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1.1 ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL 

BELMIRO FILIPE PINTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

DINIS ALEXANDRE F.P. MONTEIRO
VICE-PRESIDENTE

ANTÓNIO MIGUEL NOVAIS
SECRETÁRIO

ANA LUISA PEREIRA MACHADO
SECRETÁRIA

DIREÇÃO

ANTÓNIO MIGUEL CORREIA CARDOSO
PRESIDENTE

ARMANDO JORGE FERNANDES GUIMARÃES
VICE-PRESIDENTE

JOÃO PEDRO F. MEIRELES DA COSTA RODRIGUES
VICE-PRESIDENTE

NUNO ANTÓNIO MIRA SOARES LEITE
VICE-PRESIDENTE

DIOGO MANUEL LEITE RIBEIRO
VICE-PRESIDENTE
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CONSELHO FISCAL

RICARDO JOSÉ MARTINS LOBO
PRESIDENTE

RUI RODRIGUES
VICE-PRESIDENTE

PAULA MACHADO

JOÃO FREITAS

FERNANDO ALVES PINTO

CONSELHO DE JURISDIÇÃO

JOÃO HENRIQUE FARIA
PRESIDENTE

ANA MARGARIDA TEIXEIRA
VICE-PRESIDENTE

HUGO FRANCISCO TEIXEIRA

ANA RITA MONTEIRO

MARIA FRANCISCO PRINCIPE

CONSELHO VITORIANO

JOSÉ MIGUEL M. SALAZAR   
PRESIDENTE

AMÉRICO MANUEL F. G. CORREIA
   
ANTÓNIO FERNANDO
MACEDO RIBEIRO

CÉSAR MANUEL MACHADO     

CRISTINA MARIA CEPA CARVALHO  
 
FRANCISCO JOSÉ GUISE

JOSÉ CARLOS ALPOIM MENESES   

JOSÉ GASPAR JORDÃO   
          
PEDRO JOSÉ F. G. FREITAS       
    
PEDRO MANUEL PINTO RIBEIRO   
      
VASCO ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES
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1.2. MENSAGEM
DO PRESIDENTE

O Vitória Sport Clube celebra o seu Centenário 
em 2022 e um ano com essa importância impõe 
medidas que potenciem a vinda de mais 100. 
Um Vitória que seja equilibrado, em todas as 
vertentes, e cujo equilíbrio será peça-chave no 
sucesso que todos ambicionamos.

Os passos dados nos primeiros meses desde a 
mudança de Direção, em março, mostram, desde 
logo, uma mudança de paradigma no que toca ao 
rumo das contas do Clube. O resultado líquido do 
exercício 2021/22, que contou com uma redução 
de, aproximadamente, 3,5 milhões de euros em 
relação a período homologo de 2020/21, são 
já reflexo das medidas implementadas, e cujo 
rumo nas temporadas seguintes irá resultar em 
valores positivos.

Olhando para o futuro, e confiando na 
capacidade do Clube em galvanizar-se, e ser 
galvanizado, por uma envolvência que potencie 
o património humano e económico, vemos com 
otimismo aquele que é o futuro do
Vitória Sport Clube.

O investimento em infraestruturas e em quadros 
humanos que estimulem a matéria-prima que o 
Vitória Sport Clube possui aproximar-nos-á de 
resultados desportivos e de uma estabilidade 
financeira que todos ambicionamos.

A relação entre Clube e SAD cresceu, com o 
Vitória Sport Clube a deter 65,8% da Sociedade 
Anónima Desportiva, e os sinais de melhoria 
promovidas pelas medidas implementadas entre 
março e junho, e que serão ainda mais visíveis no 
exercício de 2022-23, deve alentar o que aí vem.

Até lá, o objetivo é continuar a zelar pelos 
interesses supremos do Vitória Sport Clube, 
dos seus associados, dos seus funcionários, 
dos seus atletas, das suas modalidades, e dar 
passos seguros rumo à consolidação financeira 
do clube.

O Presidente da Direção,
António Miguel Cardoso
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Em ano de celebração do Centenário do Vitória 
SC, projetaram-se várias iniciativas com o 
objetivo de honrar e enaltecer a sua história, 
envolvendo no imediato toda a comunidade 
Vimaranense, mas também perspetivando o 
futuro. 

Para tal, foi constituída uma Comissão do 
Centenário do Vitória SC.

São várias as iniciativas do Centenário que têm 
percorrido diferentes espaços das freguesias do 
concelho de Guimarães, tais como:

O debate do cartão do adepto no estádio DAH, 
cujo tema de elevado interesse nacional, foi 
publicamente discutido pela primeira vez por 
um clube desportivo. De salientar também, o 
debate nas instalações da JUNI, subordinado 
ao tema da revisão estatutária do Vitória SC, 
que despertou especial interesse à comunidade 
Vitoriana. 

Para os mais novos, procedeu-se à apresentação 
e lançamento de concursos para todas as 
escolas do concelho. Outra iniciativa que 
juntou 5 dezenas de crianças e familiares, foi o 
workshop “100 anos, 100 azulejos”, promovida 
juntamente com a ADCL – Associação para 
o Desenvolvimento das Comunidades Locais. 
O trabalho final foi aplicado e inaugurado no 
estádio D. Afonso Henriques (DAH).
A Sociedade Martins Sarmento, acolheu o 
lançamento do livro de caricaturas “100 anos, 
100 cartoons”, de Miguel Salazar, e o Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães, foi 
o local de apresentação pública da serigrafia de 

edição limitada do autor que dá o nome a este 
espaço. 

O centro de atividades da Irmandade de São 
Torcato, foi o local escolhido para a 1ª exposição 
itinerante de caricaturas dos 100 anos do Vitória 
SC, com o apoio logístico da Junta de Freguesia 
de São Torcato. De seguida, a exposição rumou 
para o o Guimarães Shopping

No que respeita a momentos de partilha 
da história do Vitória SC, promoveram-se 
várias tertúlias, nomeadamente com as 
lendas vitorianas António Peres, Manuel 
Pinto, Francisco Rodrigues e Tito no Convívio 
Associação Cultural e Recreativa. Já o 
Patronato da Oliveira foi palco da tertúlia 
com antigos os jogadores Abreu, Romeu, 
Alfredo e Jeremias, que passados 40 anos 
regressou a Guimarães, desde a sua terra 
natal no Brasil. A década de 80 foi lembrada 
na sala do tempo da Junta de Freguesia de 
Creixomil, na voz de Adão, Carvalho, Costeado, 
Laureta, Miguel e Nascimento. Momento de 
fortes emoções, foi a conquista da 1ª taça de 
Portugal. Muitas histórias foram contadas 
por alguns desses heróis - Rui Vitória, Luís 
Esteves, Douglas e Leonel Olímpio, esgotaram 
a lotação da ASMAV – Associação de Socorros 
Mútuos Artística Vimaranense. Já a primeira 
modalidade amadora a contar histórias, 
foi o polo aquático. André Rocha, Dumitru 
Sobetchi, Nuno Fernandes, Pedro Coelho Lima, 
Pedro Magalhães, Pedro Pastor e Rui Ramos, 
estiveram nas Piscinas Municipais de Guimarães 
acompanhados das taças que conquistaram nos 
últimos anos.

1.3. CENTENÁRIO
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Em colaboração com a Universidade do 
Minho, um dos eventos mais criativos e com 
maior assistência foi o Euro RoboCup Junior, 
em que pela primeira vez, uma equipa do 
Futebol Feminino do VSC defrontou robots. 
As talentosas jogadoras do Vitória SC, jamais 
esquecerão esta experiência ímpar com os 
robots da equipa TechUnited, da Universidade 
Técnica de Eindhoven (Países Baixos).

Em julho de 2022, no domínio da atividade 
física, cerca de 500 ciclistas inscreveram-se no 
passeio do Dia 1 de Portugal, que percorreu as 
ruas da cidade de Guimarães de “Rei ao Peito”, 
em parceria com a Associação de Ciclismo do 
Minho. 

Em agosto, milhares de pessoas vibraram com 
o carro do Centenário na marcha Gualteriana. 
Atletas de todas as modalidades desfilaram 
numa das obras mais aplaudidas da Casa 
da Marcha, que não deixou nenhum detalhe 
esquecido.

Em setembro, realizou-se a Meia Maratona da 
Cidade Berço, a Mini-Maratona do Centenários 
do VSC e a 14ª caminhada da Associação de 
Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG), onde 
se juntou cerca de 5000 participantes, numa 
organização conjunta da Câmara Municipal 
de Guimarães, Vitória SC e APCG. Em dia de 
aniversário, lançou-se juntamente com os 
CTT, um selo e um postal comemorativos do 
Centenário do Vitória SC. Destaque neste dia, 
para o encontro da família Vitoriana no Multiusos 
de Guimarães para assistir à Gala do Centenário 
do Vitória SC, onde artistas vimaranenses e 
também de renome internacional, abrilhantaram 
um evento inesquecível, onde um dos momentos 
altos do evento foi a homenagem ao Neno, cujo 
sorriso está perpetuado num mural do estádio 
DAH .

Muitas outras iniciativas estão programadas 
para comemoração do Centenário, ao longo 
dos próximos meses, nomeadamente, torneios 
desportivos de todas as modalidades, debates, 
tertúlias, lançamento de livros, entre outras 
celebrações, nas quais contamos com o apoio, a 
colaboração e a presença da família Vitoriana e 
comunidade Vimaranense                                                                      

Atenciosamente,
A Coordenação da Comissão do Centenário do 
Vitória SC
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1.4. FUTEBOL
FORMAÇÃO
A época 2021/22 do Projeto Afonsinhos foi 
retomado com normalidade, em relação à época 
2020/21. Verificou-se um acréscimo no número 
total de inscrições na Escola de Futebol em 
relação à época anterior.

Perante este cenário, cuja tendência foi 
projetada na preparação da época 21/22, o 
Projeto Afonsinhos voltou ao seu funcionamento 
normal, quer em número de atletas inscritos, 
quer em número de dinâmicas de treino, jogos
e competições.

Durante a época desportiva 2021/22, o Projeto 
Afonsinhos, devido ao aumento do número de 
atletas, deu um passo em frente na intenção 
de expandir a Escola de Futebol, primeiro para 
outras zonas da cidade e depois para
concelhos vizinhos.

Através da parceria já existente com a 
EF Santiago Mascotelos e Afonsinhos da 
Didáxis, A Escola de Futebol do Vitória 
Sport Clube conseguiu chegar a mais 120 
crianças. Depois do sucesso destas parcerias, 
começou-se a trabalhar na expansão do 
ADN Vitória, aumentando assim o número 
de atletas pertencentes ao Afonsinhos, bem 
como a qualidade dos atletas, modelando e, 
posteriormente, assinando protocolos com o 
GRC de Aldão e o GD Silvares que entrarão em 
vigor na época desportiva 2022/23.

Na época desportiva 2021/22 na Academia 
atingimos o número de cerca 120 atletas, 
juntando-se a estes os 120 das parcerias, 
perfazendo cerca de 240 atletas.

A época 22/23 será uma época de grandes 
desafios para o Projeto Afonsinhos que estará 
focado em concretizar os seguintes objetivos 
principais:

1) Fazer evoluir o conceito e a estrutura da 
Escola de Futebol, através de uma metodologia 
nova direcionada para o atleta e sua evolução 
enquanto ser humano e jogador, criando espaços 
de treino propício ao seu desenvolvimento motor, 
físico e psíquico.

2) Fazer um projeto de todos e para todos, 
fortalecendo as novas parcerias já realizadas 
noutras zonas da cidade e/ou concelhos vizinhos 
incluindo-os em todas as atividades do clube e 
proporcionando a todos os atletas as mesmas 
condições.

3) Potenciar o crescimento do número de 
crianças que contactam com a marca Vitória 
SC, aumentando por sua vez o ADN Vitória, quer 
através da inscrição nas Escolas Afonsinhos, 
quer através da inscrição nos Eventos 
Afonsinhos que serão retomados com outras 
dinâmicas e valências com melhor qualidade.
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ANDEBOL

A secção vai para a sua 3ª Época depois de ter 
sido retomada recentemente e o seu grande 
objetivo é o Formar atletas, dignificar o Clube, a 
sua massa associativa e a Cidade de Guimarães 
e, sendo possível, alcançar a 1ª Divisão Nacional 
de uma forma séria e sustentada.

A Equipa de Séniores A alcançou a Subida e 
sagrou-se Campeão Nacional da 3ª Divisão
logo na sua Época de estreia (2020/2021).

Na Época passada 2021/2022 (2ª Época) já 
na 2ª Divisão ficou apurada para a Fase de 
Subida e Classificou-se no 3º Lugar Nacional 
(sendo que subiram à 1ª Divisão as 2 primeiras 
classificadas). 

Nesse mesmo ano (2021/2022) foi criada 
uma “Equipa B” que, embora fosse Escalão 
de Séniores, podemos dizer que teve tudo a 
ver com FORMAÇÃO pois incorporou no seu 
Plantel cerca de 90% de Atletas com Idade 
Júnior e Juvenil e na sua totalidade jogadores 
Vimaranenses.

Para esta Época que agora começa (2022/2023), 
a Equipa Sénior A vai participar novamente na 
2ª Divisão Nacional com objetivos ainda mais 
fortes e estruturados e decidimos a nível de 
Formação participar com a mesma filosofia, 
mas no Escalão Sub 20 e não Equipa B, o que 
basicamente mostra uma aposta ainda mais 
forte na Formação e nos Atletas Juvenis e 
Juniores locais aumentando em número os 
Atletas federados e, mais uma vez, formados 
localmente.

O número de atletas que a Secção de
Andebol incorpora neste momento é de cerca
de 50 atletas distribuídos pelas 2 Equipas
(A e Sub. 20).

1.5. MODALIDADES
DESPORTIVAS NÃO
PROFISSIONAIS
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ATLETISMO

A época desportiva do Atletismo do Vitória 
Sport Clube fica marcada pelo pleno regresso 
da modalidade às competições após um período 
condicionado, de quase dois anos, devido à 
pandemia mundial causada pelo COVID-19.

O Arranque da época não podia ter corrido 
da melhor forma, com vários atletas a terem 
prestações fantásticas nas provas em que 
participaram quer ao nível nacional como 
internacional, como foi a vitória de Vítor 
Rodrigues na Extremo Sul Ultra-Maratona 
no Brasil e o 8º lugar do Manuel Mendes nos 
jogos Paralímpicos de Tóquio. No panorama 
Nacional, destaque para o crescimento do 
número de atletas do Vitória em competição 
nas várias provas federadas, com destaque para 
a formação do Vitoria que começou a recolher 
os frutos destes últimos anos, tendo alcançado 
vários títulos nacionais, distritais e regionais, 
com chamadas a provas internacionais pela 
federação portuguesa de atletismo.

Os séniores, tiveram um crescimento igualmente 
assinalável, tendo colocado o emblema do 
Vitoria por várias vezes no Top 10 de provas 
altamente competitivas com a presença da elite 
da modalidade nacional. A recente Modalidade 
de Triatlo e Duatlo começou a dar frutos com o 
título nacional de Pedro Barreira.

A época desportiva 2021-22 foi sem dúvida 
marcante no crescimento da modalidade, na 
entrega e performance dos nossos atletas em 
todos os escalões, demonstrando assim todo o 
espírito e o compromisso assumido pela secção 
nos últimos anos ao serviço da modalidade
do clube.

Nos resultados mais relevantes da época 
desportiva 2021-22, destacam-se grandes 
momentos para a secção, nomeadamente: 

Vitória na Ultra Maratona do Brasil 280km 
(Vítor Rodrigues)

Oitavo Lugar nos jogos
Paralímpicos de Tóquio
(Manuel Mendes)

Título de Campeão Nacional da Maratona
na categoria de Adaptado T46
(Manuel Mendes)

Título Nacional de Triatlo Longo
(Pedro Barreira)

Campeão Nacional dos 100 e 200 metros 
Juvenil (Diogo Vaz)

Para além destes grandes feitos, destacam-se 
ainda alguns resultados muito interessantes 
da nossa formação, onde, nas poucas provas 
existentes, assumiram um papel de autênticos 
conquistadores, com mais de 22 títulos de 
campeões Nacionais, distritais e regionais, e 
55 pódios (mais do dobro da época anterior) 
com recordes a nível individual e por categoria. 
Apesar da Pandemia ter dificultado o processo 
e as condições de treino, a nossa Formação 
mostrou o grande momento de forma que 
atravessa, que, a cada dia que passa, assume-se 
no panorama nacional da modalidade.
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A Secção abraçou esta época como o início 
de uma nova era do Atletismo do clube, com 
uma aposta forte nos mais jovens, tendo em 
conta a sustentabilidade da modalidade no 
clube, que começa agora a dar os seus frutos 
para além de manter o espírito de formar, 
quer desportivamente como socialmente, os 
campeões de amanhã.

O atletismo é uma modalidade que tem vindo 
a crescer nos últimos anos, quer ao nível 
de praticantes, quer na projeção nacional e 
internacional alcançada. É necessário assim, 
preparar e formar os mais novos e adaptar os 
sistemas de treino ás categorias Seniores e 
Masters por forma a termos um quadro
desportivo e competitivo de relevo no panorama 
do desporto nacional.

Ao todo, a secção de Atletismo do Vitória Sport 
Clube tem cerca de 90 atletas, entre formação e 
Seniores e Masters, tendo conquistado na época 
agora finda 2021/22 cerca de 55 pódios.

O trabalho desenvolvido pela secção, é fruto de 
todo um trabalho planeado, sustentado, e acima 
de tudo de um compromisso dos nossos atletas 
e treinadores em prol do clube e sua imagem no 
panorama desportivo nacional da modalidade, 
tendo vindo a atrair, cada vez mais, novos 
valores, e a começar a despertar o interesse dos 
mais novos, fundamentais para a continuidade e 
crescimento sustentável da modalidade.

Em pouco mais de 7 anos, e com o esforço 
de todos, o emblema do Vitória SC, passou a 
estar presente nos grandes palcos mundiais, 
Jogos Para-olímpicos, Campeonato do Mundo 
da Maratona, Campeonato do mundo de 
Ultramaratona, Campeonatos Nacionais de 
Estrada, e de Pista, bem como a subir ao pódio 
em quase todas as provas (nos mais diversos 
escalões) bem como a colocar atletas no top 10 
da geral nas provas comerciais, que contam com 
os melhores atletas nacionais e internacionais.

Ao longo desta época, o atletismo do Vitória 
esteve presente em cerca de 27 provas nacionais 
e Internacionais, quer em estrada como em 
pista.

Por fim, gostaríamos de deixar uma palavra 
de agradecimento a todos os atletas do Vitória 
Atletismo, que, ao longo dos anos e com o maior 
orgulho do mundo, têm dignificado o nome do 
Clube em Portugal e além-fronteiras.

A todos eles o nosso bem-haja!

Viva o Vitória!!



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE

2021/2022

15

Quanto às equipas séniores no masculino 
queremos uma classificação bem melhor que o 
ano anterior e estar e disputar todos os pontos 
altos da época, Play-Offs, Taça de Portugal e 
Taça da Liga.

A equipa sénior feminina irá integrar 
o campeonato da CNB2 sofrerá uma 
reestruturação também, contando unicamente 
com jogadoras da formação do clube.

BASQUETEBOL

A secção de basquetebol na época passada teve 
14 equipas de formação inscritas nos escalões 
Sub8/ Sub10/Sub12/Sub14/Sub16 e Sub 18, com 
equipas Femininas e Masculinas que disputaram 
campeonatos regionais e nacionais.

Teve ainda 4 equipas seniores 2 Masculinas e 2 
Femininas, destas 2 integraram as ligas de topo 
do basquetebol português.

A equipa sénior masculina ficou em 10ª lugar no 
campeonato da Liga de Basquetebol e chegou às 
meias finais da Taça de Portugal.
A equipa sénior feminina ficou em 8ª lugar na 
Liga Feminina e chegou aos quartos de final da 
Taça de Portugal

Teve 243 atletas inscritos sendo 89 femininos e 
154 masculinos.

Para a época que se inicia, a formação irá sofrer 
uma reestruturação e pretendemos fazer 
acordos com escolas no sentido de termos ainda 
mais atletas inscritos, gostaríamos de atingir os 
300 e iremos trabalhar nesse sentido.
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BOXE

A secção de Boxe na época desportiva de 2021-
2022 participou em inúmeras competições 
dentro e fora de Portugal obtendo imensas 
vitórias nas variadíssimas competições em 
que participamos conquistando um titulo de 
campeão nacional e uma medalha de prata 
também no campeonato nacional. A nossa 
secção esta dividida entre a formação de 
jovens praticantes desde o escalão infantil, 
iniciados, juvenis e juniores, no escalão de 
seniores femininos e masculinos, e na equipa de 
competição que vai desde o escalão de juvenis, 
juniores e seniores femininos e masculinos. 
A secção de Boxe do Vitória iniciou a época 
desportiva num estágio da seleção com os 
atletas José Lima e Nuno Mendes, afim de 
participarem num encontro em Madrid contra a 
seleção de Espanha. 

No mês de outubro o atleta José Lima participou 
ao serviço da seleção num torneio internacional 
na Suécia vencendo nos quartos de final um 
atleta da Finlândia, sendo eliminado no acesso 
á final pelo atleta da seleção da Suécia. O 
atleta do Vitória tendo sido eliminado nas meias 
finais, conquistou a medalha de bronze neste 
prestigiado torneio de boxe olímpico. 
No mês de novembro o atleta Nuno Mendes 
e José Lima participaram no campeonato 
nacional de Boxe na cidade do Cacém tendo 
Nuno Mendes conquistado o titulo de campeão 
nacional de pesos superpesados e José Lima 
conquistou a medalha de prata numa final 
contestada pela nossa equipa técnica. 

Em fevereiro e abril a secção participou em dois 
torneios na cidade de Matosinhos com os atletas 
Eduardo Guimarães e Pedro Ferreira com ambos 
os atletas a disputarem estas competições em 
muito bom nível mas não conseguindo vencer a 
competição. 

TITULOS CONQUISTADOS 

Titulo nacional individual - 1 
Medalha de prata no campeonato nacional – 1 
Medalha de Bronze em torneio internacional – 1
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ESPORTS

Feitos Coletivos (11vs11) – Na época de 
2021/2022, chegámos aos playoffs de 
apuramento de campeão da Ezportzy by Rádio 
Popular, mas fomos eliminados nas meias-finais.

Na VPL Portugal chegamos à final da Taça de 
Portugal VPL.

Internacionalmente, vencemos a FVPA 
Champions League sendo a primeira equipa 
portuguesa a conseguir tal feito.

Feitos individuais – Na época de 2021/2022, 
disputamos a eLiga, competição da Liga 
Portugal, não conseguindo passar da fase de 
Grupos. Fomos eliminados nos oitavos de final 
dos da Allianz Taça e eLiga.

Quanto às competições da FPF, participamos 
na FPF Masters onde conseguimos terminar no 
top 4 da mesma. Ainda em competições FPF o 
nosso atleta Lanzinha disputou o MPV Challenge 
em representação do Vitória SC onde conseguiu 
ficar no top 16 lugares.
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Provas disputadas em destaque: 

GRAND SLAM
PROVA DISPUTADA EM GUIFÕES. 
PARTICIPAÇÕES E RESULTADOS
NAS RESPETIVAS CATEGORIAS.

