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PARECER CONSELHO FISCAL 
Relativo ao Relatório de Contas  

Época 2021/2022 

 

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 Relatório e Contas referente ao 

exercício de 2021/2022. 

Verificamos que os relatórios e as demonstrações financeiras foram elaboradas 

em conformidade com os normativos contabilísticos em vigor e que os mesmos, 

quer individualmente, quer em termos consolidados, dão uma verdadeira 

imagem do balanço e da exploração (resultados) do Grupo Vitória Sport Club.  

Decidimos dividir a nossa análise em quatros partes, nomeadamente:  

- Análise às contas (de acordo com três importantes vetores: Clube, SAD e 

contas consolidadas);  

 - Conselhos; 

 - Nota final; 

-  Conclusão. 
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1 ) Análise ao Relatório e Contas 

1.1) Contas individuais Vitória Sport Club  

No que concerne as contas individuais do Vitória Sport Club, interessa analisar 

principalmente dois prismas. A comparação entre o orçamentado em junho de 

2021 versus o executado no exercício 2021/2022, e a importância em analisar a 

evolução dos passivos associados ao cumprimento do PER. 

Comparação Orçamentado Vs. Execução  

É necessário começar a dar a devida importância ao orçamento apresentado em 

junho. Esta importância será dada, apenas e só, no momento em que fecharmos 

as contas em setembro do ano seguinte e fizermos as devidas comparações. 

É isso que pretendemos realizar com esta análise. 

É preocupante que o RLE estimado em junho de 2021 para esta época que agora 

findou tivesse um valor positivo de 316.000€, quando, na realidade, o executado 

gerou um valor negativo de 311.962€. Isto é um desvio de -200%. 

Pensamos que isso obriga as direções em particular a ter uma atenção e um 

cuidado diferente no momento de realizar um orçamento. Sabemos sempre que 

um orçamento é uma previsão e um olhar para a frente, estimado com base na 

informação do momento zero, mas tal não pode implicar um desvio tão grande. 

As principais rubricas que tiveram desvios significativos foram as amortizações 

(39,42%) e os juros (21,03%). Em termos globais, os rendimentos executados 

ficaram 5,2% abaixo do orçamentado e os gastos ficaram acima 2,45%. 
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21/22 Orçamento Desvio

Patrocinios  135 703,87 €  122 000,00 € 11,23%

Quotas  1 710 392,83 €  2 105 107,00 € -18,75%

Pack Socio  296 550,01 €  467 500,00 € -36,57%

Quota Modalidade  132 391,00 €  154 405,00 € -14,26%

Quotização  2 139 333,84 €  2 727 012,00 € -21,55%

Cedencia Pessoal  695 496,22 €  723 000,00 € -3,80%

Arrendamento SAD  360 000,00 €  360 000,00 € 0,00%

Protocolo  SAD  1 055 496,22 €  1 083 000,00 € -2,54%

Arrendamentos  400 158,96 €  503 159,00 € -20,47%

Formação Mensalidades  258 907,47 €  288 419,00 € -10,23%

Subsidios e Donativos  391 475,19 €  52 000,00 € 652,84%

Outros Proveitos  188 421,79 €  44 344,65 € 324,90%

Total de proveitos  4 569 497 €  4 819 935 € -5,20%

21/22 Orçamento

Outros custos operacionais  74 189 € 
Protocolo  1 187 274 €  1 466 386 € -19,03%
For. e serviços externos  1 313 675 €  1 108 798 € 18,48%

Gastos com o pessoal  1 234 881 €  1 143 743 € 7,97%

 Total  3 810 019 €  3 718 927 € 2,45%

21/22 Orçamento

Resultados Operacionais 759 478,04 € 1 101 007,71 € -31,02%
Amortizações e depreciações -920 153,41 € -660 000,00 € 39,42%

Juros -151 286,79 € -125 000,00 € 21,03%

Resultados antes de Impostos -311 962,16 €  316 007,71 € -198,72%

Impostos

Resultado Líquido -311 962,16 €  316 007,71 € -198,72%
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É necessário por isso dar a volta também a nível económico no clube, pois o 

mesmo não pode ter RLE negativos, uma vez que há ainda o PER para liquidar e, 

a somar a isso, o encargo com a compra das ações da Mário Ferreira SGPS. 

Nos últimos dez exercícios, os resultados acumulados do Vitória SC, retirando as 

empresas associadas, resultam num total de prejuízos de 4,11 milhões de euros. 

