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1. Convocatória Assembleia Geral

A convocatória da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade cuja Ordem
de Trabalhos inclui, entre outros pontos, deliberar sobre o relatório de
gestão e as contas do exercício de 2019/2020 e deliberar sobre a proposta
de aplicação de resultados, foi publicada em 29 de outubro.
A Assembleia Geral foi convocada para 7 de novembro e, em segunda
convocação, para 10 de dezembro de 2019. Posteriormente, a segunda
convocação foi alterada para 28 de dezembro.

2. Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente

Ricardo Jorge Ramos de Campos

Secretário

Paulo Borrego Nogueira da Rocha

Conselho de Administração
Presidente

Albano Nunes de Almeida Sarmento

Presidente Comissão Executiva

Rui Pedro Oliveira Barroso Soares

Vogal

José Carlos Pereira Abrantes Neves

Vogal

Carlos Manuel Oliveira Soares

Comissão de Remunerações
Presidente

Paulo Renato Ferreira Alves

Vogal

Anselmo Alexandre Guimarães Sarsfield
Costa Freitas

Fiscal Único
Efectivo: Marta Black dos Santos
Suplente: Pedro Miguel Alão Cabrita

Comissão de Estratégia e Acompanhamento
Presidente (não nomeado)

Vice-presidente

António Manuel Fernandes Mendes de
Almeida

3. Relatório de Gestão

Sociedade Desportiva de Futebol,
SAD, adiante designada por
Central, 268, Taguspark

ou Sociedade , com sede em Núcleo
Parque de Ciência e Tecnologia, Porto Salvo, vem, de

acordo com as normas legais e estatutárias, cumprir o dever de apresentar as
informações económico-financeiras para o período de 01 de julho de 2019 a 30 de
junho de 2020 (época desportiva 2019/2020).

3.1 Evolução da Atividade Desportiva
O futebol nacional e internacional foi fortemente marcado, a partir de março de 2020,
pela pandemia de Covid-19, que na presente data continua em curso. A pandemia
causou, entre outros efeitos, a suspensão das competições durante vários meses, o
alargamento da época desportiva até princípio de agosto, a suspensão do pagamento
de direitos televisivos pelos operadores, a redução de receitas com bilheteira e
patrocínios diversos e, no caso de alguns mercados, a redução dos valores pagos a
título de direitos televisivos.
Também o exercício da Sociedade foi, como seria inevitável, fortemente marcado
pela pandemia.
Esta foi a segunda época em que a Sociedade se viu privada de utilizar o Estádio do
Restelo, em virtude da sua expulsão por via da denúncia do Protocolo celebrado com
o clube fundador, que a Administração da Sociedade atribui à intenção da direção do
clube fundador de valorizar o património imobiliário do clube. Às dificuldades
inerentes à participação e disputa da mais importante competição do futebol
profissional, a Sociedade teve de superar também uma dificuldade que mais nenhum
concorrente teve de enfrentar.
Os resultados desportivos da equipa principal estiveram abaixo da média das épocas
posteriores à mudança de domínio da Sociedade ocorrida em 2012.
Na época desportiva de 2019/20, a Sociedade disputou pela sétima época
consecutiva o principal campeonato português, designado por Liga NOS, alcançando
o 15º lugar.

Assim, continua a ser consolidada, sob a égide desta administração, a estabilização
da Belenenses SAD no principal campeonato português, ultrapassando a maior crise
desportiva e financeira da sua história. Na época de 2020/2021, a Sociedade está a
disputar pela oitava vez consecutiva a Liga NOS, sendo a oitava equipa a disputar
esta competição há mais tempo consecutivo, apenas suplantada, em presenças
consecutivas, por FC Porto SAD, SL Benfica SAD, Sporting CP SAD, SC Braga SAD,
Vitória SC SAD, Rio Ave FC SDUQ e CS Marítimo SAD.
Na Taça de Portugal, a Belenenses SAD foi eliminada na quarta eliminatória pela
equipa do GD Chaves.
Na Allianz Cup, a Belenenses SAD foi eliminada na Fase 2 pelo Santa Clara.
A equipa de sub23 terminou a Liga Revelação em 7º lugar. Diversos jogadores
contratados para esta equipa deram um contributo relevante à equipa principal em
2018/19 e em 2019/2020, confirmando que a sua criação foi uma aposta bemsucedida para a formação de jogadores para o plantel principal.
Manteve-se a atividade de equipas de formação em 5 escalões, mas as competições
foram suspensas em março de 2020 devido à pandemia, não tendo sido retomadas
até final da época.
A Sociedade chegou ao fim da época com um conjunto de jogadores sob contrato
suficiente para assegurar a estabilidade da passagem da época pretérita para a atual.
Devido às regras de contabilidade, os jogadores sob contrato, cuja potencial
transferência tem valor de mercado de muitos milhões de euros, não estão
valorizados no ativo da Sociedade.

