse caso, será publicado aviso aos subscritores no 
website da CMVM). 

O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do 
encaixe deduzido das despesas e comissões associadas e das despesas 
obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão 
suportadas pela FC Porto SAD, sendo estimado em cerca de € 
23.856.500, pressupondo que a Oferta se concretize pelo seu 
montante máximo inicial, ou seja, € 25.000.000. 

E.3 Termos e condições 
da Oferta 

A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública de Subscrição de 
um máximo de 5.000.000 Obrigações, de valor nominal de € 5 cada 
uma, perfazendo um montante máximo de € 25.000.000, o qual 
poderá ser aumentado, por opção da Emitente, até ao dia 11 de 
dezembro de 2012, inclusive (e, nesse caso, será publicado aviso aos 
subscritores no website da CMVM). 

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 e em múltiplos de 1 Obrigação. O máximo de 
Obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à 
quantidade de Obrigações que estão a ser oferecidas à subscrição e ao 
processo de rateio descrito abaixo. 

O pagamento do valor de subscrição das Obrigações será integral e 
efetuado por débito em conta no dia 21 de dezembro de 2012, não 
obstante o respetivo intermediário financeiro poder exigir de cada 
subscritor, no momento em que procede à entrega da ordem de 
subscrição, o provisionamento a sua conta junto do intermediário 
financeiro a quem entregar a respetiva ordem. 

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 
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intermediário financeiro em que seja apresentada a ordem de 
subscrição poder exigir o provisionamento do respetivo montante no 
momento da receção 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. 

À subscrição das Obrigações estarão associadas outras despesas e 
comissões, pelo que o subscritor poderá, em qualquer momento 
prévio à subscrição, solicitar ao intermediário financeiro, a simulação 
dos custos do investimento que pretende efetuar, por forma a obter a 
taxa interna de rentabilidade do mesmo. 

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. 

As Obrigações são nominativas e escriturais, exclusivamente 
materializadas pela inscrição em contas abertas em nome dos 
respetivos 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 PTFCPFOM0007 
e o código CFI DBFUFR. 

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 efetivamente recolhidas e 
devidamente validadas. Por outro lado, se o total de Obrigações 
solicitadas for superior ao número máximo de Obrigações disponíveis, 
proceder-se-á a rateio das mesmas, de acordo com a aplicação 
sucessiva, enquanto existirem Obrigações por atribuir, dos seguintes 
critérios: 

(i) atribuição de 200 Obrigações a cada ordem de subscrição (ou do 
número de Obrigações solicitadas, no caso de este ser inferior a 200). 
No caso de o número de Obrigações disponíveis ser insuficiente para 
garantir esta atribuição serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem 
dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext 
(estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as 
ordens que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de 
subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e 
ultrapassado o Montante Máximo da Emissão, serão sorteadas as 
ordens a serem satisfeitas; 

(ii) atribuição das restantes Obrigações solicitadas em cada ordem de 
subscrição de acordo com a respetiva data em que deram entrada no 
sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada 
preferência às que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, 
em igualdade de circunstâncias todas as ordens que entrarem num 
mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem 
em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o Montante 
Máximo da Emissão, será atribuído um número de Obrigações 
adicional proporcional à quantidade solicitada na respetiva ordem de 
subscrição, e não satisfeita pela aplicação do critério anterior, em lotes 

http://www.cmvm.pt/
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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 ficarem da 
atribuição de 1 lote adicional de Obrigações. No caso de o número de 
Obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, 
serão sorteadas as ordens a serem satisfeitas. 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 26 de novembro 
de 2012 e as 15h00m do dia 18 de dezembro de 2012, 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, BES, BES Açores, 
Best Bank, Espírito Santo Investment Bank, Millennium bcp, BPI, 
Banco BPI, CaixaBI, CGD) e de outros intermediários financeiros 
legalmente habilitados, sociedades corretoras e sociedades financeiras 
de corretagem, mediante a transmissão de ordem de subscrição ou 
entrega dos boletins de subscrição expressamente elaborados para o 
efeito. 

Os destinatários da Oferta têm o direito de alterar/revogar a sua 
ordem de subscrição 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 às 15h00 do 
dia 13 de dezembro de 2012 (inclusive). 

Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados 
e apurados pela Euronext, sendo publicados no Boletim de Cotações 
da Euronext e divulgados no website da CMVM (sistema de difusão de 
informação) em www.cmvm.pt no dia 19 de dezembro de 2012, salvo 
eventuais adiamentos ao calendário da Oferta que sejam comunicados 
ao público. 

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 21 de dezembro de 2012, data a partir da qual se inicia a 
contagem de juros. 

E.4 Interesses 
significativos para a 
Oferta e situações 
de conflito de 
interesses 

Os Coordenadores Globais, na qualidade de intermediários financeiros 
responsáveis pela organização e montagem da presente Oferta e os 
membros do Sindicato de Colocação na qualidade de intermediários 
financeiros responsáveis por desenvolver os melhores esforços em 
ordem à distribuição das Obrigações objeto da Oferta, tiveram um 
interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título de remuneração 
pela prestação daqueles serviços. 

Dada a natureza da presente Oferta, não existem situações de conflito 
de interesses, de pessoas singulares e coletivas envolvidas na Oferta. 

E.7 Despesas estimadas 
cobradas ao 
investidor pela 
Emitente 

A FC Porto SAD, enquanto Emitente, não cobrará quaisquer despesas 
aos subscritores. Contudo, sobre o preço de subscrição das 
Obrigações poderão recair comissões ou outros encargos a pagar pelos 
subscritores aos intermediários financeiros, os quais constam dos 
precários destes disponíveis no sítio da CMVM na Internet em 
www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser indicados pela instituição 
financeira recetora das ordens de subscrição. 

 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 2 – FATORES 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 fatores de risco a seguir enunciados e demais informação e advertências contidas neste 
Prospeto.  

Os potenciais investidores deverão, ainda, ter em conta que os riscos identificados no Prospeto não são os 
únicos a que a FC Porto SAD está sujeita, podendo haver outros riscos e incertezas, atualmente 
desconhecidos ou que a Emitente atualmente não considera significativos e que, não obstante, poderão ter 
um efeito negativo na sua atividade, resultados operacionais, situação financeira, perspetivas futuras da FC 
Porto SAD ou capacidade desta para atingir os seus objetivos. 

A ordem pela qual os fatores 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 FC Porto SAD deverão 
tomar em consideração, no seu processo de tomada de decisão, em conjunto com a demais informação 
contida neste Prospeto, os seguintes fatores de risco relativos à atividade da Emitente e aos valores 
mobiliários a oferecer e a admitir à negociação: 

2.1 Riscos gerais relativos à Emitente e à sua atividade 

Deverão ser consideradas as informações relativas aos fatores de risco específicos da Emitente e da sua 
atividade, nomeadamente: 

1. A FC Porto SAD tem a sua atividade principal ligada à participação nas competições desportivas 
nacionais e internacionais de futebol profissional. A FC Porto 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 profissional, nomeadamente da possibilidade de 
apuramento para as competições europeias. Por sua vez, a performance desportiva poderá ser afetada 
pela venda ou compra dos direitos desportivos de jogadores considerados essenciais para o 
rendimento desportivo da equipa do FC Porto. 

2. Parte significativa dos proveitos de exploração da FC Porto SAD resulta de contratos de cedência dos 
direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e de contratos publicitários. Essas receitas estão 
dependentes da projeção mediática e desportiva da equipa principal de futebol bem como da 
capacidade negocial da FC Porto SAD face às entidades a que sejam cedidos os direitos de exploração 
daquelas atividades. Adicionalmente, a FC Porto 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 concorrentes daquelas. Os proveitos de exploração estão 
também dependentes das receitas resultantes da participação da sua equipa de futebol profissional nas 
competições europeias, designadamente na UEFA Champions League. 

3. Os custos relativos ao conjunto de jogadores de futebol da FC Porto SAD assumem um peso 
determinante nas contas de exploração da Emitente. A rentabilidade e o equilíbrio económico-
financeiro da Emitente estão, por isso, significativamente dependentes da capacidade da 
Administração da FC Porto SAD para 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 FC Porto SAD assumem um peso muito 
significativo nas contas de exploração da Emitente. Esses valores estão dependentes da evolução do 
mercado de transferências de jogadores, da ocorrência de lesões nos jogadores, da capacidade da FC 
Porto 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 gera a obrigação de indemnização à contraparte, 

podendo o montante da mesma ser estipulado contratualmente e, caso a rescisão tenha lugar 
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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 atividade já mencionados, a FC Porto SAD está sujeita aos demais 
riscos a que as restantes atividades se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da conjuntura 
económica e financeira, nacional e internacional, e de eventuais alterações legislativas que ocorram no 
plano nacional, ou internacional, com repercussões a nível interno, que poderão determinar efeitos 
negativos na atividade e rentabilidade dos negócios da FC Porto SAD: 

i) Risco de Mercado 

a) Risco de taxa de juro 

O risco de taxa de juro é, essencialmente, resultante de endividamento indexado a taxas variáveis. 

O endividamento do Grupo FC Porto SAD encontra-se, sobretudo, indexado a taxas de juro 
variáveis, expondo o custo da dívida a um risco de volatilidade. O impacto dessa volatilidade nos 
seus resultados e no seu capital próprio pode ser significativo em virtude do elevado nível de 
endividamento. 

Apesar do risco de taxa de juro ser significativo, o Grupo FC Porto SAD nos exercícios 
2010/2011 e 2011/2012 não utilizou, instrumentos derivados para efeitos de cobertura deste 
risco. 

A 30 de Junho de 2012 e 2011, o Grupo FC Porto SAD apresenta um endividamento de, 
aproximadamente, € 113.735.000 e € 102.480.000, respetivamente, divididos entre empréstimos 
correntes e não correntes contratados junto de diversas instituições financeiras. 

b) Risco de taxa de câmbio 

Na sua atividade operacional, o Grupo FC Porto SAD realiza algumas transações expressas em 
outras moedas que não Euro, nomeadamente transações de “passes” de jogadores. No entanto, o 
volume dessas transações em moeda estrangeira tem sido historicamente reduzido, sendo na sua 
grande maioria expresso em Euros e, residualmente, em dólares americanos. Assim sendo, o 
Grupo FC Porto SAD optou por não recorrer a instrumentos derivados de cobertura nos 
exercícios 2010/2011 e 2011/2012. 

ii) Risco de Crédito 

A exposição do Grupo FC Porto SAD ao risco de crédito está maioritariamente associada às 
contas a receber decorrentes da venda de “passes” de jogadores e outras transações relacionadas 
com a atividade que exerce, nomeadamente venda de direitos de transmissões televisivas, 
publicidade e patrocínios diversos. O risco de crédito refere-se ao risco da contraparte incumprir 
com as suas obrigações contratuais, resultando numa perda para o Grupo. 

A gestão deste risco tem por objetivo garantir a efetiva cobrança dos créditos nos prazos 
estabelecidos sem afetar o equilíbrio financeiro do Grupo FC Porto SAD. Este risco é 
monitorizado numa base regular, sendo que o objetivo da gestão é: (a) avaliação da contraparte 
de modo a aferir da sua capacidade de cumprir com a dívida; (b) monitorar a evolução do nível 
de crédito concedido; e (c) realizar análise de imparidade aos valores a receber numa base regular. 

O Grupo FC Porto SAD não considera existir risco de crédito significativo com alguma entidade 
em particular, ou com algum grupo de entidades com características semelhantes, na medida em 
que as contas a receber estão repartidas por diversos clientes e diferentes áreas geográficas. O 
Grupo FC Porto SAD procura obter garantias de crédito, sempre que a situação financeira do 
cliente assim o recomende. Para os clientes em que o risco de crédito, ou o montante da conta a 
receber, o justifique, essas garantias consubstanciam-se em garantias bancárias.  

A 30 de Junho de 2012 e 2011, o Grupo FC Porto SAD considera que não existe a necessidade 
de registo de perdas por imparidade adicionais para além dos montantes registados e evidenciados 
nos Relatórios e Contas dos exercícios 2011/2012 e 2010/2011. 
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iii) Risco de Liquidez 

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade para liquidar ou cumprir 
as obrigações no prazo estipulado e a um preço razoável. A existência de liquidez implica que 
sejam definidos parâmetros de gestão dessa liquidez que permitam maximizar o retorno obtido e 
minimizar os custos de oportunidade associados à detenção dessa liquidez de forma segura e 
eficiente. 

A gestão deste risco no Grupo tem por objetivo: 

- Liquidez – garantir o acesso permanente e de forma eficiente a fundos suficientes para fazer 
face aos pagamentos corretos nas respetivas datas de vencimento; 

- Segurança – minimizar a probabilidade de incumprimento no reembolso de qualquer aplicação 
de fundos; e 

- Eficiência financeira – garantir a minimização do custo de oportunidade da detenção de 
liquidez excedentária no curto prazo. 

O Grupo FC Porto SAD tem como política procurar compatibilizar os prazos de vencimento de 
ativos e passivos, gerindo as respetivas maturidades. Cada empréstimo bancário que o Grupo FC 
Porto SAD contrai é garantido por uma receita assegurada, mas ainda não recebida. Essas 
garantias passam por valores a receber relativos à venda de “passes” de jogadores já 
concretizadas, por prémios de participação em competições europeias já garantidas pela 
Sociedade, valores a receber relativos a direitos de transmissões televisivas contratualizados. Os 
prazos de vencimento destes financiamentos bancários coincidem com os prazos de recebimento 
de cada uma das receitas asseguradas parte do Grupo. 

6. O enquadramento macroeconómico e financeiro atual 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 atuais no mercado de dívida soberana portuguesa tem vindo a ter reflexos 
negativos na capacidade das empresas nacionais se financiarem no mercado de capitais. Todos estes 
fatores poderão vir a comprometer a capacidade da FC Porto SAD de financiar a sua atividade 
corrente e, eventuais investimentos futuros, ou de assegurar o refinanciamento de operações que 
maturem em condições de remuneração por si consideradas adequadas, nomeadamente dos 
Empréstimos Obrigacionistas “FC Porto SAD 2009-2012” e “FC Porto SAD 2011-2014”, que se 
vencem em 18 de dezembro de 2012 e 3 de junho de 2014, respetivamente, e do presente Empréstimo 
Obrigacionista.  

7. O produto líquido da presente Oferta destina-se ao financiamento da atividade corrente, permitindo à 
FC Porto SAD consolidar passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento, junto dos 
seus Bancos de apoio, de operações que se irão vencer, num futuro próximo. O crédito bancário 
como eventual alternativa ou meio complementar de financiamento, nomeadamente para 
consolidação de passivo e/ou refinanciamento de operações já existentes, onde se pode 
eventualmente vir a incluir o reembolso dos juros e capital inerentes ao presente empréstimo 
obrigacionista da FC Porto SAD, pode estar condicionado pelos constrangimentos atuais existentes 
no sistema bancário ou pelo custo associado a tal financiamento. 

8. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da FC Porto SAD apresentavam em 30 de 
junho de 2012 um capital próprio negativo, no montante de € -10.149.805 e de €-12.658.095, 
respetivamente, face a um capital social de € 75.000.000, pelo que são aplicáveis as disposições do 
artigo 35º e 171º do CSC. O Conselho de Administração tem vindo a estudar outras soluções que 
possibilitem o reforço do capital próprio da Sociedade. Conforme mencionado no Relatório de 
Gestão, o Conselho de Administração para além de perspetivar a análise deste assunto na Assembleia 
Geral de Acionistas para a aprovação das contas deste exercício, poderá também convocar uma 
Assembleia Geral Extraordinária, para discussão e aprovação das propostas que vierem a ser 
apresentadas, as quais poderão passar pelas seguintes alternativas: 

•  Redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio da sociedade; 
•  Realização pelos acionistas de entradas para reforço da cobertura do capital e; 
•  A conjugação das duas alternativas 

Em face desta situação (encontrar-se ao abrigo do artº 35 do CSC), a FC Porto – Futebol, SAD, 
durante os últimos 5 anos, incorporou no seu capital próprio os resultados positivos obtidos. 
Simultaneamente, o Conselho de Administração tem vindo a estudar e a implementar outras soluções 
que possibilitem o reforço dos capitais próprios da sociedade, tendo sido comunicado ao mercado, o 
início de um projeto de implementação de um Modelo Operativo que tem por objetivo a 
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especialização por funções de cada empresa do Grupo, de forma mais racional e eficiente. No dia 1 
de Março de 2011, foi criada a FC Porto – Serviços Partilhados, SA., empresa participada 
integralmente pelas empresas do universo FC Porto que tem como objeto a prestação de serviços de 
assessoria empresarial, administração e recursos humanos a todas as empresas do Grupo. 
Paralelamente está também a ser feita uma reflexão sobre se o atual Modelo Societário e os 
Protocolos existentes entre as várias empresas serão os mais ajustados, tendo em conta o atual 
enquadramento económico, financeiro e operacional. Assim, nessa reflexão, pretender-se-á analisar as 
alternativas e soluções por forma a resolver a questão do artigo 35º, sem prejudicar a eficiência e a 
capacidade operativa e de governo do Grupo FC Porto SAD. 

9. Existem ênfases na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria externa de 30 de junho de 
2012 (contas anuais individuais e consolidadas), que deverão ser consultadas nos Relatórios & Contas 
referentes ao exercício de 2011/2012. Uma das ênfases, para ambas as contas, relaciona-se com o 
facto de a Sociedade se encontrar ao abrigo do artº 35 do CSC e com um fundo de maneio negativo. 

Para as contas individuais foi ainda apontada uma outra ênfase que, de seguida, se transcreve: 

“As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 referem-se à atividade da Empresa a nível individual e 
foram preparadas para publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme indicado na Nota 2.2 do Anexo às 
demonstrações financeiras, os investimentos financeiros em empresas do grupo são apresentados ao custo de aquisição 
deduzido de eventuais perdas por imparidade. A Empresa preparou, nos termos da legislação em vigor, demonstrações 
financeiras consolidadas em 30 de Junho de 2012, elaboradas também de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro tal como adotadas na União Europeia, as quais apresentam um total de ativo de 210.727.038 
Euros, passivos de 223.385.133 Euros, um total de capital próprio negativo de 12.658.095 Euros que inclui 
interesses sem controlo negativos de 115.678 Euros e um resultado líquido atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe 
negativo de 35.762.568 Euros.” 

10. A Emitente constitui-se solidariamente responsável, em conjunto com o FC Porto e outras empresas 
do Grupo FC Porto, pelo cumprimento dos contratos de financiamento celebrados por sociedades do 
Grupo FC Porto. Em caso de mora ou incumprimento das obrigações das sociedades do Grupo FC 
Porto ao abrigo dos respetivos 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 obrigada a ter de cumprir com as obrigações das sociedades do Grupo FC Porto para com os 
respetivos credores. À presente data, tal situação nunca se verificou. 

2.2. Riscos relativos às Obrigações a oferecer e admitir à negociação 
 
1. Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações ao Euronext Lisbon das Obrigações, pelo que 

os investidores poderão transacioná-las em mercado após a data de admissão à negociação. A 
admissão à negociação não garante, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações. A FC Porto SAD 
pretende que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível que a 
mesma ocorra no dia 21 de dezembro de 2012. 

2. A FC Porto SAD tem neste momento dois Empréstimos Obrigacionistas: “FC Porto SAD 2009-
2012” no montante de € 18.000.000 que deverá ser reembolsado em 18 de dezembro de 2012 e “FC 
Porto SAD 2011-2014” no montante de €10.000.000 que deverá ser reembolsado em 3 de junho de 
2014. 

3. A FC Porto SAD não dispõe de notação de risco (Rating), não tendo também sido solicitada notação 
de Rating para a presente emissão de Obrigações. 

4. Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo fiscal) 
regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis, que possa ter algum tipo 
de efeito adverso nas Obrigações ou nos direitos e obrigações da Emitente e/ou dos investidores. 

5. Em resultado da crise de crédito vivida da Europa e das preocupações relativas ao endividamento de 
determinados países da Zona Euro poderão levar à reintrodução de divisas individuais num ou mais 
Estados Membros, ou em circunstâncias mais extremas, à possível extinção do Euro. Caso tal 
aconteça, as consequências legais e contratuais para os detentores de obrigações denominadas em 
Euro serão determinadas pelas leis em vigor no momento. Estes potenciais desenvolvimentos ou 
perceções de mercado relativamente a este assunto e outros relacionados podem ter efeito adverso no 
valor das Obrigações.  
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CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS 

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no CódVM, ao disposto no 
Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, com a redação atualmente em vigor, no 
Regulamento Delegado (EU) nº486/2012 de 30 de março 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, atualidade, clareza, 
objetividade e licitude da informação nele contidas à data da sua publicação. 

3.1. Identificação dos Responsáveis pela informação contida no Prospeto 

Nos termos dos artigos 149º e 243º do CódVM, são responsáveis pelos danos causados, com culpa, pela 
desconformidade do conteúdo do Prospeto com o disposto nos art.os 7º e 135º do CódVM: 

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

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no Estádio do Dragão, Via FC 
Porto, Entrada Poente, Piso 3, 4350-415 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do 
Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 504 076 574, com o capital social de € 
75.000.000, na qualidade de entidade emitente. O capital próprio da FC Porto SAD é de € -10.149.805, 
conforme aprovado em Assembleia Geral de 8 de novembro de 2012. 

3.1.2. Conselho de Administração  

O Conselho de Administração da FC Porto SAD para o quadriénio 2008/2011, aprovado em Assembleia 
Geral de 29 de fevereiro de 2008, era composto pelos seguintes membros: 

Conselho de Administração Função 
Jorge Nuno Lima Pinto da Costa Presidente 
Adelino Sá e Melo Caldeira Administrador 
Angelino Cândido de Sousa Ferreira Administrador 
Reinaldo da Costa Teles Pinheiro Administrador 
Jaime Eduardo Lamego Lopes Administrador 

O Conselho de Administração da FC Porto SAD para o quadriénio 2012/2015, aprovado em Assembleia 
Geral de 13 de fevereiro de 2012, é composto pelos seguintes membros: 

Conselho de Administração Função 
Jorge Nuno Lima Pinto da Costa Presidente 
Adelino Sá e Melo Caldeira Administrador 
Angelino Cândido de Sousa Ferreira Administrador 
Reinaldo da Costa Teles Pinheiro Administrador 
Rui Ferreira Vieira de Sá Administrador não Executivo 

3.1.3. Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da FC Porto SAD, para os quadriénios de 2008/2011 (eleitos em Assembleia Geral de 
29 de fevereiro de 2008) e 2012/2015 (eleitos em Assembleia Geral de 13 de fevereiro de 2012), tem a 
seguinte composição: 

Conselho Fiscal Função 
José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida Presidente 
Armando Luis Vieira de Magalhães Membro 
Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira Membro 
José Manuel Taveira dos Santos Membro Suplente 

3.1.4. Intermediários Financeiros encarregados da Assistência à Oferta 

O Banco Comercial Português, S.A, agindo através da sua área de banca de investimento (Millennium 
investment bank), com estabelecimento na Avenida José Malhoa, nº 27 em Lisboa e o Banco Espírito 
Santo Investimento, S.A., (Espírito Santo Investment Bank), com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 
38, em Lisboa, enquanto intermediários financeiros responsáveis pela assistência à Oferta. 