Isto deve-nos levar a pensar que a parte económica é fundamental na vida do 

clube. Sem ela, a longo prazo, o futuro pode ser posto em causa. É fundamental 

o clube, a SAD e todas as participadas estarem economicamente fortes, pois só 

assim poderemos olhar para o futuro com mais confiança e alcançar os resultados 

desportivos que todos ansiamos.  

Em relação à analise à exploração do VSC, é de salientar que houve um aumento 

significativo nas vendas e prestações de serviços (+29%). Em movimento 

contrário, tivemos os FSE com um aumento de quase 31% e os custos com o 

pessoal com um aumento de 7%, em comparação com o exercício anterior. 

Comparando a época 22/21 com a época 21/20, ambas tiveram resultados 

negativos; contudo, passamos de RLE negativos de 562 mil euros para 315 mil 

euros (retirando os efeitos das participadas). 

 

Evolução Patrimonial Vitória SC 

Em termos de evolução patrimonial, a mesma tem vindo a ser negativa devido 

aos resultados negativos do próprio clube e das participadas (onde se inclui 

naturalmente a Vitória SC Futebol SAD). 

Em termos de evolução do Passivo, o mesmo manteve a tendência de descida 

(redução de apenas 3% face à época anterior) que tem vindo a ser concretizada, 
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no cumprimento do PER; apesar de, no ano passado (2020/2021), a mesma ter 

sido invertida motivada pela dívida que o clube tem com a SAD para fazer face ao 

pagamento das ações à MAF.  

A 30 de junho, a posição do clube junto da SAD já era devedora de 1.745.845,23€.  

 

1.2 )  Contas individuais Vitória Sport Club Futebol SAD 

 

Em relação às contas da SAD e passados dez exercícios fiscais desde a sua criação, 

podemos afirmar que os últimos dois anos são críticos, pelos resultados negativos 

que a mesma atingiu. Nos primeiros oito anos de atividade, a SAD apresentou um 

acumulado de resultados positivos quase insignificante (cerca de 55.000 € 

acumulados), enquanto que, nos últimos dois exercícios (20/21 e 21/22), a 

mesma teve, em dois anos, um acumulado de quase 22 milhões de euros de 

resultado negativo.  

É tempo e urge inverter o rumo, pois está em risco, conforme pareceres do ROC 

dos últimos dois anos, a própria sobrevivência do Vitória SC SAD.  

A Vitória SC Futebol SAD apresenta capitais próprios negativos de 17,57 milhões 

de euros, resultantes de dois últimos exercícios contabilísticos extremamente 

negativos e penalizadores. 

   30-06-2022  30-06-2021  30-06-2020 
 Ativo    34 542 942,70 €   57 846 651,84 €   27 855 542,33 € 
 Capital Próprio    -17 573 802,13 €   -3 844 108,32 €   4 402 387,83 € 

 Passivo    52 116 744,83 €   61 690 760,16 €   23 453 154,50 € 
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Apesar da descida do Passivo ter sido significativa – cerca de 9,57 milhões de 

euros (15,51%), a descida do Ativo foi muito superior – cerca de 23,3 milhões de 

euros (40,35%). 

É de realçar e de extrema preocupação, o desequilíbrio existente entre Ativo 

Corrente e Passivo Corrente, pois as responsabilidades de curto prazo 

ultrapassam em 27,2 milhões de euros os créditos que a sociedade tem a receber 

no prazo de um ano. 

Em dois anos, os capitais próprios da sociedade passaram de valores positivos de 

4,4 milhões de euros para, em junho de 2022, serem superiores a 17,5 milhões 

de euros negativos. 

A nível de resultados, conforme já foi referido anteriormente, atingimos o pior 

ano de sempre na vida da SAD, conforme se pode analisar pelo seguinte quadro: 

 

Acumulamos, nestes dois anos, quase 22 milhões de euros de prejuízos. 

Esta situação gera naturalmente, a nível de tesouraria, um enorme esforço que 

provoca simultaneamente um aumento muito grande nos custos de 

financiamentos e uma enorme pressão e poder por parte dos credores.  

Pode-se verificar que, a 30 de junho de 2022, os meios financeiros disponíveis 

eram reduzidos de forma significativa, face a 30 de junho de 2021. Isto obriga a 

sociedade a encontrar formas de financiamento cada vez mais caras (ver a 

situação mundial de aumento das taxas de juro diretoras por parte da maior parte 

dos grandes bancos centrais) e à necessidade premente de realizar venda de 

30-06-2022 30-06-2021 30-06-2020 30-06-2019 30-06-2018 30-06-2017 30-06-2016 30-06-2015 30-06-2014 30-06-2013

RLE -13 729 694 -8 246 496 274 480 1 207 980 809 585 2 787 463 363 894 1 253 617 -2 613 518 -4 028 960

RLE acumulado -21 921 649 -8 191 955 54 541 -219 939 -1 427 920 -2 237 505 -5 024 968 -5 388 861 -6 642 478

PERÍODOS
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ativos que permitam a realização de mais valias e consequente redução da massa 

salarial.  