3.2 Resumo da Atividade Económico/Financeira
O exercício foi fortemente penalizado pela retração do mercado de transferências de
jogadores causada pela pandemia. A Sociedade tinha um histórico consistente, desde
há vários anos, de realização de receitas relevantes com a transferência de
jogadores, como nunca havia acontecido na sua história anterior, e nos exercícios
anteriores essas receitas foram fundamentais para o equilíbrio da sua situação
financeira. No exercício de 2018/19, transferiu os jogadores Reinildo Mandava (Lille),
Fredy Ribeiro (Antalayaspor) e Nuno Tomás (CSKA Sófia).
No exercício de 2019/20, a Sociedade manteve a visão da valorização dos seus
jogadores, mas devido à retração do mercado de transferências causada pela
pandemia, a Sociedade não transferiu nenhum jogador, o que afetou fortemente o
resultado do exercício.
As linhas de orientação estratégicas definidas pela Administração, na sequência da
transferência de domínio societário ocorrida em final de 2012, deram origem a um
processo de saneamento económico-financeiro que tem vindo a produzir efeitos
positivos. Este foi o primeiro exercício desde 2012/2013 que a Sociedade não obteve
resultados positivos (para comparação, tenha-se em conta que na sua história
anterior, desde 1999 até 2011/2012, a Sociedade só tinha tido um ou dois exercícios
com resultados positivos). No exercício de 2019/2020, a Sociedade obteve um
resultado negativo de -1.491.082,95 (antes de impostos), sendo o resultado líquido
negativo no valor de -1.501.082,95.
Do ponto de vista económico-financeiro, este exercício tem como factos mais
marcantes (1) a redução da dívida na rúbrica Outras Dívidas a Pagar, que passou de
2.066.688,72 milhões de euros em 30/06/2019 para 1.153.526,17 milhões de euros
em 30/06/2020. A redução de 913.162,55 euros representou um decréscimo de 44%
nesta dívida; (2) o aumento moderado nos salários, visível nos Gastos com Pessoal
(crescimento de 140 mil euros em salários com jogadores, mais 3%) e (3) e a
diminuição do Ativo em
Receber

em

2.990.886, tendo diminuído a rúbrica de Outros Créditos a

2.446.851,86

e

diminuído

os

seus

Depósitos

Bancários

em

242.594,82, e a rubrica de Estado em 378.694,69 quando comparado com o saldo
inicial do período.

A antiga dívida à Autoridade Tributária, cujo acordo permite ser paga em 150
prestações, continua a ser paga, o mesmo acontecendo com a dívida antiga da
Sociedade à Segurança Social, que está também abrangida por um plano
prestacional. Estes planos sofreram o impacto das medidas de apoio públicas
originadas pela pandemia.
Comparativamente com a época passada, os rendimentos globais diminuíram em
valor absoluto cerca de 4.595 milhões de euros, o que representa percentualmente
um decréscimo de 44%. Os gastos totais operacionais diminuíram cerca de 3.159
milhões euros, o que representa percentualmente uma diminuição de 31%, o que
implicou um diferencial final no resultado operacional na ordem dos -1.233 milhões
de euros.
Estas rubricas foram fortemente afetadas pela não realização de transferências de
jogadores (as quais, além das receitas, geram gastos, nomeadamente, e consoante
o caso, com o pagamento de direitos económicos a outros clubes e de comissões a
agentes).
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3.2.1 Rendimentos Operacionais

Os rendimentos operacionais da época 2019/2020
5.872.652,
apresentando assim uma variação negativa de 44% face à época anterior.
Perto de oitenta por cento dos rendimentos operacionais do exercício são resultado
de prestação de serviços. Desta rubrica, a maior fatia pertence à venda de direitos
televisivos da participação na Liga NOS, que representa 63% dos rendimentos
operacionais.
A venda de direitos desportivos, em contraste com o exercício anterior, não teve
relevância na rúbrica Outros Rendimentos e Ganhos, o que justifica a acentuada
diminuição de valor desta rubrica. O valor das Transmissões Televisivas cresce de
3.5 milhões de euros para 3.7 milhões, um aumento de 6%.
Na rubrica referente a Patrocínios, existe
equivale a um relevante crescimento de 89% face ao exercício anterior.
Analisando em maior detalhe o restante quadro, verificamos também uma diminuição
de cerca de -40 mil (-15%) em Receitas de Jogos, bem como um aumento de +
(+0%) em Participação em Provas. O único subsídio à exploração foi o
atribuído pela UEFA às equipas que não disputaram a fase de grupos das competições
europeias na época de 2018/19.