3.1.5. Líderes Conjuntos da Oferta 

O Banco Comercial Português, S.A, agindo através da sua área de banca de investimento (Millennium 
investment bank), com estabelecimento na Avenida José Malhoa, nº 27 em Lisboa, o Banco Espírito 
Santo Investimento, S.A. (Espírito Santo Investment Bank), com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 
38, em Lisboa e o Caixa – Banco de Investimento, S.A., (CaixaBI), com sede na Rua Barata Salgueiro, nº 
33, em Lisboa, enquanto líderes conjuntos da Oferta. 
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3.1.6. Revisores Oficiais de Contas  

A Sociedade de Revisores de Contas Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
(“Deloitte”), com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º 1050-094 Lisboa, 
inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 231, 
representada por: 

- Jorge Manuel Araújo de Beja Neves (ROC n.º 746), foi responsável pela Certificação Legal das Contas 
e Relatório de Auditoria Externa relativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas do 
exercício de 2010/2011 e 

- António Manuel Martins Amaral (ROC nº 1.130), foi responsável pela Certificação Legal das Contas e 
Relatório de Auditoria Externa relativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas do 
exercício de 2011/2012. 

3.2. Declaração sobre a Informação constante do Prospeto 

A FC Porto SAD e as demais entidades que, nos termos do ponto 3.1. Identificação dos Responsáveis 
pela informação contida no Prospeto são responsáveis pela informação ou parte da informação nele 
contida, vêm declarar que, tendo efetuado todas as diligências razoáveis para o efeito e tanto quanto é do 
seu melhor conhecimento, as informações constantes do prospeto são conformes com os factos a que se 
referem e não contêm omissões suscetíveis de afetar o seu alcance. 

Nos termos dos artigos 137º e 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 prospeto à data 
da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respetiva 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 do artigo 243º, alínea b), do CódVM, “o direito à indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses 
após o conhecimento da deficiência do prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da 
divulgação do prospeto, ou da alteração que contém a informação ou previsão desconforme”. 
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CAPÍTULO 4 – REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITOR EXTERNO 

 
Informação já inserida no Ponto 3.1.5. Revisores Oficiais de Contas. 
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CAPÍTULO 5 – DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS 

5.1. Dados Financeiros Históricos 

5.1.1. Informações Financeiras Anuais Consolidadas 

 
Demonstrações da Posição Financeira Consolidada 

As Demonstrações da Posição Financeira consolidada da FC Porto SAD referentes aos exercícios de 
2010/2011 e 2011/2012 (reportados à data de 30 de junho), constam dos quadros seguintes: 

 

 
 

(Valores em Euros)

30-Jun-2012 30-Jun-2011

ATIVOS NÃO CORRENTES

Ativos tangíveis 1.802.488 2.219.872

Ativos intangíveis - Valor do plantel 99.255.329 89.773.921

Outros ativos intangíveis 1.842.342 1.882.180

Outros ativos financeiros 2.717.467 3.998.006

Diferenças de consolidação 459.045 717.647

Clientes 32.825.417 12.817.056

Outros ativos não correntes 15.289.238 15.325.383

Total de ativos não correntes 154.191.326 126.734.065

ATIVOS CORRENTES

Inventários 765.681 606.826

Clientes 39.193.323 59.314.588

Outros ativos correntes 14.660.151 16.128.276

Caixa e equivalentes de caixa 1.916.557 22.538.822

Total de ativos correntes 56.535.712 98.588.512

TOTAL DO ATIVO 210.727.038 225.322.577

30-Jun-2012 30-Jun-2011

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 75.000.000 75.000.000

Ações próprias -499 -499 

Prémios de emissão de ações 259.675 259.675

Reserva Legal 132.753 132.753

Outras reservas 652.307 652.307

Resultados acumulados -52.824.085 -53.334.861 

Resultado líquido atribuído aos acionistas da Empresa-Mãe -35.762.568 534.427

Total do capital próprio atribuído aos acionistas da Empresa-Mãe -12.542.417 23.243.802

Interesses sem controlo -115.678 49.049

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO -12.658.095 23.292.851

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

Empréstimos bancários 14.400.000 22.372.649

Empréstimos obrigacionistas 9.813.000 27.106.149

Outros credores 8.775.000

Fornecedores 5.973.103 2.780.240

Outros passivos não correntes 14.106.944 8.899.678

Total de activos não correntes 53.068.047 61.158.716

PASSIVO CORRENTE

Empréstimos bancários 55.981.791 49.470.351

Empréstimos obrigacionistas 17.797.686

Outros credores 6.967.558 3.531.452

Fornecedores 45.447.209 39.680.446

Outros passivos correntes 42.198.193 46.264.112

Provisões 1.924.649 1.924.649

Total de activos correntes 170.317.086 140.871.010

TOTAL DO PASSIVO 223.385.133 202.029.726

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 210.727.038 225.322.577

ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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Demonstrações de Resultados Consolidados 

As Demonstrações de Resultados Consolidados (por natureza) da FC Porto SAD referentes aos exercícios 
de 2010/2011 e 2011/2012 (reportados à data de 30 de junho), constam do quadro seguinte: 

  

(Valores em Euros)

30-Jun-2012 30-Jun-2011

Vendas 3.166.269 3.218.502

Prestações de serviços 68.058.465 71.029.643

Outros proveitos 959.598 15.566.462

Custo das vendas -1.892.165 -2.032.188

Fornecimentos e serviços externos -34.875.988 -30.773.504

Custos com pessoal -49.594.984 -50.065.027

Amortizações excluindo depreciações de passes de jogadores -851.929 -944.526

Provisões e perdas por imparidade excluindo passes de jogadores -1.468.461 -722.164

Outros custos -2.731.666 -1.819.997

   Resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores -19.230.861 3.457.201

Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores -36.343.496 -28.365.872

(Custos)/proveitos com transacções de passes de jogadores 29.133.050 31.885.466

-7.210.446 3.519.594

      Resultados operacionais -26.441.307 6.976.795

Custos e perdas financeiras -11.047.749 -7.394.505

Proveitos e ganhos financeiros 3.190.956 2.304.940

Resultados relativos a investimentos -446.585 -912.366

      Resultados antes de impostos -34.744.685 974.864

Imposto sobre o rendimento -1.180.356 -503.561

Resultado consolidado -35.925.041 471.303

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da Empresa-Mãe -35.762.568 534.427

Interesses sem controlo -162.473 -63.124

Resultados por ação -2,38 0,04

   Básico -2,38 0,04

   Diluído -2,38 0,04
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Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 

As Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados da FC Porto SAD referentes aos exercícios de 
2010/2011 e 2011/2012 (reportados à data de 30 de junho), constam do quadro seguinte: 

(Valores em Euros)

30-Jun-2012 30-Jun-2011

Atividades Operacionais:

Recebimentos de Clientes 84.459.249 55.048.715

Pagamento a fornecedores -42.943.087 -24.595.440 

Pagamentos ao pessoal -49.591.188 -41.132.020 

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional 873.577 14.789.444

Imposto sobre o rendimento -217.005 -360.187 

Fluxos gerados pelas atividades operacionais (1) -7.418.454 3.750.512

Atividades de Investimento:

Recebimentos provenientes de:

Ativos tangíveis 43.400 106.926

Alienação de "passes" de jogadores 56.351.113 57.148.939

Juros e proveitos similares 1.207.889 4.147

57.602.402 57.260.012

Pagamentos relativos a:

Investimentos financeiros -600 -2.000 

Aquisição de "passes" de jogadores -66.168.524 -46.608.016 

Ativos tangíveis -338.853 -884.971 

-66.507.977 -47.494.987 

Fluxo das atividades de investimento (2) -8.905.575 9.765.025

Atividades de Financiamento:

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 2.500

Empréstimos obtidos de investidores 11.500.000

Empréstimos obtidos 72.701.500 131.344.473

84.204.000 131.344.473

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos -78.760.701 -120.785.889 

Juros e custos similares -9.741.535 -5.929.296 

-88.502.236 -126.715.185 

Fluxo das atividades de financiamento (3) -4.298.236 4.629.288

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 22.538.822 4.393.997

Variação de caixa e seus equivalentes: (1)+(2)+(3) -20.622.265 18.144.825

Caixa e seus equivalentes no fim do período (Nota 9) 1.916.557 22.538.822
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio 

As Demonstrações das Alterações no Capital Próprio da FC Porto SAD, referentes aos exercícios de 
2010/2011 e 2011/2012 (reportados à data de 30 de junho), constam do quadro seguinte: 

 

  

Saldo em 1 de Julho de 2010 75.000.000 -499 259.675 132.753 652.307 -53.409.805 82.786 22.717.217 112.173 22.829.390

Aplicação do resultado consolidado de 2009:

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

  Transferência para outras reservas - - - - - - - - -

  Transferência para resultados transitados - - - - - 82.786 -82.786 - - -

Variação nas reservas - - - - - -7.842 - -7.842 - -7.842 

Resultado integral consolidado do exercício - - - - - - 534.427 534.427 -63.124 471.303

Saldo em 30 de Junho de 2011 75.000.000 -499 259.675 132.753 652.307 -53.334.861 534.427 23.243.802 49.049 23.292.851

Saldo em 1 de Julho de 2011 75.000.000 -499 259.675 132.753 652.307 -53.334.861 534.427 23.243.802 49.049 23.292.851

Aplicação do resultado consolidado de 2010:

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

  Transferência para outras reservas - - - - - - - - -

  Transferência para resultados transitados - - - - - 534.427 -534.427 - - -

Variação nas reservas - - - - - -23.651 - -23.651 -2.254 -25.905 

Resultado integral consolidado do exercício - - - - - - -35.762.568 -35.762.568 -162.473 -35.925.041 

Saldo em 30 de Junho de 2012 75.000.000 -499 259.675 132.753 652.307 -52.824.085 -35.762.568 -12.542.417 -115.678 -12.658.095 

Reserva Legal
Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Atribuível aos Acionistas da Empresa-Mãe

Resultado 

líquido

Total do 

Capital Próprio

Capital 

Social

Ações 

Próprias
Total

Interesses 

sem controlo

Prémios de 

emissão de ações
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5.1.3. Dados Financeiros Selecionados  

A informação seguinte refere-se aos dados financeiros selecionados da FC Porto SAD, relativamente aos 
exercícios de 2010/2011 e 2011/2012: 

 

 

5.1.4. Indicadores Bolsistas  

No quadro seguinte, apresenta-se a evolução dos principais indicadores bolsistas da FC Porto SAD 
relativos aos três últimos exercícios: 
 

 

 
  

(valores em Euros)

30-Jun-2012 30-Jun-2011

Vendas e Prestação de Serviços 71.224.734 74.248.145

Resultados Operacionais -26.441.307 6.976.795

Cash Flow: RLE + Amort. + Provisões 2.738.845 30.503.865

Ativo total 210.727.038 225.322.577

Ativo corrente 56.535.712 98.588.512

Ativo não corrente 154.191.326 126.734.065

Ativo não corrente para venda 2.717.467 3.998.006

Total do Capital próprio -13.658.095 23.292.851

Interesses Minoritários -115.678 49.049

Resultado Líquido por ação (euros) -2,38 0,04

Dividendos por ação (euros) 0 0

2011/2012 2010/2011 2009/2010

Número de Negócios 703 1.002 1.041

Acções transaccionadas (Qtd) 256.713 468.386 494.040

Qtd média acções transacciondas por negócio 365 467 475

Volume Transaccionado (Eur) 146.714 447.105 634.164

Cotação máxima do período (Eur) 0,80 1,10 1,75

Cotação mínima do período (Eur) 0,35 0,74 0,75

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD (Euronext Lisbon)
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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 Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. A denominação 
comercial utilizada mais frequentemente é FCP-SAD. Para efeitos do presente Prospeto a denominação 
utilizada, conforme as Definições, é FC Porto SAD. 

6.1.2. Registo e Número de Pessoa Coletiva Emitente 

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no Estádio do Dragão, Via FCP, 
Entrada Poente, Piso 3, 4350-415 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com 
o número único de matrícula e de identificação fiscal 504 076 574, com o capital social de € 75.000.000. O 
capital próprio é de € -10.149.805, conforme aprovado em Assembleia Geral de 8 de novembro de 2012. 

6.1.3. Constituição da Emitente  

A FC Porto SAD foi constituída por escritura pública no 6º Cartório Notarial do Porto no dia 30 de julho 
de 1997. 

A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

Nos termos do artigo 3º dos seus estatutos, a FC Porto SAD tem por objeto social “a participação, na 
modalidade de futebol, em competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de 
espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática 
desportiva profissionalizada da referida modalidade”. 

Ainda nos estatutos, no seu artigo 4º, acrescenta-se que “a sociedade pode adquirir e alienar participações 
em outras sociedades, de direito nacional ou estrangeiro e reguladas pela lei geral ou por especiais, exceção 
feita a sociedades com idêntica natureza, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para, 
nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos 
europeus de interesse económico, consórcios e associações em participação”. 

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

A sede da FC Porto SAD é no Estádio do Dragão, Via FCP, entrada poente, piso 3, 4350-451 Porto, n.º de 
telefone 22 507 05 00. 

A FC Porto SAD é uma sociedade desportiva que se rege pelo regime jurídico especial estabelecido no 
Decreto-Lei 67/97, de 3 de abril e suas posteriores alterações. 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 Cód. VM), mas com algumas especificidades decorrentes das especiais exigências da 
atividade desportiva que constitui o seu principal objeto. De entre estas especificidades é de realçar: 

• 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 caráter profissional a não ser sob o estatuto jurídico 
do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril e suas posteriores alterações; 

• o capital social mínimo e a sua forma de realização, que, com exceção do clube fundador, tem que ser 
sempre efetuada em numerário; 

• a existência de duas categorias de ações, sendo as ações de categoria A as ações subscritas e detidas, a 
qualquer momento, pelo clube fundador, as quais só são suscetíveis de apreensão judicial ou oneração a 
favor de pessoas coletivas de direito público e sendo as restantes de categoria B; 

• o sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador, que se traduz, designadamente e de 
acordo com o Art.º 30º do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril, na obrigatoriedade do clube manter 
uma participação mínima na sociedade (não inferior a 15%, nem superior a 40%), na atribuição de 
direitos especiais às ações enquanto detidas pelo clube fundador. O capital social encontra-se dividido 
em 15 milhões de ações da categoria A e B. As ações de categoria A só integram tal categoria enquanto 
na titularidade do FC Porto ou de sociedade gestora de participações sociais em que o Clube detenha a 
maioria do capital social, convertendo-se automaticamente em ações da categoria B no caso de 
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alienação a terceiros a qualquer título. As ações de categoria B, no caso de serem adquiridas pelo Clube, 
convertem-se em ações de categoria A;  

• a limitação ao exercício de direitos sociais relativamente aos acionistas que participem em mais do que 
uma sociedade desportiva; 

• 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, conforme o disposto no artigo 24º do Decreto-Lei n.º 67/97. 

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

A atividade da FC Porto SAD está genericamente, sujeita à Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, – a Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto, que estabelece o quadro legal do sistema desportivo. 

O estatuto laboral dos praticantes desportivos contratados pela FC Porto 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 Coletivo 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 atividade a desenvolver pela FC Porto SAD consiste na participação em competições 
desportivas profissionais, 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 coletiva 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 
objeto 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, direção, disciplina e arbitragem, está sujeita aos 
respetivos 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 respetivos 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  

Desde a constituição da FC Porto SAD não ocorreu qualquer acontecimento excecional que tenha afetado, 
ou se preveja vir a afetar significativamente as atividades da Emitente. 
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6.2. Investimentos  

6.2.1. Investimentos e desinvestimentos 

A política de investimentos da FC Porto 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 objetivos 
desportivos definidos no início de cada época desportiva. 

As principais linhas de orientação definidas, neste âmbito, pela Administração da FC Porto SAD são as 
seguintes: 

• Rotação ponderada do plantel de jogadores seniores de forma a garantir os níveis de estabilidade 
julgados adequados; 

• Aquisição de jogadores em condições atrativas e valorização de jogadores tendo em vista o reforço 
do património da FC Porto SAD e a sua eventual venda a outras equipas. 

Os Resultados com Transações realizados pela FC Porto SAD nas duas últimas épocas desportivas são os 
constantes dos seguintes quadros: 

 

 
 

Valores em Euros

30-Jun-2012 30-Jun-2011

Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores

   Amortizações de passes de jogadores 32.355.147 25.236.823

   Perdas de imparidade com passes de jogadores 3.988.349 3.129.049

36.343.496 28.365.872

(Custos)/Proveitos com transacções de passes de jogadores

   Menos-valias de alienações de passes de jogadores -1.873.817

   Custos com empréstimos de jogadores -80.000 -350.700

   Outros custos com jogadores -1.559.269 -1.286.915

-3.513.086 -1.637.615

   Mais-valias de alienações de passes de jogadores 29.882.159 31.775.727

   Proveitos com empréstimos de jogadores 2.385.000 883.700

   Outros proveitos com jogadores 378.977 863.654

32.646.136 33.523.081

29.133.050 31.885.466

-7.210.446 3.519.594

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 
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Os investimentos considerados no quadro supra referem-se à aquisição de passes dos seguintes jogadores: 

Época 2010/2011 

Na época 2010/2011, o FC Porto conquistou quatro troféus (Liga Europa, Campeonato Nacional, Taça 
de Portugal e Supertaça). Estes quatro títulos permitiram ao FC Porto tornar-se o clube português mais 
titulado de sempre, com 70 títulos. 

Durante a referida época desportiva, o FC Porto cedeu os direitos económicos e desportivos de Bruno 
Alves (Zenit S. Petersburg) e Raul Meireles (Liverpool), tendo ainda recebido prémios de objetivos 
relacionados com anteriores vendas de direitos como é o exemplo do jogador Lucho Gonzalez. 

Esta época desportiva fica marcada pela contratação do treinador André Villas-Boas, que começou a 
época a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, numa final ganha ao Benfica (2-0) e, a cinco jornadas do 
fim, assegurou a conquista do título nacional, o principal objetivo desportivo da sociedade. 

Apesar do primeiro objetivo se centrar no campeonato nacional, o FC Porto venceu ainda a Liga Europa, 
numa final disputada em Dublin, contra o Sporting de Braga, por 1-0, na que foi a primeira final 
portuguesa de uma competição europeia. 

Na Taça de Portugal, competição que o FC Porto tinha vencido nas duas edições anteriores, a equipa 
conquistou o tri, vencendo o Vitória de Guimarães, por 6-2, na final realizada no estádio do Jamor. 

Pela segunda vez na história, depois de já o ter conseguido em 2003, o FC Porto assegurava o “treble”, 
vencedor do campeonato e taça nacionais e de competição europeia numa mesma época. Em toda a 
história do futebol europeu só outros oito clubes o conseguiram (Celtic, Ajax, Liverpool, PSV Eindhoven, 
Manchester United, Galatasaray, Barcelona e Inter Milão), sendo o FC Porto a única equipa que o 
conseguiu por duas vezes. 

Época 2011/2012 

Na época 2011/2012, o FC Porto conquistou o Campeonato Nacional e a Supertaça, elevando para 71 o 
número de troféus conquistados – após o fecho do exercício 2011/2012, o número de troféus subiu para 
72, com a nova conquista da Supertaça. 

Esta época desportiva fica marcada pela rescisão do treinador André Villas-Boas, que foi substituído por 
Vítor Pereira, que começou a época a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, numa final ganha ao Vitória 
de Guimarães (2-1) e, a duas jornadas do fim, assegurou a conquista do título nacional, o principal 
objetivo desportivo da sociedade. 

Durante a referida época desportiva, o FC Porto contratou o jogador brasileiro Danilo, mas por acordo 
com o Santos, do Brasil, a transferência só se tornou efetiva a partir de Janeiro de 2012. No Verão de 
2011, o FC Porto reforçou o plantel profissional com jogadores como Alex Sandro, Kleber, Defour e 
Mangala. Em Janeiro, o médio argentino Lucho Gonzalez regressou ao FC Porto, enquanto o austríaco 
Marc Janko foi contratado para reforçar o ataque. 

Época 2012/2013 (até à presente data) 

O início desta época desportiva fica marcado pela vitória da Supertaça Cândido de Oliveira, numa final 
ganha à Académica (1-0). 

O FC Porto realizou ainda acertos no plantel, tendo contratado os colombianos Jackson Martínez e 
Quiñones e o brasileiro Fabiano e feito regressar Atsu, Kelvin, Castro, Abdoulaye e Miguel Lopes, atletas 
que na última época estiveram cedidos a outros clubes, para além de ter cedido, a título definitivo os 
direitos desportivos e económicos dos jogadores Belluschi, Sapunaru, Janko, enquanto cedeu 
temporariamente os atletas Djalma e Sereno. Foram também vendidos os jogadores Hulk e Álvaro Pereira, 
cujos valores de transação foram de € 40.000.000 e € 10.000.000, respetivamente, conforme comunicados 
efetuados ao mercado em 3 de setembro de 2012 e 23 de agosto de 2012, respetivamente e comprado o 
jogador Jackson Martínez cujo valor de transação foi de USD 10.000.000, conforme comunicado efetuado 
ao mercado em 7 de julho de 2012. 

Após a disputa das nove primeiras jornadas, o FC Porto é líder no campeonato nacional, tendo ainda 
iniciado a sua participação na Liga dos Campeões com três importantes vitórias, primeiro em Zagreb, 
frente ao Dínamo de Zagreb, depois, no Dragão, frente ao Paris-SG e ao Dínamo Kiev e um empate em 
Kiev com o Dínamo de Kiev, tendo já assegurado a passagem aos oitavos de final da prova. 