 

Conforme se pode verificar no quadro abaixo, o valor de encargos com juros 

passa de menos de 150.000 euros, em dois anos, para mais de 1,6 milhões euros. 

Esta situação é deveras preocupante e exige tomadas de posição imediatas para 

inverter este ciclo negativo, que cada vez mais irá gerar encargos financeiros. 

A SAD passou de resultados positivos operacionais de junho de 2020 – 6,4 

milhões euros, para resultados negativos de 4,28 milhões euros em junho de 

2022. 

   30-06-2022  30-06-2021  30-06-2020 
Resultados Operacionais   -4 248 888,16 €   -685 216,26 €   6 435 905,44 € 
Amortizações e depreciações   -7 769 947,04 €   -6 815 352,52 €   -5 960 690,24 € 

Juros   -1 636 091,78 €   -684 768,11 €   -148 684,31 € 

Resultados antes de Impostos   -13 654 926,98 €   -8 185 336,89 €   326 530,89 € 

Impostos   -74 766,83 €   -61 159,26 €   -52 050,79 € 

Resultado Líquido  -13 729 694 €  -8 246 496 €  274 480 € 

 

 

 

 

 

Meios financeiros 31-06-2022 30-06-2021 

Depósitos bancários                                67.345,81 €                      3.952.284,18 €  

Depósitos a prazo                                                -   €                                            -   €  

Caixa                                10.296,27 €                               8.844,19 €  

Total                                77.642,08 €                      3.961.128,37 €  

 



  

 8 

A nível de estrutura de proveitos podemos fazer os seguintes reparos: 

 

A SAD continua com uma enorme dependência (62%), na linha de qualquer outro 

clube de futebol, dos proveitos associados aos direitos televisivos (que já foram 

alvo de adiantamento na sua quase totalidade). É por isso de esperar, com 

alguma esperança, que a possibilidade de centralização de direitos televisivos 

venha a ter no futuro vantagens económicas e financeiras para a Vitória SC 

Futebol SAD. 

É também importante notar que, nos últimos dois anos, parte da redução dos 

proveitos foi associado à não atribuição do prémio por parte da UEFA e também 

aos efeitos sentidos no passado, resultantes da pandemia COVID 19. Esse efeito 

já foi parcialmente esbatido este ano, pelo que já é visível um incremento na área 

comercial e nos dias de jogo. É por isso fundamental que estas duas áreas 

Época  21/22  20/21  19/20 
  

         
Direitos Televisivos  6 922 619,12 €  7 000 000,04 €  7 000 000,04 € 

  
         

 Merchandising  754 768,17 €  620 012,83 €  741 334,31 € 
 Patrocínios  1 448 595,71 €  863 524,03 €  1 505 086,76 € 

Comercial  2 203 363,88 €  1 483 536,86 €  2 246 421,07 € 
  

         

 Sócios e Camarotes  1 190 770,71 €  786 351,36 €  1 169 402,38 € 
 Bilhética  171 831,47 €     749 094,66 € 
 Prémios  743 048,00 €  218 633,09 €  5 426 490,04 € 

Dia de Jogo  2 105 650,18 €  1 004 984,45 €  7 344 987,08 € 
  

         

 Mec. Solidariedade  33 722,76 €  812 451,87 €  302 638,04 € 

Outros  19 658,20 €  33 438,25 €  120 004,57 € 

Outros  53 380,96 €  845 890,12 €  422 642,61 € 
  

         

 Total vendas e prestação serviços  11 285 014,14 €  10 334 411,47 €  17 014 050,80 € 
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importantes para a criação de valor acrescentado sejam alvo de atenção especial 

por parte da Direção. 

A nível de Gastos: 

 

A descida de nível de gastos, comparativamente ao anterior exercício, tem muita 

pouca significância. Apesar disso, os FSE tiveram uma subida de quase 800.000 

euros, sendo que os gastos com o pessoal, apesar de terem tido uma redução de 

quase 1 milhão de euros, está abaixo do pretendido e esperado no plano 

estratégico apresentado pela anterior Administração.  

Sendo duas áreas tão fulcrais, é sobre elas que a Administração deve incidir a sua 

maior preocupação. 

Esta situação gera naturalmente a este Conselho Fiscal, bem como a todos os 

sócios do VSC, enorme preocupação. É urgente inverter o rumo. É premente 

mudar o paradigma. 