Revela-se óbvio o peso da Venda de Direitos Desportivos nos Rendimentos
Operacionais, o que explica a grande queda no seu valor, pois com exceção desta
rubrica, as restantes tiveram um comportamento globalmente positivo.

Comparativos valores Exercício 2019/2020 & 2018/2019
Rendimentos / Exercícios
Prestação de serviços
Patrocínios
Participação em Provas
Receitas de Jogos
Transmissões Televisivas
Outros
Subsídios à exploração
Provisões
Outros Rendimentos e Ganhos

Total Rendimentos

2019 / 2020

2018 / 2019

Variação

4 555 006

4 277 877

257 872

136 787

354 450
232 559
3 700 000
10 125
151 517
372 872
793 256

353 428
273 042
3 500 000
14 620
151 932
57 224
5 981 437

277 129
121 085
1 022
-40 484
200 000
-4 494
-414
315 648
-5 188 181

5 872 652

10 468 471

-4 595 819

(Gráfico 2) - Rendimentos 2019/2020
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(Gráfico 3) - Rendimentos 2018/2019
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3.2.2 Gastos Operacionais
Os gastos operacionais referentes à época desportiva 2019/2020 apresentaram o
7.106.111.
Os Gastos com Pessoal são a maior rúbrica dos Gastos Operacionais. No valor de
5.189.891 euros, representam 73% do total de Gastos Operacionais. Cresceram
cerca de 140 mil euros face ao exercício anterior (3%).
Os Fornecimentos e Serviços Externos totalizaram 1.670.671 euros, 23,5% do total
de Gastos Operacionais. Esta rúbrica teve uma descida associada, entre outras
fatores, à não realização de vendas de direitos desportivos.
As Deslocações e Estadas representaram 20,2% do total de FSE (337.379 Euros), os
Trabalhos Especializados e Honorários representaram 30,9% (516.039 euros), os
custos com a organização de jogos representaram 13% (217.475 euros), as Rendas
e Alugueres representaram 11,5% (192.135 euros) e o Serviço para contratação de
jogadores representou 2,7% (44.651 euros), que inclui o pagamento de direitos de
formação e comissões de transferência a intermediários.
A estrutura de repartição de gastos (gráfico 4) permite observar que,
comparativamente com o período homólogo (gráfico 5), houve um aumento do peso
percentual da rúbrica de Pessoal de 49% em 2018/2019 para 73% em 2019/2020.
Esta variação deveu-se, não ao aumento absoluto do montante relativo a Gastos com
Pessoal, mas sim à diminuição acima mencionada de FSE.

Comparativos valores Exercício 2019/2020 & 2018/2019
Gastos / Exercícios
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações
Provisões
Outros Gastos e Perdas

Total Gastos Operacionais

2019 / 2020

2018 / 2019

Variação

%

1 670 671
5 189 891
52 508
4 163

4 548 124
5 049 291
95 619
528 877

-2 877 453
140 600
-43 112
-524 715

-63%

145 344

334%

188 878

43 534

7 106 111

10 265 446
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3.2.3 Resultado Operacional
O resultado operacional da época 2019/2020
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3.2.4 Ativo
O ativo da Sociedade no final do exercício 2019/2020 apresentou um valor de
2.046.814,34.

Unidade: euro
RUBRICAS

DATAS
30/06/2020

30/06/2019

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Activo corrente
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outros créditos a receber
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo ..............................

140 555,48
41 177,08
181 732,56

172 615,38
46 875,00
219 490,38

101 466,23
60 353,34
6 322,65
1 465 233,56
231 706,00
1 865 081,78

11 887,37
34 919,63
385 017,34
3 912 085,42
474 300,82
4 818 210,58

2 046 814,34

5 037 700,96

Para uma análise mais generalizada da diminuição de 40,6% do ativo face ao
exercício anterior devemos ter em consideração, entre outros, o seguinte:
1) A não transferência de qualquer jogador, em comparação com a transferência
de diversos jogadores no exercício anterior, que tinha originado um aumento
da rúbrica Outros créditos e receber;
2) A diminuição da rúbrica Estado e Outros Entes Públicas referente ao IVA a
recuperar, que deixou de haver.
3.2.5 Passivo

Unidade: euro
RUBRICAS

DATAS

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Estado e outros entes públicos

750 778,18
721 895,33
1 472 673,51

1 119 487,58
785 507,00
1 904 994,58

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas/Sócios
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Total do passivo ..............................