 
Em 30 de junho de 2011 e de 2012, a agregação dos atletas por classe de valor líquido contabilístico dos 
respetivos passes é como segue: 
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Em 30 de junho de 2011 e de 2012, no valor líquido global do plantel estão inseridos os seguintes atletas: 
 

 
 
(a) Jogador cujo passe foi alienado no início da época desportiva 2012/13; 
(b) Jogadores cuja percentagem dos direitos económicos evidenciada está deduzida, em 30 de Junho de 2012, da parcela de 15% 

(João Moutinho), 50% (Walter da Silva) e 33,33% (Mangala e Defour) cedida, em regime de associação económica, a 
terceiros; 

(c) Jogador emprestado a outro Clube ou Sociedade Anónima Desportiva na época desportiva 2012/13, cujo período de 
empréstimo contratado não ultrapassa 31 de Dezembro de 2012; 

(d) Jogador cujo passe (ou parte do mesmo) foi alienado durante a época desportiva 2011/12; 
(e) Jogador cujos direitos desportivos foram alienados no exercício findo em 30 de Junho de 2012, tendo o Grupo mantido uma 

parte dos direitos económicos refletidos na rubrica da demonstração da posição financeira de “Outros ativos financeiros”; 
(f) Jogador rescindiu o contrato de trabalho que o ligava à FCP SAD no início da época desportiva 2012/13. Uma perda por 

imparidade correspondente ao respetivo valor líquido a 30 de Junho de 2012 foi reconhecida na demonstração de resultados do 
exercício findo nessa data. 

(g) Para além da percentagem de passe do jogador detida por terceiros, a FCP SAD comprometeu-se ainda a entregar o montante 
equivalente a 5% de uma receita líquida futura ao agente do jogador. Jogador cujo passe foi alienado no início da época 
desportiva 2012/13; 

 

30.06.2012 30.06.2011

Fim do Fim do

Jogador % Passe contrato % Passe contrato

Hulk 
(a) (g)

85,0% Jun-16 85,0% Jun-16

Danilo 100,0% Jun-16 - - 

Alex Sandro 100,0% Jun-16 - - 

João Moutinho 
(b)

85,0% Jun-15 62,5% Jun-15

Defour 
(b)

56,7% Jun-16 - - 

Otamendi 100,0% Jun-15 50,0% Jun-15

Mangala 
(b)

56,7% Jun-16 - - 

Walter da Silva 
(b) (c)

40,0% Jun-15 50,0% Jun-15

James Rodriguez 55,0% Jun-14 55,0% Jun-14

Kléber 70,0% Jun-16 - - 

Alvaro Pereira 
(a)

75,0% Jun-16 75,0% Jun-15

Iturbe 45,0% Jun-16 60,0% Jun-16

Kelvin 75,0% Jun-16 90,0% Jun-16

Mark Janko 
(a)

100,0% Jun-15 - - 

Souza 
(c)

70,0% Jun-15 70,0% Jun-15

Maicon 100,0% Jun-17 100,0% Jun-14

Fernando 80,0% Jun-14 80,0% Jun-14

Rolando 85,0% Jun-14 85,0% Jun-14

Belluschi 
(a)

50,0% Jun-13 50,0% Jun-13

Sapunaru 
(f)

100,0% Jun-13 100,0% Jun-13

Fredy Guarin 
(d)

- - 100,0% Jun-14

Prediger 
(e)

- - 90,0% Jun-13

Falcao 
(d)

- - 95,0% Jun-13

Rúben Micael 
(d)

- - 80,0% Jun-15

30.06.2012 30.06.2011 
Valor líquido Nº de Valor Nº de Valor 

contabilístico do passe atletas acumulado atletas acumulado 

Superior a 2.000 mEuros 15 88.662.332 17 80.157.821 
Entre 1.000 mEuros e 2.000 mEuros 3 4.221.154 2 2.722.157 

Inferior a 1.000 mEuros 23 6.371.843 17 6.893.943 

99.255.329 89.773.921 
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As percentagens de passe acima evidenciadas têm em consideração a partilha dos direitos económicos 
efetuada na data de aquisição dos direitos desportivos de cada jogador, ou alienados em data posterior, 
bem como as percentagens atribuídas pela FC Porto SAD a terceiras entidades relativas à partilha do valor 
resultante de alienações futuras daqueles passes. 
 
À data de 30 de junho de 2012, os passes dos jogadores Souza, Sapunaru, Helton e Fucile, estavam a ser 
usados como garantias de financiamentos bancários, ascendendo o valor líquido contabilístico a cerca de 7 
milhões de euros.  
 

6.2.2. Investimentos Futuros  

À data de elaboração deste prospeto e tendo em consideração o orçamento da sociedade, não está prevista 
a realização de investimentos adicionais relevantes, durante o exercício em curso. 

6.2.3. Financiamento de Investimentos Futuros  

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

6.3. Investigação  

Devido ao seu objeto social, a FC Porto SAD não tem uma atividade de investigação e desenvolvimento. 

Numa perspetiva alargada, poder-se-á, no entanto, equiparar a atividade de formação a uma atividade de 
desenvolvimento uma vez que tem como objetivo a formação e potenciação de recursos humanos a utilizar 
na atividade principal da sociedade. 

A formação de jogadores é um dos vetores fundamentais para o desenvolvimento e construção de uma 
equipa de futebol profissional forte e competitiva.  

A temporada 2006/07 marcou o arranque de um projeto inovador, que tem como propósito fazer do FC 
Porto um dos maiores clubes na formação de futebol em Portugal, assumindo o setor como a sua principal 
fonte de talento. Este projeto denominado Visão 611, organizou de forma transversal toda a estrutura do 
futebol do FC Porto e criou condições para reforçar a aposta do clube na formação e na deteção de 
talentos capazes de evoluir no clube e potenciar o seu impacto e posterior transferência para mercados 
mais competitivos e financeiramente mais fortes. 

Na temporada 2010/2011, a equipa de futebol de sub-19 sagrou-se campeã nacional. Pela primeira vez, 
este campeonato foi disputado numa fase final com oito equipas, todos contra todos, numa prova de 
âmbito nacional composta por 14 jornadas. 

Atualmente, o FC Porto continua a dar especial atenção aos seus escalões de formação, tendo disputado as 
fases finais de todos os escalões e alcançado o título nacional de Sub-17, na temporada 2011/2012. Já 
depois do fecho do exercício 2011-2012, a FC Porto SAD constituiu a equipa de futebol FC Porto B, 
como último escalão de formação e destinado a dar rodagem e competição aos jogadores mais jovens, 
ainda sem experiência para alinharem nas competições mais exigentes em que a primeira equipa compete. 

O objetivo desta segunda equipa é concluir o processo de formação, tendo a Sociedade fundadas 
expectativas que a breve prazo muitos dos atletas que nesta altura compõem o segundo plantel transitem 
para o da primeira equipa. 

A escola de futebol Dragon Force, que cumpriu o seu quarto ano de funcionamento, é um importante passo 
no sentido de apurar e estreitar a deteção de talentos Este projeto de formação desportiva proporciona a 
prática desportiva a centenas de crianças dos quatro aos catorze anos. A implementação do Dragon Force só 
foi possível devido ao investimento feito no Vitalis Park (antigo Campo da Constituição), dotado de infra-
estruturas de elite, em que se destacam um campo de relva sintética de futebol de 11 e um campo coberto 
de relva sintética de futebol de sete. Atualmente, funcionam em pleno dez escolas espalhadas por todo o 
país, tendo esse número aumentado para 14, já após do final do exercício 2011/2012, com a abertura das 
escolas de Matosinhos, Régua, Vila Pouca de Aguiar e Colégio do Rosário, no Porto. Paralelamente, a 
Administração da FC Porto SAD, decidiu acrescentar uma vertente social a estas escolas, atribuindo uma 
bolsa social e gratuita para alunos oriundos de famílias de rendimentos mais baixos. 

Este foi um passo determinante na projeção da marca FC Porto, nomeadamente entre os mais jovens, 
abrindo novas possibilidades em termos de scouting e de posterior desenvolvimento de jovens talentos. O 
Vitalis Park é propriedade do FC Porto, sendo utilizada pela FC Porto SAD, mediante o pagamento de 
uma renda, que para o ano 2011/2012 teve um valor aproximado de € 246.720. 
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No Grupo FC Porto, o FC Porto é responsável pela formação de jovens desportistas, de outras 
modalidades para além do futebol, seguindo critérios rigorosos no que concerne às metodologias de treino 
e seleção de jovens talentos. 

A FC Porto SAD, para além da equipa de futebol sénior principal, gere diretamente as equipas sub/19 e 
sub/17, bem como verticaliza os restantes escalões de formação enquadrados no âmbito da atividade do 
FC Porto. Esta opção potencia o desenvolvimento e preparação de jogadores para integrar na equipa 
principal. 

No início da época desportiva 2012/13 o FC Porto reativou a equipa B, proporcionando um último 
escalão antes da equipa principal, procurando dessa forma otimizar e finalizar o trabalho de formação dos 
seus jovens jogadores. 

Ainda numa vertente ligada à investigação, destaque para o nosso departamento médico, que tem 
conseguido resultados positivos em termos de prevenção e tempo de tratamento na recuperação de lesões. 

O Departamento Médico do FC Porto desenvolve um estudo epidemiológico sobre a ocorrência de lesões 
há já oito anos, investigação essa que a UEFA utiliza para ajudar os clubes europeus a diminuir a taxa de 
lesões e o tempo de recuperação. Esta investigação assenta na análise pormenorizada, em termos de 
gravidade e tempo de recuperação, das lesões ocorridas nos atletas da FC Porto SAD, por comparação 
com casos ocorridos noutros clubes europeus. 

Com uma especial atenção preventiva, o departamento médico do FC Porto conseguiu baixar 
sensivelmente o número de lesões do plantel profissional, ocupando em várias áreas de investigação a 
primeira ou uma das primeiras posições, o que atesta o trabalho desenvolvido este século. 
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CAPÍTULO 7 – PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DA EMITENTE 

7.1. Principais Atividades 

Breve Historial 

A FC Porto SAD foi constituída em 30 de julho de 1997 e resulta, nos termos da alínea b) do artigo 3º do 
Decreto-Lei 67/97, de 3 de abril, da personalização jurídica da equipa do FC Porto, tendo por objeto a 
participação nas competições profissionais de futebol, nacionais e internacionais, a promoção e 
organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 

O embrião desta nova sociedade desportiva emerge do FC Porto, fundado em 1893, uma instituição de 
utilidade pública que tem por objeto associativo a prática desportiva, desenvolvendo atualmente várias 
modalidades, designadamente andebol, bilhar, desporto adaptado, hóquei em patins, natação, boxe, 
campismo e futebol – veteranos. 

Na data da sua constituição a FC Porto SAD adquiriu, a título oneroso, ao FC Porto a universalidade dos 
meios humanos e materiais que o FC Porto tinha afetos às competições profissionais de futebol, incluindo 
os direitos contratuais do FC Porto sobre os jogadores com idades superiores a 18 anos. 

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

 o direito à utilização da marca FC Porto nas competições profissionais de futebol;  

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

 os equipamentos ligados a esta atividade; e, 

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

O desenvolvimento da atividade principal da FC Porto SAD pressupõe a existência e manutenção da 
relação privilegiada com o FC Porto, consubstanciada em contratos e protocolos que asseguram à 
Emitente, designadamente, a utilização das instalações desportivas e da marca FC Porto pela equipa de 
futebol profissional, a participação nas receitas provenientes da quotização paga pelos sócios do FC Porto 
e os espetáculos desportivos. Qualquer alteração destas situações, que não se estima que venha a acontecer, 
poderá afetar significativamente o desenvolvimento da atividade normal da Emitente. 

Em termos desportivos, a evolução da performance da equipa de futebol principal/profissional 
inicialmente gerida pelo FC Porto e, a partir de julho de 1997, pela FC Porto SAD atravessou momentos 
diferenciados. 

Durante a década de 70, apesar de vitórias pontuais em campeonatos nacionais, o clube não obteve 
resultados relevantes em competições internacionais. 

A década de 80 marcou decisivamente o futuro do clube e da equipa de futebol profissional em 
consequência das vitórias obtidas ao mais alto nível e em diversas competições, designadamente 
internacionais. Assim, na época de 1983/1984 a equipa de futebol profissional atinge a final da Taça das 
Taças, em 1986/1987 vence a Taça dos Clubes Campeões Europeus e no ano seguinte a Supertaça 
Europeia e a Taça Intercontinental. 

Também a nível nacional a performance da equipa se começou a evidenciar com a vitória em três 
campeonatos nacionais. 

A década de 90 constituiu um período de consolidação da equipa de futebol e da própria estrutura 
organizativa. Durante este período, a equipa de futebol profissional do FC Porto – e, mais tarde, da FC 
Porto SAD - venceu a 1ª Liga (atualmente designada Liga Zon Sagres, mas anteriormente designada Bwin, 
Superliga, 1ª Liga e Campeonato Nacional da 1ª Divisão) oito vezes e participou todos os anos em 
competições internacionais (7 participações na Taça dos Clubes Campeões Europeus/UEFA Champions 
League, 1 na Taça UEFA e 2 na Taça das Taças). 

A década de 2000, ficará marcada pela conquista da Taça UEFA, na época 2002/2003. Contudo, a época 
2003/2004 ficará para sempre na história do FC Porto como uma das mais brilhantes de sempre: o FC 
Porto sagrou-se Campeão da 1ª Liga e vencedor da Supertaça, a nível nacional, tendo a conquista da 
UEFA Champions League sido o ponto mais alto de um ano excelente em termos de resultados desportivos. 

Nas últimas sete temporadas o FC Porto sagrou-se campeão nacional por seis vezes, situação que lhe 
permitiu reforçar a condição cimeira no futebol nacional, consolidando um trajeto marcado pelo sucesso, 
sendo considerado um dos três maiores clubes de futebol a nível nacional, estatuto vincado por mais um 
título festejado recentemente. 
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O 26.º título de campeão nacional permitiu ao FC Porto apurar-se diretamente para a UEFA Champions 
League 2011/2012, isto num ano em que apenas o primeiro classificado garantia a qualificação. Em termos 
simbólicos, foi igualmente um título de grande importância, já que representou o sétimo título nos últimos 
nove anos, o que atesta o domínio interno. 

No plano internacional, o FC Porto mantém-se na UEFA Champions League, durante a presente 
temporada, prova em que possuiu um registo assinalável, tendo vencido a competição nas épocas 
1986/1987 e 2003/2004. A participação na próxima edição da competição garante um encaixe financeiro 
inicial, pelo acesso à prova, de 8,6 milhões de euros. 

Desde 1991, que a equipa profissional da FC Porto SAD acumulou um palmarés com 15 vitórias em 21 
campeonatos nacionais, atingido etapas em provas internacionais mais avançadas face aos demais clubes 
nacionais. Pode destacar-se que, as piores classificações desta equipa na 1ª Liga, desde 1982, 
correspondem aos segundo e terceiro lugares. Além disso, é a única equipa nacional vencedora de cinco 
campeonatos consecutivos. 

O FC Porto cumpre, presentemente, a melhor década de mais de 100 anos de futebol em Portugal, em 
que venceu uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Liga Europa, oito 
campeonatos, cinco Taças de Portugal e sete Supertaças. 

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo da carreira desportiva da equipa de futebol sénior do FC 
Porto: 

 

Títulos Conquistados

UEFA Champions League (2 Títulos)

1986-1987, 2003-2004

Taça Intercontinental (2 Títulos)

1987-1988, 2004-2005

SuperTaça Europeia (1 Título)

1986-1987

Taça UEFA- actual UEFA Europa League (2 Títulos)

2002-2003, 2010-2011

Campeonatos de Portugal (4 Títulos)

1921-1922, 1924-1925, 1931-1932, 1936-1937

Campeonato Nacional da I Liga (26 Títulos)

1934-1935, 1938-1939, 1939-1940, 1955-1956, 1958-1959, 1977-1978, 1978-1979,

1984-1985, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995,

1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006,

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012

Taça de Portugal (16 Títulos)

1955-1956, 1957-1958, 1967-1968, 1976-1977, 1983-1984, 1987-1988, 1990-1991,

1993-1994, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009,

2009-2010, 2010-2011

Supertaça (19 Títulos)

1980-1981, 1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1992-1993,

1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004,

2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
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Nas últimas 7 épocas desportivas, os resultados obtidos nestas competições foram os seguintes: 

 

 

Mercado 

A FC Porto SAD prossegue três objetivos fundamentais que se encontram estritamente associados, sendo 
eles o sucesso desportivo da equipa de futebol profissional, a oferta ao público de espetáculos desportivos 
de elevada qualidade e a maximização do valor da empresa, por forma a satisfazer os acionistas, os 
associados do FC Porto, os adeptos, simpatizantes e toda a população da região de influência do clube. 

Em 30 de junho de 2012, o FC Porto tinha 108.347 associados distribuídos pelas seguintes categorias: 

 

Importa referir que desta base, o número de sócios com quotas regularizadas ascende a 61.584. 

O mercado alvo da FC Porto SAD inclui, para além dos respetivos acionistas, do grupo de sócios e 
simpatizantes do FC Porto, também os adeptos de outros clubes que se deslocam ao estádio do FC Porto 
para assistir aos jogos ou que a eles assistem através de meios audiovisuais. 

Neste enquadramento e em tempo oportuno o FC Porto tomou a decisão de construir um novo estádio, 
tendo em vista, por um lado, oferecer aos espectadores do futebol melhores condições de conforto e assim 
aumentar assistências; e por outro lado, criar fontes de receita adicionais, através da exploração comercial 
profissionalizada de todo o complexo do novo estádio. Do ponto de vista estratégico, este investimento foi 
fundamental para a melhoria da competitividade da FC Porto SAD, uma vez que se assistiu a um aumento 
estrutural das receitas de bilheteira, resultado do aumento do número e do preço dos bilhetes e dos lugares 
anuais vendidos. 

O Novo Estádio, o Estádio do Dragão, foi inaugurado no dia 16 de novembro de 2003 e foi palco do jogo 
de abertura do Campeonato da Europa de 2004. Está dotado com 50.434 lugares sentados e cobertos, para 
além de amplas áreas de circulação, convívio, restauração e estacionamento coberto, inclui áreas comerciais 
e está dotado de excelentes acessibilidades (auto-estrada, metro, transportes públicos). 

SÓCIOS EFETIVOS 63.299

Secção A Homens/ Senhoras 43.685

Aposentados 416

Secção B Homens/ Senhoras 18.298

Aposentados 900

SÓCIOS  AUXILIARES 38.907

Secção A Senhoras 1.808

Menores 14.059

Infantis 6.503

Infantis Isentos 10.609

Secção B Senhoras 1.336

Menores 4.308

Infantis 68

Infantis Isentos 216

SÓCIOS REMIDOS 13

SÓCIOS ATLETAS 1.252

SÓCIOS HONORÁRIOS 2

SÓCIOS CORRESPONDENTES 4.866

SÓCIOS EMPRESA 8

108.347TOTAL
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Refira-se, por fim, que o Estádio do Dragão se situa numa área vasta que foi completamente reconvertida, 
com cerca de 3.000 fogos para habitação e 62.000 m2 de áreas comerciais. 

Atividades 

O objeto social da FC Porto SAD é, de acordo com os seus Estatutos, a “participação, na modalidade de 
futebol, em competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos 
desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 
profissionalizada da referida modalidade.”. 

O volume de faturação por áreas de negócio nas últimas duas épocas desportivas foi o seguinte: 
 

 
 
 

Trabalhadores/Plantel 
A evolução do quadro de pessoal da FC Porto SAD durante os últimos dois anos, foi a seguinte: 

 

O nível de formação da estrutura de pessoal da FC Porto SAD a 30 de junho de 2012, em regime de 
trabalho dependente, é a seguinte: 

 

 

Atualmente, não existem quaisquer esquemas de participação do pessoal no capital social da Emitente. 

