
 

  

 
Capital Social: € 75.000.005 

 Capital Próprio a 31 de Julho de 2006: € 11.726.250 
Sede: Av. General Norton de Matos – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Colectiva: 504 882 066  

 

COMUNICADO 

 
A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, ao abrigo da alínea i) do Artigo 3º do 
Regulamento da CMVM nº 4/2004, informa que os resultados do exercício de 2006/2007 
atingiram o valor de 15,274 milhões de euros, correspondendo ao primeiro ano em que 
os mesmos são positivos, após 3 anos de tendência francamente favorável. 
 
Este crescimento foi, mais uma vez, alicerçado na capacidade da Sociedade impulsionar 
um aumento de receitas, que atingiram um montante superior a 83,3 milhões de euros, 
representado um crescimento de 31,3% face ao ano anterior. 
 
Em termos de custos, a Sociedade não apresentou, em termos globais, uma variação de 
relevo face ao exercício anterior, tendo atingido o montante de 68,037 mihões de euros 
(2005/2006: 64,683 milhões de euros), o que representa uma variação de 5,2%. Este 
crescimento é, em parte, justificado pelo aumento dos custos financeiros e pelo início da 
utilização do Caixa Futebol Campus. 
 
Os custos com o pessoal apresentaram um decréscimo de 15,9% face ao exercício 
anterior, tendo atingido o montante de 25,976 milhões de euros (2005/2006: 30,879 
milhões de euros), sendo a variação essencialmente justificada pela efectiva diminuição 
da massa salarial do plantel em cerca de 3 milhões de euros. 
 
Em termos de cash-flow, verifica-se um crescimento pelo terceiro ano consecutivo, sendo 
claramente o valor mais elevado dos últimos 5 exercícios, tendo atingido o montante de 
30,3 milhões de euros. Este indicador vem reforçar a boa performance alcançada pela 
Sociedade no presente exercício, sendo o mesmo demonstrativo da capacidade de 
libertação de fundos por parte da empresa. 
 
Em termos de passivo, verificou-se um aumento em cerca de 3 milhões de euros, 
correspondendo a uma variação de 2%, face ao exercício anterior, demonstrando que o 
valor do passivo de 154,9 milhões de euros se encontra estabilizado no final do ano. 
 
Os capitais próprios da Sociedade aumentaram face ao exercício anterior devido ao lucro 
obtido no final deste ano, atingindo o montante de 27 milhões de euros. Tendo em 
consideração a estabilização verificada no passivo, o activo da Sociedade sofreu um 
crescimento de 11,2%, correpondendo no final do ano a 181,9 milhões de euros. 
 
O Conselho de Adimistração 
 
Lisboa, 8 de Outubro de 2007 