VITÓRIA DIAS
Campeã

CARLOS MARTINS CUNHA
Campeão

RUI NOVAIS
Campeão

MIRIAM HENRIQUES
Vice-Campeã

LUÍS MAGALHÃES CASTRO
Vice-Campeão

LEONOR LEITE
Vice- Campeã na Categoria
de peso e absoluto

NUNO LEITE
Vice-Campeão

JIU - JITSU

Na presente época desportiva, regressando de 
uma paragem forçada devido á pandemia, o Jiu-
Jitsu do Vitória SC já iniciou de forma gradual 
algumas competições. Na época desportiva que 
terminou, ja levámos alguns atletas a algumas 
competições.
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CAMPEONATO NACIONAL 
PARTICIPAÇÕES E RESULTADOS
NAS RESPETIVAS CATEGORIAS.

BÁRBARA RIBEIRO
Campeã Nacional

GABRIELA RIBEIRO
Campeã Nacional

VITÓRIA DIAS
Campeã Nacional

LEONOR LEITE
Vice-Campeão Nacional

CARLOS CASTRO
Vice-Campeão Nacional

AJP TOUR PORTO 
INTERNATIONAL PRO

CARLOS CASTRO
Campeão

AFONSO SANTOS
Quartos de Final

TIAGO ALVES
Vice-Campeão

ANDRÉ GOUVEIA
Vice-Campeão

CÉSAR COELHO
Vice-Campeão

JONATHAN SAMPAIO
Bronze – 3º Classificado 

CARLOS CASTRO
Bronze – 3º Classificado

AFONSO SANTOS
Quartos de Final
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JUDO

A Secção de Judo contribuiu para o 
desenvolvimento educativo, social e desportivo 
na cidade, através dos projetos de “Judo para 
todos” e Judo Adaptado para a Deficiência.

A missão e objetivos do Judo no Vitoria é dar 
oportunidade de prática efetiva de um desporto
Olímpico e Para-olímpico com igualdade de 
oportunidades sem distinção de capacidade 
económica, raça, credo ou cor, ou condição 
física ou mental. O Judo do Vitoria tem todos 
os atletas federados, em todos os escalões 
(Iniciados, Juvenis, cadetes, Juniores e Seniores, 
veteranos e Judo adaptado).

Número de atletas federados por escalão

Total Regulares 45

Total Adaptado 19

Total Outros 0

Total atletas Benjamins 21

Total atletas Infantis 1

Total atletas Iniciados 1

Total atletas Juvenis 5

Total atletas Cadetes 6

Total atletas Juniores 2

Total atletas Seniores 4

Total atletas Veteranos 22

Total atletas Femininos 10

Total atletas Masculinos 54
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Historial de títulos nacionais e internacionais

ÉPOCA 2021/2022

04 de outubro 2021

Euro Trigames, Ferrara,Itália 2021

Individuais Ouro Prata Bronze Total Medalhas

Europeus/Mundiais 13 9 6 28

Nacionais 54 49 19 122

Coletivos/Judo Adaptadeo Ouro Prata Bronze Total Medalhas

Campeões Nacionais Equipas 3 1 4

Taças de Portugal Equipas 5 5

Individuais Ouro Prata Bronze Total Medalhas

Europeus Sindrome Down 2 2
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KICKBOXING

Devido à pandemia do Covid-19 a Federação 
Portuguesa de kickboxing e Muaythai resolveu 
organizar os campeonatos regionais e nacionais 
no segundo semestre de 2021 para que as 
competições regressassem após quase dois 
anos de paragem. Realizaram ambos os 
campeonatos em outubro e novembro, datas 
essas que nunca se realizaram os respectivos 
campeonatos regionais e nacionais. A secção 
de Kickboxing na época desportiva de 2021-
2022 obteve de 12 títulos regionais individuais 
e 6 títulos de campeões nacionais individuais, 
1 medalha de prata no campeonato nacional, 1 
medalha de bronze no campeonato Nacional, 
2 títulos internacionais da World kickboxing 
association e, o título de campeões regionais. Os 
nossos atletas cumpriram os objetivos a que nos 
tínhamos proposto que para além de todos os 
títulos obtivemos inúmeras vitórias nas provas 
em Portugal nas variadíssimas competições em 
que participamos. A nossa secção está dividida 
entre a formação de jovens praticantes desde 
o escalão infantil, iniciados, juvenis e juniores e 
escalão de seniores femininos e masculinos e na 
equipa de competição que vai desde o escalão 
de infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores 
femininos e masculinos. 

ATLETAS DE KICKBOXING DO VITÓRIA 
EM DESTAQUE NA SELEÇÃO 

A secção de Kickboxing iniciou a época 
desportiva num estágio da seleção nacional 
com os atletas Gabriel Freitas, Eduardo 
Machado, Pedro Gonçalves e Nuno Mendes para 
participarem no campeonato mundial a realizar 
na capital da Tailândia, Bangkok. 

Em Outubro a equipa de Kickboxing do Vitória 
participou nos campeonatos regionais da 
modalidade, apurando para o campeonato 
nacional 17 atletas, conquistando um total de 
17 medalhas de ouro, prata e bronze. Os atletas 
vencedores carimbaram a passagem para o 
campeonato nacional, a realizar em Novembro 
em Almada. Em novembro a secção de 
kickboxing do Vitória participou no campeonato 
nacional em Almada tendo conquistado sete 
títulos nacionais no campeonato nacional 
durante todo o fim-de-semana. Além dos sete 
primeiros lugares, a equipa liderada por Alberto 
Costa e Katy Matos ainda três títulos de vice-
campeões nacionais e outros dois terminarem a 
respetiva prova no terceiro lugar. 

No escalão de juniores sagraram-se campeões 
Bruna Matos (-52 kg), Vasco Castro (-57 kg) e 
Luís Fernandes (-60 kg); nos seniores foram 
campeões Eduardo Machado (-71 kg), Filipe 
Sousa (-67 kg), José Lima (-63,5 kg) e Wilson 
Dias (-60 kg), Bruno Magalhães (-63 kg), José 
Vieira (-69 kg) e Gabriel Freitas conquistaram a 
prata no escalão junior, já David Matos ficou com 
o bronze nos juniores, o mesmo resultado obtido 
por Theodore Atton em seniores -57 kg. Já Nuno 
Oliveira foi eliminado nos quartos-de-final no 
combate de acesso às medalhas. 

No mês de dezembro o atleta Gabriel Freitas 
participou no campeonato mundial de juniores 
em -67 kg na Tailândia tendo sido eliminado nos 
oitavos de final pelo atleta da Ucrânia que viria 
a conquistar o titulo mundial da modalidade 
em juniores. Em fevereiro de 2022 o Mestre 
Alberto Costa esteve no campeonato europeu 
ao serviço da seleção nacional como técnico 
principal. A competição decorreu em Istambul 
tendo a seleção nacional conquistado um total 
de cinco medalhas de prata e bronze. No mês 
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de Março de 2022 a equipa esteve presente 
no campeonato regional com uma equipa de 
12 atletas nos escalões de juniores e seniores 
masculinos e Femininos obtendo o excelente 
resultados de doze primeiros lugares vencendo 
todos os combates que os conquistadores 
participaram conquistando também o titulo de 
equipa campeã regional. Ficaram em primeiro 
lugar em ringue no escalão de Juniores Bruna 
Salgado - 52 kg, Dima Huryachkov - 71 kg e 
Luis Fernandes - 63,5 kg, em seniores também 
no ringue Gabriel Freitas -67 kg,Carlos Faria,- 
71 kg sénior, Pedro Ferreira -63,5 kg, Eduardo 
Machado - 71 kg C2 e Pedro Gonçalves -91 kg, 
em Tatami no escalão de juniores de Kick-Light 
Nuno Oliveira - 57 kg , Bruno Magalhães -63 kg, 
no Light- Contact Vasco Castro -57 kg e David 
Matos - 63 kg. Os pupilos de Alberto Costa e 
Katy Matos conseguem todos o apuramento 
para o campeonato nacional que se vai realizar 
em junho na cidade de Matosinhos. 
No mês de maio fomos a uma competição 
internacional em Paris com os atletas Pedro 
Ferreira -63,5 kg e Carlos Faria -67 kg com 
ambos os atletas do Vitória a conquistar o 
prestigiado cinturão da World Kickboxing 
Association na presença de inúmeros vitorianos 
que assistiram ao vivo a brilhante prestação dos 
nossos campeões nesta prestigiada competição 
internacional. Também no mês de maio 
organizamos um torneio no nosso pavilhão. Os 
atletas da equipa Bruna Salgado, Vasco Castro, 
Luís Fernandes, David Matos, Dima Huryachkov 
e Eduardo Machado venceram os seus a 
competição preparando-se para o campeonato 
nacional. 

“ estou uma vez mais super orgulhoso pelas 
magníficas prestações dos nossos atletas, 
apostei num leque de jovens atletas para 
esta competição e eles deram uma excelente 
resposta em Ringue vencendo todos os 
combates, estamos todos de parabéns”
- Alberto Costa 

KICKBOXING BRILHA NO CAMPEONATO 
NACIONAL DE KICKBOXING 

Em julho a equipa participou no campeonato 
nacional e conquistou oito medalhas de 
ouro, prata e bronze numa prova muito dura 
que decorreu desde sexta feira até Domingo 
no pavilhão municipal da Sra da Hora em 
Matosinhos.

O destaque desta competição vai para Gabriel 
Freitas, David Matos, Nuno Oliveira e Vasco 
Castro pelos vários combates realizados durante 
todos os dias em busca da medalha de ouro. 
Também Bruno Magalhães e Bruna Salgado 
mesmo não passando da primeira eliminatória 
dignificaram a camisola dando sempre o máximo 
no combate. 

“ mais um brilharete por parte dos nossos 
campeões nacionais que uma vez mais 
estiveram ao mais alto nivel durante um fim de 
semana durissimo, com combates muito dificeis 
mas que não nos impediram de trazer mais seis 
medalhas de ouro, uma prata e um Bronze para 
Guimarães, estamos todos de parabéns”
- Alberto Costa 
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NATAÇÃO

A Secção de Natação contou na época passada 
com 64 atletas, divididos por diversos escalões 
e teve a sua atividade centrada nas Piscinas 
dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 
até 20/12/2021 e no Complexo de piscinas 
Municipais de Guimarães, sitas na Av. Dos 
Desportos em Candoso S. Tiago a
partir de 06/01/2022.

Tem na sua formação, cadetes masculinos entre 
os 10 e os 11 anos e femininos entre os 9 e os 10
anos; infantis masculinos entre os 12 e os 
13 anos e femininos entre 11 e os 12 anos; 
juvenis femininos A e B entre os 13 e 14 anos 
e masculinos A e B entre os 14 e os 15 anos; 
juniores masculinos entre os 16 e 17 anos e 
femininas entre os 15 e os 16 anos; seniores 
masculinos a partir dos 18 anos e femininos 
a partir dos 17 anos; masters masculinos e 
femininos a partir dos 25 anos.

TÍTULOS CONQUISTADOS
 
12 Regionais Individuais 

6 Nacionais Individuais

1 Medalhas de Prata
no Campeonato Nacional

1 Medalhas de Bronze
no Campeonato Nacional

2 Títulos Internacionais
World Kickboxing Association

Título Equipa Campeã Regional
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Quadro com o número de atletas
por grupo e sexo:

Quadro de Resultados:

Nesta época que findou, os nadadores do Vitória 
Sport Clube arrecadaram um total de 166 pódios
entre campeonatos regionais, torneios 
internacionais, meetings e nacionais. Em 
Campeonatos Nacionais foram conseguidos 30 
pódios sendo 5 de 1º lugares. Em campeonatos 
regionais foram conseguidos 103 pódios, entre 
os quais 44 foram de 1º lugar e em Meetings 
internacionais (Felgueiras, Coimbra, Porto e 
Goma (águas abertas)), foram conseguidos 32 
pódios, entre os quais 22 de primeiros
lugares. Também no Torneio cidade de Gijón 
conseguimos um pódio de 1º lugar.

Grupos Mas. Fem. Total

Masters 15 3 18

Seniores 10 7 17

Juniores 5 5 10

Juvenis 0 1 1

Infantis 5 5 10

Cadetes 2 6 8

Total 64

Campeonatos 1.º 2.º 3.º Totais

Nacionais 5 11 14 30

Meetings Internacionais 22 5 5 32

Torneios Internacionais 1 0 0 1

Regionais 44 33 26 103

Total 72 49 45 166
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Os diversos escalões da equipa de natação do 
Vitória Sport Clube participaram ao longo desta 
época em 34 provas de natação, entre provas 
nacionais, regionais, torneios e outros eventos 
desportivos.

A nível individual o atleta João Costa qualificou-
se e participou nos campeonatos da Europa de 
natação de absolutos que se disputaram em 
Roma conseguindo bater o recorde nacional 
absoluto a 100 metros costas que já lhe 
pertencia com o tempo de 53,87. O João na final 
dos 100m costas ficou em 5º lugar tornando-
se assim o 5º melhor atleta europeu a nadar 
a distância. O João foi ainda o primeiro atleta 
português a nadar os 100m costas abaixo dos 
54,00 segundos.

Coletivamente e pela primeira vez no historial 
da natação vitoriana as equipas feminina e 
masculina subiram à 1ª divisão nacional.

Os rapazes foram campeões nacionais da 2ª 
divisão e as meninas ficaram em terceiro lugar. 
Subiam as primeiras três equipas de cada 
género.

As estafetas de 4X50 e 4X100 metros estilos 
mistos bateu em Felgueiras os recordes 
nacionais sénior e absoluto, em piscina curta, 
constituída pelos atletas:

João Costa (costas), Alexandre Amorim (bruços), 
Filipa Fernandes (mariposa) e Ana Fernandes 
(crawl)

A mesma estafeta bateu também na Póvoa de 
Varzim o recorde nacional sénior e absoluto de 
4X50 metros estilos misto, em piscina longa.

Foi sem dúvida a melhor época de sempre da 
natação do Vitória.

Quadro competitivo:

Provas 30-06-2022

Nacionais 6

Zonais 1

Regionais 8

Meetings 4

Torneio Internacional 1

Outros eventos 14

Total 34
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PÓLO AQUÁTICO

Ao nível da formação, na passada época 
desportiva a secção de Pólo-Aquático esteve 
inscrita nos seguintes campeonatos Regionais e 
Nacionais:

- Campeonato Regional de Sub 14 Misto

- Campeonato Regional de Sub 16 Masculino

- Campeonato Regional de Sub 20 Masculino

- Campeonato Nacional de Sub 14 Misto

- Campeonato Nacional de Sub 16 Masculino

- Campeonato Nacional de Sub 20 Masculino

Participamos em 3 encontros de Mini-Pólo (sub-
10) e organizamos em conjunto com a ANNP 
um encontro local, nas Piscinas Municipais de 
Guimarães onde se juntarem atletas e alunos da 
Tempo Livre.

Ao nível de absolutos participamos no 
campeonato nacional da 1ª divisão e também 
no campeonato nacional da 2ª divisão com uma 
equipa B.

- Campeonato Nacional 1ª Divisão
de Seniores Masculinos

- Campeonato Nacional
2ª Divisão Masculino Equipa B

- Taça de Portugal Sénior Masculino

- Supertaça Carlos Meinêdo

Também iniciamos este ano, pela primeira 
vez na história do clube, a participação em 
competições internacionais, com a participação 
da 1ª Ronda de Qualificação para a LEN 
Champions League, jogado em Savona, Itália 
sendo 4º classificado (grupo de 5).

TROFÉUS CONQUISTADOS
NA ÉPOCA 2021-2022

- Tricampeões Nacionais
1ª divisão sénior masculina;

- Vencedores da Supertaça Carlos Meinedo;

- Vice-Campeões Taça de Portugal;

- 2º Classificado Torneio Internacional
Gauteng Invitational – Africa do Sul;

- Bicampeões Nacionais
2ª divisão sénior masculina.
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TAEKWONDO

A secção de Taekwondo do Vitória SC encerra a 
época com 15 atletas e 2 treinadores.

Como consequência da situação pandémica que 
vivemos durante as duas épocas anteriores, 
duas situações marcaram a época que agora 
termina:

1. Alteração do local de treino na base do 
afastamento dos atletas mais jovens.
Mudamos da Escola Secundária Martins 
Sarmento (centro de Guimarães) para o Pavilhão 
Fernando Távora (Fermentões). Esta situação 
é relevante uma vez que, principalmente, nos 
escalões mais jovens, perdemos centralidade 
o que, segundo declarações de alguns 
encarregados de educação cria
constrangimentos e levou ao abandono de um 
número elevado de praticantes.

2. O largo período de fraca atividade física que se 
verificou por via dos constrangimentos impostos
durante o período pandémico. Levou a que fosse 
necessário um largo período de tempo para
recuperar os níveis de preparação física dos 
nossos atletas em idade competitiva. Por esse 
motivo, optou a equipa técnica, por não marcar 
presença no quadro competitivo da nossa 
associação.

Como pontos positivos. 4 dos nossos atletas 
seniores marcaram presença nos Campeonatos 
Nacionais Universitários. Tendo arrecadado 
3 medalhas de bronze. Captação de 3 novos 
atletas para a turma de cadetes e o regresso de 
3 atletas seniores.

Escalão Feminino Maculino Total Geral

Iniciados 1 1 2

Cadetes 4 4

Juniores 2 2

Seniores 6 6

Veteranos 1 1

Total Geral 1 14 15
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VOLEIBOL

A secção de Voleibol do Vitória Sport Clube 
manteve uma profíqua atividade durante a época 
2021/2022, com aproximadamente 200 atletas 
entre os seus escalões séniores e formação. A 
época transata foi utilizada para uma importante 
reestrutração da equipa de trabalho da secção, 
adequando os seus elementos às necessidades 
das equipas em atividade e ao desenvolvimento 
da prática da modalidade com a qualidade que 
se exige a um clube como o Vitória, procuando 
melhorar os resultados das suas equipas 
seniores, ambas primodivisionárias e com isso 
aumentar o ineteresse dos jovens para a prática 
da modalidade, o que se espera, resulte no 
aumento da captação de novos atletas para a 
prática desportiva. 

Em resultado deste trabalho, foi consolidado o 
posicionamento da nossa equipa sénior feminina 
como uma equipa a ter em conta no escalão 
maior do voleibol nacional, depois da recente 
subida, terminando a época como finalista 
vencida da Taça de Portugal e classificada na 
7ª posição da Liga Lidl (primeira divisão) num 
conjunto de 14 equipas, sendo ainda finalista 
vencida da Taça Federação.

A equipa sénior masculina cumpriu o feito de 
ser semifinalista vencido na Taça de Portugal 
(o Vitória S.C. foi uma das duas únicas equipas 
nacionais com presença de ambas as equipas 
feminina e mascilina na Final Four da Taça de 
Portugal a par do Sporting Clube de Portugal) 
e terminou num confortável nono lugar da 
Liga Una Seguros (primeira divisão), longe dos 
lugares de descida, que vinham assolando a 
equipa nos últimos anos, tendo ainda sido semi-
finalista vencido na Taça Federação.

Ao nível da formação, contamos na época 
2021/2022 com cerca de 150 atletas divididos 
, entre masculino,  nos escalões de Minis A, 
Minis B, Infantis e Juniores B, e femininos nos 
esclaões de Minis A, Minis B, Infantis, Iniciadas, 
Cadetes, Juvenis Juniores A e Juniores B.

Apresentamos de seguida a classificação de 
cada uma das nossas equipas de formação nas 
respetivas competições:

Infantis Masculinos

- 9º lugar Campeonato Inter-regional AV Braga / 
AV Viana do Castelo / AV Porto
- 12º lugar (ex aequo) Campeonato Nacional

Juniores B Masculinos

-  9º lugar no Campeonato Nacional de Juniores 
B1

Infantis femininos

- 5º lugar Campeonato Inter-regional AV Braga / 
AV Viana Castelo
- 1º. lugar do Torneio 80º Aniversário da AV 
Porto
-  Não disputaram 2ª. fase do Campeonato 
Nacional

Iniciados femininos

- 2º lugar Campeonato Regional AV Braga / AV 
Viana Castelo
-  Finalista da Taça AVB Iniciados
- 9º lugar (ex aequo) Campeonato Nacional



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE 

2021/2022

30

Cadetes femininos

-  3º lugar Campeonato Inter-regional AV Braga / 
AV Viana Castelo
-  17º lugar (ex aequo) Campeonato Nacional

Juvenis femininos

-  3º Lugar Campeonato Inter-regional AV Braga 
/ AV Viana Castelo
-  Finalista da Taça AVB Juvenis
- Não disputaram 2ª. fase do Campeonato 
Nacional

Juniores A femininos

-  6º lugar Campeonato Inter-regional AV Braga / 
AV Viana Castelo
- Finalista da Taça AVB Juniores A
-  Não disputaram 2ª. fase do Campeonato 
Nacional

Juniores B femininos

-  5º lugar (ex aequo) Campeonato Nacional de 
juniores B

Plano para a Época 2022/2023

Depois de na época passada termos apostado 
na reestruturação dos elementos diretivos e da 
gestão de toda a secção, este ano será altura 
de consolidarmos esse trabalho. Será também 
uma grande aposta reposicionarmo-nos no 
plano voleibolístico nacional, consolidando a 
nossa posição como uma das mais importantes 
equipas do campeonato Português, quer em 
masculinos quer em femininos.

Temos ainda como grande ambição recuperar 
a paixão dos Vitorianos e Vimaranenses em 
geral pela modalidade, voltando-os a trazer 
em massa ao pavilhão do Vitória, tal como 
já aconteceu em anos passados, sobretudos 
nos anos que antecederam e imediatamente 
posteriores à conquista do campeonato nacional 
da primeira divisão e das taças de Portugal que 
contamos no nosso palmarés. Para este objetivo 
iniciamos já na época passada uma clara 
melhoria na comunicação da informação relativa 
à modalidade, quer através das redes sociais, 
página oficial do clube, mas também junto da 
comunicação social, quer melhorando o volume 
de informação, quer a qualidade e imagem.

Como terceiro e talvez um dos mais importantes 
objetivos para a época que estamos a começar, 
a nossa fortíssima aposta na formação, com a 
reestruturação diretiva para a formação com um 
maior volume de elementos dedicados, com a 
contratação de um novo coordenador desportivo 
a tempo inteiro e com ele, a elaboração de 
um grande plano de trabalho para a formação 
que permita que se crie uma maior identidade 
desportiva Vitória, com um plano de formação 
de treinadores que vise a sua evolução e que 
permita formar mais e melhores atletas que 
possam chegar às equipas seniores, envolvendo 
inclusive os  treinadores das nossas equipas 
primodivisionárias. Procedemos também à 
redistribuição pelas equipas do nosso quadro de 
treinadores, adequando-o melhor aos objetivos e 
também planeamos um maior acompanhamento 
por parte de toda a estrutura diretiva da secção 
à nossa formação. 
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O quarto e também grande objetivo também 
ele dirigido à nossa formação, é tentarmos 
ultrapassar a fasquia dos 200 atletas inscritos 
só nos nossos escalões jovens.

Para além das equipas seniores, iremos contar 
com equipas nos escalões de Minis A, Minis 
B masculinos e Femininos, infantis femininos 
e masculinos, iniciadas femininas, Cadetes 
femininos e masculinos, juvenis femininos e 
Juniores B Femininos.

