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PARECER CONSELHO FISCAL 
Relativo ao Orçamento 2022/2023 

 

VITÓRIA SPORT CLUB 
 

De acordo com as competências que lhe estão atribuídas pelo art.º 36º , vem o 

Conselho Fiscal emitir o seu parecer relativo ao Orçamento Anual do Clube para 

o exercício de 2022/2023, num ano especial, o ano do centenário! 

O momento atual, quer a nível micro do nosso próprio Clube, quer a nível macro 

e mundial, apresenta níveis de incerteza elevados, motivados pela conjuntura 

vivida nos últimos anos com a Pandemia Covid 19 e, mais recentemente, com a 

guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Juntam-se a estes dois fatores, condicionantes 

económicos que indiciam que deve existir por parte dos agentes económicos 

alguma sensatez e cautela face aos níveis de inflação vividos e à real possibilidade 

de aumentos na taxa de juro. 

O Clube, em março passado, iniciou um novo percurso com a eleição de novos 

órgãos sociais, pelo que este é o primeiro orçamento da direção recém-

empossada. O orçamento, como bem sabemos, é um instrumento financeiro em 

que são traduzidas as vontades políticas da nova Direcção. Tendo apenas três 

meses de ação, a nova direção está naturalmente ainda limitada por ações e 

decisões que são fruto do passado. Algumas dessas decisões foram 
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manifestamente erradas e teremos inevitavelmente de arcar com o preço das 

mesmas. 

 

O nosso parecer será assente em três vetores: 

1-  Orçamento 2022-2023; 

2- Contrato MAF; 

3- Perspetivas Futuras. 

 

Vetor 1 – Orçamento 2022-2023 

O ano de 2022-2023 perspetiva-se segundo os dados apresentados pela Direção 

como sendo o retomar de alguma normalidade na vida do VSC, dado que nos 

anos anteriores existiu o efeito da Pandemia Covid 19. 

Os números grandes perspetivam que a quase totalidade dos meios libertos 

gerados pelo VSC servirão apenas para o pagamento dos compromissos 

assumidos pelo PER -1.023.225 Eur (a época 2022-2023 é a mais exigente a nível 

de esforço de liquidação da dívida passada, com a exceção do pagamento do valor 

residual que será feito na época 2030-2031), o que se traduz num espartilho 

muito grande sobre a gestão do Vitória. 

Num total de proveitos estimados de 4,606 milhões de euros, quase dois terços 

desses são gerados por duas referências: Associados e bilhética com 2.207.070 

eur e Rendas com 861.879 eur. No fundo, tratam-se das duas maiores riquezas 

do Vitória: o seu património e o ativo mais importante – os sócios! 
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O Conselho Fiscal aconselha à Direção, no que respeita a estas duas importantes 

fontes de receita, que encontre imaginação e engenho de as potenciar ainda 

mais. Os sinais são muito positivos e vão no bom caminho. 

Em relação às receitas relativas à publicidade, pensamos que ainda existe um 

longo caminho a percorrer no sentido de potenciar cada vez mais essas receitas. 

Para isso é fundamental que o Clube volte a ter a ligação especial ao tecido 

empresarial da região, ligação essa que nos últimos tempos se tem perdido. A 

decisão de colocar o departamento comercial e de marketing do Vitória a ajudar 

as secções na potenciação desta importante fonte de receita é fundamental, 

tendo em vista a elevação dos montantes recebidos. Neste aspeto o Vitória 

demonstra uma enorme ineficiência que agora pretende ser colmatada. 

Também se toma nota de alguma responsabilização das secções das 

modalidades, tendo em vista uma melhor gestão de recursos. O VSC, dado o 

enorme peso da dívida passada, vive com os seus recursos escassos, pelo que esta 

responsabilização torna a gestão mais eficiente e, por isso, o Conselho Fiscal 

concorda com a política definida da atribuição de limites orçamentais do bolo 

geral para cada uma das modalidades: Voleibol, Basket, Andebol e Polo Aquático. 

É também de saudar todas as modalidades, incluindo os Afonsinhos, que, fruto 

da sua gestão operacional, permitem gerar fluxos de tesouraria positivos, 

possibilitando um saldo que passa para o bolo em geral. Esses exemplos devem 

ser valorizados e potenciados. 

A nível da estrutura de custos, o Conselho Fiscal alerta que é preciso ter um maior 

controlo e um maior rigor na utilização dos recursos, pelo que apela à Direção 

que implemente medidas de controlo orçamental e de controlo da execução 
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tendo em vista que não ocorra, como se verificou no passado, um descontrolo 

sobre a execução versus orçamentação. 

O VSC, como se tem vindo a referir, ainda vive muito limitado pelo cumprimento 

do PER pelo que todos os recursos são escassos. 