 

Os jogadores que fazem parte da equipa Sénior da FC Porto SAD na época 2012/2013 são os seguintes: 

 

Valores em milhões de euros

Proveitos Operacionais (*) 30-Jun-11 30-Jun-12

Bilheteira 11,6 10,6

TV 11,4 12,3

Provas UEFA 18,3 14,2

Outras Receitas Desportivas 2,2 1,5

Publicidade e Sponsorização 14,3 13,2

Corporate Hospitality 10,0 10,5

Merchadising 3,2 3,2

Outras Prestações de Serviços 3,2 5,7

Outros Proveitos Operacionais 15,6 1,0

TOTAL 89,8 72,2

(*) excluindo passes de jogadores

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Nível TODOS SÓ ATLETAS

1º Cl Ens. Básico 6% 20%

2º Cl Ens. Básico 4% 15%

3º Cl Ens. Básico 6% 23%

Ensino Secundário 27% 42%

Ensino Superior Politécnico 19% %

Licenciatura 38% %

TOTAL 100% 100%

30.06.2012 30.06.2011 

Orgãos sociais 7 7 

Administrativos 119 120 

Tecnicos desportivos 31 27 

Vendedores (Lojas) 28 24 

Atletas 39 46 

224 224 
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A equipa técnica relativa à época 2012/2013 é composta pelos seguintes elementos:  
 

 
 

A lista de jogadores do FC Porto B durante a época 2012/2013 é composta pelos seguintes elementos: 

NOME DO JOGADOR NOME COMPLETO POSIÇÃO NACIONALIDADE

ALEX SANDRO ALEX SANDRO LOBO SILVA DEFESA BRASILEIRA

ATSU CHRISTIAN ATSU TWASAM AVANÇADO GANESA

BA ABDOULAYE BA DEFESA SENEGALESA

CASTRO ANDRÉ CASTRO PEREIRA MÉDIO PORTUGUESA

DANILO DANILO LUIZ DA SILVA DEFESA BRASILEIRA

DEFOUR STEVEN DEFOUR MÉDIO BELGA

FABIANO FABIANO RIBEIRO DE FREITAS GUARDA REDES BRASILEIRA

FERNANDO FERNANDO FRANCISCO REGES MÉDIO BRASILEIRA

HELTON HELTON SILVA ARRUDA GUARDA REDES PORTUGUESA

ITURBE JUAN MANUEL ITURBE ARÉVALOS MÉDIO ARGENTINA

J. MOUTINHO JOÃO FILIPE IRIA SANTOS MOUTINHO MÉDIO PORTUGUESA

JACKSON JACKSON ARLEY MARTINEZ VALENCIA AVANÇADO COLOMBIANA

JAMES JAMES DAVID RODRIGUEZ RUBIO AVANÇADO COLOMBIANA

KADU ALDO GERALDO MANUEL MONTEIRO GUARDA REDES ANGOLANA

KELVIN KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA AVANÇADO BRASILEIRA

KLEBER KLÉBER LAUBE PINHEIRO AVANÇADO BRASILEIRA

LUCHO LUIS OSCAR GONZALEZ MÉDIO ARGENTINA

M. LOPES HUGO MIGUEL ALMEIDA COSTA LOPES DEFESA PORTUGUESA

MAICON MAICON PEREIRA ROQUE DEFESA BRASILEIRA

MANGALA ELIAQUIM HANS MANGALA DEFESA FRANCESA

OTAMENDI NICOLAS HERNAN GONZALO OTAMENDI DEFESA ARGENTINA

QUIÑO HECTOR ANDRES QUINONES CORTES DEFESA COLOMBIANA

ROLANDO ROLANDO JORGE PIRES DA FONSECA DEFESA PORTUGUESA

VARELA SILVESTRE MANUEL GONÇALVES VARELA AVANÇADO PORTUGUESA

LISTA DE JOGADORES EQUIPA A

TREINADOR:

Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira

TREINADORES ASSISTENTES:

Rui Manuel Pinto dos Reis da Quinta

João Paulo Maio dos Santos

Filipe Jorge Monteiro Almeida

Wilhelmus Theodora Antonius Emanuel Coort
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A equipa técnica do FC Porto B relativa à época 2012/2013 é composta pelos seguintes elementos:  

 

A lista de jogadores emprestados durante a época 2012/2013 é composta pelos seguintes elementos: 

 
 
 

NOME DO JOGADOR NOME COMPLETO POSIÇÃO NACIONALIDADE

A. MIKEL NDUBISI MIKEL AGU MÉDIO NIGERIANA

ANDERSON ANDERSON SANTOS DA SILVA DEFESA BRASILEIRA

DAVID BRUNO DAVID CARNEIRO DIAS DE REZENDE BRUNO DEFESA PORTUGUESA

DELLATORRE GUILHERME AUGUSTO ALVES DELLATORRE AVANÇADO BRASILEIRA

DIOGO MATEUS DIOGO MATEUS DE ALMEIDA RODRIGUES MACIEL DEFESA BRASILEIRA

EDU EDUARDO MARQUES DE CASTRO SILVA MÉDIO PORTUGUESA

ELOI ELOI ANDRÉ MILHEIRO DA SILVA GUARDA REDES PORTUGUESA

FÁBIO M. FÁBIO SANTOS MARTINS AVANÇADO PORTUGUESA

MBOLA EMMANUEL MBOLA DEFESA ZAMBIANA

PEDRO MOREIRA PEDRO MANUEL DA SILVA MOREIRA MÉDIO PORTUGUESA

SEBA SEBASTIÃO DE FREITAS COUTO JÚNIOR AVANÇADO BRASILEIRA

SÉRGIO SÉRGIO MIGUEL RELVAS DE OLIVEIRA AVANÇADO PORTUGUESA

STEFANIVIC IGOR STEFANOVIC GUARDA REDES SÉRVIA

T. FERREIRA TIAGO EMANUEL CANELAS ALMEIDA FERREIRA DEFESA PORTUGUESA

T. VION THIBAUT VION AVANÇADO FRANCESA

TÓZÉ ANTÓNIO JOSÉ PINHEIRO DE CARVALHO MÉDIO PORTUGUESA

V. LUIS VICTOR LUIS CHUAB ZAMBLAUSKAS DEFESA BRASILEIRA

ZÉ ANTÓNIO JOSÉ ANTÓNIO SANTOS SILVA DEFESA PORTUGUESA

LISTA DE JOGADORES EQUIPA B

TREINADOR:

Rui Gomes

TREINADORES ASSISTENTES:

José Tavares

José Semedo

Daniel Correia

NOME DO JOGADOR NOME COMPLETO CLUBE NACIONALIDADE

BRACALI RAFAEL WIHBY BRACALI OLHANENSE ITALIANA/BRASILEIRA

DJALMA DJALMA BRAUME MANUEL ABEL CAMPOS KASIMPASA ANGOLANA

FUCILE JORGE CIRO FUCILE PERDOMO SANTOS 31-12-2012 URUGUAIA

SERENO HENRIQUE SERENO FONSECA VALLADODID PORTUGUESA

SOUZA JOSEF DE SOUZA DIAS GREMIO 31-12-2012 BRASILEIRA

UKRA ANDRÉ FILIPE ALVES MONTEIRO RIO AVE PORTUGUESA

WALTER WALTER HENRIQUE DA SILVA CRUZEIRO 31-12-2012 BRASILEIRA

LISTA DE JOGADORES EMPRESTADOS
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As equipas Sub/17 e Sub/19 da FC Porto SAD para a época 2012/2013 são compostas pelos seguintes 
jogadores: 

 

 
 
 
 

NOME DO JOGADOR NOME COMPLETO POSIÇÃO NACIONALIDADE

ANDRÉ GOMES ANDRÉ MIGUEL MACIEIRA GOMES DEFESA PORTUGUESA

BRUNO COSTA BRUNO XAVIER ALMEIDA COSTA MÉDIO PORTUGUESA

BRUNO DUARTE BRUNO MIGUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO DUARTE DEFESA PORTUGUESA

CLÉVER CLÉVER JANSEN FRANÇA MÉDIO PORTUGUESA

FÁBIO MIRANDA FÁBIO FREITAS MIRANDA AVANÇADO PORTUGUESA

JOÃO COSTA JOÃO PAULO SANTOS DA COSTA GUARDA REDES PORTUGUESA

JOÃO CUNHA JOÃO TIAGO OLIVEIRA DA CUNHA DEFESA PORTUGUESA

JOEL PEREIRA JOEL VIEIRA PEREIRA DEFESA PORTUGUESA

JOSÉ XAVIER JOSÉ NUNO RODRIGUES XAVIER AVANÇADO PORTUGUESA

LUIS MATA LUIS CARLOS MACHADO MATA MÉDIO PORTUGUESA

LUIS PEIXOTO LUIS MIGUEL GOLMES DA SILVA PEIXOTO MÉDIO PORTUGUESA

PEDRO MATEUS PEDRO LEONARDO GONÇALVES MATEUS GUARDA REDES PORTUGUESA

R. MACEDO RUBEN DANIEL FONSECA MACEDO AVANÇADO PORTUGUESA

RAÚL TAVARES RAÚL ILÍDIO OLIVEIRA TAVARES DEFESA PORTUGUESA

RUI MOREIRA RUI FILIPE ARAÚJO MOREIRA MÉDIO PORTUGUESA

RUI SILVA RUI PEDRO OLIVEIRA DA SILVA DEFESA PORTUGUESA

S. RIBEIRO SÉRGIO MIGUEL HORA RIBEIRO AVANÇADO PORTUGUESA

SCHUSTER TIAGO ALEXANDRE GONÇALVES GARCIA AVANÇADO PORTUGUESA

SÉRGIO CARDOSO SÉRGIO NUNO SILVA CARDOSO AVANÇADO PORTUGUESA

TOMÁS MOTA TOMÁS MANUEL FEIJÓ QUEIROZ RIBEIRO DA MOTA DEFESA PORTUGUESA

VERDASCA DIOGO DE SOUSA VERDASCA DEFESA PORTUGUESA

LISTA DE JOGADORES SUB 17
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Futebol profissional 

O negócio do futebol profissional assenta, essencialmente, na organização de espetáculos públicos – os 
jogos de futebol integrados nas competições de caráter profissional – e na sua comercialização, quer direta, 
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 espetáculos desportivos de futebol. 

 

7.2. Competições desportivas de caráter profissional 

A principal equipa de futebol que é explorada pela FC Porto SAD tem participado, e planeia continuar a 
participar, nas seguintes competições: 

Provas Nacionais 

• Primeira Liga1 

Prova organizada pela LPFP, onde participam, atualmente 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 

                                                      
1 A denominação da Primeira Liga dependerá do patrocinador institucional da Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional; na corrente época desportiva de 2012/13, a referida prova foi denominada "Liga Zon Sagres"; 

 

NOME DO JOGADOR NOME COMPLETO POSIÇÃO NACIONALIDADE

ANDRÉ RIBEIRO ANDRÉ FILIPE FERREIRA RIBEIRO DEFESA PORTUGUESA

ANDRÉ S. ANDRÉ MIGUEL VALENTE DA SILVA AVANÇADO PORTUGUESA

BELINHA DIOGO BELINHA REIS MÉDIO PORTUGUESA

BRUNO BRUNO RODRIGO FERREIRA DA SILVA DEFESA PORTUGUESA

CAIO ANDRÉ FILIPE ALVES MARTINS CAIO GUARDA REDES PORTUGUESA

F. RAMOS FRANCISCO AUGUSTO NETO RAMOS MÉDIO PORTUGUESA

FLORO RAFAEL DA SILVA FLORO DEFESA PORTUGUESA

FRÉDÉRIC FRÉDÉRIC FERREIRA MACIEL AVANÇADO PORTUGUESA

GONÇALO P. GONÇALO MENDES PACIÊNCIA AVANÇADO PORTUGUESA

GRAÇA JOÃO PEDRO SALAZAR DA GRAÇA MÉDIO PORTUGUESA

IVO IVO TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES AVANÇADO PORTUGUESA

JORGE AZEVEDO JORGE MIGUEL MENDES AZEVEDO DEFESA PORTUGUESA

LANSANA LANSANA SAGNA DEFESA SENEGALESA

LEANDRO LEANDRO MIGUEL PEREIRA DA SILVA MÉDIO PORTUGUESA

LIMA PEREIRA TIAGO MIGUEL DA SILVA VILELA LIMA PEREIRA DEFESA PORTUGUESA

LUIS PINTO LUIS FILIPE PEREIRA PINTO GUARDA REDES PORTUGUESA

MARCELO MARCELO FILIPE SILVÉRIO MAGALHÃES DEFESA PORTUGUESA

RAFA LUIS RAFAEL SOARES ALVES DEFESA PORTUGUESA

RAUL BABIBIKY RAUL NANCASSA AVANÇADO PORTUGUESA

RICARDINHO RICARDO MENDES DA COSTA MÉDIO PORTUGUESA

RUI CARDOSO RUI FILIPE DA COSTA CARDOSO MÉDIO PORTUGUESA

SHUAI SHUAI LI MÉDIO CHINESA

TOMÁS TOMÁS MARTINS PODSTAWSKI MÉDIO PORTUGUESA

VITOR VITOR EMANUEL RODRIGO DE ANDRADE MÉDIO PORTUGUESA

LISTA DE JOGADORES SUB 19
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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 Portugal 

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 exceção das meias-finais que se realizam a "duas mãos", 
somente um jogo entre as equipas. As equipas da Primeira Liga têm acesso direto 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 Liga  

Prova organizada pela LPFP, onde participam as 32 equipas profissionais da Primeira Liga (Liga Zon 
Sagres) e da Segunda Liga (Liga Orangina). A prova é disputada em 5 fases (Final incluída), sendo que os 6 
primeiros classificados da Primeira Liga têm acesso direto à 3ª Fase, a qual é disputada por 12 clubes 
distribuídos em 3 grupos, efetuando 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 2º 
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 2ºas 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 respetiva 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. 

No início da época desportiva 2012/13, o FC Porto reativou a equipa B, que está a disputar o campeonato 
nacional da Segunda Liga. O objetivo do FC Porto é proporcionar um último escalão de formação aos 
jovens jogadores, antes destes transitarem para a equipa principal, de forma a atenuar o impacto da 
transição dos escalões jovens para o futebol de alta competição. Os resultados deste investimento 
começarão a notar-se nas próximas épocas desportivas.  

Provas Internacionais 

• UEFA Champions League 

Em 2012/2013, os dois primeiros classificados da Primeira Liga portuguesa têm acesso direto à UEFA 
Champions League (fase de grupos da prova), tendo o terceiro classificado acesso ao “play-off”. 

A UEFA Champions League compreende três pré-eliminatórias, um "play-off, uma fase de grupos e quatro 
rondas a eliminar. Assim, o acesso à fase de grupos pressupõe vitória nas pré-eliminatórias e "play-off" 
mas, a derrota na terceira pré-eliminatória, dá acesso ao "play-off" da UEFA Europa League. Por sua vez, a 
fase de grupos da prova compreende 32 equipas divididas em 8 grupos de 4 equipas cada. Os dois 
primeiros classificados de cada grupo passam à fase seguinte, disputada em eliminatórias, onde cada 
equipa disputa dois jogos (um na condição de visitante e outro na de visitado), enquanto que o 3º 
classificado do grupo transita para a 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, tendo 
ocorrido a primeira edição na época 2009/2010. 

O torneio passou a ter um formato diferente da Taça UEFA, com 3 pré-eliminatórias, um “play-off”, uma 
fase de grupos com 48 equipas participantes, 4 eliminatórias e uma final. 

Nos jogos das três pré-eliminatórias e do "play-off" os clubes disputam dois jogos entre si, um em casa e 
outro fora, com o clube que marcar o maior número total de golos a passar à ronda seguinte. No caso de 
ambas as equipas marcarem o mesmo número de golos, segue em frente o clube que marcar mais golos 
fora de casa. 
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A fase de grupos terá 48 equipas divididas em 12 grupos de quatro, que jogam entre si, em casa e fora, no 
Outono. Os dois primeiros classificados de cada grupo passam aos 16 avos-de-final, onde têm a 
companhia dos oito terceiros colocados na fase de grupos na UEFA Champions League. 

Entre os 16 avos-de-final e as meias-finais, os clubes disputam dois jogos entre si, um em casa e outro fora, 
com as mesmas regras das pré-eliminatórias e do "play-off". 

A final é decidida num único jogo, que esta época será disputado em Amesterdão. 

Portugal tem, na época desportiva 2012/2013, três representantes nesta prova. 

Para além das competições oficiais, a FC Porto SAD e a sua equipa podem organizar e participar em jogos 
e competições de caráter particular. 

• Supertaça Europeia 

A Supertaça da UEFA ou Supertaça Europeia é a 3ª competição mais importante de futebol da Europa. 
Realiza-se anualmente entre as equipas vencedoras da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. 
A competição realiza-se no início das temporadas nacionais, em Agosto e tem o status de abertura oficial 
da temporada europeia para os clubes, mesmo com campeonatos e outros certames já iniciados. 

A UEFA já confirmou que as próximas edições serão realizadas em sedes escolhidas previamente, sendo 
que em 2013, a competição realizar-se-á em Praga (República Checa), em 2014 será em Cardiff (País de 
Gales) e 2015 em Tbilisi (Geórgia). 

No âmbito da organização e participação em competições desportivas, a FC Porto SAD desenvolve um 
conjunto de atividades que garantem a maior parte dos seus proveitos e que, fundamentalmente, estão 
relacionadas com os jogos cuja responsabilidade de organização é sua, com o acesso a esses jogos, ao vivo 
ou por televisão, e com a exploração comercial desses eventos. 

 

7.3. Acesso a espetáculos desportivos  

Uma fonte importante de receitas da FC Porto SAD é a venda de ingressos para os espetáculos 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 de bilhetes de época que lhe permitem o acesso a todos os jogos da 1ª 
Liga, a 3 jogos da UEFA Europa League ou à 1ª fase da UEFA Champions League organizados pela FC 
Porto SAD. Os lugares anuais geralmente apresentam condições de conforto e visibilidade superiores 
aos restantes. 

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

Para além da comercialização destes direitos de ingresso, o FC Porto cobra aos seus associados uma quota 
mensal que lhes garante, de acordo com as condições definidas num protocolo assinado para o efeito com 
a FC Porto SAD, um desconto no preço dos bilhetes dos espetáculos desportivos por si organizados 
recebendo a FC Porto SAD uma compensação equivalente a 75% do montante de quotas cobradas. Este 
proveito é também, na sua essência, relativo ao acesso aos espetáculos desportivos e, portanto, equiparável 
aos tipos de bilhetes anteriormente referidos. 

O FC Porto construiu um novo estádio, o Estádio do Dragão. Um dos principais objetivos desta estrutura 
e do desenvolvimento de toda a sua área envolvente e respetivas acessibilidades é o de potenciar o 
crescimento das receitas de assistências aos espetáculos desportivos e permitir aos utilizadores do estádio 
condições excelentes de comodidade e visibilidade que convidem a assistir ao espetáculo. 

Por outro lado, a própria conceção do novo Estádio do Dragão teve em linha de conta o excesso de 
procura que se verificava em alguns segmentos de mercado. 
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De seguida apresenta-se o número e tipologia dos lugares existentes no Estádio do Dragão: 

 

7.4. Patrocínios e publicidade 

A FC Porto SAD comercializa os direitos de publicidade e patrocínios para: 

 Camisolas dos jogadores da equipa; 

 Marca dos equipamentos dos jogadores; 

 Publicidade Estática no Estádio, desde que fora do perímetro do relvado (denominada 1ª linha de 
TV). 

Os patrocinadores das camisolas desde a época 2009/2010 até à presente data, são a Portugal Telecom e a 
Unicer. A marca dos equipamentos dos jogadores é a Nike. 

O contrato de patrocínio celebrado com a Portugal Telecom vigorará até 30 de junho de 2015. Como 
contrapartida deste acordo, a FC Porto SAD garante, no mínimo, proveitos de 14,6 milhões de euros. Este 
acordo contempla ainda o pagamento adicional de prémios variáveis, os quais se encontram dependentes 
da performance desportiva, nacional e internacional, da equipa principal de futebol. 

Os restantes proveitos de publicidade encontram-se incorporados nos preços de venda de camarotes do 
estádio. 

7.5. Direitos de transmissão televisiva  

Outra importante fonte de proveitos da FC Porto SAD é a cedência dos direitos de transmissão televisiva 
de espetáculos desportivos.  

Por comunicado de 8 de abril de 2011 a FC Porto SAD anunciou a prorrogação, até à época 2017/2018, 
com a empresa “PPTV – Publicidade, Televisão e Media, S.A." (sociedade integrada no Grupo 
Controlinveste, que assume a posição contratual da Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media, S.A.), 
do contrato de cedência, em regime de exclusividade, dos direitos de transmissão televisiva para território 
nacional e internacional, dos jogos do FC Porto disputados para a competição principal da Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional na qualidade de equipa visitada. As contrapartidas adicionais a receber pela FC 
Porto SAD no âmbito deste contrato ascendem € 82.800.000. Fazem parte do objeto deste contrato: 

- os direitos de comunicação audiovisual, nacionais e internacionais, designadamente os de 
comunicação ao público e colocação à sua disposição das imagens e sons através de televisão, para 
difusão em canal aberto ou codificado, em qualquer plataforma de difusão, em direto ou em diferido, 
incluindo os direitos à fixação de resumos e compactos ou qualquer outra forma de difusão de 
conteúdos, bem como a sua reprodução sem qualquer limite temporal ou numérico; 

- os direitos anteriormente referidos compreendem ainda a comunicação ao público e a colocação à 
sua disposição das imagens e sons dos referidos jogos através de televisão paga e ainda a difusão 
pública através de meios tecnológicos em fase de pesquisa ou experimental, bem como meios 
atualmente desconhecidos, mas que venham a ser suscetíveis de utilização durante o período de 
vigência do contrato; 

- os direitos internacionais de registo, fixação e difusão radiofónica, em qualquer plataforma, para 
transmissão integral ou parcial, em direto ou em diferido, dos sons (incluindo som ambiente, relatos 
desportivos, comentários), incluindo os direitos à fixação de resumos e compactos; 

- o direito de preferência relativamente aos direitos, nacionais e internacionais, descritos nos dois 
pontos anteriores, referentes aos jogos disputados para as competições da UEFA, cujos direitos sejam 
pertença da UEFA e não tenham sido cedidos a essas entidades para efeitos de participação nessas 
competições; 

Zona Nº de Lugares

Camarotes Empresa 1.369

Tribuna Empresas 1.154

Camarotes Sócio 174

Tribuna Sócios 1.036

Bancada Central 19.536

Bancada Central 2º Nível 12.671

Topos 14.494

Total 50.434

TIPOLOGIA DE LUGARES DO ESTÁDIO DO DRAGÃO
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- aos direitos da publicidade virtual, estática fixa e amovível da primeira linha de publicidade. 

Nos termos do mencionado contrato, a FC Porto SAD fica autorizada à utilização, nos termos e condições 
acordadas, dos referidos direitos televisivos no âmbito de canal televisivo que venha a ser criado pelo FC 
Porto e/ou pela FC Porto SAD. 

Embora o Regulamento de Competições da LPFP reconheça aos Clubes a titularidade individual dos 
direitos de transmissão, não deixa de atribuir à LPFP algum poder limitativo ao exercício desses direitos 
por parte dos Clubes. Assim, ao nível do número dos jogos a transmitir, em cada jornada só são 
autorizadas, no máximo duas transmissões televisivas em direto e em sinal aberto sendo que cada Clube 
tem direito, na qualidade de visitado, à transmissão de 3 jogos por época e, se estiver apurado para as 
competições europeias, a 2 jogos adicionais. Os horários em que este tipo de transmissões podem ser 
efetuadas também estão sujeitos a restrições.  

Relativamente aos jogos transmitidos em direto através de sinal codificado, não existe qualquer restrição de 
número de jogos e de horário de transmissão. Já no caso de transmissões em diferido estas só podem ser 
efetuadas findo o jogo a que se referem. Se a transmissão dos jogos for em sistema de “pay per view” ou 
“pay TV” só serão autorizados se disponíveis aos espectadores 15 minutos após o término do referido 
jogo. 

7.6. Sponsorização, merchandising, licenciamento  

As atividades de merchandising, sponsorship e licenciamento de produtos e angariação de publicidade são 
desempenhadas pela sociedade PortoComercial, constituída em junho de 1996 e onde a FC Porto SAD 
detêm uma participação de 93,5% do respetivo capital social. 

A PortoComercial desenvolve atualmente a sua atividade em três grandes áreas: 

 Corporate Hospitality; 

 angariação de publicidade. 

 exploração das áreas de vendas e de merchandising 

Relativamente ao negócio do Corporate Hospitality, que de forma resumida, consiste na cedência de um 
conjunto de produtos e serviços destinados a empresas e que incluem os direitos de utilização de 
camarotes e lugares para empresas no Estádio do Dragão para assistir a jogos do FC Porto são faturados 
pela PortoComercial e depois direcionados para a sociedade EuroAntas, detida pelo FC Porto, que utiliza 
esta liquidez para fazer face ao serviço da dívida contraída para a construção do estádio. 

O montante excedentário decorrente da gestão deste negócio, depois de honrados todos os compromissos 
decorrentes do project finance, é atribuído à sociedade desportiva. No exercício de 2011/2012 verificou-se 
um aumento do montante excedentário atribuído à FC Porto SAD, em virtude de os custos associados 
terem sido superiores no exercício de 2010/2011, devido ao maior número de participações em jogos 
europeus. Está também aqui englobada a comissão que a PortoComercial cobra pelos serviços de 
comercialização dos conceitos do Corporate Hospitality. 

A comercialização dos suportes publicitários pela PortoComercial sofreu uma diminuição, dada a quebra 
nos budgets que as empresas dispõem para investir em publicidade. 

As receitas de merchandising, apesar da envolvência desportiva não ter sido tão favorável como a da época 
transata,  mantiveram-se praticamente inalteráveis em relação à época anterior. 