A maior quantidade de atletas que temos no 
feminino leva-nos a ter em atividade a quase 
totalidade dos escalões possíveis, mas a grande 
aposta é darmos início a todo um processo de 
melhor formação de atletas, começando esse 
trabalho nos escalões mais jovens por forma 
a que evoluam com muito maior qualidade até 
chegarem a seniores, plano que aplicamos 
de forma mais visível no setor masculino, 
apostando sobretudo para já nos escalões 
de idades mais tenras e também estamos a 
desenvolver um forte plano de captação de 
novos atletas, através de visitas a escolas além 
de outras ações de captação.

A estrutura diretiva da secção é composta por 
11 elementos, sendo coadjuvados por mais 2 
seccionistas por cada equipa, elementos todos 
eles voluntários e sem vínculo profissional ao 
clube.

A estes somam-se uma equipa técnica de 4 
elementos na equipa sénior feminina e de 3 
elementos na masculina, auxiliados por um 
preparador físico e um fisioterapeuta por equipa. 

A formação conta com um treinador principal 
e um adjunto por equipa, comandados pelo 
coordenador técnico.

A secção está a utilizar um conjunto de 6 
pavilhões espalhados pelo concelho que 
ainda não cobrem completamente as nossas 
necessidades, tendo em conta que boa parte 
deles apenas alberga um campo de voleibol. 
É nosso objetivo agregar o maior número de 
equipas num só espaço, quer para maximizar 
os custos com alugues de pavilhão, mas 
também porque dessa forma poderemos 
melhorar sobejamente o acompanhamento 
da coordenação desportiva, com melhoria 
da aplicação de metodologias de treino que 
pretendemos, sejam transversais a todos os 
escalões e equipas.

As nossas equipas de formação são constituídas 
maioritariamente por atletas do concelho, mas 
também de concelhos limítrofes que viram no 
Vitória a organização que lhes oferece garantias 
de qualidade de trabalho, ao que se somam 
estudantes da Universidade do Minho que ao se 
instalarem em Guimarães, procuram a nossa 
secção para continuarem a desenvolver a sua 
atividade desportiva
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XADREZ

A secção de Xadrez participou em várias 
competições coletivas ao longo da época, a 
saber:

− 3ª Divisão Nacional, que vencemos, 
assegurando a participação na 2ª Divisão 
Nacional na próxima época
− Finalistas vencido da Taça de Portugal, na 
primeira participação na prova
− Vice-campeões Distritais de rápidas
− Vice-campeões Distritais de semirrápidas

Do ponto de vista individual, obtivemos os 
seguintes resultados:
− Obtenção do título internacional de Mestre 
Fide, pelo atleta Pedro Gil
− Vencedor do Distrital sub-16
− Vencedor do Distrital sub-14
− Vice-campeão do Distrital absoluto

Para além destas provas, os atletas participaram 
em várias provas nacionais e internacionais, com
vitórias e pódios.
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ENVOLVENTE ECONÓMICO 
FINANCEIRO

A Época desportiva de 21/22 começou ainda 
dentro de uma situação pandémica global e 
em Portugal. Apesar de tudo, estávamos já 
num clima de gradual redução de restrições, 
com a situação controlada e com o fim do ciclo 
pandémico claramente à vista. Economicamente 
as prestativas eram de uma retoma significativa, 
a qual se veio concretizar num crescimento no 
final de 2021 de 4,9%, valor que ainda assim 
não compensava a quebra histórica registada de 
8,4% do ano de 2020.

A perspetiva para o ano de 2022 é de crescer 
6,3% superando assim o PIB pré-pandémico, isto 
apesar de a economia estar agora a enfrentar 
mais um desafio provocado pela guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia. Com os preços da energia 
e de bens alimentares a crescer com impacto 
forte na inflação dos países, com a resposta 
dos bancos centrais com fortes crescimentos 
de taxas de juro e ainda com disrupções nas 
cadeias logísticas e de produção que tem 
persistido desde a crise pandémica, a economia 
está em forte desaceleração e as previsões 
económicas tem sido revista em baixa. 

A indústria do futebol que se viu privada de 
uma fonte de receita importante relativa aos 
rendimentos do dia de jogo, apesar de algumas 
restrições iniciais, acabou por retomar a 
normalidade. No global, é expectável que tenha 
já ficado próximo dos rendimentos da época de 
19-20. No último mercado de transferências, o 
valor transacionado de jogadores nas principais 
ligas mundiais ascendeu a aproximadamente 6.2 
mil milhões de euros, segundo valor mais alto de 
sempre e com a liga inglesa a representar quase 
a metade das transações.

Prevê-se assim num cenário de forte incerteza 
económica, ainda que de aparente confiança 
por parte dos clubes, julgando pelo forte 
investimento que fizeram nas suas equipas no 
arranque do presente ano.

1.6. ANÁLISE 
ECONÓMICA E 
FINANCEIRA 
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Factos Relevantes

Ainda no decorrer da época desportiva, o 
Vitoria SC pagou à Mário Andrade Ferreira, 
Sociedade de investimento SGPS SA, o valor 
de 1.300.000 Euros. Este valor, no entanto, não 
correspondia ao total acordado para a transação 
de mais 14,43%, tendo em julho já da época 
seguinte sido concluída a transação, mediante o 
pagamento de mais 350.000 Euros. Na presente 
data os clubes detêm 65,8% do Vitoria SC, SAD.

O Vitoria apresentou um prejuízo de 311 962,16, 
valor que ficou aquém do previsto, mas que 
ainda assim é uma melhoria considerável face 
ao período homologo e que apresenta vários 
sinais de retoma face a um ano muito difícil 
vivido pela crise pandémica do COVID 19.

Retoma significativa dos sócios do clube, que 
mostraram que a distancia foi mesmo forçada, 
dendo assim que as restrições foram aliviadas, 
retomado o seu associativismo junto do clube.

A época agora finda, arrancou as festividades 
do centenário, com várias iniciativas que 
aproximaram o adepto do clube e fizemos a 
todos vibrar mais forte com o imenso legado e 
historia do clube.

 Rendimentos

Os rendimentos do clube cresceram face ao 
homologo 37% mais de 1.2 Milhões de Euros. 
Este crescimento está ligado ao fim das 
restrições impostas pela pandemia COVID 19 
que tinha impactado praticamente todas as 
fontes de rendimento do clube. Em especial 
de notar a retoma do numero de sócios ativos 
que proporcionaram uma receita já próxima do 
ano de 19/20 e que tiveram um crescimento de 
42% face ao período homologo.

Também de salientar a retoma das 
modalidades, com o retomar da formação, 
assim como um crescimento nos patrocínios 
arrecadados. Há ainda a registar um 
crescimento no valor que o clube conseguiu 
via arrendamentos do património, valor esse 
que ainda irá subir durante a próxima época
por termos todos os espaços arrendados na 
totalidade e previsivelmente pelo período 
integral.

De notar que face ao que o clube tinha 
projetado, o ano acabou por ficar ainda assim 
ligeiramente aquém dos objetivos delineados 
no arranque da época. No total, o desvio foi
de 5%.
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A receita principal do clube provem dos seus associados, sendo de 
salientar a retoma significativa, atingindo níveis semelhantes aos que o 
clube vinha a registar. É também de registar que o nível de
rendimento atingido de 4.569.497 Euros, é já o segundo melhor registo dos 
últimos 9 anos o que é um excelente indicador da resiliência do clube face 
às dificuldades da pandemia.

21/22 20/21 % Orçamento % 19/20

Patrocínios 135 703,97 € 75 595,05 € 80% 122 000,00 € 11% 93 162,06 €

  Quotas 1 710 392,83 € 1 412 075,00 € 21% 2 105 107,00 € -19% 1 680 426,06 €

  Pack Sócio 296 550,01 € - 467 500,00 € -37% 424 750,75 €

  Quota Mobilidade 132 391,00 € 91 068,00 € 45% 154 405,00 € -14% 149 288,00 €

Quotização 2 139 333,84 € 1 503 143,00 € 42% 2 727 012,00 € -22% 2 254 464,81 €

  Cedência Pessoal 695 496,22 € 664 163,69 € 5% 723 000,00 € -4% 701 818,74 €

  Arrendamento SAD 360 000,00 € 261 771,35 € 38% 360 000,00 € 0% 123 554,37 €

Protocolo SAD 1 055 496,22 € 925 935,04 € 14% 1 083 000,00 € -3% 825 373,11 €

Arrendamentos 400 158,96 € 314 659,02 € 27% 503 159,00 € -20% 405 010,92 €

Formação Mensalidades 258 907,47 € 143 569,80 € 80% 288 419,00 € -10% 234 348,91 €

Subsídios e Donativos 391 475,19 € 272 425,54 € 44% 52 000,00 € 653% 183 908,52 €

Outros Proveitos 188 421,79 € 107 848,14 € 75% 44 344,65 € 325% 216 173,17 €

Total de Proveitos 4 569 497 € 3 343 176 € 37% 4 819 935 € -5% 4 212 442 €
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2 000 000 €

1 000 000 €

- €

13 / 14 14 / 15 15 / 16 16 / 17 17 / 18 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 / 22



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE 

2021/2022

36

GASTOS

Também no que respeita aos gastos, há um crescimento dos gastos que 
está relacionada com a retoma da atividade e da normalidade na orgânica 
do clube. Praticamente todas as rubricas ligadas ao crescimento da 
atividade desportiva foram impactadas, como por exemplo os transportes,
alimentação, despesas de dia de jogo e até material e equipamento 
desportivo. Ao todo, os gastos cresceram 23%, valor ainda abaixo da época 
de 19/20 e que apesar de estar prevista este crescimento,
acabou por ficar acima do planeado em 2%.

No entanto, quando se fala nos custos, há que ter em conta o 
protocolo existente com a SAD, em especial a vertente relacionada 
com a quotização, que é proporcional ao rendimento obtido. Se 
desconsiderarmos esta componente variável dos custos, o clube acabou 
por ter um gasto entre FSE e RH de 2,5M, idêntico ao de 19/20 e 10% 
acima dos 2.25M planeados.

21/22 20/21 % Orçamento % 19/20

Outros custos operacionais 74 189 € 54 807 € 35% 38 488 €

Protocolo 1 187 274 € 890 351 € 33% 1 466 386 € -19% 1 325 550 €

For. e serviços externos 1 313 675 € 1 008 035 € 30% 1 108 798 € 18% 1 249 634 €

Gastos com o pessoal 1 234 881 € 1 150 390 € 7% 1 143 743 € 8% 1 328 094 €

Total 3 810 019 € 3 103 583 € 23% 3 718 927 € 2% 3 941 766 €
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ESTRUTURA DO BALANÇO

O clube tem vindo a reduzir de forma gradual e conforme acordado no 
plano de recuperação o seu passivo. Nos últimos dois anos, motivado pela 
compra das ações da SAD, o clube recebeu um empréstimo da subsidiaria 
o qual contribuiu para a inversão que se verificou recentemente. O serviço
de divida atual relativo ao processo de recuperação é de perto de 800.000 
Euros, valor que irá reduzir gradualmente nas próximas épocas e que é 
comportável os resultados que o Vitoria SC tem vindo a obter.
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Com exceção do exercício homologo, onde a pandemia acabou por ter um 
impacto forte nos proveitos do clube, os valores patrimoniais do mesmo 
têm-se mantido estável e está hoje nos 21.879.104 Euros, um valor muito 
próximo do realizada há um ano. O total do ativo do clube está assim 
coberto em 75% de fundos próprios, valor considerável e sólido.
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RESULTADOS

Os resultados do clube foram negativos em 311.962,16 Euros, valor 
consideravelmente melhor que em período homologo, mas que ainda 
assim ficam aquém do planeado e penalizam a sociedade. Há, no entanto, 
expectativa que o clube mantenha uma trajetória de recuperação 
face ao forte impacto do COVID 19, assim como de um maior rigor no 
cumprimento do plano traçado.

21/22 20/21 Orçamento 19/20

Resultados Operacionais 759 478,04 € -2 768 062,74 € 1 101 007,71 € 494 045,89 €

zações e depreciações -920 153,41 € -703 977,44 € -660 000,00 € -719 204,51 €

Juros -151 286,79 € -149 335,50 € -125 000,00 € -154 589,73 €

Resultados antes de Impostos -311 962,16 € -3 621 375,58 € 316 007,71 € -379 748,35 €

Impostos

Resultado líquido -311 962,16 € -3 621 375,58 € 316 007,71 € -379 748,35 €
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GESTÃO DE RISCOS

O clube tem apresentado resultados negativos nas últimas épocas 
desportivas, ainda que esteja a fazer orçamentos que preveem cenário de 
lucro para a atividade. No entanto, estamos em crer que, para as épocas 
futuras, motivado por um claro acréscimo na prática desportiva em 
geral, por um previsível crescimento do clube, agregando cada vez mais 
associados, quer pelo regresso após dificuldades que a pandemia criou de 
proximidade, quer por um crescimento orgânico do clube na região e não 
só.

Houve também melhorias na elaboração do orçamento e no que respeita 
ao seu acompanhamento, reforçando o controlo orçamental e financeiro 
das modalidades. Fez-se uma redução no investimento da equipa de 
basquete feminino já durante esta época, assim como outras medidas de 
contenção que combinadas asseguram que o clube é viável e pode manter 
as suas modalidades com vitalidade e futuro.

Existe também o risco associado às dificuldades económicas que a sua 
associada, Vitoria SC SAD atravessa. A este respeito, há várias medidas 
em curso para reestruturar esta sociedade, medidas que visam reduzir os 
encargos mensais da mesma e que assegurem rendimentos a curto prazo 
para fazer face às necessidades mais prementes. A equipa de gestão está 
empenhada e conta com o apoio de uma equipa multidisciplinar capaz que 
tem o foco e missão em restabelecer o equilibro financeiro e permita à 
sociedade crescer

Por fim, o Vitoria está atento aos riscos atuais provocados pela forte 
inflação, ao crescimento dos juros a uma possível retração da economia 
global. A ambição de continuar a crescer em associados e adeptos para 
valores recordes mantem-se e o clube com a sua paixão e ambição 
encontrará forma de mesmo na dificuldade manter os seus sócios unidos e 
fortes com o seu clube.
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FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS
APÓS O TERMOS DO EXERCÍCIO

Pela relevância da subsidiaria, porque o clube está num processo de 
compra de capital na Vitoria SC SAD e na sequência do seu resultado 
muito negativo no exercício em analise, é que impotência para a sociedade 
reportar desenvolvimentos acontecidos após o fecho destas contas. 
Ainda que esta sociedade tenha tido um resultado muito negativo, foi 
possível nos últimos meses reduzir os gastos mensais da mesma de forma 
considerável e garantir rendimentos de valor que permitem à sociedade 
manter atividade.

Celebrou-se também o centenário do Vitoria SC, numa festa que uniu 
o clube, a cidade e os seus adeptos. A força e emoção sentida e vivida, 
são sinais de vitalidade e união, que certamente garantem um futuro 
promissor e enorme potencial que do clube e que o distinguem da 
concorrência.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE

A sociedade prevê manter um crescimento na sua receita orgânica, fruto 
de um crescimento da sua base de adeptos. Prevê ainda retomar lucros e 
cumprir com o serviço de divida que espera reduza o
seu peso anual de forma considerável nos próximos dois anos. A nível 
desportivo, manter a sua veia formativa e garantir equipas competitivas 
nas suas modalidades chave,
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PROPOSTA E APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Na sequência dos resultados negativos de 311.962,16 Euros (trezentos 
e onze mil e novecentos e sessenta e dois euros e dezasseis cêntimos), 
a Diraçãopropõe a transferência para resultados transitados, convicta 
de que resultados positivos futuros cubram os atuais negativos. 

A Direção aproveita para expressar uma palavra de reconhecimento
a todos os colaboradores e agradecer a todos quantos, de forma direta
ou indireta cooperam com o Vitória Sport Clube.

Guimarães, 19 de setembro de 2022 

A Direção, 2
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2DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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2.1. BALANÇO

BALANÇO - VITÓRIA SPORT CLUBE

A Contabilista Certificada A Direção

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS

30-06-2022 30-06-2021

ATIVO

A vo Não Corrente

A vos fixos tangiveis 5;19 27 508 044,33 € 28 337 894,56 €

A vos intangiveis 6;19 1 308,08 € 2 615,77 €

P ções Financeiras - MEP 15 12 912,36 € 9 883,28 €

Créditos a receber -€ 679 795,79 €

27 522 264,77 € 29 030 189,40 €

A vo Corrente

Inventários 7 15 951,14 € -€

Clientes 9;20 60 634,54 € 68 951,86 €

Estado e Outros entes públicos 8;9 21 000,00 €

Outros créditos a receber 9;20 1 579 987,16 € 488 421,10 €

Diferimentos 10 6 622,46 € 1 408,72 €

Caixa e depósitos bancários 4;9 213 856,86 € 396 212,35 €

1 898 052,16 € 954 994,03 €

Total do a vo 29 420 316,93 € 29 985 183,43 €

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Outras reservas 12 14 392 550,60 € 14 392 550,60 €

Resultados transitados -19 747 873,44 € -15 274 525,05 €

Excedente de revalorização 12 27 607 250,26 € 26 755 277,45 €

Outras variações nos fundos patrimoniais -60 861,12 € -60 861,12 €

22 191 066,30 € 25 812 441,88 €

Resultado líquido do período -311 962,16 € -3 621 375,58 €

Total do fundo patrimonial 21 879 104,14 € 22 191 066,30 €

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos ob 9 3 351 188,29 € 3 704 319,32 €

Estado e outros entes públicos 8;9 323 868,51 € 595 668,42 €

3 675 056,80 € 4 299 987,74 €

Passivo Corrente

Provisões 11 10 000,00 €

Fornecedores 9 513 973,96 € 313 760,61 €

Estado e outros entes públicos 8;9 333 871,58 € 514 787,84 €

Financiamentos ob 9 2 235 236,80 € 1 786 720,00 €

Outras contas a pagar 9 621 692,83 € 878 860,94 €

Diferimentos 10 151 380,82 € - €

3 866 155,99 € 3 494 129,39 €

Total do Passivo 7 541 212,79 € 7 794 117,13 €

Total do Capital Patrimonial e Passivo 29 420 316,93 € 29 985 183,43 €
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2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração dos resultados por naturezas

A Contabilista Certificada A Direção

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS 30-06-2022 30-06-2021

Vendas e serviços prestados 13;22 3 820 068,63 € 2 950 671,23 €

Subsídios à exploração 14 358 481,19 € 243 337,14 €

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias 
(MEP) 7 3 029,08 € -3 058 970,63 €

Custo de mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 7 -8 860,94 € -357,29 €

Fornecimentos e serviços externos 15;22 -2 500 949,61 € -1 898 386,46 €

Gastos com o pessoal 16 -1 234 881,04 € -1 150 389,86 €

Provisões (aumentos/reduções) 11 -10 000,00 €

Outros rendimentos e ganhos 17 387 918,44 € 200 840,32 €

Outros gastos e perdas 18 -55 327,71 € -54 807,09 €

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 759 478,04 € -2 768 062,64 €

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização 5;6;19 -920 153,41 € -703 977,44 €

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) -160 675,37 € -3 472 040,08 €

Juros e gastos similares suportados 21 -151 286,79 € -149 335,50 €

Resultado antes de impostos -311 962,16 € -3 621 375,58 €

Imposto sobre o rendimento do período - € - €

Resultado liquído do período -311 962,16 € -3 621 375,58 €
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2.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais a 30-06-2022

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais a 30-06-2021

A Contabilista Certificada A Direção

DESCRIÇÃO

Fundo Patrimonial atribuído aos detentores do capital

Total do Capital 
Próprio

Outras reservas
Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO - 1 14 392 550,60 € - 15 274 525,05 € 36 755 277,45 € -60 861,12 € - 3 621 375,58 € 22 191 066,30 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras -   €

Realização do excedente de revalorização de activos fixos 
tangíveis e intangíveis -   €

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações - 851 972,81 € 851 972,81 € -   €

Ajustamentos por impostos diferidos -   €

Aplicação do Resultado Líquido do Período -3 621 375,58 € 3 621 375,58 € -   €

Outras alterações reconhecidas no capital próprio -   €

2 -   € - 4 473 348,39 € 851 972,81 € -   € 3 621 375,58 € - €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 3 - 311 962,16 € - 311 962,16 €

RESULTADO INTEGRAL - 2 + 3 3 309 413,42 € - 311 962,16 €

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital -   €

Entradas para cobertura de perdas -   €

Outras operações -   €

5 -   € -   € -   € -   € -   € -   €

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO - 6=1+2+3+5 14 392 550,60 € - 19 747 873,44 € 26  607 250,26 € -60 861,12 € - 311 962,16 € 21 879 104,14 €

DESCRIÇÃO

Fundo Patrimonial atribuído aos detentores do capital
Total do Capital 

Próprio
Outras reservas

Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO - 1 14 392 550,60 € -15 843 812,66 € 28 015 376,00 € -60 861,12 € -354 748,35 € 26 148 504,47 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras -   €

Realização do excedente de revalorização de activos fixos 
tangíveis e intangíveis -   €

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações 924 035,96 € -1 260 098,55 € -336 062,59 €

Ajustamentos por impostos diferidos -   €

Aplicação do Resultado Líquido do Período -354 748,35 € 354 748,35 € -   €

Outras alterações reconhecidas no capital próprio -   €

2 -   € 569 287,61 € -1 260 098,55 € -   € 354 748,35 € -336 062,59 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 3 -3 621 375,58 € -3 621 375,58 €

RESULTADO INTEGRAL - 2 + 3 -3 266 627,23 € -3 957 438,17 €

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital -   €

Entradas para cobertura de perdas -   €

Outras operações -   €

5 -   € -   € -   € -   € -   € -   €

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO - 6=1+2+3+5 14 392 550,60 € -15 274 525,05 € 26 755 277,45 € -60 861,12 € -3 621 375,58 € 22 191 066,30 €
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2.4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 30-06-2022 e 30-06-2021

A Contabilista Certificada A Direção

RUBRICAS PERÍODOS

30-06-2022 30-06-2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método 
direto

  Recebimentos de clientes 2 146 335,28 € 2 994 713,31 €

  Pagamentos a fornecedores -2 143 283,39 € -1 923 631,25 €

  Pagamentos ao pessoal -791 165,52 € -1 148 454,08 €

Caixa gerada pelas operações -788 113,63 € 77 372,02 €

Pagamento/recebimento do imposto sobre o 
rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 712 644,25 € -1 095 087,59 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -75 469,38 € - 1 172 459,61 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

  Ativos fixos tangíveis -12 457,86 € -5 905,88 €

  Ativos intangíveis -2 561,51 € -4 292,70 €

  Investimentos financeiros

  Outros ativos

Recebimentos provenientes de:

  Ativos fixos tangíveis

  Ativos intangíveis

  Investimentos financeiros

  Outros ativos

  Subsídios ao investimento

  Juros e rendimentos similares

  Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -15 019,37 € -10 198,58 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

  Recebimentos provenientes de:

  Financiamentos obtidos

  Realizações de capital e de outros instrumentos de 
capital próprio

  Cobertura de prejuízos

  Doações

  Outras operações de Financiamento 1 745 845,23 € 1 300 000,00 €

Pagamentos respeitantes a:

  Financiamentos obtidos -386 425,18 €

  Juros e gastos similares -151 286,79 €

  Dividendos

  Reduções de capital e de outros instrumentos de 
capital próprio

  Outras operações de financiamento -1 300 000,00 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -91 866,74 € -1 300 000,00 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) -182 355,49 € 117 341,81 €

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 396 212,35 € 278 870,54 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período 213 856,86 € 396 212,35 €
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2.5. ANEXO

1. IDENTIFICAÇÃO
DA ENTIDADE

O Vitória Sport Clube, pessoa coletiva número 501 144 013, é uma 
agremiação desportiva reconhecida como Instituição de Utilidade Pública 
Desportiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, 
conforme consta do despacho publicado no Diário da República, II Série, n.º 
163 de 18 de julho de 1981, com sede Estádio D. Afonso Henriques, Praça 
26 de Maio, Guimarães. Foi constituída em 22 de setembro de 1922, e tem 
como principal atividade a prática de desporto.
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2.1. INDICAÇÃO DO REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE 
PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 2018 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto 
da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos 
da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 
para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. No referido decreto, refere que 
o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não 
Lucrativos é composto por:

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)
– Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 24 de julho;
• NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho; e
• Normas Interpretativas (NI).

