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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Relatório & Contas Sport Lisboa e Benfica 2008/2009 

Benfica aumenta receitas 
 

Linhas principais: 

 

- Vendas crescem mais de 20%; 

- Aumento de 75% na angariação de novos patrocínios; 

- Resultados Operacionais crescem mais de 500%; 

- Custos Financeiros baixam 20%; 

- Euroárea – Acordo para resolução definitiva 
 

O Sport Lisboa e Benfica apresentou hoje aos Sócios, em Assembleia Geral, o Relatório & Contas 
referente ao exercício de 2008/2009 no qual se destaca um aumento de 3.602 mEuros (16,8%) dos 
proveitos operacionais. Para este resultado contribuiu especialmente o aumento de 1.539 mEuros 
da rubrica de patrocínios e publicidade. 
 
Do lado dos proveitos, destaque ainda para a variação positiva de 1.258 mEuros dos proveitos 
extraordinários motivada funadamentalmente pela redução das provisões, no montante de 1.224 
mEuros, para fazer a processos judiciais extintos. 
 
Os custos registaram um aumento de 10,71%, do qual se destacam o aumento em 195,1% (240 
mEuros) da rubrica Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas devido à exploração da venda 
de merchandising, o crescimento de 16,5% dos Custos com Pessoal, essencialmente justificado 
pela integração de trabalhadores pertencentes à ex-loja TBZ, cuja exploração passou a ser 
efectuada directamente pelo Clube. Ao invés, os Custos Financeiros caíram 174 mEuros.  
De referir, o aumento de 3.359 mEuros (309,6%) face ao ano anterior dos custos extraordinários, 
tendo como principal justificação o reconhecimento de 3.000 mEuros relacionado com o acordo 
definitivo para resolução da dívida à empresa Euroárea. 
 
Trata-se não do último, mas um dos últimos, processos herdados da gestão Vale e Azevedo e que 
continua, muitos anos depois, a onerar a gestão do SLB. O acordo alcançado obrigou a um custo 
adicional de 3 mEuros, relacionado com obrigações decorrentes do acordo celebrado com a  
 



 

 

 Pág. 2 
 28-09-2009 
 

 
 
 
Euroárea por compromissos assumidos em 1999, relativos à Urbanização Sul em Lisboa e à Quinta 
da Trindade no Seixal. 

 
Apesar da melhoria verificada quer nos resultados operacionais (+512%) quer nos resultados 
correntes, os quais apresentam valores positivos (respectivamente 1.598,9 mEuros e 1.027,2 
mEuros), os resultados líquidos do exercício são negativos, no montante de 1.748 mEuros, face aos 
1.120 mEuros negativos registados mo anterior exercício, para o qual contribuiu, tal como referido 
anteriormente, o registo do acordo com a Euroárea. 
 
Por último, de salientar que os fluxos de Caixa do ano em análise registaram um valor positivo de 
981,9 mEuros, contra um valor negativo no último exercício de  - 110,1 mEuros. 
 
NOTA: É de salientar que a comparabilidade com o exercício anterior se encontra afectada, pelo 
facto de na época anterior se ter ajustado o exercício económico à época desportiva do futebol, 
modalidade com maior impacto no seio do Grupo, o que originou que na época 2007/2008 o 
exercício compreendesse 11 meses de actividade 
 
 