O quadro infra apresenta a situação líquida da sociedade nos últimos dois exercícios: 

 

valores em milhares de euros

2011/2012 2010/2011

Proveitos operacionais 19.939 20.445

Custos operacionais -21.832 -21.204

Resultados operacionais -1.893 -758

Resultados Financeiros 52 0

Resultados relativos a 

investimentos
- -

Imposto sobre o rendimento -60 -20

Resultado Líquido do 

Exercício
-1.900 -779

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Porto Comercial
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7.7. Realização de eventos não desportivos 

O Estádio do Dragão é um complexo multifuncional cuja utilidade não se circunscreve à respetiva 
utilização para a realização de eventos desportivos. Com efeito, para além de diversas áreas comerciais e de 
escritórios, são aqui também realizados diversos eventos não desportivos.  

Desde a sua inauguração, em 16 de novembro de 2003, são inúmeros os eventos realizados, desde os 
pequenos eventos que se realizam diariamente, como almoços e jantares de empresas e particulares, festas 
de aniversário, festas infantis, mas também outros com maior destaque, como festivais e concertos. Em 
2011/2012 destaca-se o concerto do conceituado grupo “Coldplay” que esgotou o Estádio do Dragão. 
Para o exercício de 2011/2012, o volume de faturação obtido com estes eventos foi de cerca de € 540.000. 

Depois de várias alterações ao negócio da participada PortoEstádio, entendeu o seu Conselho de 
Administração que esta deveria ficar apenas responsável pela operacionalização dos eventos desportivos e 
não desportivos, ainda que, nestes últimos, a comercialização seja responsabilidade da PortoComercial. 

O quadro infra apresenta a situação líquida da sociedade nos últimos dois exercícios: 

 

7.8. Exploração das vertentes de Multimédia e Internet  

O rápido crescimento das redes de comunicação levou o FC Porto a dedicar-se ao negócio da internet.  

Em 30 de janeiro de 2001 foi constituída a sociedade comercial anónima PortoMultimédia, a qual é detida, 
diretamente e indiretamente, em 70% pela FC Porto SAD e tem por principal atividade a edição, produção 
e comercialização de conteúdos multimédia, gestão e exploração comercial de produtos e serviços do FC 
Porto através dos canais à distância, onde se incluem a internet, telefone e telemóveis e a produção de 
publicações periódicas e não periódicas em formato digital. 

Os conteúdos multimédia são cada vez mais procurados na internet e, como tal, a PortoMultimédia fez 
uma aposta marcada no áudio e no vídeo. As conferências de imprensa do futebol, que incluem para além 
de ficheiros áudio, peças em vídeo, são dos conteúdos mais visitados. 

As redes sociais são também ferramentas cada vez mais utilizadas pelo FC Porto, de forma a comunicar e 
cativar a atenção de adeptos e simpatizantes. O FC Porto tem, desde 2009/2010, páginas no Facebook e no 
Twitter, canal no You Tube e presença no Flogs, Widget que permite que associados e adeptos recebam o 
plano de jogos do clube nas suas agendas eletrónicas. 

O quadro infra apresenta a situação líquida da sociedade nos últimos dois exercícios: 

 

valores em milhares de euros

2011/2012 2010/2011

Proveitos operacionais 5.499 6.749

Custos operacionais -5.808 -7.010

Resultados operacionais -309 -261

Resultados Financeiros -1 -3

Resultados relativos a 

investimentos
- -

Imposto sobre o rendimento -59 -12

Resultado Líquido do 

Exercício
-368 -276

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Porto Estádio

valores em milhares de euros

2011/2012 2010/2011

Proveitos operacionais 197 441

Custos operacionais -296 -492

Resultados operacionais -99 -51

Resultados Financeiros - -

Resultados relativos a 

investimentos
- -

Imposto sobre o rendimento - -

Resultado Líquido do 

Exercício
-99 -51

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Porto Multimédia
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7.9. Intermediação de Seguros 

Em 1995, o FC Porto decidiu entrar no negócio dos seguros, uma vez que esse é um custo com uma 
expressão relevante no Grupo. Assim, foi criada a PortoSeguro – Sociedade Mediadora de Seguros do 
Porto, Lda., empresa que tem como atividade principal a mediação de seguros. 

Em 28 de junho de 2007, a FC Porto SAD adquiriu ao FC Porto uma quota de 90% do capital social da 
PortoSeguro. Esta empresa dedica-se ao exercício da atividade da mediação de seguros, representando as 
mais diversas companhias de seguros, que operam no mercado, nos ramos não vida e vida, e a sua carteira 
de empresas é constituída essencialmente por clientes individuais, destacando-se em termos de 
representação o próprio Grupo Futebol Clube do Porto. No entanto, esta empresa trabalha também com 
empresas externas ao Grupo FC Porto e pessoas particulares. 

O quadro infra apresenta a situação líquida da sociedade nos últimos dois exercícios: 

 

7.10. Viagens e Turismo 

A atividade da organização e venda de viagens é a mais recente centro de exploração do FC Porto.  

Em 13 de Setembro de 2011 o FC Porto constituiu a Dragon Tour, Agência de Viagens, SA, detida 
diretamente em 70% e indiretamente em 93,5% (pela FC Porto – Futebol, SAD. Esta empresa iniciou a 
sua  atividade em 16 de Novembro de 2011, tendo como objeto social a organização e venda de viagens e 
pacotes turísticos; a bilheteira e reserva de lugares em qualquer meio de transporte; a representação de 
outras agências de viagens e turismo, nacionais e estrangeiras, ou de operadores turísticos nacionais ou 
estrangeiros, bem como a intermediação na venda dos respetivos produtos e a receção, transferência e 
assistência a turistas e a prestação de serviços conexos com estas atividades. 

A atividade desta empresa não teve expressão nas demonstrações financeiras da FC Porto SAD, na medida 
em que durante o seu reduzido período de atividade dedicou-se em exclusivo à prestação de serviços para 
o Grupo FC Porto SAD.  

O quadro infra apresenta a situação líquida da sociedade nos últimos dois exercícios: 

 

7.11. Estabelecimentos principais e património imobiliário 

Para a organização de espetáculos desportivos, a FC Porto SAD utiliza o Estádio do Dragão. 

valores em milhares de euros

2011/2012 2010/2011

Proveitos operacionais 635 620

Custos operacionais -671 -584

Resultados operacionais -36 36

Resultados Financeiros 17 2

Resultados relativos a 

investimentos
- -

Imposto sobre o rendimento -15 -6

Resultado Líquido do 

Exercício
-34 32

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Porto Seguro

valores em milhares de euros

2011/2012 2010/2011
(*)

Proveitos operacionais 684

Custos operacionais -772

Resultados operacionais -88 0

Resultados Financeiros -1

Resultados relativos a 

investimentos
-

Imposto sobre o rendimento 0

Resultado Líquido do 

Exercício
-89 0

(*) empresa sem atividade

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Dragon Tour
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O Estádio do Dragão não é propriedade da FC Porto SAD, pelo que esta sociedade adquiriu o direito de 
utilização deste recinto à EuroAntas, para a realização de jogos de futebol e treino das equipas dessa 
modalidade desportiva, por um período de 30 anos e por um valor de € 14.963.937. 

Para o treino das suas equipas de futebol, a FC Porto SAD utiliza, além do referido Estádio do Dragão, o 
Centro de Treinos e Formação Desportiva, situado no concelho de Vila Nova de Gaia, que é propriedade 
da Fundação PortoGaia para o Desenvolvimento do Desporto.  

A Fundação PortoGaia foi instituída pelo Município de Vila Nova de Gaia, pelas freguesias de Olivais e 
Crestuma, pela Empresa Municipal Águas de Gaia, E.M., pelo FC Porto, pela FC Porto SAD e pela União 
Clubes de Gaia, com a missão de patrocinar e realizar atividades de fomento desportivo, cabendo-lhe, 
nomeadamente, a promoção da construção do Centro de Treinos e Formação Desportiva.  

O FC Porto e a Fundação PortoGaia assinaram um contrato a 12 de outubro de 2001 pelo qual a 
Fundação cede ao Clube, pelo período de 50 anos, a exploração do Centro de Treinos e Formação 
Desportiva.  

Durante este período, o Futebol Clube do Porto proporcionará a utilização do Centro à FC Porto SAD, 
mediante o pagamento de uma contrapartida variável de valor equivalente ao dos custos de exploração do 
Centro. Os custos de exploração atingiram em 2011/2012, cerca de € 1.471.800.  

As funções de cada uma das sociedades que se prevê venham a deter e/ou explorar estabelecimentos 
utilizados pela FC Porto SAD e participadas por empresas do Grupo FC Porto são as seguintes: 
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CAPÍTULO 8 – ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

8.1. Estrutura Organizacional  

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

A FC Porto SAD encontra-se integrada num grupo empresarial cujo objeto é a participação, na modalidade 
de futebol, em competições desportivas de caráter profissional, a promoção e organização de espetáculos 
desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva 
profissionalizada da referida modalidade. 

Ao abrigo do disposto nos CSC e Cód. VM, a Emitente estabelece uma relação de Grupo com várias 
empresas, nomeadamente a Porto Comercial, a PortoEstádio, a PortoMultimédia, a PortoSeguro e a 
Dragon Tour, conforme o ponto 8.2 deste Capítulo. As atividades desenvolvidas por cada uma destas 
empresas foram referidas no capítulo 7 deste prospeto, associado à descrição dos centros de exploração da 
FC Porto SAD.  

Com relação a todas estas sociedades, a Emitente atua como empresa-mãe, sendo responsável pela 
coordenação da sua atuação e assegurando a representação dos interesses comuns a todas aquelas 
sociedades. 

 
 

Denominação social 
Sede 
social 

Atividade desenvolvida % capital 
detido 

30.06.2012 

% capital 
detido 

30.06.2011 

     

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

Porto Participação na modalidade de 
futebol em competições 
desportivas de caráter 
profissional, promoção e 
organização de espetáculos 
desportivos 

Empresa 
mãe 

Empresa 
mãe 

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

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

93,5% 93,5% 

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

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

70% 70% 

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

Porto Gestão e exploração de 
equipamento desportivo 

100% 100% 

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

Porto Intermediação de seguros 90% 90% 

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

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

93,5% 0% 

 
(a) Entidade constituída em 13 de Setembro de 2011 e cuja atividade no exercício findo em 30 de Junho de 2012 é 

reduzida pelo que não afetou a comparabilidade das demonstrações financeiras deste período face a períodos 
homólogos anteriores. 
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O desempenho individual de cada uma das empresas do perímetro de consolidação, antes de serem feitos 
os ajustamentos de consolidação, é como se segue: 

 
 
O quadro demonstra que o resultado alcançado pela FC Porto SAD de forma consolidada foi obtido quase 
exclusivamente pelo resultado individual da sociedade, apesar de todas as empresas do perímetro de 
consolidação terem obtido resultados negativos em 2011/2012. 

8.1.2. Estrutura Organizacional  

O organigrama funcional da FC Porto SAD é atualmente o seguinte: 

  

O atual Conselho de Administração é constituído por 5 membros, sendo os seus cargos distribuídos como 
se segue: 

 

Todos os membros do Conselho de Administração são não independentes, na medida em que todos, à 
exceção de Rui Ferreira Vieira de Sá, fazem parte da Direção do Futebol Clube do Porto, detentor de 
cerca de 40% do capital da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, e que sobre ela exerce uma influência 
dominante. Rui Ferreira Vieira de Sá pertence ao Conselho de Administração da Somague Engenharia, 
S.A. detida a 100% pela Somague, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é 
detida a 100% pela Sacyr Vallehermoso, S.A., sociedade detentora de 18,79% do capital social da Futebol 
Clube do Porto – Futebol, SAD. 

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa Presidente do Conselho de Administração

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro Área do Futebol

Angelino Cândido Sousa Ferreira Área Administrativa e Financeira, Mercado de Capitais

Adelino Sá e Melo Caldeira Área Jurídica, Marketing e Relações Públicas

Rui Ferreira Vieira de Sá Administrador não executivo

Fonte: Relatório e Contas 2011/2012, FC Porto SAD

Futebol Clube do Porto Futebol, SAD
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A fiscalização da atividade da sociedade é da responsabilidade do Conselho Fiscal que, de acordo com os 
estatutos da sociedade, tem as atribuições que lhe são especificadas na Lei. 

O atual Conselho Fiscal é composto pelos seguintes membros: 

 

 
 

É obrigatório que um dos membros efetivos do Conselho Fiscal seja revisor oficial de contas ou 
Sociedades de revisores oficiais de contas. 

A Assembleia Geral, composta por todos os acionistas com direito de voto, é o órgão máximo da 
Sociedade e tem como função deliberar sobre alterações estatutárias, proceder à apreciação geral da 
administração e fiscalização da Sociedade, deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício, 
proceder à eleição dos corpos sociais de sua competência e, de uma forma geral, deliberar sobre todos os 
termos que lhe forem submetidos pelo Conselho de Administração. 

Na Assembleia Geral realizada no dia 13 de fevereiro de 2012 deliberou-se a eleição, para o quadriénio 
2012/2015, de José Manuel de Matos Fernandes como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e de Rui 
Miguel de Sousa Simões Fernandes Marrana para secretário da Mesa da Assembleia Geral. 

Os membros da Assembleia Geral da FC Porto SAD não são remunerados pelo exercício das suas 
funções nesta Sociedade. 

O Conselho Consultivo tem como função aconselhar o Conselho de Administração, sem caráter 
vinculativo, sobre os assuntos que este órgão entenda submeter à apreciação. 

Não existem quaisquer comissões específicas na sociedade em relação a temáticas como a ética, avaliação 
de estrutura e governo societários, por força da reduzida dimensão da sociedade. 

Os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade têm atribuído crescente importância ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas internos de controlo e de gestão de risco, nos aspetos 
operacionais, económicos e financeiros com impacto relevante nas atividades das empresas do Grupo, em 
linha, aliás, com as recomendações formuladas a nível nacional e internacional, incluindo nas 
recomendações da CMVM sobre governo das sociedades. 

Assim, no exercício 2010/2011 foi constituído o departamento de Auditoria Interna e Compliance, que 
desenvolve a sua atividade no sentido de avaliar a eficácia e eficiência do sistema de controlo interno e dos 
processos de negócio ao nível de todo o Grupo de forma independente e sistemática, examinar e avaliar o 
rigor, a qualidade e a aplicação dos controlos operacionais, contabilísticos e financeiros, promovendo um 
controlo eficaz e a um custo razoável e propondo medidas que se mostrem necessárias para fazer face a 
eventuais deficiências do sistema de controlo interno. Tem também como função fazer cumprir todas as 
leis e regulamentos a que a organização está sujeita. 

O departamento de Auditoria Interna e Compliance delineou um plano anual, no qual foi definido o 
âmbito das auditorias a realizar de forma a avaliar a qualidade dos processos de controlo que zelam pelo 
cumprimento dos objetivos do Sistema de Controlo Interno, designadamente os que passam por assegurar 
a eficiência das operações, a fiabilidade dos relatórios financeiros e operacionais e o respeito pelas leis e 
regulamentos. As deficiências de controlo interno são reportadas superiormente, sendo que os assuntos 
mais graves são reportados ao Conselho de Administração.  

Existe também um departamento de Planeamento e Controlo de Gestão que visa sobretudo apoiar a 
administração na deteção de riscos financeiros relevantes e consiste fundamentalmente na análise 
periódica e exaustiva de informação de planeamento e controlo financeiro, nomeadamente o plano de 
negócios, os orçamentos de exploração e tesouraria e o respetivo controlo, indicadores de gestão, entre 
outros. Estes procedimentos contribuem para auxiliar a qualidade da informação divulgada ao mercado. 

 

 

José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida Presidente

Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal 

Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira Vogal 

José Manuel Taveira dos Santos Suplente

Fonte: Relatório e Contas 2011/2012, FC Porto SAD

Futebol Clube do Porto Futebol, SAD
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8.2. Dependência para com as Entidades do Grupo. 

A FC Porto SAD, a EuroAntas, a PortoEstádio e o FC Porto celebraram em 7 de julho de 2003 um 
acordo de cooperação para a construção, financiamento, exploração e utilização do novo Estádio do 
Dragão, o qual revogou o Protocolo entre o FC Porto e a FC Porto SAD celebrado em 15 de agosto de 
1997, com a exceção da cláusula 2ª, que permanecerá em vigor. As regras principais deste acordo são as 
seguintes: 

• O Estádio do Dragão é atualmente propriedade da EuroAntas; 

• A PortoEstádio tem direito à exploração do Espaço Multifuncional do Estádio (que inclui a parte do 
Estádio do Dragão destinada ao Health Club, grande espaço comercial, loja azul, museu, clínica, bingo, 
escritórios, parque de estacionamento e outros estabelecimentos) e do Espaço Desportivo do Estádio (que 
inclui o recinto de jogo, bem como as infra-estruturas de apoio e acessos, e lugares para espectadores, com 
exceção dos Lugares EuroAntas - Camarotes e Business Seats); 

• Por este direito de exploração a PortoEstádio paga uma renda à EuroAntas, relativa às Despesas de 
Manutenção Extraordinária e Investimento (que correspondem às despesas de beneficiação, grande 
manutenção ou de conservação extraordinária do Estádio do Dragão, a suportar pela EuroAntas), ficando 
ainda responsável pelas Despesas de Manutenção Corrente (correspondente às despesas com a 
manutenção corrente do Estádio do Dragão a suportar pela PortoEstádio), bem como pelas despesas que 
excedam as Despesas de Manutenção Extraordinária e Investimento; 

• Para a época 2011/2012 o valor para as Despesas de Manutenção Extraordinária e Investimento foi de 
€288.106 e o valor para as Despesas de Manutenção Corrente foi de € 1.396.556; 

• Fica reservado à PortoEstádio o direito de celebrar contratos de utilização de espaços para fins 
publicitários, quer no interior do Estádio do Dragão (com exclusão dos Lugares EuroAntas) quer no seu 
exterior, e de arrecadar as respetivas receitas; 

• A comercialização exclusiva de todos Lugares EuroAntas foi atribuída pela EuroAntas e FC Porto à 
PortoComercial, através da celebração de um “Contrato de Mandato Comercial”, mediante uma 
remuneração a acordar entre as partes até ao limite máximo de 15% sobre o produto da comercialização 
anual dos direitos à ocupação dos Lugares EuroAntas; 

• A FC Porto SAD tem direito à utilização do Espaço Desportivo do Estádio, por cessão efetuada pela 
PortoEstádio para a organização dos seus jogos e treinos associados, comprometendo-se a assegurar à 
EuroAntas, a título de contrapartida pela prestação de serviços consubstanciada na disponibilização do 
Espaço Desportivo do Estádio, a Receita Mínima Garantida (ver abaixo) e a prestar fundos à 
PortoEstádio, caso esta não disponha de fundos necessários para fazer face pontualmente às suas 
obrigações perante a EuroAntas; 

• A Receita Mínima Garantida é a receita mínima pela comercialização dos Lugares EuroAntas, 
assegurada pela FC Porto SAD à EuroAntas, relativamente a cada época desportiva como contrapartida 
pela prestação de serviços consubstanciada na disponibilização do Espaço Desportivo do Estádio. Em 
cada ano, a Receita Mínima Garantida terá como limite máximo o valor dos encargos a suportar pela 
EuroAntas com o financiamento à construção do Estádio do Dragão, que após a fase de utilização do 
financiamento correspondeu a € 4,3 milhões para a época 2011/2012. Sempre que, em cada ano, as receitas 
decorrentes da venda dos Lugares EuroAntas, excedam os encargos suportados pela EuroAntas, 
nomeadamente os relacionados com o financiamento à construção do Estádio do Dragão, esta transferirá 
esse excedente para FC Porto SAD. Desde a época 2004/2005 que se verificam excedentes a transferir da 
EuroAntas para a FC Porto SAD. Na época 2011/2012 esse valor foi de € 1,045 milhões. 

• Enquanto se mantiverem as obrigações ao abrigo do Contrato de Financiamento no montante de 
€40.000.000 atribuído à EuroAntas, a FC Porto SAD obriga-se a manter a titularidade direta de i) 51% do 
capital social e direitos de voto da PortoEstádio; ii) 51% do capital social e direitos de voto da 
PortoComercial. 

No entanto, a evolução natural das atividades e necessidades do Grupo FC Porto, assim como a 
consciência de uma maior eficiência económica, levou à alteração numa destas regras. A partir do exercício 
2011/2012 verificou-se a passagem das receitas obtidas com a exploração dos espaços comerciais e dos 
escritórios disponíveis no Estádio do Dragão, anteriormente faturadas pela PortoEstádio, para as contas 
do Clube, como proprietário e único acionista da EuroAntas. 
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CAPÍTULO 9 – INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

9.1. Alterações Significativas  

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

9.2. Tendências, Incertezas, Pedidos, Compromissos ou Ocorrências suscetíveis de afetar 
significativamente as Perspetivas da Emitente  

A FC Porto SAD não prevê que qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou ocorrência venha 
a afetar significativamente a sua situação económico-financeira no exercício em curso, apesar da Emitente 
estar na situação do artigo 35º do CSC. (ver CAPÍTULO 2 – FATORES DE RISCO DO EMITENTE E 
DOS VALORES MOBILIÁRIOS A OFERECER E A ADMITIR). 
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CAPÍTULO 10 – PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS  

 
Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros. 
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CAPÍTULO 11 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO 

11.1. Membros dos Órgãos de Administração, de Direção e de Fiscalização  

São órgãos sociais da FC Porto SAD o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, o Conselho 
Fiscal. 

Para além dos órgãos sociais existem ainda o Secretário da Sociedade, o Conselho Consultivo e a Comissão 
de Vencimentos. 

A FC Porto SAD não tem qualquer comissão executiva. 

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma 
ou mais vezes. 

11.1.1. Conselho de Administração   

A FC Porto SAD tem um Conselho de Administração composto por cinco membros, 4 dos quais 
executivos, aos quais cabe a gestão corrente da sociedade. O administrador Rui Ferreira Vieira de Sá como 
administrador não executivo, não aufere qualquer remuneração pelo exercício do cargo. Para efeitos do 
disposto no Regulamento da CMVM n.º 1/2010 (Governo das Sociedades), todos os membros do 
Conselho de Administração são considerados administradores não independentes pois, à exceção do 
administrador Rui Ferreira Vieira de Sá, fazem parte da Direcção do FC Porto, detentor de cerca de 40% 
do capital da FC Porto, SAD, e que sobre ela exerce uma influência dominante. O administrador Rui 
Ferreira Vieira de Sá pertence ao Conselho de Administração da Somague Engenharia, SA detida a 100% 
pela Somague, SGPS, SA, que por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é detida a 100% pela 
Sacyr Vallehermoso, SA, sociedade detentora de 18,79% do capital social da FC Porto, SAD. 