3 332 493,15
836 787,85
1 621 621,12
1 502 351,07
1 153 526,17
8 446 779,36

3 637 474,99
591 530,37
2 561 501,12
647 066,76
2 066 688,72
9 504 261,96

9 919 452,87

11 409 256,54

O passivo da Sociedade apresentou no final do exercício o
A diminuição de 13% do passivo face ao exercício anterior devemos ter em
consideração, entre outros, o seguinte:
A diminuição do passivo corrente deveu-se à redução das rubricas de Fornecedores
Acionistas
Outr

ilhares.

De salientar ainda um aumento nas rubricas de Estado e outros entes públicos no
245 milhares, e de Financiamentos obtidos no valor de
.
Relativamente à diminuição do passivo não corrente, este deveu-se sobretudo à
redução da rúbrica de Provisões em cerca de 368 milhares.
3.2.6 Capital Próprio
O capital próprio continua negativo, no valor de -7.872.638,53.
O total do capital não atinge a metade do capital social pelo que a Belenenses SAD
encontra-se na situação prevista no artigo 35º do Código das Sociedade Comerciais.
Segundo o preceituado naquele preceito legal, os acionistas devem deliberar em
Assembleia-Geral sobre a possibilidade de:
a) A dissolução da sociedade;
b) A redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio da
sociedade, com respeito, se for o caso, do disposto no nº 1 do artigo 96º do
C.S.C.;
c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital.

Interessa ter presente que a Sociedade se encontra nesta mesma situação desde,
praticamente, a sua constituição. Tendo sido constituída em 1999, em 2001, aquando
da operação de aumento de capital, já nela se encontrava.
É convicção do Conselho de Administração que o caminho traçado para a Belenenses
SAD permitirá à Sociedade criar valor, gerar lucros e sair, ela própria, da situação.

3.3 Outros Factos Ocorridos Durante o Exercício
- Por acordo de 26 de dezembro de 2012, a Sociedade, enquanto Sociedade
Desportiva do

, seu Clube Fundador, garantiu

o pagamento duma dívida do CFB à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no valor
Como o CFB tem vindo a incumprir o pagamento da sua dívida para com a FPF, desde
o início e até 30 de junho de 2018 a FPF reteve praticamente todas as receitas da
Sociedade com origem na FPF (sobretudo, receitas da Taça de Portugal, mas também
de participação dos jogadores nas seleções nacionais e dos jogos sociais), cujo
pagamento está a ser judicialmente reclamado pela Sociedade ao Clube Fundador.
Esta garantia, dada pela Sociedade à FPF para assegurar o cumprimento de dívidas
do CFB, continuará a onerar a Sociedade no futuro, pois é totalmente improvável que
a direção do CFB passe a cumprir as suas responsabilidades para com a FPF.
O clube fundador, apesar de uma retórica pública superficial de distanciamento da
Sociedade, continua, na realidade, a querer manter uma forte relação com a
Sociedade e a contar com esta, como sua Sociedade Desportiva de Futebol, e a nela
confiar, para o pagamento da sua mais importante dívida, aquela que tem para com
a entidade que organiza as competições em que o clube fundador participa nas
modalidades de futebol e de futsal. Neste exercício, o clube fundador confiou à
236,82.
- O CFB comunicou ter vendido a sua participação social na Sociedade ao Dr. José Sá
Fernandes. O Conselho de Administração considera que, pelo menos, a venda das
ações que excedem o patamar de dez por cento é nula, por violação do disposto nos
artigos 23º, n.º 1, e 10º do Regime Jurídico das Sociedades Desportivas.
Previamente a essa venda, a Sociedade instaurou um procedimento cautelar contra
o CFB requerendo que fosse decretada a proibição da venda, e por sentença de 8 de

23º n.º 1 da LSD que no caso de sociedade anónima desportiva constituída por
personalização da equipa desportiva, o clube fundador deve manter e não pode
alienar voluntariamente uma participação social de 10% no capital social da
sociedade. E, caso tal venda sobrevenha, o negócio será nulo por violação do disposto
Assim, só poderá ser válida, eventualmente, a venda da participação que excedeu o
patamar de 10%, pelo que o Conselho de Administração considera que o CFB
continua a ser acionista da Sociedade. Não sendo conhecido o efeito da nulidade da
venda do patamar de 10% sobre as restantes ações detidas pelo clube fundador, o
Conselho de Administração continua a imputar a totalidade da participação ao clube
fundador.