A mensagem e os atos da nova administração vão no bom sentido e são de 

esperança; por tal, é necessário não esmorecer, nem deixarmos nunca de ter o 

nosso foco e superior atenção na recuperação económica e financeira da SAD.  

 

 

 Época  21/22  20/21  19/20 
CMVMC (merchandising)  -542 627,02 €  -497 677,48 €  -319 887,74 € 

Fornecimentos e serviços externos  -5 822 670,44 €  -5 045 146,54 €  -6 919 037,56 € 

Gastos com o pessoal  -19 627 255,28 €  -20 655 205,26 €  -16 100 076,71 € 

Gastos Totais  -25 992 552,74 €  -26 198 029,28 €  -23 339 002,01 € 
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1.2) Contas consolidadas Grupo Vitória Sport Club – (Clube + 

SAD) 

Em relação ao Grupo Vitória, em função da consolidação das contas, existem dois 

aspetos a considerar: um, a evolução patrimonial do grupo e dois, a situação da 

incorporação dos resultados futuros da SAD no Vitória SC.  

Este ano não tivemos que fazer qualquer amortização, pois as ações que detemos 

na SAD já se encontram totalmente amortizadas no ativo do clube, isto é, a 

participação da SAD no clube vale zero. No entanto, se este ano tivéssemos 

concluído a compra do valor em falta - 350.000 € - correspondente a termos 

comprado 1.650.000 (acordados), que se traduziria numa tranche de mais 14,43% 

da referida sociedade, teríamos que imputar esses 1.650.000 € a outros gastos, 

passando o prejuízo do clube de 311.962 para 1.961.962€. 

A nível de evolução do Passivo consolidado, o mesmo representa um enorme 

ónus sobre o Grupo Vitória e deve merecer um cuidado muito particular por parte 

da direção. 

 

 

É por isso premente tudo aquilo que temos vindo a dizer e por isso também esta 

nossa análise mais pormenorizada sobre a SAD, dado o impacto que a mesma 

tem sobre o ponto de vista patrimonial do Vitória Sport Club, clube centenário e 

o grande embaixador da cidade de Guimarães. 

 

30-06-2022 30-06-2021 30-06-2020

Total do Passivo Consolidado 57 912 112 67 505 082 29 153 517



  

 11 

 

2) Conselhos: 

Este Conselho Fiscal apresenta à direção os seguintes conselhos: 

- a direção deve manter uma gestão rigorosa do orçamento do clube vs. o 

executado, tendo em vista a manutenção do clube dentro de uma gestão 

rigorosa, uma vez que ainda se encontra sob a alçada de um PER. 

- manter a rota de redução do défice estrutural que a SAD apresentou nos últimos 

anos, pois é a única forma de, no futuro, gerar resultados desportivos 

consistentes, sem que tal seja posto em causa pela necessidade urgente de 

vender ativos. 

- a direção deve implementar um programa de recuperação de sócios com quotas 

em atraso e lançar um ambicioso programa de angariação de novos sócios que 

possam, no futuro, representar uma mais valia do ponto de vista da bilhética e 

do merchandising. 

- pensamos que a marca VITÓRIA SC pode e deve ser potenciada tendo em vista 

a melhoria dos resultados operacionais quer do clube, quer da SAD. 

-a direção deve ter em conta, na gestão do custo da dívida e das respetivas 

maturidades, a possibilidade de aumento (que já vem de trás) das taxas de juro, 

que irão naturalmente ter um impacto significativo sobre o serviço da dívida. 

- a direção deve ponderar sobre a validade ou não face à realidade atual do 

protocolo existente entre o VSC e o Vitória SC SAD. 

- a direção deve ter imaginação e criatividade financeira para fazer face aos 

compromissos que ainda subsistem para a compra da restante participação da 
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Mário Ferreira SGPS, que à data de hoje, ainda se traduz na percentagem de 31,01 

% num total de 3,55 milhões de euros. 

3) NOTA FINAL: 

O Conselho Fiscal aproveita também para agradecer a toda a equipa da Direção 

Financeira e da Contabilidade do Vitória, bem como a toda a Direção, pela 

colaboração e prestação de toda as informações e esclarecimentos necessários 

para a elaboração deste parecer. 

 4) Em conclusão: 

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

que lhe competem, que de acordo com 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 30 de setembro, emitir, por unanimidade, 

um parecer favorável de aprovação do Relatório e Contas relativo ao período de 

01 de julho de 2021 até 30 de junho de 2022.  

Viva o Vitória! Por mais 100 anos 

 

Guimarães, 30 de setembro 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 