O Conselho de Administração da FC Porto SAD para o quadriénio 2012/2015, aprovado em Assembleia 
Geral de 13 de fevereiro de 2012, é composto pelos seguintes membros: 

Conselho de Administração Função 
Jorge Nuno Lima Pinto da Costa Presidente 
Adelino Sá e Melo Caldeira Administrador 
Angelino Cândido de Sousa Ferreira Administrador 
Reinaldo da Costa Teles Pinheiro Administrador 
Rui Ferreira Vieira de Sá Administrador não Executivo 

O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração é o seguinte: 
Estádio do Dragão  
Via FCP, Entrada Poente, piso 3, 
4350-451 Porto 

Nos termos do artigo décimo primeiro dos Estatutos da Emitente, “esta é gerida por um conselho de 
administração, composto de três, cinco, sete ou nove membros, que serão obrigatoriamente, gestores profissionalizados, eleitos 
em assembleia geral, os quais designarão o presidente, caso não tenha já sido designado naquela assembleia.”  

Nos termos do artigo décimo terceiro dos Estatutos da Emitente, “Sem prejuízo das demais atribuições que lhe 
conferem a lei e os estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão de todos os negócios sociais e efetuar 
todas as operações relativas ao objeto social, no que lhe são conferidos os mais amplos poderes, nomeadamente: 
a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar quaisquer ações, transigir e desistir das mesmas e 
comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração poderá delegar os seus poderes num só mandatário; 
b) Elaborar o orçamento da empresa, para aprovação pela assembleia geral; 
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar bens móveis, incluindo ações, quotas, obrigações e direitos de inscrição de jogadores;  
d) Celebrar contratos de trabalho desportivo e contratos de formação desportiva e proceder à sua rescisão, tanto unilateral como 
por mútuo acordo; 
e) Adquirir bens imóveis; 
f) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos termos do artigo quarto dos estatutos; 
g) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a 
fiscalização das entidades mutuantes; 
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou coletivas, para exercício de cargos sociais noutras empresas.” 

As matérias discutidas neste órgão são de natureza sigilosa e os seus membros devem obedecer a tal 
princípio. 



 67 

Nos termos do artigo décimo quinto dos Estatutos da Emitente, “O conselho de administração reunirá, 
normalmente, uma vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros do Conselho o 
convoquem, devendo constar das respetivas atas as deliberações que forem tomadas. 

Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões do Conselho por outro administrador, mediante carta dirigida 
ao presidente a mencionar na ata e a arquivar. A carta de representação deverá indicar o dia e hora da reunião a que se 
destina. 

Os administradores poderão votar por correspondência, a solicitação do presidente do Conselho.”  

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 ações 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 objeto a 
fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, alteração dos seus estatutos, aumento e redução do 
capital social e mudança da localização da sede. 

Os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras 
sociedades, como se especifica em seguida: 

 Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 

 Presidente da Direção do FC Porto 

 Presidente do Conselho de Administração da InvestiAntas, SGPS, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da EuroAntas, Promoção e Gestão de Empreendimentos 
Imobiliários, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da PortoEstádio, Gestão e Exploração de Equipamentos 
Desportivos, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da Fundação PortoGaia para o Desenvolvimento Desportivo 

 Presidente do Conselho de Administração da FC PortoMultimédia, Edições Multimédia, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da PortoComercial, Sociedade de Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto – Basquetebol, SAD 

 Presidente do Conselho de Administração da FC Porto – Serviços Partilhados, SA  

 Presidente do Conselho de Administração da FCP Media, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da Dragon Tour, Agência de Viagens, SA 

 Adelino Sá e Melo Caldeira 

 Vice-Presidente da Direção do FC Porto 

 Vogal do Conselho de Administração da Investiantas, SGPS, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da EuroAntas, Promoção e Gestão de Empreendimentos 
Imobiliários, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da PortoEstádio, Gestão e Exploração de Equipamentos 
Desportivos, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da FC PortoMultimédia, Edições Multimédia, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da PortoComercial, Sociedade de Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA 

  Gerente da PortoSeguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

 Vogal do Conselho de Administração da FC Porto – Serviços Partilhados, SA  

 Vogal do Conselho de Administração da FCP Media, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da Dragon Tour, Agência de Viagens, SA 

 Angelino Cândido Sousa Ferreira 

 Vice-Presidente da Direção do FC Porto 

 Vogal do Conselho de Administração da Investiantas, SGPS, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da EuroAntas, Promoção e Gestão de Empreendimentos 
Imobiliários, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da PortoComercial, Sociedade de Comercialização, 
Licenciamento e Sponsorização, SA 
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 Vogal do Conselho de Administração da PortoEstádio, Gestão e Exploração de Equipamentos 
Desportivos, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da Fundação PortoGaia para o Desenvolvimento Desportivo 

 Vogal do Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto – Basquetebol, SAD 

 Gerente da PortoSeguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

 Vogal do Conselho de Administração da FC Porto – Serviços Partilhados, SA  

 Vogal do Conselho de Administração da FCP Media, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da Dragon Tour, Agência de Viagens, SA 

 Reinaldo Teles da Costa Pinheiro 

 Vice-Presidente da Direção do FC Porto 

 Rui Ferreira Vieira de Sá 

 Presidente do Conselho de Administração da Somague Engenharia Madeira, SA; 

 Vogal do Conselho de Administração da Somague Engenharia, SA; 

 Vogal do Conselho de Administração da Somague Concessões de Infraestruturas, SA 

 Vogal do Conselho de Administração da Somague PMG, Promoção e Montagem de Negócios, SA; 

 Diretor Presidente da Somague Engenharia Brasil. 
 

Comissão de Vencimentos 

A Comissão de Vencimentos da FC Porto SAD tem por finalidade fixar a remuneração dos titulares dos 
Órgãos Sociais da sociedade e definir a política de remunerações a aplicar aos membros do Conselho de 
Administração da FC Porto SAD. 

A Comissão de Vencimentos da FC Porto SAD, para o quadriénio 2012/2015, aprovado em Assembleia 
Geral de 13 de fevereiro de 2012, é composta pelos seguintes membros: 

Comissão de Vencimentos Função 
Alípio Dias Presidente 
Joaquim Manuel Machado Faria e Almeida Membros 
Fernando José Guimarães Freire de Sousa  

A Comissão de Vencimentos é composta por membros independentes em relação à administração. Nesta 
medida, a Comissão de Vencimentos não inclui qualquer membro de outro órgão social para o qual defina 
a respetiva remuneração, não tendo os três membros em exercício qualquer relação familiar com membros 
desses outros órgãos sociais, enquanto seus cônjuges, parentes ou afins em linha reta até ao 3º grau, 
inclusive. 

Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo é composto por um máximo de vinte membros e não tem funções orgânicas. A 
este órgão compete aconselhar o Conselho de Administração, sem caráter vinculativo, sobre os assuntos 
que este órgão entenda submeter à apreciação. 

O Conselho Consultivo da FC Porto SAD, para o quadriénio 2012/2015, aprovado em Assembleia Geral 
de 13 de fevereiro de 2012, é composto pelos seguintes membros: 

Conselho Consultivo Função 
Alípio Dias Presidente 
Álvaro José Pereira Pinto Júnior Membros 
Álvaro Rola  
António Fernando Maia Moreira de Sá  
António Manuel Gonçalves  
Artur Santos Silva  
Fernando Alberto Pires Póvoas  
Fernando José de Guimarães Freire de Sousa  
Fernando Manuel dos Santos Gomes  
Ilídio Costa Leite Pinho  
Ilídio Pinto  
Jaime Eduardo Lamego Lopes  
João Espregueira Mendes  
Jorge Nuno Pinto da Costa  
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Joaquim Manuel Machado Faria e Almeida  
José Alexandre de Oliveira  
José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida  
Jorge Alberto Carvalho Martins  
Luís Portela  
Rui de Carvalho de Araújo Moreira  

11.1.2. Conselho Fiscal  

Em Assembleia Geral de 13 de fevereiro de 2012 foram eleitos, para o mandato 2012/2015, os seguintes 
elementos para integrar o Conselho Fiscal: 

Conselho Fiscal Função 
José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida Presidente 
Armando Luis Vieira de Magalhães Membro 
Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira Membro 
José Manuel Taveira dos Santos Membro Suplente 

O endereço de contacto de todos os membros do Conselho Fiscal é o seguinte: 
Estádio do Dragão  
Via FCP, Entrada Poente, piso 3, 
4350-451 Porto 

Funcionamento e funções do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e um suplente. Compete ao Conselho Fiscal 
fiscalizar a atividade da Emitente, observando o cumprimento rigoroso da lei e dos estatutos. Em 
resultado, o Conselho Fiscal elabora, com periodicidade anual, um relatório sobre a atividade de 
fiscalização desenvolvida, referindo eventuais constrangimentos detetados, e emite um parecer sobre os 
documentos de prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados, apresentados pelo 
Conselho de Administração à Assembleia Geral. Este relatório está disponível para consulta no sítio da 
internet da sociedade, bem como no sítio oficial da CMVM, juntamente com os documentos de prestação 
de contas. 

É obrigatório que um dos membros efetivos do Conselho Fiscal seja revisor oficial de contas (ou 
sociedades de revisores oficiais de contas). 

Nos termos do n.º 1 do Artigo 415º do CSC “os membros efetivos do conselho fiscal, os suplentes, o fiscal único e o 
revisor oficial de contas são eleitos pela assembleia geral, pelo período estabelecido no contrato de sociedade, mas não superior a 
quatro anos, podendo a primeira designação ser feita no contrato de sociedade ou pela assembleia constitutiva; na falta de 
indicação do período por que foram eleitos, entende-se que a eleição é feita por quatro anos.” 

Por declaração prestada pelos seus membros, verificou-se o cumprimento das regras de incompatibilidade 
e os critérios de independência previsto no nº 1 do artigo 414 A e no nº 5 do artigo 414, respetivamente, 
ambos do Código das Sociedades Comerciais. 

11.2. Assembleia Geral  

A Assembleia Geral da FC Porto SAD é o Órgão Social que reúne todos os acionistas com direito a voto. 

A mesa da Assembleia Geral da FC Porto SAD, para o quadriénio 2012/2015, aprovado em Assembleia 
Geral de 13 de fevereiro de 2012, tem a seguinte constituição: 

Mesa da Assembleia Geral Função 
José Manuel de Matos Fernandes Presidente 
Rui Miguel de Sousa Simões Fernandes Marrana Secretário 

Exercício do direito de voto e representação de acionistas  

De acordo com o ponto 1.3. do Capítulo 1 do Relatório sobre o Governo das Sociedades (Relatório & 
Contas 2011/2012 em termos consolidados): 

“As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária ao voto por correspondência e, quando 
adotado e admissível, ao voto por correspondência eletrónico.” 

É admitido, nos termos do disposto no artigo 22º do CódVM, o voto por correspondência, devendo as 
declarações de voto, ser endereçadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dar entrada na sede da 
Sociedade, sita ao Estádio do Dragão Via F.C. Porto, entrada poente, piso 3, no Porto, até às 18 horas do 
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3º dia útil anterior ao dia designado para a Assembleia Geral, em envelope lacrado, devendo as assinaturas 
dos Acionistas estar reconhecidas notarialmente ou certificadas pela Sociedade. 

Em Assembleia Geral, de 28 de outubro de 2009, foi aprovada a alteração dos Estatutos regulamentando 
esta situação. De acordo com o número cinco do artigo vigésimo dos Estatutos: 

“É admitido o voto por correspondência.” 

Tendo em vista facilitar o exercício do voto por correspondência, a FC Porto SAD disponibiliza um 
modelo de boletim de voto para o efeito e que pode ser obtido através de solicitação dirigida a esta 
Sociedade, via telefone (+351225070500) ou via e-mail (geral@portosad.pt). 

Não se encontra para já prevista a possibilidade do exercício de direito de voto por meios eletrónicos. 

11.3. Secretário da Sociedade 

O Secretário da FC Porto SAD e o Suplente são nomeados pelo Conselho de Administração, cessando 
funções com o termo do mandato do órgão de administração que os tenha eleito. 

Ao Secretário compete essencialmente secretariar as reuniões dos Órgãos Sociais, certificar os atos por 
eles praticados e os poderes dos respetivos membros, satisfazer as solicitações dos acionistas no exercício 
do direito à informação e certificar cópias de atas e demais documentos da Sociedade. 

Para o quadriénio 2012/2015, o Secretário e respetivo suplente são, respetivamente: Daniel Lorenz 
Rodrigues Pereira e Raul Filipe Pais da Costa Figueiredo. 

11.4. Conflitos de Interesses de Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

Não existem conflitos de interesses potenciais 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. 

A FC Porto SAD tem um código de conduta que rege matérias de natureza ética, sigilo e de conflito de 
interesses, possuindo também um regulamento interno, específico para os seus jogadores de futebol 
profissional, onde se determinam um conjunto de regras às quais deve obedecer o seu desempenho 
profissional. 

Os membros do Conselho de Administração detinham, em 30 de junho de 2011 e em 30 de junho de 
2012, as seguintes ações da FC Porto SAD: 

 

 

 

À presente data, os membros do Conselho de Administração detêm as seguintes ações da FC Porto SAD: 

 

 

O Futebol Clube do Porto detinha em 30 de junho de 2012, 6.000.000 de ações da FC Porto SAD. Os 
membros do Conselho de Administração, exceto Rui Ferreira Vieira de Sá, exercem funções diretivas no 
Futebol Clube do Porto. 

Ações detidas a Ações detidas a Data da Data do termo

Membros do Conselho de Administração 30-Jun-2011 30-Jun-2012 1ª designação do mandato

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 165.670 184.481 23-Set-1997 31-Dez-2015

Adelino Sá e Melo Caldeira 0 0 23-Set-1997 31-Dez-2015

Angelino Cândido Sousa Ferreira 0 0 1-Fev-2010 31-Dez-2015

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 9.850 9.850 23-Set-1997 31-Dez-2015

Rui Ferreira Vieira de Sá 0 0 13-Fev-2012 31-Dez-2015

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD

Membros do Conselho de Administração Acções detidas

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 184.981

Adelino Sá e Melo Caldeira 0

Angelino Cândido Sousa Ferreira 0

Reinaldo Costa Teles Pinheiro 9.850

Rui Ferreira Vieira de Sá 0
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Os membros do Conselho Fiscal detinham, em 30 de junho de 2011 e em 30 de junho de 2012, as 
seguintes ações da FC Porto SAD:  

 

 
 

Não existem quaisquer interesses dos membros dos órgãos de Administração ou de fiscalização em 
transações extraordinárias efetuadas pela FC Porto SAD, nem empréstimos em curso concedidos ou 
garantias prestadas a seu favor no decurso do último exercício.  

11.5. Remunerações 

Em 2011/2012, as remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da FC Porto SAD 
ascenderam a € 1.120.000 e encontram-se totalmente pagas, à exceção do proporcional do subsídio de 
férias e de Natal, que serão pagos nos prazos devidos. 

 

Os membros do Conselho de Administração da FC Porto SAD não são remunerados por outras empresas 
do grupo. 

O órgão competente para realizar a avaliação de desempenho dos Administradores Executivos para efeito 
de remuneração é a Comissão de Vencimentos, que segue os critérios que em cada momento entende, com 
respeito pelas normas legais e estatutárias aplicáveis. 

Nos termos das suas competências, a Comissão de Vencimentos, reeleita em Fevereiro de 2012 para o 
quadriénio 2012/2015, decidiu alterar a política de remunerações aprovada em Assembleia Geral, que 
apesar de ser submetida anualmente a escrutínio, era semelhante em todo o mandato. Os efeitos na época 
em análise materializaram-se na revogação da atribuição da remuneração variável, relativa à performance 
desportiva da equipa principal do FC Porto. 

A proposta para a nova política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade 
foi levada à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral de 8 de novembro de 2012. Assim, foi 
aprovado um modelo de remuneração assente numa componente mensal fixa e em eventuais gratificações 
anuais igualmente fixas, que em conjunto assegurem uma remuneração que recompense os 
Administradores executivos pelo desempenho da Sociedade. Da remuneração fixa definida para o 
Presidente do Conselho de Administração corresponde um montante equivalente a 60% desse valor aos 
restantes vogais executivos desse órgão. Aos membros executivos do Conselho de Administração da 
Sociedade poderão ainda ser atribuídas gratificações anuais igualmente fixas. As remunerações dos titulares 
do órgão de administração não estão dependentes da evolução da cotação das ações emitidas nem de 
qualquer outra variável, incluindo os lucros apresentados em cada exercício.  

Durante o exercício findo em 30 de junho de 2012, os honorários pagos pelas sociedades que pertencem 
ao perímetro de consolidação da FC Porto SAD aos seus Revisores Oficiais de Contas e Auditores 
Externos foram os seguintes: 

1. Serviço de revisão legal de contas: 73.000 euros 
2. Outros serviços de garantia de fiabilidade 13.000 euros 
3. Outros serviços: que não de revisão legal de contas 13.500 euros 

Os serviços adicionais foram realizados por áreas de negócio diferentes da Deloitte e recorrendo a equipas 
totalmente separadas e que os técnicos que executam estes trabalhos são diferentes dos que estão 

Ações detidas a Ações detidas a Ações detidas a Data da Data do termo

Membros do Conselho Fiscal 30-Jun-2010 30-Jun-2011 30-Jun-2012 1ª designação do mandato

José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida 100 100 100 13-Nov-2008 31-Dez-2015

Armando Luís Vieira de Magalhães 0 0 0 29-Fev-2008 31-Dez-2015

Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira 10 10 10 29-Fev-2008 31-Dez-2015

José Manuel Taveira dos Santos 0 0 0 29-Fev-2008 31-Dez-2015

Fonte: FC Porto SAD

Remuneração Global

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa € 400.000

Adelino Sá e Melo Caldeira € 240.000

Angelino Cândido Sousa Ferreira € 240.000

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro € 240.000

Rui Ferreira Vieira de Sá € 0
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envolvidos no processo de revisão legal de contas pelo que consideramos estar dessa forma assegurada a 
independência. 
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CAPÍTULO 12 – FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS 

12.1. Comité de Auditoria  

A FC Porto SAD não dispõe de um Comité de Auditoria. 

12.2. Comissão de Vencimentos 

A Comissão de Vencimentos da FC Porto SAD tem por finalidade fixar a remuneração dos titulares dos 
Órgãos Sociais da sociedade e definir a política de remunerações a aplicar aos membros do Conselho de 
Administração da FC Porto SAD. 

12.3. Governo da Sociedade 

Em conformidade com as Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas, 
apresenta-se de seguida um quadro com a indicação discriminada das recomendações contidas no Código 
do Governo das Sociedades adotadas e não adotadas pela FC Porto SAD. 

A apreciação que se segue é efetuada pela Sociedade, não tendo sido objeto de apreciação ou aprovação 
por parte da CMVM. 

O Relatório sobre o Governo da Sociedade constante do Relatório e Contas Consolidado 2011/2012 da 
Emitente foi elaborado de acordo com o Código do Governo das Sociadas Cotadas da CMVM de 2010, 
contendo adicionalmente a informação exigida pelo Regulamento da CMVM n.º 1/2010, de 1 de 
fevereiro: 

RECOMENDAÇÕES DA CMVM SOBRE O GOVERNO 
DA SOCIEDADE 

GRAU DE 
CUMPRIMENTO 

RELATÓRIO 

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. 

Adotada 1.1. 

I.1.2. A remuneração do presidente da mesa da assembleia geral 
deve ser divulgada no relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade. 

Adotada 1.1. 

I.2. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA 

I.2.1 A antecedência imposta para a receção, pela mesa, das 
declarações de depósito ou bloqueio das ações para a 
participação em assembleia geral não deve ser superior a cinco 
dias úteis. 

Adotada 1.2. 

I.2.2 Em caso de suspensão da reunião da assembleia geral, a 
sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante todo o período 
que medeia até que a sessão seja retomada, devendo bastar-se 
com a antecedência exigida na primeira sessão. 

Adotada 1.2. 

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 adotado e 
admissível, ao voto por correspondência eletrónico. 

Adotada 1.3. 

I.3.2. O prazo estatutário de antecedência para a receção da 
declaração de voto emitida por correspondência não deve ser 
superior a três dias úteis. 

Adotada 1.3. 

I.3.3. As sociedades devem assegurar a proporcionalidade entre 
os direitos de voto e a participação acionista, preferencialmente 
através de previsão estatutária que faça corresponder um voto a 
cada ação. Não cumprem a proporcionalidade as sociedades 
que, designadamente: i) tenham ações que não confiram o 
direito de voto; ii) estabeleçam que não sejam contados direitos 
de voto acima de certo número, quando emitidos por um só 
acionista ou por acionistas com ele relacionados. 

Adotada 1.2 

I.4. QUÓRUM DELIBERATIVO 
As sociedades não devem fixar um quórum deliberativo 

Adotada 1.2. 
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superior ao previsto por lei. 

I.5. ACTAS E INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES 
ADOPTADAS. 
Extratos de ata das reuniões da assembleia geral, ou 
documentos de conteúdo equivalente, devem ser 
disponibilizados aos acionistas no sítio na Internet da 
sociedade, no prazo de cinco 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 na 
Internet da sociedade durante pelo menos três anos. 

Não adotada 1.2. 

I.6. MEDIDAS RELATIVAS A MUDANÇA DO CONTROLO 

I.6.1. As medidas que sejam adotadas com vista a impedir o 
êxito de ofertas públicas de aquisição devem respeitar os 
interesses da sociedade e dos seus acionistas. Os estatutos das 
sociedades que, respeitando esse princípio, prevejam a limitação 
do número de votos que podem ser detidos ou exercidos por 
um único acionista, de forma individual ou em concertação 
com outros acionistas, 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. 

Adotada / N.A.  1.5. 

I.6.2. Não devem ser adotadas 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 ações e 
a livre apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares 
do órgão de administração. 

Adotada 1.5. 

II. ORGÃOS 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 
anual sobre o Governo da Sociedade o modelo adotado, 
identificando eventuais constrangimentos ao seu 
funcionamento e propondo medidas de atuação que, no seu 
juízo, sejam idóneas para os superar. 

Adotada Introdução 

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 
objetivos estratégicos da sociedade em matéria de assunção de 
riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à concreta 
atividade exercida e dos eventos suscetíveis 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 efetivamente incorridos 
com a opção estratégica da sociedade quanto à assunção de 
riscos; v) mecanismos de controlo da execução das medidas de 
gestão de risco adotadas e da sua eficácia; vi) adoção 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 adoção das 
modificações que se mostrem necessárias. 

Adotada 2.1. 



 75 

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 
respetivo ajustamento às necessidades da sociedade. 