2.2. INDICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 
DO SNC QUE, EM CASOS EXCECIONAIS, TENHAM 
SIDO DERROGADAS E DOS RESPETIVOS EFEITOS NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, TENDO EM VISTA 
A NECESSIDADE DE ESTAS DAREM UMA IMAGEM 
VERDADEIRA E APROPRIADA DO ATIVO, DO PASSIVO E 
DOS RESULTADOS DA ENTIDADE

Não foram derrogadas quaisquer disposições do sistema de normalização 
contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) que tenham 
tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e 
apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
DE  REPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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2.3. INDICAÇÃO E COMENTÁRIO DAS CONTAS DO 
BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
CUJOS CONTEÚDOS NÃO SEJAM COMPARÁVEIS COM OS 
DO PERÍODO ANTERIOR

No decurso do exercício em análise procedeu-se ao registo da informação 
em conformidade com a norma contabilística de relato financeiro para as 
entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 98/2015 de 2 de junho, isto é, as demonstrações financeiras de 2016
foram apresentadas de acordo com a norma suprarreferida.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, 
ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na 
elaboração das demonstrações financeiras anexas foram as seguintes:

a) Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases 
de apresentação das demonstrações financeiras (BADF), a saber:

Pressuposto de continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade 
continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem 
a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas 
operações. Para as entidades do setor não lucrativo, este pressuposto 
não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à 
manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de 
cumprir os seus fins.
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Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são 
reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os 
critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo 
registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras 
dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos 
são registados nas respetivas contas das rubricas de devedores e credores 
por acréscimos e diferimentos.

Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o 
outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos 
que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na 
natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais 
relevante para os utentes.

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. 
A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A 
informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem 
as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 
demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes 
para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações 
financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam 
discriminados nas notas deste anexo.
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Compensação

Devido à importância do ativo e passivos serem relatados separadamente, 
assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser 
compensados.

Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas demonstrações 
financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao princípio da 
continuidade da entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas 
a efeito de maneira consistente em toda a entidade. Procedendo-se a 
alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas 
pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

• A natureza da reclassificação;
• A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; 
• Razão para a reclassificação.
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b) Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos fixos tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 
ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade 
acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, 
inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às 
atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição 
necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a 
estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos 
e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos 
mesmos que a entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à entidade a título gratuito encontram-se 
mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao 
valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e 
reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que 
são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios 
económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições 
de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das 
unidades de produção em conformidade com o período de vida útil 
estimado para cada grupo de bens.
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil 
estimada que se encontra na tabela abaixo:

A entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu 
respetivo valor residual quando este exista. As mais ou menos valias 
provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de 
alienação, sendo que estas encontram-se refletidas na demonstração dos 
resultados nas rubricas outros rendimentos operacionais ou outros gastos 
operacionais.

Equipamentos Anos de vida útil

Edifícios e outras construções 25-50

Equipamento básico 4-20

Equipamento de transporte 4

Equipamento administrativo 4 - 10

Outros ativos fixos tangíveis 5-20

Ativos fixos tangíveis contabilizados por 
quantias revalorizadas

Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções

Datas de eficácia das revalorizações 1992/1998 1991/1992/1998

Reavaliações decorrentes de diplomas legais
DL 264/92 de 24 de novembro 
e DL 31/98 de 11 de fevereiro

DL 49/91 de 25 de janeiro; DL 264/92 
de 24 de novembro e DL 31/98 de 11 

de fevereiro
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Investimentos financeiros

Sempre que a entidade tenha uma influência significativa, em empresas 
associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, 
os investimentos financeiros são registados pelo Método da Equivalência 
Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma
representação entre 20% a 50% do capital de outra entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, 
havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos 
das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por 
contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos 
recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto 
é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios 
na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a 
diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente 
numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de 
Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando 
existam indícios de imparidade.

Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor 
líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o 
valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos 
da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em 
resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma entidade 
inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa entidade, exceto 
quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar 
benefícios para a entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – 
Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito,
como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade 
não são reversíveis.



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE 

2021/2022

56

Inventários

Os Inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e 
o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de 
venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para 
a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de 
custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como 
uma perda por imparidade. A entidade adota como método de custeio 
dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os 
inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos 
custos individuais através do uso de identificação específica. Os produtos 
e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que 
inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e
gastos gerais. Os Inventários que a entidade detém, mas que se destinam 
a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou 
os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados 
com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados
pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se 
tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento. Este ponto 
é aplicável a todos instrumentos financeiros com exceção:

• Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos 
conjuntos;
• Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
• Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de 
seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos 
termos contratuais que se relacionem com alterações no risco segurado; 
alterações na taxa de câmbio; entrada em incumprimento de
uma das partes;
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Clientes e outras contas a receber

Os clientes/utentes e as outras contas a receber encontram-se registadas 
pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, 
quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor 
realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na sequência 
de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através 
de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total 
ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a 
receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se 
perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. Estas rubricas 
são apresentadas no Balanço como ativo corrente, no entanto nas 
situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de 
Balanço, são exibidas como ativos não correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido 
e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações 
reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período. Os 
custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do 
ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda 
por imparidade. À data de relato a entidade avalia todos os seus ativos 
financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de
resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, 
esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 
reconhecida a reversão.

Os ativos e passivos financeiros são desreconhecidos da forma que se 
encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as 
Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

Caixa e depósito bancários

A rubrica caixa e depósitos bancários incluí caixa e depósitos bancários 
de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco 
significativo de flutuações de valor.
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Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em fornecedores e outras contas a pagar são 
contabilizadas pelo seu valor nominal.

Fundos patrimoniais

A rubrica: fundos patrimoniais constitui o interesse residual nos ativos 
após dedução dos passivos. Os fundos patrimoniais são compostos por: 
fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes; subsídios, doações e legados que 
o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade 
estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Financiamentos Obtidos

Soluptatqui ut la qui quuntum aut duciusandi cus idi volorist, vel in repudae 
quam nobis re exerectem voloreh endunt.
Od ex eaquiat atempossit apid quam ni cum et ut acepere ntiatur emodit 
quunt velit mod quiaectibus ea non nos sinctat iurepel ipsa venda quam, to 
beates dolectu sapit, quistiur reperfe rferia ipsa nos ea voluptiatur, sum re 
nimusciis enesenis ute mo con resti doluptia iunt rerum que ventibus.
Ibearum fuga. Ut od eni re iunt.

Empréstimos obtidos

Os empréstimos obtidos encontram-se registados, no passivo, pelo valor 
nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os 
encargos financeiros são reconhecidos como gastos do período, constando 
na demonstração dos resultados na rubrica juros e gastos similares 
suportados.
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Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. 
Este, incluí as tributações autónomas.

O rendimento global sujeito a imposto nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º, provenientes de pessoas coletivas e outras entidades residentes 
que não exerçam, a título principal, atividade comercial, industrial ou 
agrícola, mencionado n.º 1 do art.º 53 do CIRC é formado pela soma 
algébrica dos rendimentos líquidos das várias categorias determinados 
nos termos do IRS, incluindo os incrementos patrimoniais obtidos a título 
gratuito, aplicando-se à determinação do lucro tributável as
disposições deste Código.

No entanto o artigo 54.º do CIRC menciona que:

1 — Os gastos comprovadamente indispensáveis à obtenção dos 
rendimentos que não tenham sido considerados na determinação do 
rendimento global nos termos do artigo anterior e que não estejam 
especificamente ligados à obtenção dos rendimentos não sujeitos ou 
isentos de IRC são deduzidos, no todo ou em parte, a esse rendimento 
global, para efeitos de determinação da matéria coletável, de acordo com 
as seguintes regras:

a) Se estiverem apenas ligados à obtenção de rendimentos sujeitos e não 
isentos, são deduzidos na totalidade ao rendimento global;

b) Se estiverem ligados à obtenção de rendimentos sujeitos e não 
isentos, bem como à de rendimentos não sujeitos ou isentos, deduz-se 
ao rendimento global a parte dos gastos comuns que for imputável aos 
rendimentos sujeitos e não isentos.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, a parte 
dos gastos comuns a imputar é determinada através da repartição 
proporcional daqueles ao total dos rendimentos brutos sujeitos e
não isentos e dos rendimentos não sujeitos ou isentos, ou de acordo com 
outro critério considerado mais adequado aceite pela Direcção-Geral 
dos Impostos, devendo evidenciar-se essa repartição na declaração de 
rendimentos.

3 — Consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC as quotas pagas pelos 
associados em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios 
destinados a financiar a realização dos fins estatutários.

4 — Consideram-se rendimentos isentos os incrementos patrimoniais 
obtidos a título gratuito destinados à direta e imediata realização dos fins 
estatutários.

Assim, os rendimentos provenientes de pessoas coletivas e outras 
entidades residentes que não exerçam, a título principal, atividade 
comercial, industrial ou agrícola encontram-se sujeitos a IRC à
taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. 
Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre 
os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com 
a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos 
para a Segurança Social), exceto quando estejam em curso inspeções, 
reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.
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Rédito e especialização dos exercícios

Os rendimentos decorrentes de vendas são reconhecidos na 
demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes 
à posse dos ativos são transferidos para o comprador e o montante dos 
rendimentos possa ser razoavelmente quantificado. Desta forma, as 
vendas de produtos são reconhecidas apenas quando expedidas para o 
cliente. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e 
outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante
recebido ou a receber. Os rendimentos relativos à prestação de serviços 
são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à 
fase de acabamento dos serviços prestados à data da demonstração 
da posição financeira. As receitas com dividendos são reconhecidas 
quando é atribuído aos sócios ou acionistas o direito de os receberem. Os 
rendimentos com juros são reconhecidos pelo princípio da especialização 
dos exercícios, tendo em consideração o montante a receber e a taxa de 
juro efetiva durante o período até à maturidade. O clube regista os seus 
gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios, pelo qual os gastos e rendimentos são reconhecidos à medida 
que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos 
ou pagos, com exceção das quotas de sócios e de atletas, que são 
reconhecidos apenas quando recebidas. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e os correspondentes gastos e rendimentos são 
registadas nas rubricas outras contas a receber correntes e outras contas 
a pagar correntes.
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Subsídios do governo e apoios do governo

Política contabilística

A entidade reconhece em rendimentos subsídios provenientes de 
reembolso de gastos que suportou na execução de cursos e projetos 
desenvolvidos na sua atividade.

Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas 
demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do 
Governo de que diretamente se beneficiou.

Ativos e passivos contingentes

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos 
afetando benefícios económicos futuros não seja provável não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo
divulgados nas notas anexas, a menos que a possibilidade de se 
concretizar a saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja 
remota, caso em que não são objeto de divulgação. Os ativos
contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, 
mas divulgados nas notas anexas quando é provável a existência de um 
benefício económico futuro.

Eventos subsequentes

Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que 
proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data 
da demonstração da posição financeira são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Os eventos após a data da demonstração da posição 
financeira que proporcionem informação sobre situações que ocorram 
após essa data são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se 
materialmente relevantes.
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3.2. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO 
FUTURO (ENVOLVENDO RISCO SIGNIFICATIVO DE 
PROVOCAR AJUSTAMENTO MATERIAL NAS QUANTIAS 
ESCRITURADAS DE ATIVOS E PASSIVOS DURANTE O ANO 
FINANCEIRO SEGUINTE):

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto 
da continuidade das operações.

3.3. PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS 
ESTIMATIVAS (ENVOLVENDO RISCO SIGNIFICATIVO DE 
PROVOCAR AJUSTAMENTO MATERIAL NAS QUANTIAS 
ESCRITURADAS DE ATIVOS E PASSIVOS DURANTE O ANO 
FINANCEIRO SEGUINTE):

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão efetue 
julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, 
gastos, ativos, passivos e divulgações à data da demonstração
da posição financeira. Estas estimativas são determinadas pelos 
julgamentos da gestão baseados: (i) na melhor informação e 
conhecimento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de 
peritos independentes e (ii) nas ações que o clube considera poder vir a 
desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os 
seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas. As estimativas 
e as premissas que apresentam um risco significativo de originar um 
ajustamento material no valor contabilístico dos ativos e passivos no 
exercício seguinte são apresentadas abaixo:

Imposto sobre o Rendimento

O clube reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que 
possam resultar de revisões pelas autoridades fiscais. Quando o resultado 
final destas situações é diferente dos valores inicialmente registados, as 
diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento e nas provisões
para impostos, no período em que tais diferenças se constatam.
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Risco de Crédito

O clube gere os riscos de crédito na carteira de saldos a receber através 
de análises de risco aquando da abertura de crédito para novos clientes e 
da sua revisão regular.

Pela natureza intrínseca dos seus clientes, não se encontram disponíveis 
de forma generalizada ratings de crédito para a carteira, que permitam a 
sua categorização e análise enquanto população homogénea. Desta forma, 
são recolhidos elementos do comportamento financeiro dos clientes
através de contactos regulares, bem como através de contactos com 
outras entidades envolvidas na relação comercial.

Reconhecimento de provisões e imparidades

Nos casos em que o clube é parte em processos judiciais em curso 
para os quais, com base na opinião dos seus advogados, efetua um 
julgamento para determinar se deve ser registada uma provisão para 
essas contingências. As imparidades em contas a receber são calculadas 
essencialmente com base na antiguidade das contas a receber, o perfil de 
risco dos clientes e a situação financeira dos mesmos.

3.4. ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS 
DO PERÍODO CORRENTE E EM PERÍODOS FUTUROS

Não existem quaisquer alterações nas estimativas contabilísticas do 
período corrente quer dos períodos futuros.

3.5. CORREÇÃO DE ERROS DE PERÍODOS ANTERIORES, 
COM INDICAÇÃO DA NATUREZA DO ERRO MATERIAL 
E DOS SEUS IMPACTOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO PERÍODO

Não existem quaisquer erros materialmente relevantes de períodos 
anteriores, com impacto nas demonstrações financeiras do período.
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4. FLUXOS DE CAIXA

4.1. COMENTÁRIO DA GERÊNCIA SOBRE A QUANTIA 
DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS 
EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO

Todos os saldos de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.

4.2. DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA 
RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A 30 de junho de 2022 e 2021, as contas caixa e depósitos bancários 
apresentam os seguintes valores:

A 30 de junho de 2022, as disponibilidades financeiras sofreram uma 
descida em comparação com o exercício anterior.

Fluxos de caixa 30-06-2022 30-06-2021

Caixa 1 604,58€ 3 590,70€

Depósitos Bancários 212 252,28 € 392 621,65 €

Total 213 856,86€ 396 212,35€
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5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1.  DIVULGAÇÕES SOBRE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

No decurso dos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 
2021, o movimento ocorrido no valor dos Ativos fixos tangíveis, bem como 
nas respetivas depreciações e perdas por imparidade, foi conforme segue:

Como se pode verificar no quadro acima, não se verificou grandes 
alterações na aquisição de ativos fixos tangíveis. Resultado da aplicação 
das taxas de depreciação, a rubrica de ativos fixos tangíveis
sofreu uma redução.

Métodos de depreciações, vidas úteis e taxa de 
amortização usada nos ativos fixos tangíveis

Edifícios e outras 
construções

Equipamento básico
Equipamento 
administrativo

Outros ativos fixos 
tangíveis

Vidas úteis 25-50 4-20 4 - 10 5-20

Métodos de depreciação Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes

Ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos 

naturais
Esifícios e outras 

construções
Equipamento 

básico
Equipamento 
administrativo

Outros ativos fixos 
tangíveis Totais

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 434 353,95 € 1 182 106,55 € 343 857,48 € 517 712,10 € 56 492 810,24 €

Depreciações acumuladas -25 113 578,33 € -1 165 386,56 € -338 274,04 € -512 591,85 € -27 129 830,78 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16 € 20 320 775,62 € 16 719,99 € 5 583,44 € 5 120,25 € 29 362 979,46 €

Adições

  Outras aquisições 11 406,74 € 1 459,58 € 781,12 € 13 647,44 €

Diminuições

  Depreciações -1 033 921,56 € -3 588,42 € -279,58 € -972,78 € -1 038 732,34 €

Alienações/Abates -   €

Alienações/Abates – Amort 
Acumuladas - € - €

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 445 760,69 € 1 183 566,13 € 344 638,60 € 517 712,10 € 56 506 457,68 €

Depreciações acumuladas -26 147 499,89 € -1 168 944,98 € -338 553,62 € -513 564,63 € -28 168 563,12 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16 € 19 298 260,80 € 14 621,15 € 6 084,98 € 4 147,47 € 28 337 894,56 €

Adições

  Outras aquisições 84 008,30 € 7 526,25 € 436,19 € 8 431,50 € 100 402,24 €

Diminuições

  Depreciações -910 108,67 € -5 368,97 € -1 183,02 € -2.185,06 -918 845,72 €

  Alienações/Abates -11 406,75 € -11 406,75 €

  Alienações/Abates – Amort 
Acumuladas - € - €

Em 30-06-2022

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 518 362,24 € 1 191 092,38 € 345 074,79 € 526 143,60 € 56 595 453,17 €

Depreciações acumuladas - € -27 057 608,56 € -1 174 313,95 € -339 736,64 € -515 749,69 € -29 087 408,84 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16€ 18 460 753,68€ 16 778,43€ 5 338,15€ 10 393,91€ 27 508 044,33€



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE

2021/2022

67

5.2. EXISTÊNCIAS E QUANTIAS ESCRITURADAS 
DE ATIVOS TANGÍVEIS CUJA TITULARIDADE ESTÁ 
RESTRINGIDA E AS QUANTIAS ESCRITURADAS DE 
ATIVOS TANGÍVEIS DADOS COMO GARANTIA DE 
PASSIVOS

Ativos tangíveis cuja titularidade está restringida e/ ou 
dados como garantia de passivos

Forma das Garantias
Passivos garantidos - natureza dos 

passivos

Estádio Desportivo registado na conservatória sob o n-º 395 - 
Fração D;

Hipoteca Legal Contribuições Sociais - PEC

Escritório nos níveis um, dois e três na bancada sul registado 
na conservatória sob o nº 395 - Fração A

Hipoteca Legal Dívidas Fiscais - PEC

Estádio Desportivo registado na conservatória sob o n-º 395 - 
Fração D

Penhora
Dividas fiscais – IVA Piscinas 01/2010 

a 06/2011

Estádio Desportivo registado na conservatória sob o n-º 395 - 
Fração D

Penhora
Dividas fiscais – IVA Piscinas 2012 e 

2013; IRS 2012

Estádio Desportivo registado na conservatória sob o n-º 395 - 
Fração D

Penhora
Dividas fiscais – IVA Piscinas 07/2011 

a 12/2011
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS

6.1. DIVULGAÇÕES SOBRE ATIVOS INTANGÍVEIS

No decurso do exercício findo em 30 de junho de 2022 a rubrica 
programas de computador - ativos intangíveis, bem como nas respetivas 
amortizações e perdas por imparidade, foi conforme segue:

No exercício findo, a 30 de junho de 2022, não foi adquirido nenhum ativo 
intangíveis.

Métodos de amortização, vidas uteis e taxa de 
amortização usada nos ativos intangíveis

Programas de 
computador

Vidas úteis - finitas 3

Métodos de amortização - finitas Quotas constantes

Ativos fixos tangíveis
Programas de 

computador
Totais

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 1 321,33 € 1 321,33 €

Armotizações e perdas por 
imparidade acumuladas

-1 321,33 € -1 321,33 €

Quantias líquidas escrituradas - € - €

Adições

  Aquisições 1ª mão 3 923,46 € 3 923,46 €

Diminuições

  Amortizações -1 307,69 € - €

  Alienações/Abates

Alienações - Amortiações Acumuladas - €

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 5 244,79 € 5 244,79 €

Armotizações e perdas por 
imparidade acumuladas -2 629,02 € -2 629,02 €

Quantias líquidas escrituradas 2 615,77 € 2 615,77 €

Adições

  Aquisições 1ª mão - €

Diminuições

  Amortizações -1 307,69 € - €

  Alienações/Abates

Alienações - Amortiações Acumuladas

Em 30-06-2022

Quantias brutas escrituradas 5 244,79 € 5 244,79 €

Armotizações e perdas por 
imparidade acumuladas -3 936,71 € -3 936,71 €

Quantias líquidas escrituradas 1 308,08€ 1 308,08€
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7. INVENTÁRIOS

7.1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS NA 
MENSURAÇÃO DOS INVENTÁRIOS E FORMULA DE 
CUSTEIO USADA

7.2. QUANTIA TOTAL ESCRITURADA DE INVENTÁRIOS 
E QUANTIA ESCRITURADA EM CLASSIFICAÇÕES 
APROPRIADAS.

Os inventários são constituídos por artigos do centenário do Vitoria Sport 
Clube, que se encontram em comercialização nas lojas oficiais.

Inventários: politicas contabilisticas adotadas na mensuração e formula de custeio Mercadorias

Critério de mensuração Regra geral

Custo X

Valor realizavel Liquido

Custos incorridos para colocar os 
inventários no seu local e na sua 
condição atual

Custos de compra (aquisição) Preço de compra X

Custos de conversão 
(produção)

Custo dos materiais diretamente 
relacionados com as unidades de 
produção

Mão de obra direta

Gastos gerais de produção fixos 
imputados com base na capacidade 
normal das instalações

Sistema de inventário

Inventário intermitente X

Inventário pemanente

Quantias escrituradas no inventário

30-06-2022 30-06-2021

Quantias brutas Perdas por imparidade Quantias (liquidas) Quantias brutas Perdas por imparidade Quantias (liquidas) 

Mercadorias 15 951,14 € 15 951,14 € -  € -  € -  €

Total 15 951,14 € -  € 15 951,14 € -  € -  € -  €
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7.3. QUANTIA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDA
COMO UM GASTO DURANTE O PERÍODO

A reconciliação entre o movimento da rubrica de “Inventários” e a rubrica 
de “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” é a 
seguinte:

8. ESTADO E OUTROS ENTES 
PÚBLICOS

Em março de 2012, devido às grandes dificuldades que o clube estava 
a atravessar, a Direção recorreu ao Plano Extrajudicial de Consolidação 
– PEC, no âmbito do Decreto-Lei n.º 316/98, de 20 de outubro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 201/04, de 18 de agosto.

A Segurança Social autorizou a consolidação de dívidas de capital até à 
data de abril de 2012 através da amortização da totalidade do valor em 
dívida, acrescidos de juros, num prazo de 150 meses, em
prestações mensais e sucessivas, sendo as primeiras 24 prestações 
reduzidas a metade do valor das remanescentes.