3.4 Eventos Subsequentes

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício que tenham influência
nas contas agora apresentadas

3.5 Perspetivas Futuras
Na perspetiva da atividade desportiva, a Sociedade manteve os jogadores mais
influentes, com o objetivo de consolidar a sua presença na 1ª Liga.

3.6 Políticas de gestão de risco
1. O Conselho de Administração considera que a Belenenses SAD está sujeita aos riscos
normais das sociedades desportivas do mercado em que opera, que são, principalmente, o
risco desportivo, o risco de licenciamento para as competições, o risco da relação com o
clube fundador, o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de disponibilidade de estádio
para a realização de jogos oficiais.
2. O risco desportivo resulta essencialmente dos resultados das competições desportivas.
Tal como acontece com as restantes sociedades desportivas que disputam a I Liga (com
exceção das quatro sociedades do futebol português com orçamentos que permitem que
esse risco seja ínfimo), esse risco é representado, a título principal, pela descida de divisão.

Na fase da vida da Sociedade que se iniciou em 2012, esse risco tem vindo a ser evitado,
época após época, pela construção de grupos de trabalho que têm tido como resultado a
subida à I Liga (na época de 2012/13) e a manutenção na I Liga desde então até ao presente,
ou seja, há oito épocas consecutivas.
Releva ter em conta que, entre a época de 2013/14 e a época de 2018/19, além da equipa
de futebol profissional do Belenenses SAD só sete sociedades desportivas disputaram
ininterruptamente a I Liga.
Em contraste, no início da época de 2012/13 a equipa de futebol profissional do Belenenses
SAD encontrava-se no pior momento da sua história desportiva, disputando pela terceira
época consecutiva a II Liga (anteriormente, já tinha disputado a II Liga, mas nunca durante
três anos consecutivos).
3. A respeito do risco de licenciamento para as competições, a participação nas provas
profissionais organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem vindo a ser
sujeitas a exigências crescentes. A Belenenses SAD tem vindo a preencher esses requisitos
todos os anos, e o Conselho de Administração considera que não existe risco relevante de
esse licenciamento não ser conseguido para a próxima época, sem prejuízo do que se afirma
neste Relatório a respeito dos outros tipos de risco.
4. No caso da Belenenses SAD, o risco da relação com o clube fundador merece uma atenção
especial.
Ao mesmo tempo que afirma não ter e não querer tiver ligação com a Sociedade, a Direção
do CFB tem vindo a manter essa ligação, deixando para a Sociedade o pagamento das dívidas
do CFB emergentes do chamado Totonegócio.
A Direção do clube fundador tem vindo a mover uma perseguição à Belenenses SAD, sendo
inequívoco que o seu objetivo é a extinção do futebol profissional do Belenenses SAD. A
Direção do CFB está envolvida em negócios multimilionários de exploração imobiliária de
hectares de terrenos no Restelo, de exploração do jogo do bingo e de venda dos símbolos
e favorecer esses negócios foi certamente o objetivo principal da denúncia, em 2018, do
Protocolo celebrado entre o CFB e a Sociedade.
Importa salientar que as decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual e, em recurso, do
Tribunal da Relação sobre a utilização pela Belenenses SAD dos símbolos do clube fundador
(decisões estas que a direção do CFB tem vindo a afirmar que geram responsabilidades da
Sociedade de três mil euros por dia até hoje, o que não corresponde ao entendimento da
Sociedade, estando esta questão a ser dirimida em tribunal) traçam um quadro inesperado

a respeito do relacionamento entre os clubes fundadores e as suas sociedades desportivas.
Essas decisões