Não adotada 2.1. 

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 atividade; ii) descrever a atuação e eficácia do 
sistema de gestão de riscos. 

Adotada 2.1. 

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. 

Não adotada Secção I 

II.1.2. INCOMPATIBILIDADES E INDEPENDÊNCIA 

II.1.2.1. O conselho de administração deve incluir um número 
de membros não executivos que garanta efetiva capacidade de 
supervisão, fiscalização e avaliação da atividade dos membros 
executivos. 

Não adotada 2.2.1. 

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 acionista, que não pode em caso algum ser inferior a 
um quarto do número total de administradores. 

Não adotada 2.2.1. 

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 órgãos 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. 

Adotada 2.2.1. 

II.1.3. ELIGIBILIDADE 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 respetivas funções. 

Adotada 2.3. 

II.1.3.2. O processo de seleção de candidatos a administradores 
não executivos deve ser concebido de forma a impedir a 
interferência dos administradores executivos. 

Não adotada 2.2. 

II.1.4. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

II.1.4.1. A sociedade deve adotar 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. 

Adotada 2.10 

II.1.4.2. As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no 
relatório sobre o Governo da Sociedade. 

Adotada 2.10 

II.1.5. REMUNERAÇÃO 
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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. Para este efeito, as 
remunerações devem ser estruturadas, nomeadamente, da 
seguinte forma: 
(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 efetivamente criada 
para os acionistas, a sua sustentabilidade a longo prazo e os 
riscos assumidos, bem como o cumprimento das regras 
aplicáveis à atividade da empresa. 
(ii) A componente variável da remuneração 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 ações 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 exceção 
daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento 
de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações. 
(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. 

Não adotada 2.9.1. 

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. 

Não adotada 2.9.1. 

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 aceção 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 atividade da empresa e a 

Não adotada 2.9.1 
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contenção na tomada de riscos. 

II.1.5.4. Deve ser submetida à assembleia geral a proposta 
relativa à aprovação de planos de atribuição de ações, e/ou de 
opções de aquisição de ações ou com base nas variações do 
preço das ações, a membros dos órgãos de administração, 
fiscalização e demais dirigentes, na aceção 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 
correta do plano. A proposta deve ser acompanhada do 
regulamento 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 
estabelecidos a favor dos membros dos órgãos de 
administração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção do n.º 
3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. 

N.A. 3.3. 

II.1.5.6. Pelo menos um representante da comissão de 
remunerações deve estar presente nas assembleias gerais de 
acionistas. 

Adotada 1.4. 

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 presente recomendação manter-se-á até à entrada em vigor 
dos deveres de prestação de informação previstos nas alíneas c) 
e d) do artigo 3º do Regulamento da CMVM nº 1/2010. 

Adotada 2.9.1. 

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. 

Não adotada 2.2. 

II.2.2. O conselho de administração deve assegurar que a 
sociedade atua de forma consentânea com os seus objetivos, 
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. 

Adotada 2.2.4. 

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-se à devida explicitação desses mecanismos aos 
acionistas no âmbito do relatório sobre o Governo da 
Sociedade. 

Adotada 2.2.1. 

II.2.4. O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição 
sobre a atividade desenvolvida pelos administradores não 
executivos referindo, nomeadamente, eventuais 
constrangimentos deparados. 

Adotada 2.2.1. 
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II.2.5. A sociedade deve explicitar a sua política de rotação dos 
pelouros no Conselho de Administração, designadamente do 
responsável pelo pelouro financeiro, e informar sobre ela no 
relatório anual sobre o Governo da Sociedade. 

Adotada 2.2.1. 

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. 

Adotada 2.2.1. 

II.3.2. O presidente da comissão executiva deve remeter, 
respetivamente, ao presidente do conselho de administração e, 
conforme aplicável, ao presidente da conselho fiscal ou da 
comissão de auditoria, as convocatórias e as atas das respetivas 
reuniões. 

N.A. Capítulo 2 

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 atas das respetivas reuniões. 

N.A. Capítulo 2 

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 exercício 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. 

N.A. Capítulo 2 

II.4.2. Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo 
conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias 
financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem 
ser objeto de divulgação no sítio da Internet da sociedade, em 
conjunto com os documentos de prestação de contas. 

Adotada 2.3. 

II.4.3. Os relatórios anuais sobre a atividade 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 atividade de fiscalização desenvolvida 
referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos 
deparados. 

Adotada 2.3. 

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 respetiva 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 respetivos 
relatórios. 

Adotada 2.3. 

II.4.5. O conselho geral de supervisão, 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. 

Adotada 2.3. 
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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 adotem 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. 

Não adotada 2.1. 

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 adotado, 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) 
refletir sobre o sistema de governo adotado, 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. 

N.A. 2.7. e 2.8. 

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 conhecimentos e experiência em matérias de 
política de remuneração. 

Adotada 2.7. 

II.5.3. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de 
Remunerações no desempenho das suas funções qualquer 
pessoa singular ou coletiva 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 atual com 
consultora da empresa. Esta recomendação é aplicável 
igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com 
aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou 
prestação de serviços. 

Adotada 2.7. 

II.5.4. Todas as comissões devem elaborar atas das reuniões que 
realizem. 

Adotada Capítulo 2 

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 acionistas e prevenindo as assimetrias no 
acesso à informação por parte dos investidores. Para tal deve a 
sociedade manter um gabinete de apoio ao investidor. 

Adotada 3.8. 

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, respetivas 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. 

Não adotada 3.8. 
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III.1.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao 
fim de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente 
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. 

Adotada 2.4. 

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. 

Adotada 2.4. 

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. 

Adotada 2.9.2 

IV. CONFLITO DE INTERESSES 

IV.1. RELAÇÕES COM ACCIONISTAS 

IV.1. Os negócios da sociedade com acionistas 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. 

Adotada 3.7. 

IV.1.2. Os negócios de relevância significativa com acionistas 
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. 

Não adotada 3.7. 
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CAPÍTULO 13 – PRINCIPAIS ACCIONISTAS 

13.1. Estrutura Acionista  

Conforme estipula o artigo 16º do Cód. VM, os acionistas 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 ações ou outros valores mobiliários admitidos à negociação, devem informar a 
CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de mercados regulamentados. 

Na presente data e tendo por referência as comunicações efetuadas à Emitente, apresentamos no quadro 
seguinte a lista de acionistas, que, à data de 30 de junho de 2012, detinham participações qualificadas 
calculadas nos termos do artigo 20º do CódVM, com indicação do número de ações detidas e a 
percentagem de direitos de voto correspondentes1: 
 

 

Tanto quanto é do conhecimento da FC Porto SAD, nenhum acionista da Emitente detém, direta ou 
indiretamente, mais de 50% do capital social da sociedade, apesar do FC Porto ser titular de ações da 
categoria A, que usufruem de direitos especiais. 

As participações detidas pelos membros do Conselho de Administração da FC Porto SAD são, à presente 
data, as seguintes: 

 

 

                                                      
1 As ações detidas diretamente pelo Futebol Clube do Porto são ações de categoria A e têm direitos especiais. 

 

Futebol Clube do Porto Nº de acções % Direitos de voto

Directamente 6.000.000 40,00%

Através de Jorge Nuno Lima Pinto da Costa 184.481 1,23%

Através de Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 9.850 0,07%

Total imputável 6.194.331 41,30%

Inmobiliária Sacyr Vallehermoso, S.A. Nº de acções % Direitos de voto

Através da sociedade Somague Imobiliária 1.359.093 9,06%

Através da sociedade Somague Engenharia 1.359.092 9,06%

Através da sociedade Somague Investimentos 

Gestão e Serviços, S.A.
100.000 0,67%

Total imputável 2.818.185 18,79%

António Luís Alves Oliveira Nº de acções % Direitos de voto

Directamente 1.650.750 11,01%

Através de Francisco António de Oliveira 980 0,01%

Total imputável 1.651.730 11,01%

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira Nº de acções % Direitos de voto

Através da sociedade Sportinveste, SGPS, S.A 1.502.188 10,01%

Fonte: Relatório e Contas Consolidadas 2011/2012, FC Porto SAD 

Nota: A sociedade Somague Imobiliária é detida a 100% pela Vallehermoso, que por sua vez é

detida a 100% pela Sacyr Vallehermoso, S.A.. A sociedade Somague Engenharia é detida a 100% pela 

Somague, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é detida a 100% pela

Sacyr Vallehermoso, S.A.. A sociedade Somague Investimentos Gestão e Serviços, S.A. é

integralmente detida pela Somague Engenharia, que é detida a 100% pela Somague, SGPS, S.A., que

por sua vez é detida a 100% pela Sacyr SAU, a qual é por sua vez detida a 100% pela Sacyr

Vallehermoso,S.A..

Membros do Conselho de Administração Ações detidas

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa 184.481

Adelino Sá e Melo Caldeira 0

Angelino Cândido Sousa Ferreira 0

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 9.850

Rui Ferreira Vieira de Sá 0
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As participações detidas pelos membros do Conselho Fiscal da FC Porto SAD não sofreram alterações 
desde 30 de junho de 2012 são as seguintes: 

 

13.2. Acordos com Impacto na Estrutura Acionista  

A FC Porto SAD não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais relativamente ao exercício de 
direitos sociais respeitantes à Sociedade. 

Membros do Conselho Fiscal Ações detidas a

José Paulo Sá Fernandes Nunes de Almeida 100

Armando Luís Vieira de Magalhães 0

Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira 10

José Manuel Taveira dos Santos 0
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CAPÍTULO 14 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DA EMITENTE 

14.1. Historial financeiro 

A FC Porto SAD apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte 
deste Prospeto, 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 redação atualmente em vigor: 

- Informações financeiras históricas anuais consolidadas da FC Porto SAD, auditadas, referentes aos 
exercícios de 2010/2011 e 2011/2012 (reportadas à data de 30 de junho), elaboradas 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, as notas explicativas e políticas 
contabilísticas bem assim como os relatórios de auditoria e Certificação Legal de Contas e Parecer 
do Conselho Fiscal, respetivos. 

14.2. Outras Informações Auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além das que se 
encontram referidas no presente Prospeto. 

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 Prospeto, reporta-se a 30 de junho de 2012. 

14.4. Ações Judiciais e Arbitrais 

Não existem quaisquer procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais suscetíveis 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 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na posição financeira ou comercial da FC Porto SAD  
desde o final do último período financeiro anual em relação ao qual foram publicadas informações 
financeiras auditadas (30 de junho de 2012). 
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CAPÍTULO 15 – INFORMAÇÃO ADICIONAL 

15.1. Capital Social  

O Capital Social da FC Porto SAD é atualmente de € 75.000.000, representado por 15 milhões de ações, 
nominativas e escriturais, com um valor nominal de € 5 cada. O Capital Social encontra-se integralmente 
subscrito e realizado. 

A FC Porto SAD foi constituída em 30 de julho de 1997 com o capital social de 200.000.000$00, 
integralmente subscrito e realizado, representado por 200.000 ações ordinárias, nominativas com o valor 
nominal de 1.000$00 cada, de duas categorias: 
• 80.000 ações de categoria A 
• 120.000 ações de categoria B 

Tal como estabelecido no artigo 6º dos Estatutos da FC Porto SAD, “as ações de categoria A só integram 
tal categoria enquanto na titularidade da agremiação desportiva “Futebol Clube do Porto”, ou de sociedade 
gestora de participações sociais em que esse Clube detenha a maioria do capital social, convertendo-se 
automaticamente em ações de categoria B no caso de alienação a terceiros a qualquer título”. 

Esta categoria A de ações confere ao seu titular os seguintes direitos especiais: 
• Direito de veto das deliberações da assembleia geral que tenham por objeto a fusão, cisão, 

transformação ou dissolução da sociedade e alteração dos seus estatutos, o aumento e a redução do 
capital social e a mudança da localização da sede (artigo 7º, n.º 2 dos estatutos). 

• Direito a designar, pelo menos, um dos membros do Conselho de Administração, o qual disporá de 
direito de veto das deliberações de tal órgão que tenham por objeto idêntico ao do n.º 2 do artigo 7º 
dos estatutos (artigo 11º, n.º 3 dos estatutos1 ).  

Em outubro de 1997, a FC Porto SAD aumentou o seu capital social de 200.000.000$00 para 
5.000.000.000$00, mediante a emissão de 4.800.000 ações das quais 1.820.000 ações de categoria A e as 
restantes 2.980.000 ações de categoria B.  

Previamente à celebração da escritura pública deste aumento de capital o FC Porto adquiriu 99.997 ações 
de categoria B, as quais se converteram em ações de categoria A. Em resultado desta transação, o capital 
social da FC Porto SAD passou a ficar representado por 1.999.997 ações de categoria A e 3.000.003 ações 
de categoria B. 

Por escritura pública realizada em 14 de junho de 2000, foi efetuada a redenominação do capital social da 
FC Porto SAD de 5.000.000.000$00 para 25 milhões de euros, passando o referido capital a estar 
representado por 5.000.000 ações de valor nominal de 5 euros cada. Em consequência desta 
redenominação foi efetuado um aumento de capital por incorporação de reservas no montante de 
12.050.000$00.  

Durante o ano de 2001, a FC Porto SAD aumentou o seu capital para 75 milhões de Euros, mediante a 
emissão de 10.000.000 de novas ações, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 5 
cada.  

Assim, nesta data, o capital social da FC Porto SAD está representado por 15.000.000 ações ordinárias, 
nominativas, de valor nominal de 5 euros cada, das quais 6.000.000 ações de categoria A e as restantes 
9.000.000 ações de categoria B. 

Em simultâneo com o aumento de capital realizado em 2001, a FC Porto SAD, emitiu 5.000.000 de 
warrants autónomos, ao preço de subscrição unitário de 0,01 Euros. Cada warrant conferia ao seu titular o 
direito de subscrição de uma Ação da FC Porto SAD ao preço de 5 euros que poderia ser exercido uma 
única vez, entre 5 e 23 de janeiro ou entre 5 e 23 de julho de cada ano e até 23 de julho de 2006. 

Em Assembleia Geral de Acionistas de 26 de junho de 2001, foram aprovados os aumentos de capital no 
montante, prazos e condições necessários para a satisfação dos pedidos de exercício dos warrants. Estes 
aumentos de capital totalizavam um máximo de € 25.000.000, correspondente à emissão de até 5.000.000 
ações com o valor nominal unitário de € 5, com supressão do direito legal de preferência dos acionistas da 
FC Porto SAD. 

O período de exercício terminou em 23 de julho de 2006, tendo sido exercidos 247 direitos de subscrição 
de ações associados aos warrants autónomos emitidos pela FC Porto SAD, pelo que não foram exercidos 

                                                      
1 Por lapso o número dois do artigo 11º dos estatutos da FC Porto SAD, remete para o número quatro do artigo 7º, que não existe. 

Deve entender-se a remissão como feita para o número dois desse artigo. 



 85 

4.999.753. Não existiu aumento de capital, uma vez que foram entregues ações próprias da Emitente, por 
doação da Investiantas, SGPS, SA. 

A partir desta data não houve alterações no capital social da FC Porto SAD. 

A distribuição das ações pela Categorias A e B não sofreu alterações, conforme o seguinte quadro: 

 

 

15.2. Cotações das Ações da FC Porto SAD 

De acordo com informação disponibilizada pela Euronext Lisbon: 

i) Ao longo do exercício 2010/2011, a cotação das ações da FC Porto SAD variou entre um mínimo de 
€0,74 registado em 30 de junho de 2011 e um máximo de € 1,10 registado entre 2 e 9 de julho de 2010. 

ii) Ao longo do exercício 2011/2012, a cotação das ações da FC Porto SAD variou entre um mínimo de 
€0,35 registado em 25 de junho de 2012 e um máximo de € 0,80 registado a 7, 19 e 28 de julho de 2011. 

No gráfico seguinte é apresentada a evolução da cotação das ações da FC Porto SAD e as respetivas 
quantidades transacionadas entre 30 de junho de 2011 e 6 de novembro de 2012: 

 

 
Fonte: Euronext Lisbon e Dow Jones 

 

15.3. Ações Próprias  

A FC Porto SAD, à data de 30 de junho de 2012, detinha indiretamente 100 ações próprias, através da 
Porto Seguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda., não tendo adquirido ou alienado ações 
durante o exercício. 

15.4. Pacto Social e Estatutos  

A FC Porto SAD é uma sociedade aberta, com sede no Estádio do Dragão, Via FCP, Entrada Poente, Piso 
3, 4350-415 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 504 076 574. 

A FC Porto 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 FC Porto, tendo por objeto a participação nas competições 
profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou 

31-Dez-2011 30-Jun-2012

Categoria A 6.000.000 6.000.000

Categoria B 9.000.000 9.000.000

15.000.000 15.000.000

Fonte: FC Porto SAD
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desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de 
futebol. 

De seguida reproduzem-se algumas passagens dos Estatutos da FC Porto SAD: 

“CAPÍTULO 1 - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJECTO SOCIAL E DURAÇÃO 

Artigo primeiro 

Um - A sociedade durará por tempo indeterminado, adota a denominação "FUTEBOL CLUBE DO 
PORTO, FUTEBOL, S.A.D" e resulta da personalização jurídica da equipa de futebol da agremiação 
desportiva "Futebol Clube do Porto", nos termos do artigo 3, al. b) do Decreto-lei n.º 67/97, de 3 de abril. 

Dois - A sociedade sucede à agremiação desportiva "Futebol Clube do Porto" nas relações com a 
Federação Portuguesa de Futebol, com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e com a UEFA, e no 
âmbito da competição desportiva profissional na modalidade de futebol. 

Artigo segundo 
Um - A sede social é no Estádio do Dragão, Via Futebol Clube do Porto, Entrada Poente, Piso 3, freguesia 
de Campanhã no Porto, podendo ser transferido por simples deliberação do Conselho de Administração 
para outro local da cidade do Porto, sem prejuízo do disposto no artigo décimo primeiro, número dois. 
Dois - O Conselho de Administração poderá criar e extinguir, em qualquer parte do território nacional ou 
estrangeiro, delegações, agências, estabelecimentos, sucursais ou qualquer outra forma de representação 
que julgue conveniente.  
 

Artigo terceiro 
O objeto da sociedade é a participação, na modalidade de futebol, em competições desportivas de caráter 
profissional, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da referida modalidade.  

Artigo quarto 

A sociedade pode adquirir e alienar participações em outras sociedades, de direito nacional ou estrangeiro e 
reguladas pela lei geral ou por especiais, exceção feita a sociedades com idêntica natureza, bem como 
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos 
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e associações 
em participação.” 

15.5. Esquemas de Participações dos Trabalhadores  

Não existem quaisquer planos para atribuição de ações e quaisquer opções para aquisição de ações em 
vigor. 

Atualmente, não existem quaisquer esquemas de participação do pessoal no capital social da Emitente. 

15.6. Acontecimentos Excecionais  

Desde a constituição da FC Porto SAD não ocorreu qualquer acontecimento excecional que tenha afetado, 
ou se preveja vir a afetar significativamente as atividades da Emitente. 
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CAPÍTULO 16 – CONTRATOS SIGNIFICATIVOS  

 

A FC Porto SAD não é parte de outros contratos significativos que não aqueles que decorrem do normal 
decurso das suas atividades que possam afetar a capacidade de cumprimentos das obrigações perante os 
titulares dos valores mobiliários agora objeto de Oferta e de admissão. 

Remete-se para o ponto 8.2. Dependência para com as Entidades do Grupo. 
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CAPÍTULO 17 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO  

Durante o período de validade do Prospeto podem ser verificados os seguintes documentos (ou cópias dos 
mesmos) relativos à FC Porto SAD, na sede da Emitente sita no Estádio do Dragão – Via FCP, entrada 
poente piso 3, 4350-451 Porto e em www.fcporto.pt/InvestorRelations/investor_relations.asp: 

- Relatórios e Contas Anuais, individuais e consolidados, reportados aos exercícios de 2010/2011 e de 
2011/2012 em IFRS, incluindo o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de 
caixa, a demonstração das alterações no capital próprio, as notas explicativas e políticas contabilísticas, bem 
assim como o relatório de auditoria e Certificação Legal de Contas, Parecer do Conselho Fiscal e 
Demonstrações de Rendimento Integral, respetivos. 

- Estatutos. 

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

O presente Prospeto pode ser consultado nos seguintes locais: 

- Sede da FC Porto S.A.D.: Estádio do Dragão – Via FCP, entrada poente, piso 3, no Porto 

- Sede da Euronext: Avenida da Liberdade, n.º 196, 7º, em Lisboa 

- Banco Comercial Português, S.A.: Avenida José Malhoa, nº 27, em Lisboa 

- Sede do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.: Rua Alexandre Herculano, nº 38, em Lisboa 

- Nos Balcões dos bancos do Sindicato de Colocação da Oferta: 

Banco ActivoBank, S.A. 

Banco Comercial Português, S.A. 

Banco Espírito Santo, S.A. 

Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 

Banco Português de Investimento, S.A. 

Banco BPI, S.A. 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

 

- No site http://www.fcporto.pt/InvestorRelations/investor_relations.asp para consulta ou download. 

- No site www.cmvm.pt para consulta ou download. 
 

http://www.fcporto.pt/InvestorRelations/investor_relations.asp
http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 18 – INFORMAÇÕES DE BASE 

18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta 

Os Coordenadores Globais, na qualidade de intermediários financeiros responsáveis pela organização e 
montagem da presente Oferta e os membros do Sindicato de Colocação na qualidade de intermediários 
financeiros responsáveis por desenvolver os melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações 
objeto da Oferta, tiveram um interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título de remuneração pela 
prestação daqueles serviços. 

A Emitente pagará, pressupondo que a Oferta se concretize pelo seu montante máximo inicial, ou seja, € 
25.000.000, um montante total de € 1.035.000, repartido da seguinte forma: 

 € 375.000 de comissão de organização e montagem, a repartir em partes iguais pelos Coordenadores 
Globais;  

 2,64%, flat, sobre o valor das obrigações efetivamente colocadas por cada um dos intermediários 
financeiros, a título de comissão de colocação. 

 

18.2. Motivos da Oferta e Afetação de Receitas  
O presente Empréstimo Obrigacionista destina-se ao financiamento da atividade corrente, permitindo à 
Sociedade consolidar passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento, junto dos seus Bancos 
de apoio, de operações que se irão vencer num futuro próximo. 
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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 FC Porto 
SAD.  

19.1.1. Montante e Natureza 

A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 5.000.000 
Obrigações, de valor nominal de € 5 cada uma, perfazendo um montante máximo de € 25.000.000, o qual 
poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 11 de dezembro de 2012, inclusive (e, nesse 
caso, será publicado aviso aos subscritores no site da CMVM). 