A Autoridade Tributária e Aduaneira autorizou a consolidação das dívidas 
de capital através da amortização da totalidade do valor em dívida, 
acrescidos de juros, num prazo de 150 meses, em prestações mensais e 
sucessivas.

Quantias de inventários reconhecidas 
como gastos durante o período

30-06-2022 30-06-2021

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários no início do período

Compras 24 812,07 € 24 812,07 €

Inventários no fim do período 15 951,14 € 15 951,14 €

Custo das mercadorias vendidas  e das 
materias consumidas -8 860,94 € -8 860,94 € -357,29 € -357,29 €

Total -8 860,94 € -8 860,94 € -357,29 € -357,29 €
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Em dezembro de 2015, resultante de uma inspeção da Autoridade 
Tributaria, fomos condenados a pagar o IVA liquidado, resultante das 
entradas dos utentes nas piscinas do Vitoria Sport Clube. Uma vez que o 
Vitoria Sport Clube, não concordou foi apresentada impugnação judicial 
das Liquidações Adicionais de IVA relativas ao período compreendido 
entre julho a dezembro 2011 e das Liquidações adicionais de juros 
compensatórios. O Vitoria foi citado para execução fiscal, tendo requerido 
o pagamento em prestações e a suspensão da execução. O pagamento 
foi autorizado em 24 prestações mensais e sucessivas. Em dezembro 
de 2016, resultante de uma inspeção da Autoridade Tributaria, fomos 
condenados a pagar o IVA liquidado, resultante das entradas dos utentes 
nas piscinas do Vitoria Sport Clube, do ano de 2012 e 2013. Para além 
desta correção, fomos ainda condenados a pagar a retenção na fonte 
resultante da % da venda dos direitos económicos do Bruno Teles e, 
que este possuía. Uma vez que o Vitoria Sport Clube, não concordou 
foi apresentada impugnação judicial das Liquidações Adicionais de 
IVA relativas ao período compreendido entre janeiro a dezembro 
2012 e, janeiro a setembro 2013 e das liquidações adicionais de juros 
compensatórios, assim como do pagamento da retenção na fonte. O 
Vitoria foi citado para execução fiscal, tendo requerido o pagamento em 
prestações e a suspensão da execução. O pagamento foi autorizado em 
60 prestações mensais e sucessivas. Em 13/01/2022 foi proferida decisão 
que julgou a ação parcialmente procedente e determinou a anulação das 
liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios no valor global de 
139.639,19€, tendo sido as partes condenadas nas custas do processo 
na proporção do seu decaimento. Transitada em julgado a decisão, pelo 
VSC foram reclamadas custas de parte Na sequência do trânsito em 
julgada da sentença proferida nos autos de processo, que corre termos 
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, pela AT foram anuladas, 
entre outras, as liquidações de IVA do exercício de janeiro e fevereiro de 
2012, emitidas pela AT na sequência da inspeção. Acontece que, parte do 
imposto então liquidado e ora anulado era devido pelo VSC, porquanto na 
sequência da inspeção, a AT quanto, ao exercício de janeiro e fevereiro de 
2012, não se limitou a liquidar o imposto em falta apurado, mas anulou 
as liquidações iniciais e emitiu novas liquidações. Nesta sequência, foram 
emitidas novas liquidações relativas ao exercício de janeiro e fevereiro 
de 2012 e instaurados respetivos processos executivos. O VSC requereu 
o pagamento do imposto em prestações e prestou garantia, de forma a 
obter a suspensão dos autos de execução. O pedido de pagamento em 
prestações foi deferido 60 prestações e a garantia aceite.
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No final do exercício, a 30 de junho de 2022, a divida do PEC/PER à 
segurança social era no montante de 234.191,08€, já a divida à AT, do 
PEC/PER era de 74.104,05€.

O Clube tem a sua situação contributiva regularizada perante o Estado
e segurança social.

Estado e Outros Entes Públicos 30-06-2022 30-06-2021

Ativo Corrente

Retenção de Impostos 21 000,00 € -  €

21 000,00 € -  €

Estado e Outros Entes Públicos 30-06-2022 30-06-2021

Passivo não corrente

PEC - Segurança Social 81 743,08 € 234 191,08 €

PEC - Finanças 50 770,29 € 361 477,34 €

Finanças - outros 191 355,14 € -  €

323 868,51 € 595 668,42 €

Passivo Corrente

Retenções de Impostos 13 511,52 € 13 130,59 €

IVA 70 871,52 € 40 190,12 €

Segurança Social 20 183,66 € 19 110,21 €

PEC - Segurança Social 152 448,00 € 152 448,00 €

PEC - Finanças 23 333,76 € 224 258,88 €

Finanças - outros 53 523,12 € 65 650,04 €

333 871,58 € 514 787,84 €

657 740,09 € 1 110 456,26 €
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9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As categorias de ativos financeiros a 30 de junho de 2022 e de 2021 são 
detalhadas conforme segue:

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos 
financeiros e passivos financeiros

30-06-2022

Mensurados ao custo
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros

  Clientes 408 553,87 € -347 919,33 € 60 634,54 €

  Outros créditos a receber 1 712 306,70 € -132 319,54 € 1 579 987,16 €

  Caixa e depósitos a prazo 213 856,86 € 213 856,86 €

Passivos financeiros

  Fornecedores -513 973,96 € -513 973,96 €

  Estado e Outros Entes Públicos -657 740,09 € -657 740,09 €

  Financiamentos Obtidos -5 586 425,09 € -5 586 425,09 €

  Outras divídas a pagar -621 692,83 € -621 692,83 €

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos 
financeiros e passivos financeiros

30-06-2021

Mensurados ao 
custo

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros

  Clientes 416 871,19 € -347 919,33 € 68 951,86 €

  Outros créditos a receber 620 740,64 € -132 319,54 € 488 421,10 €

  Caixa e depósitos a prazo 396 212,35 € 396 212,35 €

Passivos financeiros

  Fornecedores -313 760,61 € -313 760,61 €

  Estado e Outros Entes Públicos -1 110 456,26 € -1 110 456,26 €

  Financiamentos Obtidos -5 491 039,32 € -5 491 039,32 €

  Outras divídas a pagar -878 860,94 € -878 860,94 €



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE 

2021/2022

74

9.1. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Em março de 2022, foi transferido para a MAF o valor de 1.300.000€,
para pagamento da 2º tranche da aquisição de ações. Acontece que no 
acordo celebrado entre as partes só com o valor pago de 1.650.000€
é que adquiria os 14.23%, esta situação só aconteceu em julho de 2022, 
razão pela qual esta um valor elevado na conta outros devedores.

Outras contas a receber

30-06-2022

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias liquidas

Devedores por acréscimo de rendimento 132 308,47 € 132 308,47 €

Outros devedores 1 579 998,23 € -132 319,54 € 1 447 678,69 €

Adiantamentos ao pessoal - € - €

Total 1 712 306,70 € -132 319,54 € 1 579 987,16 €

Outras contas a receber

30-06-2021

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias liquidas

Devedores por acréscimo de rendimento 336 218,17 € 336 218,17 €

Outros devedores 282,646,42 -132 319,54 € 150 326,88 €

Adiantamentos ao pessoal 1 876,05 € 1 876,05 €

Total 620 740,64 € -132 319,54 € 488 421,10 €
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9.2. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

A 30 de junho de 2022 e de 2021 a rubrica
“Financiamentos obtidos” decompunha-se como segue:

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são reconhecidos 
como gastos financeiros, de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios e em conformidade com o método da taxa de juro efetiva. Não 
existem encargos financeiros de empréstimos diretamente relacionados 
com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos que tenham sido 
capitalizados.

O Vitoria Sport Clube, aderiu ao regime legal das moratórias de crédito 
para empresas e, esteve durante o período de abril de 2020 até setembro 
de 2021, sem liquidar as prestações. Os juros foram capitalizados. Em 
outubro de 2021, terminado este período, voltou a pagar normalmente as 
prestações.

A rubrica outro financiamento corrente aumentou consideravelmente, 
resultado de um empréstimo concedido pela Vitoria Sport Clube – Futebol 
SAD, no valor de 1.300.000€, para adquirir a 2º tranches das ações.

30-06-2022 30-06-2021

Não correntes

Empréstimos bancários 3 915,84 € 10 688,00 €

Empréstimos bancários - PEC 3 347 272,45 € 3 693 631,32 €

Outros financiadores -  € -  €

3 351 188,29 € 3 704 319,32 €

Correntes

Empréstimos bancários 6 083,28 € 2 670,00 €

Empréstimos bancários - PEC 483 258,29 € 484 000,00 €

Outros financiadores 1 745 895,23 € 1 300 050,00 €

2 235 236,80 € 1 786 720,00 €

5 586 425,09 € 5 491 039,32 €
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9.3. OUTRAS DIVIDAS A PAGAR

Desagregação do valor da conta outras dividas a pagar apresentadas no 
balanço:

Na rubrica “Pessoal” estão os vencimentos dos funcionários administrativos 
relativos ao mês de junho e, que são pagos a 3 julho de 2022.

10. DIFERIMENTOS
10.1. DESAGREGAÇÃO DO VALOR DA CONTA DE 
DIFERIMENTOS APRESENTADOS NO BALANÇO:

Os valores inscritos na conta “Rendimentos a reconhecer”, diz respeito 
a valores pagos ainda na época a 30 de junho de 2022, mas que dizem 
respeito a quotas e lugares anuais para a época 2022/2023.

30-06-2022 30-06-2021

Credores por acréscimo de gastos

Remunerações a liquidar 84 132,50 € 99 972,32 €

Água, luz, etc 960,61 € 305 488,96 €

Honorários 9 917,22 € 5 970,10 €

Outros 3 384,74 € 2 733,67 €

98 395,07 € 414 165,05 €

Outros credores corrente

Credores diversos 471 058,92 € 416 838,58 €

Pessoal 52 238,84 € 47 857,31 €

523 297,76 € 464 695,89 €

621 692,83 € 878 860,94 €

Rendimentos a reconhecer 30-06-2022 30-06-2021

Pack Sócio 79 350,00 €

Quotização 72 030,82 €

Total 151380,82 0,00 €

Gatos a reconhecer 30-06-2022 30-06-2021

Outros 100,00 € 1 408,72 €

Seguros diferidos 6 522,46 €

Total 6 522,46 € 1 408,72 €
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11. PROVISÕES

No exercício findo em 30 de junho de 2022, foi criada a provisão relativa a 
um processo com um extreinador do voleibol.

Provisões
Processos judiciais em 

curso
Total

Acumuladas a 30 junho 2021 -  € -  €

Aumentos

Por reforço de provisões já 
reconhecidas em períodos anteriores -  €

Por novas provisões 10 000,00 € 10 000,00 €

Diminuições

Acumuladas a 30 junho 2022 10 000,00 € 10 000,00 €

Passivos contigentes

Ativos contigentes
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12. FUNDOS PATRIMONIAIS

12.1. EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO

O movimento ocorrido na rubrica de Excedentes de Revalorização
foi conforme se segue:

12.2. OUTRAS RESERVAS

Aquando da constituição da VSC, SAD os ativos intangíveis – jogadores 
e as viaturas do clube foram reavaliados, o montante registado nesta 
rubrica, é o valor resultante dessa reavaliação.

Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Total

Em 30 de junho de 2013 8 950 501,82 € 22 829 688,54 € 31 780 190,36 €

Depreciações -652 844,45 € -652 844,45 €

Em 30 de junho de 2014 8 950 501,82 € 22 176 844,09 € 31 127 345,91 €

Depreciações -645 154,63 € -645 154,63 €

Em 30 de junho de 2015 8 950 501,82 € 21 531 689,46 € 30 482 191,28 €

Depreciações -643 388,77 € -643 388,77 €

Em 30 de junho de 2016 8 950 501,82 € 20 888 300,69 € 29 838 802,51 €

Depreciações -605 649,38 € -605 649,38 €

Em 30 de junho de 2017 8 950 501,82 € 20 282 651,31 € 29 233 153,13 €

Depreciações -587 682,56 € -587 682,56 €

Em 30 de junho de 2018 8 950 501,82 € 19 694 968,75 € 28 645 470,57 €

Depreciações -575 337,29 € -575 337,29 €

Em 30 de junho de 2019 8 950 501,82 € 19 119 631,46 € 28 070 133,28 €

Depreciações -54 757,28 € -54 757,28 €

Em 30 de junho de 2020 8 950 501,82 € 19 064 874,18 € 28 015 376,00 €

Depreciações -1 260 098,55 € -1 260 098,55 €

Em 30 de junho de 2021 8 950 501,82 € 17 804 775,63 € 26 755 277,45 €

Depreciações 851 972,81 € 851 972,81 €

Em 30 de junho de 2022 8 950 501,82 € 18 656 748,44 € 27 607 250,26 €
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13. VENDAS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO

Os réditos de prestação de serviços são reconhecidos quando realizados, 
independentemente do seu recebimento, e são reconhecidos pelo valor 
recebido ou a receber. Os serviços realizados no exercício que ainda não 
se encontravam faturados foram reconhecidos pelo valor a receber como 
rendimento no exercício e foi reconhecido o respetivo ativo em devedores 
por acréscimo de rendimentos.

As vendas de mercadorias são constituídas por artigos do centenário 
do Vitória Sport Clube, que se encontram em comercialização nas lojas 
oficiais.
As prestações de serviço encontram-se divididas da seguinte forma:

Quantias dos reditos reconhecidas no período
30-06-2022 30-06-2021

Reditos reconhecidos
Proporção face ao total 

dos reditos Reditos reconhecidos
Proporção face ao total 

dos reditos

Venda de mercadorias 40 712,51 € 1,07% 544,79 € 0,02%

Prestação de serviços 3 779 356,12 € 98,93% 2 950 126,44€ 99,98%

Total 3 820 068,63 € 100% 2 950 671,23 € 100%

Rendimentos a reconhecer 30-06-2022 30-06-2021

Quotização/Pack Sócio 2 139 333,84 € 1 503 143,00 €

Publicidade/Patrocínios 172 287,88 € 75 595,05 €

Arrendamento Instalações 760 158,96 € 576 437,13 €

Cedência Pessoal - Protocolo 695 496,22 € 664 163,69 €

Outros 52 791,73 € 130 787,57 €

Total 3 820 068,63 € 2 950 126,44 €
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14. SUBSÍDIOS DO GOVERNO
E APOIOS DO GOVERNO
Os subsídios obtidos no exercício, assumem todos a forma monetária com 
o objetivo de compensar o  gastos incorridos na execução de projetos 
desenvolvidos, os quais se decompõem da seguinte forma:

Na rubrica “Outras Entidades” está incluído um subsídio do Programa 
“REATIVAR DESPORTO 2020/2021”, no valor de 27.218€.

Quantias dos subsídios reconhecidos na demonstração dos resultados e no balanço 30-06-2022 30-06-2021

Subsídios relacionados com resultados

Camara Municipal Guimarães 285 000,00 € 185 426,16 €

Federações 41 667,57 € 16 744,32 €

Outras Entidades 31 813,62 € 41 166,66 €

Total 358 481,19 € 243 337,14 €
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15. FSE
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica FSE - Fornecimento e 
Serviços Externos, à data de 30 de junho de 2022 e de 2021:

FSE 30-06-2022 30-06-2021

Serviços Especializados 649 889,41 € 475 946,82 €

Trabalhos especializados 63 044,75 € 32 370,02 €

Publicidade e propaganda 1 050,02 € 1 100,47 €

Vigilância e segurança 1 259,04 € 0,00 €

Honorários 291 114,25 € 276 289,88 €

Comissões 5 551,68 €

Conservação e reparação 2 505,43 € 7 302,37 €

Despesas com Provas 272 681,72 € 153 804,08 €

Prospeção; Empréstimos; 12 682,52 € 5 080,00 €

Materiais 83 158,91 € 49 554,91 €

Ferramentas, utensílios desgaste rápido 2 779,20 € 2 966,05 €

Livros documentação técnica 121,15 € 238,69 €

Material de escritório 3 145,37 € 7 125,93 €

Artigos para oferta 46 843,71 € 24 978,21 €

Material Desportivo 30 269,48 € 14 246,03 €

Energia e fluidos 43 912,23 € 62 923,58 €

Eletricidade 7 817,17 € 17 663,82 €

Água 11 853,06 € 11 023,97 €

Outros Fluidos 24 242,00 € 34 235,79 €

Deslocações, estadas 324 768,73 € 219 748,27 €

Deslocações e estadas 324 763,71 € 219 630,33 €

Transportes de mercadorias 5,02 € 117,94 €

Serviços diversos 1 399 220,33 € 1 090 212,88 €

Rendas e alugueres 180 589,98 € 160 188,81 €

Comunicação 1 557,20 € 7 470,13 €

Seguros 10 510,26 € 19 124,04 €

Contencioso e notariado 1 291,53 € 3 107,77 €

Limpeza, higiene e conforto 8 029,49 € 8 080,31 €

Outros FSE 9 967,75 € 1 890,81 €

Protocolo - Quotização 997 129,98 € 890 351,01 €

Protocolo - Pack Sócio 190 144,14 € 0,00 €

Total 2 500 949,61 € 1 898 386,46 €
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Verificou-se um aumento generalizado de todas rubricas, este aumento 
deve-se essencialmente ao regresso à normalidade, após a suspensão das 
atividades desportivas nas épocas anteriores, devido à pandemia Covid 19.

Na rubrica “honorários” temos os serviços prestados em regime de avença, 
dos treinadores das várias modalidades, entre outros. A rubrica “Despesas 
com Provas”, aumentou em relação ao exercício anterior uma vez que já 
possível as modalidades realizar todas as provas, ao contrário da época
anterior que algumas provas foram suspensas devido à pandemia Covid19.

Os encargos suportados com as deslocações dos atletas das modalidades 
e da formação são registados na rubrica “Deslocações e estadas”.

Por via do protocolo entre o Vitoria Sport Clube e a VSC, SAD assume os 
custos salariais dos funcionários do clube VSC que prestam serviços à 
VSC, SAD.
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16. GASTOS COM O PESSOAL

O Vitoria Sport Clube teve, em média ao seu serviço 56 funcionários, 
divididos pelas seguintes categorias:

Nos exercícios findos a 30 de junho de 2022 e de 2021, a rubrica “Gastos 
com pessoal” detalha-se como se demonstra no quadro seguinte:

O aumento mais significativo foi na rubrica remuneração jogadores das 
seguintes modalidades: voleibol e basquetebol.

n.º de trabalhadores 30-06-2022 30-06-2021

Pessoal administrativo 33 42

Jogadores 23 22

Gastos com o pessoal 30-06-2022 30-06-2021

Remuneração pessoal 734 820,17 € 710 567,13 €

Remuneração Jogadores 265 246,94 € 216 872,41 €

Encargos com remunerações 163 294,11 € 140 238,93 €

Seguro acidentes trabalho 42 695,77 € 34 957,89 €

Outros gastos pessoal 28 824,05 € 47 753,50 €

Total 1 234 881,04 € 1 150 389,86 €
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17. OUTROS RENDIMENTOS
E GANHOS
A rubrica “Outros rendimentos e Ganhos”, nos exercícios findos em 30 
de junho de 2022 e de 2021, apresentam-se conforme segue:

Verificou-se na época finda, um aumento significativo na rubrica 
“Donativos”. Esta rubrica está diretamente relacionada com os escalões de 
formação das várias modalidades e Afonsinhos.

Outros rendimentos e ganhos 30-06-2022 30-06-2021

Rendimentos suplementares 36 367,46 € 9 197,83 €

Descontos pronto pagamento obtidos 1 888,16 €

Aplicação MEP 3 029,08 €  1 984,51 €

Outros 351 550,98 €  189 754,33 €

   Dos quais

      Correções relativas a exercícios 
anteriores 60 289,90 €  12 237,69 €

Donativos 290 433,47 €  175 208,20 €

Imputação de subsídios para 
investimentos

Outros 827,61 €  2 308,44 €

Total 390 947,52 € 202 824,83 €
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18. OUTROS GASTOS
E PERDAS
A rubrica “Outros gastos e perdas”, nos exercícios findos em
30 de junho de 2022 e de 2021, apresentam-se conforme segue:

No exercício findo não foi efetuado a aplicação do MEP, em relação à VSC, 
SAD porque no exercício anterior atingiu o limite da participação, sendo 
este o motivo da diferença entre o período homologo.

Outros gastos e perdas 30-06-2022 30-06-2021

Impostos 27 826,71 € 23 821,31 €

Aplicação MEP 3 060 955,14 €

Outros gastos e perdas ( 105,90) €)                        

Outros 27 501,00 €  30 879,88 €

   Dos quais

      Correções relativas a exercícios 
anteriores 4 675,77 €  16 388,84 €

   Multas 4 725,40 €  3 244,20 €

   Outros 18 099,83 €  11 246,84 €

Total 55 327,71 € 3 115 762,23 €
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No exercício findo não foram criadas imparidades.

19. GASTOS/REVERSÕES DE
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

A rubrica “Gastos/Reversões de depreciação e de amortização”, nos 
exercícios findos em 30 de junho de 2022 e de 2021, apresentam-se 
conforme segue:

20. IMPARIDADE ATIVOS

Ativos intangíveis 30-06-2022 30-06-2021

Edifícios e outras construções 910 108,67 € 697 858,97 €

Equipamento básico 5 368,97 € 3 558,42 €

Equipamento administrativo 1 183,02 € ( 279,58) €)                        

Outros ativos tangíveis 2 185,06 € ( 972,78) €)                        

Total 918 845,72 € 702 669,75 €

Ativos intangíveis 30-06-2022 30-06-2021

Programas computador 1 307,69 € 1 307, 69 €

Total 1 307,69 € 1 307,69 €

Quantias das perdas por imparidade e respetivas reversões reconhecidas 
nos resultados durante o período

30-06-2022 30-06-2021

Quantia bruta Perdas imparidade 
acumuladas

Quantia líquida Quantia bruta Perdas imparidade 
acumuladas

Quantia líquida

Imparidade de dívidas a receber
Clientes 408 553,87 € - 347 919,33 € 60 634,354 € 416 871,19 € - 347 919,33 € 68 951,86 €

Outros créditos a receber 1 712 306,70 € - 132 319,54 € 1 579 987,16 € 620 740,64 € - 132 319,54 € 488 421,10 €

Total 2 120 860,57 € - 480 238,87 € 1 640 621,70 € 1 037 611,83 € - 480 238,87 € 557 372,96 €
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21. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS
E GASTOS SIMILARES

A rubrica “Juros e Outros rendimentos e gastos similares”
apresenta-se conforme se segue:

O Vitória Sport Clube, aderiu ao regime legal das moratórias de crédito 
para empresas e durante este período os juros foram capitalizados. Em 
outubro de 2021 voltou a pagar normalmente as prestações.

Rendimentos e gastos de juros para ativos e passivos não 
mensurados ao justo valor com contrapartida em 

resultados

30-06-2022

Rendimentos de 
juros

Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos 
de juros

Ativos financeiros

Passivos financeiros - 151 286,79 € - 151 286,79 €

Total - 151 286,79 € - 151 286,79 €

Rendimentos e gastos de juros para ativos e 
passivos não mensurados ao justo valor com 

contrapartida em resultados

30-06-2021

Rendimentos de juros Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos 
de juros

Ativos financeiros

Passivos financeiros - 149 335,50 € - 149 335,50 €

Total - 149 335,50 € - 149 335,50 €
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22. PARTES RELACIONADAS
22.1. RELACIONAMENTOS COM EMPRESAS-MÃE:

Nomes das empresas subsidiárias:

• VITÓRIA SPORT CLUBE, FUTEBOL SAD
• VITÓRIA SPORT CLUBE - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.