as primeiras dos tribunais sobre estas matérias

foram proferidas apenas

em sede cautelar, estando em curso uma ação principal na qual poderão ser alteradas, e é
consabido que as contradições entre as decisões dos tribunais são muito frequentes. Assim,
não é certo que essa interpretação da lei venha a ser mantida no futuro, mas é inegável que
criou um risco para todas as sociedades desportivas.
A exigência legal de só as sociedades desportivas poderem disputar competições
profissionais foi justificada, nas palavras da lei, para existir transparência, rigor de gestão e
obrigações e direitos análogos para todos os participantes. Se se admitir, como parece
resultar daquelas decisões, que o clube fundador tem um amplo conjunto de direitos
especiais sobre a sua sociedade desportiva mas esta não tem quaisquer direitos sobre o
clube fundador, nem sequer o de usar os seus símbolos, e se as sociedades desportivas
continuarem a ser afetadas, em certos termos, pela má gestão do clube fundador,
nomeadamente a responsabilidade por certas dívidas do clube fundador, parecem ficar
comprometidos os objetivos legais de transparência e rigor de gestão, além de se
desproteger o investimento na indústria do futebol profissional. Abriu-se uma incerteza que
terá, certamente múltiplos desenvolvimentos no futuro próximo.
Importa todavia realçar que as referidas decisões dos tribunais não têm quaisquer efeitos no
plano desportivo.
Neste contexto, o Conselho de Administração considera que os principais riscos para a
Belenenses SAD são os seguintes:
- Não pagamento pelo clube fundador da dívida do Totonegócio II

esta situação não é

nova; desde 2012/13, a Belenenses SAD não tem receitas da participação da Taça de
Portugal, porque a F.P.F. afeta as receitas da Belenenses SAD ao pagamento das dívidas do
- Impossibilidade de cobrança dos créditos da Sociedade sobre o clube fundador em caso de
insolvência deste último.
Para minorar os riscos que advêm destas situações, o Conselho de Administração presta
especial atenção à cobrança dos seus créditos sobre o clube fundador, estando em curso
uma arbitragem para apuramento do saldo da conta corrente entre o clube fundador e a
Sociedade em 30 de junho de 2018 e para a justa indemnização das centenas de milhares
de euros de obras efetuadas pela Sociedade no Estádio do Restelo e de outros prejuízos
sofridos pela Sociedade com a sua expulsão do Estádio do Restelo, efetuada pela direção do
CFB para maximizar a receita com o património imobiliário do CFB;: e tem em curso uma
ação para recuperar as dívidas do clube fundador que a Sociedade tem vindo a adiantar à
FPF.

5. A respeito do risco de mercado, o principal risco que se antecipa, a médio prazo, é a
desvalorização

das

competições

desportivas

nacionais

em

favor

de

competições

internacionais exclusivas para um pequeno núcleo de clubes nacionais. O Conselho de
Administração está atento ao tema e fará e contribuirá para impedir a desvalorização das
competições nacionais.
6. A respeito do risco de crédito, é sabido que em Portugal o financiamento bancário para o
futebol está praticamente impedido. Essencialmente, ao longo dos últimos anos as
necessidades de financiamento da Sociedade têm vindo a ser supridas pela acionista
maioritária da Sociedade.
7. Por fim, no que respeita ao risco de disponibilidade de estádio para a realização de jogos
oficiais, na época em curso a Sociedade treina e joga, principalmente, no Complexo
Desportivo Nacional do Jamor, por o clube fundador ter denunciado o Protocolo com o
objetivo de impedir a equipa de continuar a utilizar o Estádio do Restelo. A direção do clube
fundador tem tentado impedir que a equipa de futebol profissional do Belenenses SAD tenha
acesso a qualquer estádio, o Complexo Desportivo do Jamor e outros, fazendo pressões junto
das entidades proprietárias de estádios para não receberem a equipa de futebol profissional
do Belenenses SAD.
A utilização do Estádio de Honra do Jamor para a realização de jogos é temporária, estando
o Conselho de Administração a desenvolver todos os esforços para encontrar uma solução
duradoura, havendo negociações em curso com esse objetivo.

3.7 Proposta de Aplicação dos Resultados

O Conselho de Administração propõe que o resultado negativo no montante de
.501.082,95 seja transferido para Resultados Transitados.

Lisboa, 18 de novembro de 2020

Anexo ao Relatório de Gestão
(Art.º 447º. e 448.º do Código das Sociedades Comerciais)

Nos termos do nº 5 do Artº 447 de Código das Sociedades Comerciais, declara-se
que não ocorreram, durante o exercício findo a 30 de Junho de 2020 quaisquer
transações envolvendo ações da Empresa por parte de membros do Conselho de
Administração, nem dos membros do Conselho Fiscal.
Nos termos e para efeitos do nº 4 do Artº 448 do Código das Sociedades Comerciais
eram titulares da empresa, à data de encerramento do exercício:

Imagem

4. Demonstrações financeiras

5. Relatório e Parecer Fiscal Único

6. Certificação Legal de Contas