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 e em múltiplos de 1 
Obrigação. O máximo de Obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade 
de Obrigações que estão a ser oferecidas à subscrição e ao processo de rateio descrito em 19.1.4 abaixo. 

O pagamento do valor de subscrição das Obrigações será integral e efetuado por débito em conta no dia 
21 de dezembro de 2012, não obstante o respetivo intermediário financeiro poder exigir de cada subscritor, 
no momento em que procede à entrega da ordem de subscrição, o provisionamento a sua conta junto do 
intermediário financeiro a quem entregar a respetiva ordem.  

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 respetivo 
montante no momento da receção 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. 

À subscrição das Obrigações estarão associadas outras despesas e comissões, pelo que o subscritor poderá, 
em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário financeiro, a simulação dos custos do 
investimento que pretende efetuar, por forma a obter a taxa interna de rentabilidade do mesmo. 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 nominativas, escriturais, exclusivamente materializadas pela inscrição em contas abertas 
em nome dos respetivos 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 PTFCPFOM0007 e o código CFI DBFUFR. 

19.1.4. 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 
efetivamente recolhidas e devidamente validadas. Por outro lado, se o total de Obrigações solicitadas for 
superior ao número máximo de Obrigações disponíveis, proceder-se-á a rateio das mesmas, de acordo com 
a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: 

http://www.cmvm.pt/
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i) Atribuição de 200 Obrigações a cada ordem de subscrição (ou do número de Obrigações solicitadas, no 
caso de este ser inferior a 200). No caso de o número de Obrigações disponíveis ser insuficiente para 
garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de 
centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as 
ordens que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em 
sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o Montante Máximo da Emissão, serão sorteadas as 
ordens a serem satisfeitas; 

ii) Atribuição das restantes Obrigações solicitadas em cada ordem de subscrição de acordo com a respetiva 
data em que deram entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às 
que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens que 
entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil 
em que for atingido e ultrapassado o Montante Máximo da Emissão, será atribuído um número de 
Obrigações adicional proporcional à quantidade solicitada na respetiva 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 ficarem da atribuição de um lote adicional de Obrigações. No caso de o número 
de Obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem 
satisfeitas. 

19.1.5. Organização, Liderança, Colocação e Agente Pagador 

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, nº 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 objeto da Oferta: 

- Banco ActivoBank, S.A., Rua Augusta, nº 84, em Lisboa 
- Banco BEST – Banco Eletrónico Serviço Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, nº 3, 3º piso, em 

Lisboa 
- Banco Comercial Português, S.A, Sociedade Aberta, Praça Dom João I, nº 28, no Porto  
- Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta, Avenida da Liberdade, nº 195, em Lisboa 
- Banco Espírito Santo dos Açores, S.A., Rua Hintze Ribeiro, 2-8, em Ponta Delgada 
- Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., Rua Alexandre Herculano, nº 38, em Lisboa 
- Banco Português de Investimento, S.A., Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto 
- Banco BPI, S.A., Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto 
- Caixa – Banco de Investimento, S.A., Rua Barata Salgueiro, nº 33, em Lisboa 
- Caixa Geral de Depósitos, S.A., Avenida João XXI, nº 63, em Lisboa 

O Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Espírito Santo, S.A., em sistema de rotatividade, prestam os 
serviços de agente pagador da presente Oferta. 

19.1.6. Deliberações, autorizações e aprovações da oferta 

A emissão das Obrigações por Oferta Pública de Subscrição foi deliberada e aprovada pelo Conselho de 
Administração da Emitente em 22 de Outubro de 2012, nos termos do nº 1 do art. 10º dos Estatutos.  

De acordo com o número um do artigo décimo dos Estatutos: “A sociedade poderá emitir qualquer tipo 
de obrigações, nos termos da lei e nas condições estabelecidos pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de 
Administração.”  

19.1.7. Finalidade da oferta 

O produto líquido da Oferta destina-se ao financiamento da atividade corrente, permitindo ainda à 
Sociedade consolidar passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento, junto dos seus Bancos 
de apoio, de operações que se irão vencer num futuro próximo, nomeadamente o reembolso do 
empréstimo obrigacionista “FC Porto SAD 2009-2012”. 

19.1.8. Período e locais de aceitação 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 26 de novembro de 2012 e as 15h00m do dia 18 de 
dezembro de 2012, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. A aceitação 
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da presente Oferta, por parte dos seus destinatários, deverá manifestar-se durante o período acima 
identificado junto dos membros do sindicato de colocação (ActivoBank, Best Bank, BES, BES Açores, 
Espírito Santo Investment Bank, Millennium bcp, Banco BPI, BPI, CaixaBI e CGD) ou de outros 
intermediários financeiros legalmente habilitados, sociedades corretoras e sociedades financeiras de 
corretagem, mediante a transmissão de ordem de subscrição.  

As ordens de subscrição deverão ser apresentadas no período e locais anteriormente referidos. 

Caso a ordem de subscrição seja transmitida através da utilização de boletim de subscrição expressamente 
elaborado para o efeito, 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 tiver sido apresentado 
em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de circunstâncias, a ordem de subscrição de maior 
quantidade de Obrigações terá preferência sobre as outras.  

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

aceite pela entidade recetora 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 coletivas 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 atuam, face 
aos requisitos legais impostos pelas condições da Oferta. 

Nos termos do disposto no artigo 325º do CódVM e do Regulamento da CMVM n.º3/2006, logo que 
recebam uma declaração de subscrição, os intermediários financeiros devem verificar a legitimidade do 
subscritor, bem como adotar as providências que permitam, sem qualquer dúvida, estabelecer o momento 
da receção da ordem.  

Os destinatários da Oferta têm o direito de alterar/revogar a sua ordem de subscrição 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 às 15h00 do dia 13 de dezembro de 2012 (inclusive). 

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio mencionados no ponto 19.1.4., a alteração efetuada a uma 
ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a 
ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para 
efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). 

Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à 
revogação, dar nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer. 

19.1.9. Resultado da Oferta 

Os resultados da Oferta bem como o eventual rateio serão processados e apurados pela Euronext, sendo 
publicados no Boletim de Cotações da Euronext e divulgados no website da CMVM (sistema de difusão de 
informação) em www.cmvm.pt no dia 19 de dezembro de 2012, salvo eventuais adiamentos ao calendário 
da Oferta que sejam comunicados ao público. 

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 FC Porto, nem para 
acionistas da FC Porto 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, excetuando o direito ao juro e ao reembolso de 
capital. 

http://www.cmvm.pt/


 93 

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 21 de dezembro de 2012, 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 21 de maio e 21 de novembro de cada ano de vida das Obrigações. O primeiro período de 
contagem de juros será mais curto, ocorrendo o respetivo vencimento e pagamento a 21 de maio de 2013.  

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 8,25% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal 
em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, 
comissões e outros encargos).  

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 2 anos e 5 meses, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de 
uma só vez, em 21 de maio de 2015. 

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 FC Porto 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 FC Porto 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 FC Porto SAD, devendo a mesma proceder ao respetivo 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. 

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 direta, incondicional e geral da FC Porto SAD que 
empenhará toda a sua boa fé no respetivo cumprimento. Estas Obrigações não terão qualquer direito de 
preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela FC 
Porto 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 FC Porto 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 FC Porto SAD já contraídos ou futuros. 

19.1.15. Taxa de rendibilidade efetiva 

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

Reembolso total no final de vida do empréstimo (21 de maio de 2015): 

Taxa de rentabilidade líquida de impostos: 6,1738% 

Taxa de rentabilidade ilíquida de impostos: 8,4468% 

As taxas de rentabilidade apresentadas poderão ser afetadas 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 efetiva anual; 
VR: Valor de reembolso; 
T: Taxa de imposto; 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rentabilidade efetiva líquida de impostos, uma taxa 
de imposto sobre os juros de 26,5%. 

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 Millennium bcp com sede na Praça D. João I, nº 28, no Porto e pelo 
BES com sede na Av. da Liberdade, 195, em Lisboa em regime de rotatividade. 

19.1.18. Representação dos Obrigacionistas 

A FC Porto 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. 

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 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 

Pessoas coletivas 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as mais-valias provenientes da alienação de obrigações 
por pessoas coletivas residentes em Portugal ou não residentes com estabelecimento estável situado em 
território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis e os incrementos patrimoniais decorrentes 
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da aquisição de obrigações a título gratuito concorrem para a formação do lucro tributável e estão sujeitos 
a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), à taxa de 25%. Pode acrescer derrama 
municipal, apurada sobre o lucro tributável, a uma taxa que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma 
derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 10.000.000 
e 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 10.000.000. A Proposta de Lei do Orçamento do 
Estado para 2013, aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê a redução deste limite para 
€ 7.500.000. 

Os juros e outros rendimentos de capitais são sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, a título de 
pagamento por conta do imposto devido a final. Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 
fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 
contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto 
quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 

Pessoas singulares 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por pessoas singulares residentes em Portugal para 
efeitos fiscais estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos 
referidos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 26,5%, que tem natureza liberatória desde que os 
rendimentos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais, sem 
prejuízo de opção pelo englobamento. A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada 
na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê o aumento daquela taxa para 28%. Caso seja exercida a 
opção pelo englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de pagamento por conta do imposto devido 
a final, sendo os juros ou outros rendimentos de capitais adicionados para efeitos de determinação da 
matéria tributável e sujeitos a taxas progressivas que em 2012 podem atingir 46,5%, a que acresce uma taxa 
adicional de 2,5% no último escalão (rendimento tributável superior a € 153.300). A Proposta de Lei do 
Orçamento do Estado para 2013, aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê a alteração 
dos escalões e um aumento das taxas, sendo a taxa máxima de 48%, a que acrescerá em 2013 uma taxa 
adicional de 2,5% no último escalão (rendimento tributável superior a € 80.000). A Proposta em causa 
prevê ainda a aplicação, de uma sobretaxa de 4%. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% 
sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares 
mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso 
em que se aplicam as regras gerais. 

Mais-valias 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de obrigações (e 
outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 26,5%, sem prejuízo 
do seu englobamento por opção dos respetivos titulares e tributação a taxas progressivas. A Proposta de 
Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê o 
aumento daquela taxa para 28%. Caso seja exercida a opção pelo englobamento, o saldo em causa será 
adicionado para efeitos de determinação da matéria tributável e sujeito a taxas progressivas que em 2012 
podem atingir 46,5%, a que acresce uma taxa adicional de 2,5% no último escalão (rendimento tributável 
superior a € 153.300). A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada na generalidade 
em 31 de outubro de 2012, prevê a alteração dos escalões e um aumento das taxas, sendo a taxa máxima 
de 48%, a que acrescerá em 2013 uma taxa adicional de 2,5% no último escalão (rendimento tributável 
superior a € 80.000). A Proposta em causa prevê ainda a aplicação de uma sobretaxa de 4%. O saldo 
positivo até ao valor anual de € 500 entre as mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de ações, 
de obrigações e outros títulos de dívida está isento de IRS. A Proposta de Lei do Orçamento do Estado 
para 2013, aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê a abolição desta isenção. O juro 
corrido é qualificado como rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de obrigações por transmissão a título gratuito, incluindo a sucessão por morte, está sujeita a 
Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo da isenção nessas transmissões de que sejam beneficiários 
cônjuges, descendentes, ascendentes e unidos de facto. 

Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 

Rendimentos de capitais 
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Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por não residentes sem estabelecimento estável em 
território português aos quais tais rendimentos sejam imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) 
ou IRC (pessoas coletivas) por retenção na fonte à taxa de, respetivamente 26,5% e 25%. A Proposta de 
Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê o 
aumento da taxa de 26,5% para 28%. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% 
sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares 
mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso 
em que se aplicam as regras gerais. 

A mesma retenção na fonte liberatória de 35% é aplicável quando os rendimentos em causa sejam pagos 
ou colocados à disposição de pessoas singulares ou coletivas não residentes sem estabelecimento estável 
em território português aos quais esses rendimentos sejam imputáveis e que estejam domiciliadas em país, 
território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria  
n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. Ao abrigo das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, a 
taxa de retenção na fonte pode ser limitada a 15, 12 ou 10%, dependendo da convenção aplicável e 
cumpridas que sejam as formalidades previstas na lei. A limitação da taxa de retenção na fonte aplicável 
pode ocorrer mediante uma dispensa parcial de retenção na fonte ou o reembolso do excesso de imposto 
retido na fonte. 

Mais-valias 

As mais-valias na transmissão de obrigações a título oneroso obtidas por pessoas singulares não residentes 
estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 
alienação de obrigações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de 
IRS de 26,5%. A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada na generalidade em 31 de 
outubro de 2012, prevê o aumento desta taxa para 28%. O juro corrido é qualificado como rendimento de 
capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de pessoas singulares domiciliadas em país, 
território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
fevereiro. 

As mais-valias provenientes da transmissão a título oneroso de obrigações obtidas por pessoas coletivas 
não residentes em território português e sem estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis 
em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa de 25%. O juro corrido é qualificado como rendimento de capitais 
para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo no caso de entidades detidas, direta ou indiretamente, 
em mais de 25%, por entidades residentes ou entidades domiciliadas em país, território ou região sujeitas a 
um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. 

Nos termos das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado Português está 
geralmente limitado na sua competência para tributar essas mais-valias na esfera de pessoas singulares ou 
coletivas residentes no país co-contratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 
aferido casuisticamente. 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de obrigações por pessoas singulares não domiciliadas em território português por 
transmissão a título gratuito, incluindo a sucessão por morte, não está sujeita a Imposto do Selo. 

No caso de pessoas coletivas não residentes em Portugal, é devido IRC à taxa de 25%. Nos termos das 
convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado Português está geralmente limitado na 
sua competência para tributar estes incrementos patrimoniais, mas esse tratamento fiscal convencional 
deve ser aferido casuisticamente. 

Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de 
Dívida 

Nos termos do Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos 
de Dívida, os rendimentos de capitais obtidos e as mais-valias resultantes da transmissão de valores 
mobiliários representativos de dívida emitidos por entidades residentes em Portugal e integrados em 
sistema centralizado reconhecido nos termos do Código dos Valores Mobiliários estão, cumpridas que 
sejam as formalidades previstas no diploma em causa, isentos de IRS e IRC caso os seus beneficiários 
efetivos não tenham em território português residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao 
qual os rendimentos possam ser imputáveis, e não sejam pessoas coletivas detidas, direta ou indiretamente, 
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em mais de 20% por entidades residentes nem entidades residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constantes de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
fevereiro, com exceção dos bancos centrais e agências de natureza governamental desses países, territórios 
ou regiões. 

A isenção referida determina a dispensa de retenção na fonte de IRS ou de IRC, cumpridas que sejam as 
formalidades previstas no diploma referido. 

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

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as mais-valias provenientes da alienação de obrigações 
e os incrementos patrimoniais decorrentes da aquisição de obrigações a título gratuito obtidos por fundos 
de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional 
estão isentos de IRC e dispensados de retenção na fonte deste imposto. 

Fundos de pensões de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu 

Estão isentos de IRC os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as mais-valias provenientes da 
alienação de obrigações e os incrementos patrimoniais decorrentes da aquisição de obrigações a título 
gratuito obtidos por fundos de pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam 
estabelecidos noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, neste 
último caso desde que esse Estado esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade 
equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, que não sejam imputáveis a estabelecimento 
estável situado em território português, desde que garantam exclusivamente o pagamento de prestações de 
reforma por velhice ou invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde 
pós-emprego e, quando complementares e acessórios destas prestações, a atribuição de subsídios por 
morte, sejam geridos por instituições de realização de planos de pensões profissionais às quais seja 
aplicável a Diretiva n.º 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, e 
sejam o beneficiário efetivo dos rendimentos. 

Fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que 
se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão sujeitos a tributação por retenção na 
fonte à taxa de 26,5%, que tem natureza final. A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013, 
aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê o aumento daquela taxa para 28%. 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de obrigações (e 
outros valores mobiliários e ativos financeiros) por fundos de investimento mistos ou fechados de 
subscrição particular é tributado à taxa de 21,5%. A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013, 
aprovada na generalidade em 31 de outubro de 2012, prevê o aumento daquela taxa para 25%. Os 
restantes fundos de investimento beneficiam de uma isenção de imposto relativamente ao saldo em causa. 
O juro corrido é qualificado como rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

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 € 
25.000.000. 

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 Coletivas Envolvidas na 
Emissão/Oferta e das despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão 
suportadas pela FC Porto SAD, sendo estimado em cerca de € 23.856.500, pressupondo que a Oferta se 
concretize pelo seu montante máximo inicial, ou seja, € 25.000.000. 

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. 
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19.1.22. Legislação aplicável 

As Obrigações foram criadas de acordo com o Artigo 10º dos Estatutos da FC Porto 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 FC Porto SAD tem admitidas à negociação no Euronext Lisbon, 15.000.000 de ações representativas da 
totalidade do seu capital social. 

A FC Porto SAD tem, presentemente, admitidas à negociação no Euronext Lisbon, 3.600.000 obrigações 
referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2009-2012” emitido em 18 de 
dezembro de 2009, com data de reembolso em 18 de dezembro de 2012 e 2.000.000 obrigações referentes 
ao Empréstimo Obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2011-2014” emitido em 3 de junho de 2011, 
com data de reembolso em 3 de junho de 2014.  

A FC Porto SAD não tem outros valores mobiliários admitidos à negociação. 

19.1.25. Ofertas públicas relativas a valores mobiliários 

Nos últimos doze meses não se realizaram quaisquer ofertas públicas relativas a valores mobiliários da 
Emitente, nem ofertas públicas realizadas pela Emitente relativamente a valores mobiliários de outra 
sociedade. 

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. 

 



 99 

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 FC Porto SAD os 
serviços de assistência e organização da presente operação. Os membros do Sindicato de Colocação não 
tomam firme nem garantem a colocação da Oferta, pelo que é possível a verificação de subscrição 
incompleta. No caso de subscrição incompleta, a respetiva emissão fica limitada às subscrições recolhidas e 
devidamente validadas. 

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 objeto da Oferta: 

Banco ActivoBank, S.A. 

Banco Comercial Português, S.A. 

Banco Espírito Santo, S.A. 

Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 

Banco Português de Investimento, S.A. 

Banco BPI, S.A. 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

 

O prazo da Oferta decorrerá entre as 8h30m do dia 26 de novembro de 2012 e as 15h00m do dia 18 de 
dezembro de 2012, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 

O n.º 7 do artigo 118º do Cód. VM estabelece que a aprovação do Prospeto 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 objeto da presente Oferta foram objeto de pedido de admissão à negociação ao Euronext 
Lisbon, 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 21 de dezembro de 2012.  

A FC Porto SAD tem, presentemente, admitidas à negociação no Euronext Lisbon: 

 - 3.600.000 obrigações referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2009-
2012” emitido em 18 de dezembro de 2009, com data de reembolso em 18 de dezembro de 2012. 

- 2.000.000 obrigações referentes ao Empréstimo Obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2011-2014” 
emitido em 3 de junho de 2011, com data de reembolso em 3 de junho de 2014. 
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CAPÍTULO 22 – INFORMAÇÃO ADICIONAL  

22.1 Notação de Rating 

A FC Porto 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 FC Porto 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 caráter 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 CVM, o representante da FC Porto SAD para as 
relações com o mercado é o Dr. Angelino Cândido Sousa Ferreira, membro do Conselho de 
Administração. 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respetivas 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 do Dragão, Via FCP, entrada poente, piso 3 

4350-451 Porto 
Telefone:  22 507 05 00 
Telefax:  22 550 69 31 
E-mail:    angelino.ferreira@fcporto.pt 

A FC Porto SAD dispõe de um sítio de internet (www.fcporto.pt) com um conjunto alargado de 
informação sobre o Grupo. O objetivo é permitir aos interessados obter um conhecimento generalizado 
acerca do Grupo, as suas áreas de negócio, informação de natureza institucional e de natureza financeira. 
Na página dedicada a Investor Relations, é possível consultar as divulgações de resultados periódicas, os 
documentos de prestação de contas, as informações sobre as Assembleias Gerais de acionistas, incluindo 
convocatórias e documentação de suporte, e informação de natureza institucional, nomeadamente os 
Estatutos e a identificação dos Órgãos Sociais. É ainda possível consultar as participações qualificadas, 
toda a informação privilegiada e outros comunicados emitidos pela Sociedade, bem como as atas das 
reuniões das Assembleias Gerais, desde 2009. 

A Sociedade, tendo em consideração as recomendações da CMVM, está a preparar o seu sítio na Internet, 
disponibilizando já parte significativa da informação objeto de recomendação da CMVM, em língua 
inglesa. 

 
Serviços aos acionistas e investidores 
Toda a informação pública sobre a FC Porto SAD está disponível nas instalações da Sociedade e poderá 
ser solicitada através dos seguintes contactos: 
Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD 
Estádio do Dragão, Via FCPorto, Entrada Poente, piso 3, 
4350-451 Porto 
Telefone : 22 507 05 00 
Fax: 22 507 05 50 
E-mail: futebolsad@fcporto.pt 

 

mailto:angelino.ferreira@fcporto.pt
http://www.fcporto.pt/


 102 

CAPÍTULO 23 – DOCUMENTOS INSERIDOS POR REMISSÃO 

Os seguintes documentos são inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte deste Prospeto, 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 redação 
atualmente em vigor: 

1. Relatórios e Contas Anuais, individuais e consolidados, referentes aos exercícios de 2010/2011 e de 
2011/2012 (reportados à data de 30 de junho) em IFRS, incluindo o balanço, a demonstração de 
resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações no capital próprio, as 
notas explicativas e políticas contabilísticas, bem assim como o relatório de auditoria e Certificação 
Legal de Contas, Parecer do Conselho Fiscal e Demonstrações de Rendimento Integral, respetivos. 

2. Estatutos da FC Porto SAD. 

Os documentos inseridos por remissão neste Prospeto estão disponíveis para consulta, sem encargos e 
mediante solicitação, durante as horas de expediente, em qualquer dia útil da semana na sede da Emitente, 
sita no Estádio do Dragão, Via FCP, Entrada Poente, Piso 3, 4350-451 Porto 

Adicionalmente, a informação acima referida relativa aos exercícios de 2010/2011 e 2011/2012 está 
disponível na sede da Euronext, sita na Av. da Liberdade, n.º 196 - 7º - 1250-147 Lisboa e, em formato 
eletrónico, em www.fcporto.pt/InvestorRelations/investor_relations.asp e no site da CMVM (no Sistema 
de Difusão de Informação) www.cmvm.pt.  

Os documentos inseridos por remissão neste Prospeto contêm a informação disponível sobre a empresa à 
data em que são publicados. 

http://www.fcporto.pt/InvestorRelations/investor_relations.asp