22.2 - TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS:

Vitória Sport Clube - Futebol  SAD 30-06-2022 30-06-2021

Prestação de Serviços

Cedência pessoal 695 496,22 € 664 163,69 €

Rendas e alugueres 360 000,00 € 261 771,35 €

FSE

Quotização* 997 129,98 € 890 351,01 €

Pack sócio* 190 144,14 €

* Incluí IVA suportado no valor de 83 677,98€
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A rubrica “Cedência Pessoal”, são os funcionários do clube que prestam 
serviços à VSC, SAD e, por via do protocolo este custo é assumido pela 
VSC, SAD. Como a atualização do valor da renda, de 10.354,27€ para 
30.000,00€, apenas foi efetuada em dezembro de 2020, verificando-se
um aumento na rubrica “Rendas e Alugueres”.

Com o regresso do público aos estádios, verificou-se um aumento da 
receita de quotização e, já foi possível a venda de lugares anuais – Pack 
socio, deste valor e, por via do protocolo é faturado uma % à
VSC, SAD.

Os saldos com a empresa relacionada, decompõem-se como segue:

Quantias dos saldos pendentes com partes 
relacionadas

30-06-2022 30-06-2021

Outros devedores e 
credores

Financiamentos 
obtidos

Vitória Sport Clube - Futebol, SAD 1 745 895,23 € 679 795,79 €

Vitória Sport Clube - Mediação Seguros, Lda

Total 1 745 895,23 € 679 795,79 €
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23. OUTRAS DIVULGAÇÕES

23.1. PROCESSOS JUDICIAIS

Em processos idênticos anteriores já resolvidos, a decisão foi favorável ao 
Clube. Assim, os consultores jurídicos são de opinião que a decisão final 
dos processos acima identificados, não deixará de ser favorável ao clube, 
pelo que continuam a não ser constituídas provisões para estes processos 
fiscais.

No processo nº 3476200704001354, foi proferido o projeto de decisão 
em junho de 2010 deprocedência parcial da reclamação graciosa. Foi 
apresentado requerimento de audiência prévia. Notificados da decisão 
que julgou parcialmente improcedente a reclamação graciosa, contra 
ela foi deduzida impugnação judicial. Foi proferida decisão julgando a 
impugnação improcedente. Pelo VSC foi interposto recurso daquela 
sentença. Aguarda que seja proferido acórdão.

Processos Judiciais Reclamados Ano Tipo Imposto Valor

Processo nº 738/05,6BEBRG 1991/1994
IRC - Correções à mat. 

co  124 138,85 €

Contra ordenação nº 600226,9/03 2000/2001 IRC/IRS/IVA  77 659,97 €

Contra ordenação nº 600226,9/04 2 002 IRC/IVA  21 767,41 €

Processo nº 3476200704001354 2 004 IRC - Correções à mat. 
co  536 977,99 €

Processo nº 3476201481059833 2010/2011 IVA  62 432,89 €

Processo nº 3476201601016962 2 011 IVA  42 548,15 €

Processo nº 3476201306003150 2 012 IVA  9 207,01 €

Contra ordenação nº 3476201206060459 2 012 IRS  47 036,04 €

Processo nº 34762201701021958 2012/2013 IVA/IRC  493 224,29 €

Processo nº 347620222011222453 2 012 IVA  245 686,50 €
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Em relação ao processo nº 3476201481059833, foi apresentada 
competente impugnação judicial. A AT apresentou contestação. Em 
novembro de 2015, o VSC apresentou as respetivas alegações escritas. O
Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência total 
da impugnação apresentada. Em 2017 foi proferida decisão que 
julgou a impugnação totalmente procedente e determinou a anulação 
das liquidações oficiosas de IVA e de juros compensatórios. Não se 
conformando com a decisão, a AT interpôs recurso daquela sentença 
para o Tribunal Central Administrativo Central. O VSC apresentou contra-
alegações. Aguarda que seja proferida decisão do Tribunal Central 
Administrativo. O processo de execução fiscal nº 3476201701021958 
encontra-se suspenso, aguardando-se os desenvolvimentos processuais 
das impugnações judicias que correm termos na 2ª Unidade Orgânica
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Em face do trânsito em 
julgado da sentença proferida nos autos de processo, que corre termos 
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, o processo de execução 
fiscal n.º 3476201701021958 e apensos foi extinto e as quantias pagas 
compensadas nos processos de execução fiscal integrantes no PEC. 
Aguarda levantamento da hipoteca voluntária constituída a favor da AT.

Na sequência do trânsito em julgada da sentença proferida nos autos de 
processo IVA das piscinas, que corre termos no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga, pela AT foram anuladas, entre outras, as liquidações 
de IVA do exercício de janeiro e fevereiro de 2012, emitidas pela AT 
na sequência da inspeção. Acontece que, parte do imposto então 
liquidado e ora anulado era devido pelo VSC, porquanto na sequência 
da inspeção, a AT quanto, ao exercício de janeiro e fevereiro de 2012, 
não se limitou a liquidar o imposto em falta apurado, mas anulou as 
liquidações iniciais e emitiu novas liquidações. Nesta sequência, foram 
emitidas novas liquidações relativas ao exercício de janeiro e fevereiro 
de 2012 e instaurados respetivos processos executivos. O VSC requereu 
o pagamento do imposto em prestações e prestou garantia, de forma a 
obter a suspensão dos autos de execução. O pedido de pagamento em 
prestações foi deferido (60 prestações) e a garantia aceite.
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24. ACONTECIMENTOS
APÓS A DATA DO BALANÇO

24.1. ATUALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO 
CERCA DE CONDIÇÕES À DATA DO BALANÇO 

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos
que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras
do período.

24.2. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO

As demosntrações financeiras para o exercício findo em 30 de junho
de 2022 foram aprovadas pela direção e autorizadas para emissão em
19 de setembro de 2022.

Guimarães, 19 de setembro de 2022

A Contabilista Certificada A Direção 3
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3DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS
VITÓRIA SC
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3.1. BALANÇO CONSOLIDADO

A Contabilista Certificada A Direção

Rendimentos e gastos 30-06-2022 30-06-2021

ATIVO

A vo Não Corrente

A vos fixos tangíveis 6 31 662 453,02 € 32 476 570,73 €

A vos intangíveis 7 17 244 888,20 € 22 925 866,06 €

Inves ntos financeiros 8 140 000,00 € 140 000,00 €

P ções financeiras - MEP 21 12 912,36 € 9 883,28 €

Clientes 12 4 000 000,00 € 12 300 000,00 €

53 060 253,58 € 67 852 320,07 €

A vo Corrente

Inventários 9 , 23 392 212,97 € 526 707,56 €

Clientes 12 , 23 3 660 195,60 € 9 055 136,23 €

Adiantamento fornecedores 12 62 391,00 € 32 665,48 €

Estado e outros entes públicos 11 , 12 2 046 211,23 € 2 838 710,40 €

Outras contas a receber 12 1 984 068,46 € 1 187 750,30 €

Diferimentos 13 720 582,62 € 1 408,72 €

Caixa e depósitos bancários 5 , 12 291 498,94 € 4 357 340,72 €

9 157 160,82 € 17 999 719,41 €

Total do A vo 62 217 414,40 € 85 852 039,48 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Capital realizado

Outras reservas 15 14 392 550,60 € 14 392 550,60 €

Resultados transitados 15 - 19 747 873,44 € - 15 335 293,84 €

Ajustamentos em a vos financeiros 15 - 2 035 579,56 €

Excedentes de revalorização 15 27 607 250,26 € 26 755 277,45 €

20 216 347,86 € 25 812 534,21 €

Resultado líquido do período - 14 041 655,97 € - 5 596 186,36 €

Afeto à empresa mãe

Interesses que não controlam 15 - 1 869 389,88 € - 1 869 389,87 €

Total do capital próprio e interesses 4 305 302,01 € 18 346 957,98 €

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamento ob 12 16 380 864,63 € 20 335 840,48 €

Adiantamento de clientes 12 500 000,00 € 1 000 000,00 €

Estado e outros entes públicos 12 323 868,51 € 595 668,42 €

Outras contas a pagar 12 2 374 746,09 € 16 516 860,58 €

19 579 479,23 € 38 448 369,48 €

Passivo corrente

Fornecedores 12 3 342 114,75 € 2 230 214,93 €

Provisões 14 1 628 414,38 € 763 947,84 €

Adiantamento de clientes 12 500 000,00 € 500 000,00 €

Estado e outros entes públicos 11 , 12 1 492 925,21 € 1 640 177,59 €

Financiamento ob 12 6 406 178,49 € 3 929 535,14 €

Outras contas a pagar 12 19 631 180,51 € 19 992 836,52 €

Diferimentos 13 5 331 819,82 €

38 332 633,16 € 29 056 712,02 €

Total do passivo 57 912 112,39 € 67 505 081,50 €

Total do capital próprio 62 217 414,40 € 85 852 039,48 €
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3.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

A Contabilista Certificada A Direção

Rendimentos e gastos 30-06-2022 30-06-2021

Vendas e serviços prestados 16 12 862 312,61 € 11 572 796,31 €

Subsídios à exploração 17 422 611,54 € 302 823,00 €

Ganhos/perdas imputadas de subsidiárias (MEP) 21 3 029, 08 € 1 984,51 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas

9 - 551 487,86 € - 498 034,77 €

Fornecimento e serviços externos 10 , 18 - 6 080 849,89 €- - 5 231 246,61 €

Gastos com o pessoal 19 - 20 862 136,32 € - 21 805 595,12 €

Imparidade de dívidas a receber 23 100 695,01 € - 68 125,72 €

Imparidade de inventários - 48 047,66 €

Provisões (aumentos/reduções) 14 - 966 616,55 € - 366 759,53 €

Outros rendimentos e ganhos 20 12 531 730,99 € 17 698 209,35 €

Outros gastos e perdas 21 - 948 698,63 € 1 950 237,49 €

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 3 489 410,12 € 392 323,76 €

Gastos/reversões de depreciação e amortização 6 , 7 , 22 - 8 690 100,45 € - 8 318 870,81 €

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) - 12 179 510,57 € - 8 711 194,57 €

  Juros e rendimentos similares obtidos 24 2 915,92 €

Juros e gastos similares suportados 24 - 1 790 294,49 € - 834 103,61 €

Resultado antes de impostos - 13 966 889,14 € - 9 545 298,18 €

Imposto sobre os rendimentos do período 11 - 74 766,83 € - 61 159,26 €

Resultado líquido do período -14 041 655,97 € - 9 606 457,44 €

Resultados atributíveis ao clube 15 -7 364 905,87 € - 5 596 186,36 €

Resultados interesses que não controlamos 15 - 6 676 750,10 € - 4 010 271,08 €
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3.3. ANEXO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
E PERÍODO DE RELATO

O Vitória Sport Clube é uma agremiação desportiva reconhecida como 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 460/77, de 7 de novembro, conforme consta do despacho publicado 
no Diário da República, II Série, n.º 163 de 18 de julho de 1981, com sede 
Estádio D. Afonso Henriques, Praça 26 de Maio, Guimarães. Foi constituída 
em 22 de setembro de 1922, e tem como principal atividade a prática 
de desporto. O clube detém 51,37% do capital da Vitoria Sport Clube – 
Futebol, SAD.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 
DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A informação das demonstrações financeiras consolidadas foi elaborada 
em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho
de 2009, alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho dando 
uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação 
financeira e dos resultados da empresa.

As presentes demonstrações financeiras consolidadas refletem a posição 
financeira nas datas de relato de 30 de junho de 2022 e de 2021 e os 
resultados das operações do Vitoria Sport Clube e VSC SAD (“Grupo”) nos 
períodos compreendidos entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022 e 
entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de
2021.
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3.1. BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

3.1.1. BASES DE CONSOLIDAÇÃO

As demonstrações financeiras consolidadas anexas incorporam as 
demonstrações financeiras do Clube e da Vitoria Sport Clube – Futebol, 
SAD. O capital próprio e o resultado líquido das subsidiárias e associadas 
correspondente a interesses de terceiros (interesses sem controlo) nas 
mesmas são apresentados separadamente no balanço consolidado e na 
demonstração dos resultados consolidada, respetivamente, na rubrica 
“Interesses sem controlo”. Os saldos e transações entre empresas do 
Grupo são eliminados no processo de consolidação.

3.1.2. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 
deduzido de amortizações, pelo método das quotas constantes durante 
um período que varia entre 3 e 5 anos, e perdas por imparidade. Esta 
rubrica inclui todos os gastos incorridos com a aquisição dos direitos 
de inscrição desportiva dos atletas - passes, incluindo as despesas 
relacionadas, nomeadamente encargos com serviços de intermediação. 
Os passes dos jogadores encontram-se registados ao custo de aquisição 
deduzido de amortizações, pelo método das quotas constantes durante o 
período do contrato de trabalho desportivo, que pode ir até 5 anos.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS
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3.1.3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos são registados ao seu custo de 
aquisição, deduzido de depreciações e perdas por imparidade. O custo de 
aquisição inclui todos os dispêndios diretamente atribuíveis à aquisição 
dos bens e sua disponibilização no local e condições de operacionalidade 
pretendidos. Os gastos subsequentes são incluídos no custo de aquisição 
do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, 
quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a 
empresa por via de sua utilização e o respetivo custo possa ser mensurado 
com fiabilidade. Os gastos com manutenção programada são considerados 
como uma componente do custo de aquisição do ativo fixo tangível 
sendo depreciada integralmente até à data prevista da manutenção. Os 
demais dispêndios com reparações e manutenção, que não a manutenção 
programada, são reconhecidos como um gasto no período em que são 
incorridos. As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição, 
sendo utilizado essencialmente o método das quotas constantes anuais, a 
partir da data em que o ativo se encontra em condições de funcionamento.

Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são revistos e 
ajustados, se necessário, em cada data de relato. Se a quantia escriturada 
de um ativo fixo tangível for superior ao seu valor recuperável procede-se 
ao ajustamento do seu valor contabilístico para o seu valor recuperável
estimado, mediante o reconhecimento de perdas por imparidade.

Os gastos provenientes do abate ou alienação de ativos fixos tangíveis 
são determinados pela diferença entre os recebimentos das alienações e 
a quantia escriturada do ativo, e são reconhecidos na demonstração dos 
resultados, como outros proveitos ou outros gastos operacionais.
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3.1.4. IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO CORRENTES

Os ativos não correntes que não têm uma vida útil definida não são 
sujeitas a amortização, sendo objeto de testes de imparidade anuais. Os 
ativos sujeitos as amortizações são revistas quanto à imparidade sempre 
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor pelo 
qual se encontram escriturados possa não ser recuperável. Uma perda 
por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia 
escriturada do ativo face ao seu valor recuperável. A quantia recuperável 
é a mais alta de entre o justo valor de um ativo, deduzidos os gastos para 
venda, e o seu valor de uso. Para realização dos testes por imparidade, 
os ativos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identificar 
separadamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa a 
que pertence o ativo), quando não seja possível fazê-lo individualmente, 
para cada ativo. Procede-se à reversão de perdas por imparidade 
reconhecidas em períodos anteriores quando se conclui que essas 
perdas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que 
existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida 
tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida 
na demonstração dos resultados como outros rendimentos e ganhos 
operacionais com exceção dos ativos financeiros disponíveis para venda, 
a não ser que o ativo tenha sido reavaliado, situação em que a reversão 
corresponderá a parte ou totalidade do acréscimo da reavaliação. Contudo, 
a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda 
por imparidade não tivesse sido
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3.1.5.  INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Os investimentos são classificados nas seguintes categorias: empréstimos 
concedidos e contas a receber, ativos financeiros ao justo valor através de 
resultados, investimentos detidos até à maturidade e ativos financeiros 
disponíveis para venda. A classificação depende do objetivo de aquisição 
do investimento. Todas as aquisições e alienações destes investimentos 
são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos de compra 
e venda, independentemente da data da sua liquidação financeira. Os 
investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, 
sendo o justo valor equivalente ao preço pago, incluindo despesas de 
transação (exceto no caso dos ativos financeiros ao justo valor através de 
resultados). A mensuração subsequente depende da categoria em
que o investimento se insere:

Empréstimos concedidos e contas a receber

Os empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não 
derivados com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados 
num mercado ativo. São originados quando a empresa fornece dinheiro, 
bens ou serviços diretamente a um devedor, sem intenção de negociar a 
dívida. São incluídos nos ativos correntes, exceto quando a maturidade é 
superior a 12 meses após a data da demonstração da posição financeira, 
sendo nesse caso classificados como ativos não correntes. Empréstimos 
concedidos e contas a receber são registados na demonstração da posição 
financeira na rubrica outras contas a receber correntes.

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Esta categoria é subdividida em i) ativos financeiros detidos para 
negociação e ii) ativos designados ao justo valor através de resultados 
desde o seu reconhecimento inicial. Um ativo financeiro é classificado
nesta categoria se adquirido principalmente com o objetivo de venda a 
curto prazo ou se as suas características levarem à sua categorização 
como tal pelos gestores. Os ativos desta categoria são classificados 
como correntes se forem detidos para negociação ou sejam realizáveis 
no período até 12 meses desde a data da demonstração da posição 
financeira. Estes investimentos são mensurados ao justo valor através da 
demonstração dos resultados.
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Investimentos detidos até à maturidade

Os investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não 
derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e maturidades fixas, 
que a empresa tem intenção e capacidade para manter até à maturidade. 
Esta categoria de investimento está registada ao custo amortizado pelo 
método da taxa de juro efetiva.

Ativos financeiros disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros 
não derivados que: i) a empresa tem intenção de manter por tempo 
indeterminado, ii) são designados como disponíveis para venda no
momento do seu reconhecimento inicial ou iii) não se enquadram 
nas categorias acima referidas. Estes investimentos financeiros são 
reconhecidos ao valor de mercado, correspondente ao valor da sua
cotação em mercado ativo à data da demonstração da posição financeira. 

Se não existir mercado ativo, onde se transacionem estes investimentos, 
o seu justo valor é determinado através da aplicação de técnicas de 
avaliação, que incluem o uso de transações comerciais recentes, a 
referência a outros instrumentos com características semelhantes, a 
análise de fluxos de caixa descontados e modelos de avaliação de opções 
modificados para incorporar as características específicas do emitente.

As mais e menos valias potenciais resultantes da mensuração destes 
investimentos são registadas diretamente na reserva de justo valor, em 
capitais próprios, até à sua venda, recebimento ou alienação por qualquer 
forma, momento em que o ganho ou perda acumulado anteriormente
reconhecido na reserva de justo valor é incluído no resultado líquido do 
período. Caso não exista um valor de mercado ou esse valor não seja 
possível de determinar, os investimentos em causa são mantidos ao seu 
custo de aquisição.
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Em cada data de relato, é avaliado se há evidência objetiva de que 
um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros sofreram uma 
perda por imparidade. Se existir uma diminuição no justo valor, por 
um período prolongado, dos ativos disponíveis para venda, a perda 
cumulativa – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o 
justo valor corrente, deduzida de qualquer perda por imparidade nesse 
ativo financeiro anteriormente reconhecida em resultados – é anulada 
através do capital próprio e reconhecida no resultado do período. Uma 
perda por imparidade reconhecida relativamente a ativos financeiros 
disponíveis para venda é revertida se essa perda tiver sido causada por 
eventos externos específicos, de natureza excecional, que não se espera 
que se repitam, mas que acontecimentos externos posteriores tenham 
feito reverter. Nestas circunstâncias, a reversão não afeta a demonstração 
dos resultados, registando-se a subsequente flutuação positiva do ativo 
através da reserva de justo valor.

3.1.6. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. 
O imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base nos 
resultados líquidos, ajustados em conformidade com a legislação fiscal 
vigente à data da demonstração da posição financeira. O imposto diferido 
é calculado com base nas diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva base de tributação. Para 
a determinação do imposto diferido é utilizada a taxa de imposto que se 
espera estar em vigor no período em que as diferenças temporárias serão 
revertidas. São reconhecidos impostos diferidos ativos sempre que exista 
razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra os quais 
poderão ser utilizados. Os impostos diferidos ativos são revistos
periodicamente e reduzidos sempre que a sua utilização deixe de ser 
provável. Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento 
do exercício, exceto se resultarem de valores registados diretamente em 
rubricas de capital próprio, situação em que o imposto diferido é registado 
na mesma rubrica que a transação que o originou. O montante de imposto 
a incluir quer no imposto corrente, quer no imposto diferido, que resulte de 
transações ou eventos reconhecidos em reservas, é registado
diretamente nestas mesmas rubricas, não afetando o resultado do 
período.



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE

2021/2022

103

3.1.7. INVENTÁRIOS

Os inventários são valorizados de acordo com os seguintes critérios:

• As mercadorias e as matérias-primas são valorizadas ao mais baixo 
entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição 
inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo 
médio ponderado como método de custeio.

• Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso 
são valorizados ao mais baixo entre o custo de produção (que inclui o 
custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de 
fabrico, tomando por base o nível normal de produção) e o valor realizável 
líquido. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado
deduzido dos custos estimados de acabamento e de comercialização. 
As diferenças entre o custo de produção e o valor realizável líquido, se 
inferior, são registadas em custos operacionais.

3.1.8. VALORES A RECEBER CORRENTES

Os saldos de clientes e outros ativos correntes são contabilizados pelo 
valor nominal deduzido de perdas por imparidade, necessárias para 
os apresentar ao seu valor realizável líquido esperado. As perdas por 
imparidade são registadas quando existe uma evidência objetiva de que a 
empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as 
condições originais das contas a receber e mecanismos de cobertura de 
riscos de crédito existentes.

3.1.9. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A rubrica de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo com maturidade até 3 meses, 
que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de 
flutuações de valor.
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3.1.10. ENCARGOS FINANCEIROS COM EMPRÉSTIMOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são geralmente 
reconhecidos como gastos financeiros, de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios e em conformidade com o método da taxa 
de juro efetiva. Os encargos financeiros de empréstimos diretamente 
relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos 
são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo. A capitalização destes 
encargos começa após o início da preparação das atividades de
construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início 
de utilização ou quando o projeto em causa se encontre suspenso. 
Quaisquer rendimentos financeiros gerados por empréstimos, diretamente 
relacionados com um investimento específico, são deduzidos aos encargos 
financeiros elegíveis para capitalização.

