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COMUNICADO 

 

A Sporting Clube de Braga – Futebol, S.A.D. (doravante abreviadamente designada “Braga SAD” ou 

“Sociedade”), vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre 

do disposto no artigo 29.º-Q do Código dos Valores Mobiliários, divulgar a informação económica e 

financeira relativa ao exercício findo a 30 de junho de 2022, apresentando os principais indicadores 

económico-financeiros referentes à época desportiva 2021/221. 

 

Num exercício ainda pautado por múltiplos constrangimentos associados à pandemia provocada pela 

Covid-19, a Braga SAD alcançou um resultado líquido positivo de 3,110 Milhões de Euros e um EBITDA 

de 12,385 Milhões de Euros, números que não refletem os ganhos associados à operação de alienação 

dos direitos de inscrição desportiva do atleta David Carmo (concluída já no decorrer do exercício económico 

2022/23). 

Contribuindo decisivamente para os resultados apresentados, os rendimentos operacionais (excluindo 

operações com direitos de atletas) atingiram os 29,563 Milhões de Euros (um incremento de 15% face 

à temporada transata), alicerçados não apenas na progressiva normalização do segmento matchday, mas 

sobretudo na performance desportiva (e financeira) da equipa principal da Sociedade nas competições 

europeias. Já os rendimentos líquidos obtidos em operações com direitos de atletas ascenderam a 

22,204 Milhões de Euros, elevando o total de rendimentos para valores superiores a 52 Milhões de 

Euros, o que representa a segunda cifra mais elevada da história da Braga SAD. 

Ao nível dos gastos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas), e não obstante o 

aumento verificado nos fornecimentos e serviços externos (fruto da progressiva retoma da atividade normal 

da Sociedade pós-Covid e dos dispêndios decorrentes da extensa participação da equipa principal da Braga 

SAD na UEFA Europa League), verificou-se um decréscimo de 1,067 Milhões de Euros, justificado 

principalmente pela redução em 8% dos gastos com o pessoal. A este respeito, e dada a sua elevada 

representatividade na estrutura de custos da Sociedade, refira-se que as remunerações do pessoal 

ascenderam a 16,248 Milhões de Euros, ao que acresceram prémios de desempenho (2,591 Milhões de 

Euros), encargos sobre remunerações (1,724 Milhões de Euros), seguros de acidentes de trabalho (2,167 

Milhões de Euros), entre outros (2,256 Milhões de Euros). Estes valores incluem todos os gastos inerentes 

aos atletas, treinadores e staff que compõem as equipas da Braga SAD, nomeadamente formação (sub-15, 

sub-17 e sub-19), equipa sub-23, equipa B e equipa principal, e demais colaboradores. 

No que se refere à posição financeira, o Passivo registou uma redução de 5,415 Milhões de Euros 

(10%), que, concretizada numa temporada de avultados investimentos (em particular ao nível da 

prossecução da edificação da 2ª fase da Cidade Desportiva Sporting Clube de Braga que implicou um 

acréscimo de responsabilidades superior a 9 Milhões de Euros em 2021/22), consubstanciou um inequívoco 

sinal da capacidade da Braga SAD fazer face aos compromissos assumidos. 

Por sua vez, o Ativo da Sociedade manteve-se, pelo terceiro exercício consecutivo, acima dos 90 

Milhões de Euros, pese embora a considerável subavaliação do valor do plantel que, mensurado ao custo 

 
1 A informação aqui apresentada é reflexo do Relatório & Contas referente à época desportiva 2021/22 o qual será sujeito a aprovação 
dos acionistas em Assembleia Geral a realizar no próximo dia 25 de Outubro de 2022. 
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de aquisição, não reflete o respetivo valor de mercado, especialmente no que respeita aos jovens formados 

na Cidade Desportiva Sporting Clube de Braga, inequivocamente um dos principais ativos da Braga SAD. 

A Sociedade concluiu a temporada 2021/22 com Capitais Próprios positivos de 42,287 Milhões de 

Euros, o que corresponde ao montante mais elevado de sempre da Braga SAD, e uma autonomia 

financeira superior a 46%, relevando solidez económico-financeira. 

 

Em suma, os principais indicadores da Sociedade, por referência aos exercícios findos a 30 de junho de 

2022 e de 2021, encontram-se detalhados no quadro seguinte: 

 

    (valores em milhares de Euros)  

          
  30.06.2022  30.06.2021  

∆% 

Rendimentos Operacionais (1)  29 563  25 725  15% 

Gastos Operacionais (1)  37 905  38 972  -3% 
 

 
     

Rendimentos em operações com direitos de atletas  22 204  22 319  -1% 

Amortizações de direitos de atletas  7 520  7 927  -5% 

Outros gastos em operações com direitos de 
atletas (2) 

 2 518  3 065  -18% 

 
 

     

Resultado Financeiro  (615)  91  -776% 

Imposto sobre o Rendimento  99  101  -2% 

Resultado Líquido do Período  3 110  (1 930)  261% 

Total de Rendimentos  52 124  49 047  6% 

EBITDA  12 385  6 866  80% 

  
   

  
Ativo  91 461  93 766  -2% 

Passivo  49 175  54 590  -10% 

Capital Próprio  42 287  39 176  8% 

  
   

  
Autonomia Financeira  46%  42%  4pp 
       

(1) Excluindo operações com direitos de atletas. 
(2) Inclui despesas com a aquisição de direitos de atletas (com pagamento condicionado à manutenção do contrato de 
trabalho com os mesmos), abates daqueles direitos, encargos com mecanismo de solidariedade e direitos de formação, 
entre outros.  

 

 

O Conselho de Administração, 

Braga, 28 de Setembro de 2022 