Do total de Gastos Operacionais do Clube (3.457.223 eur), 62,5% são Gastos 

Gerais da Estrutura -cerca de 2.160.923 eur, 34,5% são gastos directos com a 

modalidades e os restantes 3% gastos com os Afonsinhos. 

As principais modalidades do Clube são deficitárias e por isso precisam da ajuda 

do Clube. Numa manifestação clara do cumprimento dos estatutos, não podemos 

reduzir apenas o Clube ao futebol, mas sim à prática do desporto em geral. Tal 

tem de ser reconhecido e assumir a importância que é inegável para a sociedade. 

Os poderes públicos têm que olhar para o parceiro Vitória Sport Club, não só o 

maior embaixador do concelho, mas também uma externalidade positiva para a 

sociedade em geral que valoriza através do fomento da prática desportiva, 

geradora ela própria do bem-estar. 

 

Vetor 2 – Contrato da MAF 

 

Foi uma promessa eleitoral da anterior direção, através de um contrato de cessão 

de ações pelo preço de 6,5 milhões de euros, em que o Vitória Sport Club adquiriu 

à Mário Ferreira SGPS a participação que esta detinha na Vitória Sport Clube 

Futebol SAD. 
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Sem colocar em causa o preço acordado, estranha este Conselho Fiscal nunca se 

ter feito uma avaliação económico-financeira da dita posição, pelo que se 

entende que o preço foi feito com alguma arbitrariedade. 

Além do mais, aquando da contratualização desta compra, onerando o Vitória 

Sport Club com uma obrigação de liquidar 6,5 milhões de euros, a anterior 

direção não acautelou devidamente a programação financeira desses fluxos de 

tesouraria, pelo que na gíria se poderia dizer que se pretendia “pagar com o pêlo 

do cão “, isto é, utilizando os fluxos financeiros de SAD para o Clube. Tal provocou 

um ónus futuro sobre o Clube e um défice sobre a SAD, já ela própria muito 

deficitária. 

Apela por isso este Conselho Fiscal para que esta nova Direção, acautelando 

devidamente os interesses do Clube, encontre soluções estratégico-financeiras 

capazes de gerar valor para fazer face a este compromisso que, neste momento, 

ainda ronda os 3,9 milhões de euros.  

 

Vetor 3 – Perspetivas Futuras 

Entrando o Vitória Sport Club no seu segundo século de existência, os seus 

pergaminhos exigem que a Direção tome medidas concretas, tendo em vista 

potenciar cada vez mais o Clube como sendo a representação, não apenas de uma 

cidade, mas sim de uma Região; mudando assim o paradigma. O Vitória é capaz 

de agregar à sua volta e conciliar em si mesmo, gentes e futuros sócios de outras 

proveniências que não sejam do concelho de Guimarães. Criar, por isso, as bases 

para um crescimento sustentável do ponto de vista societário, é fundamental e 

deve ser um desígnio comum. Parece-nos que é de louvar a tentativa da Direção 
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de alterar a forma e os valores das quotas mensais, bem como a alteração na 

venda dos Tickets Season, iniciando dessa forma, e bem, a tentativa de agregar 

mais gente. Temos que crescer! A nossa paixão tem que conquistar mais gente! 

Com mais massa crítica, seremos mais fortes, capazes de vender mais e melhor a 

nossa imagem, gerando mais recursos. 

É por isso importante que a Direção não apenas tenha presente o tempo do seu 

mandato, mas sim o tempo futuro, capaz de olhar para o longo prazo, gerando 

valor e não apenas resultados imediatistas.  

Por isso, a aposta na formação, quer nas modalidades, quer no potenciar dos 

Afonsinhos são fundamentais, juntando a isso o crescimento da maior riqueza do 

Clube que são os seus sócios, pilares basilares do futuro do nosso Vitória. 

Em conclusão: 

Os membros do Conselho Fiscal declaram, na qualidade e no âmbito das funções 

que lhe competem que, tanto é o seu conhecimento e tendo por base as 

informações a que tiveram acesso enquanto membros deste conselho e no 

exercício das suas funções, na data de 7 de junho, emitir, por unanimidade, um 

parecer favorável, de aprovação do orçamento para o período de julho de 2022 

até 30 de junho de 2023.  

Aproveita o Conselho Fiscal para desejar à Direção que, num ano especial do 

nosso centenário, apesar de todas as dificuldades encontradas, tenha a lucidez e 

capacidade para levar a bom porto este nosso Clube, desejando por isso a melhor 

das sortes na prossecução de todos os objetivos! 

Viva o Vitória! Por mais 100 anos. 
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Guimarães, 7 de junho de 2022 

 

 

RICARDO MARTINS LOBO  

Presidente do Conselho Fiscal 

 

RUI RODRIGUES 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal 

 

FERNANDO PINTO 

Secretário do Conselho Fiscal 

 

JOÃO FREITAS 

Vogal do Conselho Fiscal 

 

PAULA MACHADO 

Vogal do Conselho Fiscal 

 

 

 