3.1.11. PROVISÕES

São reconhecidas provisões sempre que a empresa tenha uma obrigação 
legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, 
relativamente à qual seja provável que uma saída de recursos se torne 
necessária para a liquidar, e possa ser efetuada uma estimativa fiável do 
montante dessa obrigação. Não são reconhecidas provisões para perdas 
operacionais futuras. As provisões são revistas na data da demonstração 
da posição financeira e das respetivas origens e ajustadas de modo a 
refletir a melhor estimativa a essa data. A empresa incorre em dispêndios 
e assume passivos de carácter ambiental. Assim, os dispêndios com 
equipamentos e técnicas operativas que assegurem o cumprimento 
da legislação e dos regulamentos aplicáveis (bem como a redução dos 
impactos ambientais para níveis que não excedam os correspondentes 
a uma aplicação viável das melhores tecnologias disponíveis desde 
as referentes à minimização do consumo energético, das emissões 
atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído) são capitalizados 
quando se destinem a servir de modo duradouro a atividade da empresa, e 
se relacionem com benefícios económicos futuros, permitindo prolongar a 
vida útil, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de 
outros ativos detidos pela empresa.
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3.1.12. FÉRIAS, SUBSÍDIO DE FÉRIAS E PRÉMIOS

De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, 
direito a um mês de férias, bem como a um mês de subsídio de férias, 
direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.
Quando existam outras responsabilidades (prémios e outras gratificações), 
são registadas no período em que todos os colaboradores, incluindo os 
gerentes, adquirem o respetivo direito, independentemente da data do seu 
pagamento, sendo o saldo por liquidar à data da demonstração da
posição financeira relevado na rubrica de outras contas a pagar correntes.

3.1.13. VALORES A PAGAR CORRENTES

Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados
pelo seu valor nominal.

3.1.14. SUBSÍDIOS

Os subsídios estatais são reconhecidos apenas quando existir segurança 
de que empresa cumprirá as condições inerentes à sua atribuição 
designadamente o investimento efetivo nas aplicações relevantes, e que 
os subsídios serão recebidos. Os subsídios ao investimento recebidos 
com o objetivo de compensar a empresa por investimentos efetuados 
em ativos imobilizados são incluídos na rubrica outras variações nos 
capitais próprios, consoante o período esperado do seu reconhecimento, 
e reconhecidos em resultados durante a vida útil estimada do respetivo 
ativo subsidiado por dedução ao valor das respetivas amortizações. Os 
subsídios à exploração, recebidos com o objetivo de compensar a empresa 
por gastos incorridos, são registados na demonstração dos resultados de 
forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos 
que aqueles subsídios visam compensar, bem como o valor acumulado 
dos períodos anteriores ao reconhecimento inicial do subsídio.
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3.1.15. LOCAÇÕES

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação 
financeira bem como as correspondentes responsabilidades são 
contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método 
o custo do ativo é registado no Ativo fixo tangível, a correspondente 
responsabilidade é registada no passivo na rubrica de Financiamentos 
obtidos, e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do ativo, 
são registados como gastos na demonstração dos resultados do período 
a que respeitam. As locações em que uma parte significativa dos riscos 
e benefícios da propriedade é assumida pelo locador sendo a empresa 
locatário, são classificadas como locações operacionais. Os pagamentos 
efetuados nas locações operacionais, líquidos de quaisquer incentivos 
recebidos do locador, são registados na demonstração dos resultados 
durante o período da locação.

3.1.16. RÉDITO E ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

Os rendimentos decorrentes de vendas são reconhecidos na 
demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à 
posse dos ativos são transferidos para o comprador e o montante dos
rendimentos possa ser razoavelmente quantificado. Desta forma, as 
vendas de produtos são reconhecidas apenas quando expedidas para o 
cliente. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e 
outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante
recebido ou a receber. Os rendimentos relativos à prestação de serviços 
são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à 
fase de acabamento dos serviços prestados à data da demonstração 
da posição financeira. As receitas com dividendos são reconhecidas 
quando é atribuído aos sócios ou acionistas o direito de os receberem. Os 
rendimentos com juros são reconhecidos pelo princípio da especialização 
dos exercícios, tendo em consideração o montante a receber e a taxa de
juro efetiva durante o período até à maturidade. A empresa regista os seus 
gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios, pelo qual os gastos e rendimentos são reconhecidos à medida 
que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos 
ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes gastos e rendimentos são registadas nas rubricas outras 
contas a receber correntes e outras contas a pagar correntes.
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3.1.17. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionam 
informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ou 
acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, 
são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 
balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a 
data do balanço, ou acontecimentos após a data do balanço que não dão 
origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras,
se forem considerados materiais

3.2. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO 
FUTURO QUE TENHAM UM RISCO SIGNIFICATIVO DE 
PROVOCAR AJUSTAMENTO MATERIAL NAS QUANTIAS 
ESCRITURADAS DE ATIVOS E PASSIVOS DURANTE O 
PERÍODO CONTABILÍSTICO SEGUINTE

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas
no pressuposto da continuidade das operações.

3.3. PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS 
ESTIMATIVAS QUE TENHAM UM RISCO SIGNIFICATIVO DE 
PROVOCAR AJUSTAMENTO MATERIAL NAS QUANTIAS 
ESCRITURADAS DE ATIVOS E PASSIVOS DURANTE O 
PERÍODO CONTABILÍSTICO SEGUINTE

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão efetue 
julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, 
gastos, ativos, passivos e divulgações à data da demonstração da posição 
financeira. Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da 
gestão baseados: (i) na melhor informação e conhecimento de eventos 
presentes e em alguns casos em relatos de peritos independentes e (ii) 
nas ações que a Empresa considera poder vir a desenvolver no futuro. 
Todavia, na data de concretização das operações, os seus resultados 
poderão ser diferentes destas estimativas. As estimativas e as premissas 
que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento 
material no valor contabilístico dos ativos e passivos no exercício seguinte 
são apresentadas abaixo.
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Imposto sobre o Rendimento

A empresa reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos 
que possam resultar de revisões pelas autoridades fiscais. Quando o 
resultado destas situações é diferente dos valores inicialmente registados, 
as diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento e nas 
provisões para impostos, no período em que tais diferenças se constatam.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas 
a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período 
de quatro anos, exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham 
sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as 
declarações fiscais da Empresa dos quatro anos anteriores poderão vir 
ainda ser sujeitas a revisão.

Risco de Crédito

A empresa gere os riscos de crédito na carteira de saldos a receber 
através de análises de risco aquando da abertura de crédito para novos 
clientes e da sua revisão regular.

Pela natureza intrínseca dos seus clientes, não se encontram disponíveis 
de forma generalizada ratings de crédito para a carteira, que permitam a 
sua categorização e análise enquanto população homogénea. Desta forma, 
são recolhidos elementos do comportamento financeiro dos clientes
através de contactos regulares, bem como através de contactos com 
outras entidades envolvidas na relação comercial.
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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. 

Reconhecimento de provisões e ajustamentos

Nos casos em que a empresa é parte em processos judiciais em curso 
para os quais, com base na opinião dos seus advogados, efetua um 
julgamento para determinar se deve ser registada uma provisão para 
essas contingências. As imparidades em contas a receber são calculadas 
essencialmente com base na antiguidade das contas a receber, o perfil de 
risco dos clientes e a situação financeira dos mesmos.
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4. EMPRESAS SUBSIDIARIAS 
INCLUÍDAS NA CONSOLIDADAS
Em 30 de junho de 2022 e 2021, as empresas subsidiárias e associadas 
incluídas na consolidação são as seguintes:

Durante o exercício findo em 30 de junho de 2022 não se verificaram 
alterações no perímetro de consolidação.

Nome: Vitória Sport Clube

a) Tipo legal – Agremiação desportiva
b) Informações sobre a atividade principal e qualquer atividade futebolística
– Atividades de clubes desportivos – CAE 93120
c) Percentagem da participação – 51,37%
d) Capital Social - 0,00€
e) Total de ativos – 21.879.104,14€
f) Total de passivo – 7.541.212,79€
g) Rendimentos totais – 4.569.497,34€
h) Gastos totais – 4.881.459,50€

Nome: Vitória Sport Clube – Futebol, SAD

a) Tipo legal – Sociedade anonima desportiva
b) Informações sobre a atividade principal e qualquer atividade futebolística
– Atividades de clubes desportivos – CAE 93120
c) Capital Social – 4.500.000,00€
d) Total de ativos – 34.542.942,70€
e) Total de passivo – 52.116.744,83€
f) Rendimentos totais – 23.596.567,97€
g) Gastos totais – 37.251.494,95€
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5. FLUXOS DE CAIXA

5.1. COMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A 
QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS 
EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO 

Não existem saldos indisponíveis em caixa e seus equivalentes.

5.2. DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA 
RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A 30 de junho de 2022 e 2021, as contas caixa e depósitos bancários 
apresentam os seguintes valores:

No exercício findo, o “Grupo” apresentava um valor bastante baixo 
comparado com o período homologo, mais concretamente na rubrica 
Depósitos Bancários, o qual surge justificado pelo esforço efetuado com 
vista à redução do passivo.

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

Depósitos bancários 279 586,09 € 4 344 905,83 €

Caixa 11 900,85 € 12 434,89 €

Total 291 498,94 € 4 357 340,72 €
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6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

6.1. DIVULGAÇÕES SOBRE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 30 de junho de 2022 e de 2021, o 
movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis do 
“Grupo”, bem como as respetivas depreciações acumuladas e perdas por
imparidade foi o seguinte:

Conforme se pode verificar da análise ao quadro, o exercício findo a 30 de 
junho de 2022, voltou a verificar-se um aumento significativo na rubrica 
de outros ativos fixos tangíveis, justificado essencialmente pelas obras na 
Academia, mais concretamente na construção do miniestádio. (Ver nota
22)

Métodos de depreciações, vidas úteis e 
taxa de amortização usada nos ativos 

fixos tangíveis
Equipamento básico

Equipamento de 
transporte

Equipamento 
administrativo

Outros ativos fixos 
tangíveis

Vidas úteis 2 - 8 2 - 4 4 - 10 4 - 20

Métodos de depreciação Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes

Ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos 

naturais
Edifícios e outras 

construções
Equipamento 

básico
Equipamento 

transportes
Equipamento 
administrativo

Outros ativos fixos 
tangíveis

Totais

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 434 353,95 € 1 976 011,75 € 225 600,00 € 572 223,25 € 5 517 371,33 € 62 740 340,44 €

Depreciações acumuladas -25 113 578,33 € - 1 580 070,06 € - 224 725,00 € - 511 673,95 € - 1 834 189,58 € - 29 264 236,92 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16 € 20 320 775,62 € 395 941,69 € 875,00 € 60 549,30 € 3 683 181,75 € 33 476 103,52 €

Adições

  Outras aquisições 11 406,74 € 83 289,84 € 14 298,89 € 522 381,19 € 631 376,66 €

Diminuições

  Depreciações - 1 033 921,56 € - 110 257,12 € -125,00 € - 47 319,75 € 439 286,02 € - 1 630 909,45 €

Alienações/Abates

Alienações/Abates – Amort 
Acumuladas

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 445 760,69 € 2 059 301,59 € 225 600,00 € 586 522,14 € 6 039 752,52 € 63 371 717,10 €

Depreciações acumuladas -26 147 499,89 € - 1 690 327,18 € - 224 850,00 € - 558 993,70 € - 2 273 475,60 € - 30 895 146,37 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16 € 19 298 260,80 € 368 974,41 € 750,00 € 25 528,44 € 3 776 276,92 € 32 476 570,73 €

Adições

  Outras aquisições 84 008,30 € 100 090,40 € 17 202,04 € 44 724,59 € 514 349,86 € 760 375,19 €

Diminuições

  Depreciações -910 108,67 € -121 403,00 € -125,00 € - 32 641,56 € - 481 605,88 € - 1 545 884,11 €

  Alienações/Abates -11 406,75 € - 17 202,04 € - 28 608,79 €

  Alienações/Abates – Amort 
Acumuladas

Em 30-06-2022

Quantias brutas escrituradas 9 014 780,16 € 45 518 362,24 € 2 159 391,99 € 225 600,00 € 631 246,73 € 6 554 102,38 € 64 103 483,50 €

Depreciações acumuladas - € -27 057 608,56 € 1 811 730,18 € - 224 975,00 € - 591 635,26 € - 2 775 081,49 € - 32 441 030,48 €

Quantias líquidas escrituradas 9 014 780,16€ 18 460 753,68€ 347 661,81 € 625,00€ 39 611,47 € 3 779 020,90 € 31 662 453,02 €
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7. ATIVOS INTANGÍVEIS

7.1. DIVULGAÇÕES PARA CADA CLASSE DE ATIVOS 
INTANGÍVEIS, DISTINGUINDO ENTRE OS ATIVOS 
INTANGÍVEIS GERADOS INTERNAMENTE E OUTROS 
ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 30 de junho de 2022 e de 2021, o 
movimento ocorrido na quantia escriturada da rubrica “Ativos intangíveis”, 
bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por 
imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Métodos de amortização, vidas uteis e taxa de 
amortização usada nos ativos intangíveis

Programas de 
computador

Outros ativos intangíveis - passes 
jogadores

Vidas uteis - Finitas 3  Duração do contrato de trabalho  

Métodos de amortização - Finitas Quotas constantes Quotas constantes

Ativos intangíveis Programas de 
computador

Outros ativos 
intangíveis 

Passes de Jogadores
Totais

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 102 084,33 € 22 447 432,42 € 22 548 195,42 €

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 71 088,63 € -12 184 427,63 € -12 254 194,93 €

Quantias líquidas escrituradas 30 995,70 € 10 263 004,79 € 10 294 000,49 €

Aquisições 93 261,88 € 20 201 444,65 € 20 294 706,53 €

Direitos Económicos - € - €

Amortizações - 60 308,59 € -6 164 174,51 € 6 224 483,10 €

Alienações/Abates -3 074 735,36 € -3 074 735,36 €

Rescisão contrato -7 566 162,10 € -7 566 162,10 €

Alienações –valor das amortizações acumuladas 1 639 177,50 € 1 639 177,50 €

Rescisões - Amortizações Acumuladas 7 563 362,10 € 7 563 362,10 €

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 195 346,21 € 32 007 979,61 € 32 203 325,82 €

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 131 397,22 € -9 146 062,54 € 9 277 459,76 €

Quantias líquidas escrituradas 63 948,99 € 22 861 917,07 € 22 925 866,06 €

Aquisições 3 712 926,04 € 3 712 926,04 €

Direitos Económicos - € - €

Amortizações - 31 093,11 € -7 113 124,23 € 7 144 217,34 €

Alienações/Abates -9 409 735,82 € -9 409 735,82 €

Rescisão contrato -430 642,63 € - 430 642,63 €

Alienações –valor das amortizações acumuladas 7 164 715,30 € 7 164 715,30 €

Rescisões - Amortizações Acumuladas 425 976,58 € 425 976,58 €

Em 30-06-2022

Quantias brutas escrituradas 195 346,21 € 25 880 527,20 € 26 075 873,41 €

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 162 490,33 € -8 668 494,88 € -8 830 985,21 €

Quantias líquidas escrituradas 32 855,88 € 17 212 032,32 € 17 244 888,20 €
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7.1.1. AQUISIÇÕES

As principais aquisições ocorridas durante o exercício findo a 30 de junho 
de 2022, foram conforme o mapa seguinte:

A rubrica outros investimentos relativos a “Passes”, refere-se 
essencialmente a custos de intermediação, quer na aquisição dos direitos 
económicos, quer na eventual renovação de contratos com jogadores.

7.1.2. ALIENAÇÕES E ABATES

Durante o exercício findo em 30 de junho de 2022, o “Grupo” efetuou 
vendas de direitos desportivos no valor total de 13.570.000€, das quais 
geraram mais valias no montante de 9.704.979,48€ (Ver nota 22)

Também neste exercício e, pelo facto de ter sido decidido terminar com a 
equipa dos sub 23, verificaram-se já algumas rescisões de contratos de 
trabalho, que resultou para a “Grupo” um custo no montante total
de 233.416,54€.

Atleta % Clube transmitente Valor de Aquisição

Toni Borevkrovic 80% Rio Ave, Sduq 1 200 000,00 €

Alfa Semedo Esteves 50% Benfica,SAD 1 700 000,00€

Marcos Filipe Pereira Raposo 65% Vitória FC, SAD 25 000,00 €

Outros investimentos relativos a "Passes" 537 926,04 €

Matheus Salgueiro Pains 50% Trofense, SAD 250 000,00€
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8. INVESTIMENTOS
FINANCEIROS

A 30 de junho de 2022, manteve-se o valor cativo de 140.000€, decorrente 
do contrato de financiamento celebrado entre o “Grupo” e a Apollo.

Investimentos financeiros

Ativo não corrente

Investimentos financeiros 140 000,00 € 140 000,00 €

Total 140 000,00 € 140 000,00 €
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9. INVENTÁRIOS

9.1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS NA 
MENSURAÇÃO DOS INVENTÁRIOS E FORMULA DE 
CUSTEIO USADA

9.2. QUANTIA TOTAL ESCRITURADA DE INVENTÁRIOS 
E QUANTIA ESCRITURADA EM CLASSIFICAÇÕES 
APROPRIADAS

Os inventários do “Grupo” são constituídos por artigos do centenário, 
artigos desportivos e outros produtos de merchandising em 
comercialização nas lojas oficiais.

Inventários: politicas contabilisticas adotadas na mensuração e formula de custeio Mercadorias

Critério de mensuração Regra geral
Custo X

Valor realizavel Liquido

Custos incorridos para colocar os 
inventários no seu local e na sua 
condição atual

Custos de compra (aquisição) Preço de compra X

Custos de conversão 
(produção)

Custo dos materiais diretamente 
relacionados com as unidades de 
produção

Mão de obra direta

Gastos gerais de produção fixos 
imputados com base na capacidade 
normal das instalações

Sistema de inventário
Inventário intermitente

Inventário pemanente X

Quantias escrituradas no inventário

30-06-2022

Quantias brutas Perdas por imparidade
Quantias (liquidas) 

escrituradas

Mercadorias 440 260,63 € - 48 047,66 € 392 212,97 €

Total 440 260,63 € - 48 047, 66 € 392 212,97 €

Quantias escrituradas no inventário

30-06-2021

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias (liquidas) 

escrituradas

Mercadorias 574 755,22 € -48 047,66 € 526 707,56 €

Total 574 755,22 € -48 047,66 € 526 707,56 €
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9.3. QUANTIA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDA
COMO UM GASTO DURANTE O PERÍODO

A reconciliação entre o movimento da rubrica de “Inventários” e a rubrica 
de “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” é a 
seguinte:

10. LOCAÇÕES OPERACIONAIS
A VSC SAD, celebrou contratos de aluguer operacional para o 
equipamento de transporte, válidos por 24 meses. O valor das rendas 
pagas no exercício findo a 30 de junho de 2022, foi de 73.379,72€.
Não existe obrigatoriedade de compra no final do contrato.

Quantias de inventários reconhecidas 
como gastos durante o período

30-06-2022 30-06-2021

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários no inicio do periodo 526 707,56 € 526 707,56 € 574 916,20 € 392 899,22 €

Compras 416 993,37 € 416 993,37 € 449 826,13 € 449 826,13 €

Inventários no fim do período 392 212,97 € 392 212,97 € 526 707,56  € 526 707,56  €

Custo das mercadorias vendidas  e das 
materias consumidas - 551 487,96 € - 551 487,96 € - 498 034,77 € - 498 034,77 €

Total - 551 487,96 € - 551 487,96 € - 498 034,77 € - 498 034,77 €
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11. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
A reconciliação do resultado antes de imposto com o imposto sobre o 
rendimento é como segue:

A 30 de junho de 2022 e de 2021, a rubrica “Estado e outros entes 
públicos”, no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

Demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico e os gastos/ 
(rendimentos) de impostos

30-06-2021

Base Taxa Impostos

Produto do lucro contabilístico (Resultado antes 
de impostos) multiplicado pela(s) taxa(s) de 
imposto aplicável(eis)

Resultado líquido do período - 14 041 655,97 €

Gastos/ (rendimentos) de impostos - 74 766,83 €

Resultado antes de impostos - 13 966 889,14 €

Ajustamentos para o lucro tributável

A acrescer 6 342 158,63 €

A deduzir - 12 988 310,65 €

Lucro/(Prejuízo fiscal) - 20 613 041,16 €

Deduções de perdas fiscais

Matéria coletável/coleta

Outras componentes do imposto

Tributação autónoma 198 430,71 € 37,68 % 74 766,83 €

Despesas de representação

Encargos c/ viaturas ligeiras

Encargos c/ viaturas ligeiras

Imposto corrente

Derrama

Derrama Estadual

Gastos/(rendimentos) de impostos e taxa efetiva media 198 430,71 € 37, 68 % 74 766,83 €
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A rubrica IVA inclui os pedidos de reembolso de IVA do período de março e 
junho de 2020, totalizando o montante de 1.130.986,25€

O “Grupo” tem a sua situação contributiva regularizada perante o Estado e 
segurança social.

30-06-2022 30-06-2021

Ativo

  Pagamento Especial por conta 18 945,30 € 18 945,30 €

  IRC 21 000,00 €

  IVA 1 156 597,25 € 2 200 712,97 €

  Processos Prestacionais - AT 849 668,68€ 619 052,13€

2 046 211,23 € 2 838 710,40€

30-06-2022 30-06-2021

Passivo não corrente

PEC - Segurança Social 81 743,08 € 234 191,08 €

PEC - Finanças 50 770,29 € 361 477,34 €

Finanças - Outros 191 868,51 € - €

323 868,51 € 595 668,42 €

30-06-2022 30-06-2021

Passivo

IRC 74 766,83 € 61 159,26 €

Retenção de impostos 925 545,52 € 930 371,09 €

IVA 70 871,52 € 40 190,12 €

Segurança Social 192 436,46 € 166 100,20 €

PEC - Segurança Social 152 448,00 € 152 448,00 €

PEC - Finanças 23 333,76 € 224 258,88 €

Finanças - Outros 53 523,12 € 65 650,04 €

1 492 925,21 € 1 640 177,59 €
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12.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As categorias de ativos financeiros a 30 de junho de 2022 e de 2021 são 
detalhadas conforme segue

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de 
ativos financeiros e passivos financeiros

30-06-2022

Mensurados ao custo Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros

Clientes 8 106 567,68 € - 446 372,08 € 7 660 195,60 €

Estado e Outros Entes Publicos 2 046 211,23 € 2 046 211,23 €

Adiantamentos fornecedores 62 391,00 € 62 391,00€

Outros créditos a receber 2 116 388,00 € - 132 319,54 € 1 984 068,46 €

Caixa e depositos a prazo 291 498,94 € 291 498,94 €

Passivos financeiros

Fornecedores - 3 342 114,75 € - 3 342 114,75 €

Adiantamentos de clientes -1 000 000,00 € -1 000 000,00 €

Estado e Outros Entes Publicos - 1 816 793,72 € - 1 816 793,72 €

Financiamentos Obtidos - 22 787 043,12 € - 22 787 043,12 €

Outras dividas a pagar - 22 005 926,60 € -22 005 926,60 €

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de 
ativos financeiros e passivos financeiros

30-06-2021

Mensurados ao custo
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros

Clientes 21 800 053,31 € - 444 917,08 € 21 355 136,23 €

Estado e Outros Entes Publicos 2 838 710,40 € 2 838 710,40 €

Adiantamentos fornecedores 32 665,48 € 32 665,48 €

Outros créditos a receber 1 320 069,84 € - 132 319,54 € 1 187 750,30 €

Caixa e depositos a prazo 4 357 340,72 € 4 357 340,72 €

Passivos financeiros

Fornecedores - 2 230 214,93 € - 2 230 214,93 €

Adiantamentos de clientes -1 500 000,00 € -1 500 000,00 €

Estado e Outros Entes Publicos - 2 235 846,01 € - 2 235 846,01 €

Financiamentos Obtidos - 24 265 375,62 € - 24 265 375,62 €

Outras dividas a pagar - 36 509 697,10 € - 36 509 697,10 €
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12.1. CLIENTES

12.2. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Na rubrica “Devedores por acréscimo de rendimentos” corresponde 
essencialmente a quotização recebida na época 2022/2023, mas que diz 
respeito ao exercício findo e, à distribuição das verbas das apostas online, 
pela Liga Portugal do 2º trimestre de 2022.

Clientes 30-06-2021 30-06-2020

Não correntes

  Operações com atletas 4 000 000,00 € 12 300 000,00 €

  Operações correntes - € - €

4 000 000,00 € 12 300 000,00 €

Correntes

  Operações com atletas 2 403 997,36 € 8 019 877,50 €

  Operações correntes 1 256 198,24 € 1 035 258,73 €

3 660 195,60 € 9 055 136,23

Total 7 660 195,60 € 21 355 136,23 €

Outros créditos a receber 30-06-2022 30-06-2021

Correntes

  Adiantamentos a pessoal 2 891,60 € 7 607,23 €

  Devedores por acréscimo de rendimento 266 944,25 € 630 310,12 €

  Outros devedores 1 714 232,61 € 549 832,95 €

1 984 068,46 € 1 187 750,30 €
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12.3. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

A 30 de junho de 2022 e de 2021 a rubrica “Financiamentos obtidos” 
decompunha-se como segue:

A rubrica “Outros Emprestimos”, inclui os emprestimos bancários do PEC/
PER, o emprestimo à Apollo e, a antecipação da receita da Placard.
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são reconhecidos 
como gastos financeiros, de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios e em conformidade com o método da taxa de juro efetiva. Não 
existem encargos financeiros de empréstimos diretamente relacionados 
com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos que tenham sido 
capitalizados.

Empréstimos 30-06-2022 30-06-2021

Não Correntes

Empréstimos Bancários PEC 3 347 272,45 € 3 693 631,32 €

Locações Financeiras 26 523,62 € -

Outros Empréstimos 13 007 068,56 € 16 642 209,16 €

16 380 864,63 € 20 335 840,48 €

Correntes

Locações Financeiras 8 563,68 € 823,58 €

Empréstimos Bancários PEC 483 258,29 € 484 000,00 €

Outros Empréstimos 5 914 356,52 € 3 444 711,56 €

6 406 178,49 € 3 929 535,14 €

22 787 043,12 € 24 265 375,62 €
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12.4. FORNECEDORES

A 30 de junho de 2022 e de 2021, a rubrica Fornecedores, apresentava a 
seguinte decomposição:

Os valores apresentados no quadro supra decorrem da atividade 
operacional do “Grupo”.

12.5.  OUTRAS DIVIDAS A PAGAR

A 30 de junho de 2022 e de 2021, o detalhe dos principais saldos da 
rubrica “Outras dívidas a pagar” é apresentado conforme segue:

Quantias dos saldos pendentes com partes relacionadas 30-06-2022 30-06-2021

Correntes

  Fornecedores - Operações correntes 3 342 114,75 € 2 230 214,93 €

Total 3 342 114,75 € 2 230 214,93 €

Outras dívidas a pagar 30-06-2022 30-06-2021

Passivo não corrente

Fornecedores de investimento

  Operações com atletas 2 374 746,09 € 16 516 860,58 €

2 374 746,09 € 16 516 860,58 €

Passivo corrente

Fornecedores de investimento

  Operações com atletas 12 346 853,55 € 14 317 060,44 €

  Outros credores 84 418,81 € 64 047,50 €

Pessoal 1 307 277,74 € 881 319,27 €

Credores por acréscimo de gastos

  Operações com atletas 3 090 653,66 € 2 695 740,94 €

  Operações correntes 2 801 976,75 € 2 034 668,37 €

19 631 180,51 € 19 992 836,52 €

22 005 926,60 € 36 509 697,10 €
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A 30 de junho de 2022 e de 2021, os valores incluídos na rubrica 
“Fornecedores de investimentos - Operações com atletas” referem-
se, essencialmente, aos montantes a pagar pela aquisição dos direitos 
económicos de atletas, às despesas com serviços de intermediação dos 
agentes desportivos e, os montantes a pagar decorrentes da alienação de 
direitos económicos quando existem acordos celebrados com entidades 
terceiras para partilha proporcional dos resultados inerentes a essas
transações.

Na rubrica “Pessoal” estão os vencimentos, prémios dos jogadores, equipa 
técnica e staff relativos ao mês de junho e, que são pagos a 5 julho de 
2022.

Já na rubrica Credores por acréscimo de gastos – operações correntes, 
estão refletivos os montantes a pagar pela aquisição dos direitos 
económicos de atletas, as despesas com serviços de intermediação
dos agentes desportivos e, os montantes a pagar decorrentes da alienação 
de direitos económicos, mas que por ser pagos em prestações ainda não 
foi emitida a respetiva fatura.
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O valor apresentado a 30 de junho de 2022, na rubrica Gastos a 
reconhecer – outros, reflete os juros das cedências de crédito, os quais 
serão reconhecidos como gasto no respetivo ano.

Já na rubrica rendimentos a reconhecer – juros, reflete a parte dos juros 
suportados pelo Sporting na antecipação da receita da venda do Marcus 
Edwards. Na rubrica outros – alienação refere-se à venda do Gui para o 
Almeria, SAD. Este rendimento só foi reconhecido em julho, porque de 
acordo com o contrato estava sujeita à aprovação dos exames médicos e, 
inscrição no TMS.

13. DIFERIMENTOS

Diferimentos 30-06-2022 30-06-2021

Gastos a reconhecer

    Outros 720 582,62 € 1 408,72 €

720 582,62 € 1 408,72 €

Rendimentos a reconhecer

  Juros 129 439,00 €

  Lugares anuais 157 380,82 €

  Camarote 45 000,00 €

  Outros - alienação 5 000 000,00 €

5 331 819,82 € 0,00 €
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14. PROVISÕES

No exercício findo em 30 de junho de 2022, foram criadas provisões no 
valor total de 966.616,56€.

Do reforço nas provisões, o valor de 230.616,56€, resultam de um 
procedimento inspetivo realizado pela AT aos exercícios 2014, 2015 e 
2016, no “Grupo”, apenas provisionou o valor correspondente aos
pagamentos dos planos prestacionais efetuados durante este exercício.
Foi criada ainda uma provisão, no valor de 506.000€, relativa ao processo 
com a Autoridade da Concorrência. Em abril de 2022, foi notificada da 
decisão final proferida pela AdC, a qual condenou o
VSC no pagamento de uma coima no valor de 506.000,00€. Em junho 
de 2022, a VSC, SAD apresentou junto do Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão recurso judicial da decisão da AdC. Uma vez
que o recurso da decisão, por si só, não exonerava a VSC, SAD do 
pagamento da coima no valor de 506.000,00€, foi requerida a atribuição 
de efeito suspensivo ao recurso, mediante a prestação de caução em 
substituição da execução da decisão, e aguardar pela decisão que venha 
a recair sobre o pedido de prestação de caução e, depois, a marcação da 
audiência de discussão e julgamento.

O remanescente, no valor de 230.000€ corresponde aos processos
com ex-trabalhadores do “Grupo”.

Provisões Processos judiciais em 
curso

Total

Acumuladas a 30 junho 21 763 947,84 € 763 947,84 €

Aumentos
Por reforço de provisões já 
reconhecidas em periodos anteriores 230 616,56 € 230 616,56 €

Por novas provisões 736 000,00 € 726 000,00 €

Diminuições -102 150,01 € -102 150,01 €

Acumuladas a 30 junho 22 1 618 414,39 € 1 628 414,39 €

Passivos contigentes

Ativos contigentes
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15. CAPITAL PRÓPRIO E
INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM

16. VENDAS E PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS
A 30 de junho de 2022 e de 2021, os valores apresentados nas rubricas 
Vendas e Prestação de Serviços do “Grupo”, apresentam-se conforme 
segue:

Capital próprio 30-06-2022 30-06-2021

Outras reservas 14 392 550,60 € 14 392 550,60 €

Resultados transitados - 19 747 873,44 € -15 335 293,84 €

Ajustamentos em ativos financeiros 2 035 579,56 €

Excedentes de revalorização 27 607 250,26 € 26 755 277,45 €

20 216 347,86 € 25 812 534,21 €

Resultado Lìquido atribuído aos associados do clube - 14 041 655,97 € - 5 596 186,36 €

Interesses sem controlo - 1 869 389,87 € - 1 869 389,87 €

Total de capital próprio e interesses - 4 305 302,02 € 18 346 957,98 €

Quantias dos reditos reconhecidas no periodo

30-06-2022 30-06-2021

Reditos reconhecidos
Proporção face ao total 

dos reditos
Reditos reconhecidos

Proporção face ao 
total dos reditos

Venda de mercadorias 794 070,59 € 6,17 % 620 557,62 € 5,36 %

Prestação de serviços 12 068 242,02 € 93,83 % 10 952 238,69 € 94,64 %

Total 12 862 312,61 € 100 % 11 572 796,31 € 100 %
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As vendas são constituídas por artigos alusivos ao centenário, 
artigos desportivos e outros produtos de merchandising do “Grupo” 
comercializados nas lojas oficiais.

Em relação à prestação de serviços, apresentamos em detalhe as 
principais sub-rubricas:

Neste exercício findo a 30 de junho de 2022, podemos verificar um 
aumento generalizado de todas as sub-rubricas, esta situação resulta do 
regresso aos estádios por parte dos adeptos, que no exercício
anterior estavam impedidos de o fazer devido à pandemia Covid 19. 
As receitas televisivas diminuíram, na sequência da interrupção das 
competições desportivas no exercício anterior, por força da pandemia
provocada pela Covid 19.

Prestação de serviços 30-06-2022 30-06-2021

Bilheteira/ Quotização/ Pack sócio 2 980 845,59 € 2 123 700,63 €

Prémios competições nacionais e UEFA 743 007,66 € 218 633,09 €

Publicidade/ patrocínios 1 702 058,16 € 956 875,10 €

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

Arrendamento Instalações 400  158,96 € 314 665,78 €

Outros 113 623,12 € 958 921,67 €

Total 12 862 312,61 € 11 572 796,31 €
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17. SUBSÍDIOS
A 30 de junho de 2022 e de 2021, o detalhe dos principais saldos da 
rubrica Subsídios é apresentado conforme segue:

A Camara Municipal de Guimarães atribuiu um subsídio no montante de 
165.000€, para as obras dos balneários da Academia e pavilhão.
Liga Portugal atribuiu aos clubes um subsídio no valor total de 25.000€, 
para colmatar os custos que os clubes tiveram na realização dos testes 
para despistagem do Covid 19. 

Na sub-rubricas Outras Entidades, reflete essencialmente valores 
atribuídos pelo IEFP pela contratação através de estágios profissionais.

Quantias dos subsídios reconhecidos na demonstração dos resultados e 
no balanço

30-06-2022 30-06-2021

Subsídios relacionados com 
resultados

Câmara Municipal de Guimarães 285 000,00 € 185 426,16 €

Federação Portuguesa de Futebol 3 843,75 € 2 638,10 €

Outras Federações 41 667,57 € 16 744,32 €

Liga Portuguesa Futebol 25 000,00 € - €

Outras Entidades 67 100,22 € 98 014,42 €

Total 422 611,54 € 302 823,00 €
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18. FSE
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica FSE - Fornecimento e 
Serviços Externos do “Grupo” à data de 30 de junho de 2022 e de 2021:

FSE 30-06-2022 30-06-2021

Serviços Especializados 2 862 662,21 € 2 541 344,62 €

Trabalhos especializados 651 716,11 € 420 724,94 €

Publicidade e propaganda 7 034,62 € 4 517,47 €

Vigilância e segurança 57 362,99 € 52 248,10 €

Honorários 682 956,28 € 640 554,58 €

Comissões 10 442,46 € 15 403,01 €

Conservação e reparação 286 677,84 € 305 007,95 €

Despesas com Provas 1 014 031,15 € 751 306,10 €

Prospeção; Empréstimos; 152 440,76 € 351 582,47 €

Materiais 675 633,19 € 597 698,73 €

Ferramentas, utensílios desgaste rápido 19 616,60 € 36 377,48 €

Livros documentação técnica 121,15 € 935,69 €

Material de escritório 43 147,34 € 30 384,20 €

Artigos para oferta 54 212,41 € 28  176,96 €

Material Desportivo 558 535,69 € 501 824,40 €

Energia e fluidos 337 577,37 € 252 032,10 €

Eletricidade 151  016,19 € 114 692,54 €

Combustíveis 67 575,35 € 35 323,47 €

Água 53 306,71 € 37 377,99 €

Outros Fluidos 65 679,12 € 64 638,10 €

Deslocações, estadas 1 256 676,42 € 853 738,02 €

Deslocações e estadas 1 255 674,13 € 850 474,72 €

Transportes de mercadorias 1 002,29 € 3 263,30 €

626 Serviços diversos 948 300,70 € 986 433,14 €

Rendas e alugueres 558 052,88 € 597 316,35 €

Comunicação 63 825,87 € 65 431,98 €

Seguros 71 354,28 € 83 978,11 €

Contencioso e notariado 47 560,09 € 84 585,26 €

Despesas de representação 32 045,49 € - €

Limpeza, higiene e conforto 103 293,27 € 109 784,92 €

Outros serviços 72 168,82 € 45 336,52 €

Total 6 080 849,89 € 5 231 246,61 €
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A rubrica “Trabalhos especializados” abrange os serviços prestados 
relacionados com serviços de informática, de apoio aos jogos, programas 
de scouting, e, outros serviços avençados. Já na rubrica
Segurança e Vigilância, inclui apenas os gastos com segurança na 
Academia e, Assembleias Gerais.

Na rubrica “honorários” temos os serviços prestados em regime de 
avença, do departamento medico, treinadores formação, modalidades e, 
mais concretamente dos treinadores da formação, entre outros.

A rubrica “Despesas com Provas”, aumentou em relação ao exercício 
anterior uma vez que já foi possível voltar a ter adeptos nos estádios. Esta 
rubrica inclui despesas com a polícia, bombeiros, ARDs assim como as 
despesas dos estágios, quer da equipa de futebol, quer das equipas das 
várias modalidades amadoras.

Os encargos suportados com as deslocações dos atletas da formação e, 
com a cantina na Academia, são registados na rubrica “Deslocações
e estadas”
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19. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

19.1. NÚMERO MÉDIO DE EMPREGADOS DURANTE O 
PERÍODO E OS GASTOS DE PESSOAL RELATIVOS AO 
PERÍODO 

De seguida apresentamos o detalhe da rubrica FSE - Fornecimento e 
Serviços Externos do “Grupo” à data de 30 de junho de 2022 e de 2021:

Nos exercícios findos a 30 de junho de 2022 e de 2021, a rubrica “Gastos 
com pessoal” detalha-se como se demonstra no quadro seguinte:

Na generalidade os gastos com pessoal sofreram uma descida, com a 
exceção da rubrica “Remuneração pessoal apoio ao futebol profissional” 
que resulta da regularização de avençados para contrato de trabalho. 
Os gastos com os tratamentos médicos, analises e, medicamentos 
estão contabilizados na rubrica “Outros Gastos Pessoal”, assim como os 
contratos de formação.

Nº funcionários

Jogadores 114

Treinadores de futebol profissional 11

Treinadores de futebol formação 15

Pessoal apoio ao futebol profissional 26

Pessoal 87

Gastos com pessoal 30-06-2022 30-06-2021

Remuneração administração 192 216, 77 € 193 527, 40 €

Remuneração pessoal administrativo 1 916 057,96 € 1 971 060,04 €

Remuneração treinadores 1 390 895, 49 € 1 242 836, 91 €

Remuneração jogadores 13 039 934,46 € 14 078 525,85 €

Remuneração pessoal apoio ao futebol profissional 568 600, 66 € 393 619, 95 €

Encargos com remunerações 1 447 438,94 € 1 419 365,77 €

Seguro acidentes trabalho 1 748 225,17 € 1 793 577,80 €

Outros gastos pessoal 558 766,87 € 713 081,40 €

Total 20 862 136,32 € 21 805 595,12 €
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20. OUTROS RENDIMENTOS
E GANHOS

A rubrica “Outros rendimentos e Ganhos”, nos exercícios findos em 30 de 
junho de 2022 e de 2021, apresentam-se conforme segue:

A rubrica “Rendimentos Suplementares” está divida da seguinte forma:

A rubrica “Compensação financeira”, corresponde à compensação variável 
resultante da alienação dos direitos económicos dos jogadores, por 
exemplo, pelo facto do clube para onde foi vendido o jogador competir na 
Liga dos Campeões.

A rubrica “Rendimentos e ganhos em investimento” inclui rendimentos 
relativos a alienação de direitos económicos e desportivos de jogadores. 
No exercício findo a 30 de junho de 2022, a VSC, SAD alienou os seguintes 
jogadores: Pedro Henrique, Marcus Edwards, Jhonatan Siqueira, Abdul 
Aziz, Tapsoba, obtendo mais-valias no montante total de 9.704.979,48€

Outros rendimentos e ganhos 30-06-2022 30-06-2021

Rendimentos suplementares 1 622 012,41 € 779 848,19 €

Descontos pronto pagamento obtidos 38, 29 € 9 702,91 €

Ganhos em inventários 14 724, 08 € 5 146, 62 €

Rendimentos e ganhos em investimentos 10 496 407, 69 € 16 700 970, 00 €

Outros 401 577,60 € 204 526,14 €

Total 12 534 760,07 17 700 193,86 €

Rendimentos suplementares 30-06-2022 30-06-2021

Seguros - indemnizações 144 492,04 € 159 842,46 €

Outros rendimentos suplementares 399 971, 62 € 306 643, 16 €

Compensação financeira 757 657, 80 € 300 000, 00 €

Cedência jogadores 292 500, 00 € 11 350, 00 €

Outros 27 390, 95 € 2 012, 57 €

Total 1 622 012,41 € 779 848,19 €



RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

VITÓRIA SPORT CLUBE 

2021/2022

134

21. OUTROS GASTOS E PERDAS
A rubrica “Outros gastos e perdas”, nos exercícios findos em 30 de junho 
de 2022 e de 2021, apresentam-se conforme segue:

A rubrica “Outros gastos e perdas em investimento não financeiro” 
inclui gastos relativos rescisões, cessações e, a alienação de direitos 
económicos e desportivos de jogadores que geraram menos valias,
foi o caso do Lyle Foster.

Na rubrica “Multas” estão incluídas a multas desportivas dos jogadores e 
dos adeptos.

Outros gastos 30-06-2022 30-06-2020

Impostos 39 242,82 € 34 564,28 €

Descontos pronto pagamento concedidos - € 3 754,00 €

Gastos, perdas em investimento não financeiros 187 360, 00 € 1 171 154,65 €

Outros 722 095,81 € 740 764,56 €

  Correções relativas a exercicios anteriores 230 618,98 € 444 689,16 €

  Donativos 36 700, 00 € 40 500,00 €

  Quotizações 7 758, 06 € 7 758,06 €

  Multas 218 954,53 € 118  602,56 €

  Outros 228 064,24 € 129 108,88 €

Total 948 698,63 € 1 950 237,49 €
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22. GASTOS/REVERSÕES DE 
DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO
A rubrica “Gastos/Reversões de depreciação e de amortização”, nos 
exercícios findos em 30 de junho de 2022 e de 2021, apresentam-se 
conforme segue:

O aumento das depreciações dos Outros ativos fixos tangíveis, está 
diretamente relacionada com as obras da construção do miniestádio, na 
Academia. (Ver nota 6)

As amortizações dos passes de jogadores são calculadas de acordo com o 
número de anos de contrato de trabalho. O aumento resulta da aquisição 
de direitos económicos de novos jogadores. (Ver nota 7)

Ativos fixos tangíveis 30-06-2022 30-06-2021

Edifícios e outras construções 910 108,67 € 697 858,97 €

Equipamento básico 121 403,00 € 110 257,12 €

Equipamento de transporte 125,00 € 125,00 €

Equipamento administrativo 32 641,56 € 47 319,75 €

Outros ativos fixos tangíveis 481 603,88 € 439 286,02 €

Total 1 545 882,11 € 1 294 846,86 €

Ativos intangíveis 30-06-2022 30-06-2021

Goodwill 799 540,95 €

Programas computador 31 095,11 € 60 308,59€

Passes jogadores 7 113 123,23 € 6 164 174,51 €

Total 7 144 218,34 € 7 024 023,95 €
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23. IMPARIDADE ATIVOS

24. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS 
E GASTOS SIMILARES
A rubrica “Juros e Outros rendimentos e gastos similares” apresenta-se 
conforme se segue:

Durante este exercício, apenas foi criada a imparidade no valor de 1.455€, 
uma vez que a divida já ascendia a 2014.

No exercício findo a 30 de junho de 2022, verificou-se um aumento 
muito significativo dos juros suportados. Este aumento está relacionado, 
essencialmente, com os financiamentos obtidos e, com o fim das 
moratórias.

Quantias das perdas por imparidade e respetivas reversões 
reconhecidas nos resultados durante o periodo

30-06-2022 30-06-2021

Aumentos Reversões Total Aumentos Reversões Total

Imparidade de dívidas a receber

Clientes - 1 455,00 € - € - 1 455, 00€ -68 215,75€ - € -68 215,75€

Outras contas a receber -   € 102 150,01 € 102 150,01 € -   € - € - €

Imparidades de inventários Inventários -  € - € - € -48 047,66€ - € -48 047,66€

Total -1 455, 00 € 102 150, 01 € 100 695, 01€ -116 263,41€ - € -116 263,41€

Rendimentos e gastos de juros para ativos e passivos 
não mensurados ao justo valor com contrapartida em 

resultados

30-06-2022

Rendimentos de 
juros

Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos 
de juros

Ativos financeiros 2 915,92 € 2 915,92 €

Passivos financeiros  - 1 790 294,49 €  - 1 790 294,49 €

Total - 1 790 294,49 € - 1 787 378,57 €

Rendimentos e gastos de juros para ativos e passivos 
não mensurados ao justo valor com contrapartida em 

resultados

30-06-2021

Rendimentos de 
juros

Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos 
de juros

Ativos financeiros - €

Passivos financeiros - 834 103,61 € - 834 103,61 €

Total - 834 103,61 € - 834 103,61 €
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25. PARTES RELACIONADAS
Os saldos e transações entre o Clube e a sua subsidiária, as quais são 
partes relacionadas desta, foram eliminados no processo de consolidação 
e, consequentemente, não são relevados nesta nota. Os principais saldos 
com outras entidades relacionadas, identificadas abaixo, em 30 de junho 
de 2022 e 2021 e as principais transações realizadas com essas entidades 
durante os exercícios findos nessa data, podem ser detalhados como 
segue:

26. ACONTECIMENTOS
APÓS A DATA DO BALANÇO

26.1. ATUALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO ACERCA DE 
CONDIÇÕES À DATA DO BALANÇO

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que 
afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do 
período.

30-06-2022 30-06-2021

  Quotização 997 129,80 € 890 351,01 €

  Pack Sócio* 190 144,14 € - €

  Rendas 360 000,00 € 261 771,35 €

  Cedência Pessoal 695 496,22 € 664 163,69 €

* Incluem IVA não dedutível
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26. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 30 de junho de 
2022 foram aprovadas pela Administração e autorizadas para emissão em 
19 de setembro de 2022.

Guimarães, 19 setembro de 2022

A Contabilista Certificada A Direção
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4. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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