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A época de 2012/2013 foi de forte reorientação da actividade da Federação 

Portuguesa de Futebol. Cumprindo o compromisso, a Direcção da Federação 

privilegiou o investimento na actividade do futebol. Quer na criação de 

selecções nacionais, quer na realização de torneios interassociações, quer 

nos apoios ao futebol não profissional por via de redução de taxas e seguros 

desportivos, bem como a comparticipação de deslocações a equipas.

 

Esta opção estratégica, que nos permite crescer em número de atletas e 

começar a ver resultados de novo nas selecções de formação, só foi possível 

por via do aumento de proveitos na negociação de patrocínios e participação 

da selecção A em jogos particulares e da reestruturação interna concluída 

em 30 de Junho de 2013, a qual garantirá uma redução dos custos salariais  

nos exercícios subsequentes

 

O nosso desígnio é aumentar a base de recrutamento de atletas e fomentar 

a prática do futebol e futsal. Fazemo-lo sem perder de vista as imperiosas 

necessidades de renovação e aposta nos domínios da tecnologia e da 

informação, que hoje são motores importantes de uma sociedade globalizada. 

É isso mesmo que pode ser verificado no relatório de actividades que agora 

apresentamos e que além de um nível de detalhe sem paralelo nos mais de 99 

anos de história da federação, encontra correspondência no relatório e contas, 

também com um volume de informação claro e transparente.

 

Estamos certos que esse esforço de detalhe será apreciado por todos 

e estamos certos de que, em época que não contemplou qualquer proveito 

de fases finais de grandes competições da Selecção A, fica demonstrada a 

capacidade de sustentabilidade e serviço ao futebol que a Federação é hoje 

capaz de implementar na sua actividade.

 

A todos o nosso muito obrigado pela colaboração para os resultados alcançados.

InvestIr
no futebol

Presidente da Federação
Portuguesa de Futebol

fernando Gomes
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VISÃO DA FPF
A FPF deve fortalecer cada vez mais o seu papel como referência 
central no desenvolvimento do Futebol em Portugal, de tal modo 
que esta atividade se destaque crescentemente como uma das mais 
relevantes na projeção de Portugal na Europa e no Mundo.
A FPF assume-se como a entidade dinamizadora do Futebol enquanto 
atividade desportiva, económica, educativa e de lazer, tendo em conta 
a crescente relevância na formação da juventude, na economia e na 
imagem internacional do país.

MISSÃO DA FPF
A FPF tem como missão coordenar, dinamizar, desenvolver e organizar 
o Futebol em todas as suas dimensões e categorias, num todo 
harmonioso, assegurando a respectiva continuidade e crescimento em 
todo o território nacional e em todos os meios sociais e faixas etárias, 
com o objetivo de se posicionar como um dos mais competitivos da 
Europa e do Mundo.
A FPF coopera estreitamente com os seus parceiros internacionais 
e nacionais, públicos e privados, numa ótica de independência e de 
benefício mútuo, em prol do êxito da sua missão.

VALORES DA FPF
Os valores que exprimem a Visão e a Missão da FPF e que criam 
as melhores condições para a realização dos seus objetivos são:
1. A FPF acredita que só terá sucesso se todos os seus parceiros 
tiverem, igualmente, sucesso, pelo que será sempre solidária, 
transparente e leal com eles na prossecução dos seus objetivos.
2. A FPF rege-se por princípios que permitem o desenvolvimento 
sustentado e promove sempre a obediência aos mais elevados 
padrões éticos, sociais e de responsabilidade ambiental.
3. A FPF garante a verdade desportiva no cerne das suas decisões, 
através do funcionamento democrático da sua estrutura e do diálogo 
com os seus parceiros.
4. A FPF encoraja a inclusão, a aquisição de conhecimentos e um estilo 
de vida saudável, sem prejuízo da salvaguarda do entretenimento e da 
atividade económica do futebol.

5. A FPF defende a “TOLERÂNCIA ZERO” em relação ao racismo, 
discriminação e violência no futebol.
6. A FPF defende a racionalidade e o sucesso económico do Futebol, 
garantindo a transparência, a integridade, a lealdade e a honestidade, 
mesmo na ausência de obrigações legais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA FPF
Os objetivos estratégicos da FPF, estabelecidos em função da sua 
Missão, são:
1. Qualificar as Seleções Nacionais das diversas categorias para todos 
os Campeonatos da Europa e do Mundo.
2. Garantir o sucesso desportivo na fase de grupos das referidas 
competições em mais de 50 % das respetivas presenças.
3. Promover o desenvolvimento do futsal, do futebol feminino e do 
futebol de praia, generalizando a prática desportiva da modalidade 
em todas as variantes e escalões.
4. Promover uma cooperação regular com as associações distritais 
e regionais, de forma a garantir uma adequada uniformidade 
regulamentar e procedimental em todo o território nacional.
5. Manter um elevado nível de profissionalismo, eficácia e 
rentabilidade na respetiva gestão, de modo a maximizar os recursos 
económicos ao serviço do fomento do Futebol e das Seleções.
6. Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura profissional 
de eficiência e eficácia na gestão dos diversos agentes desportivos.
7. Garantir que as decisões dos diversos órgãos sejam determinadas 
por uma cultura de responsabilidade social e ambiental.
8. Manter e desenvolver parcerias mutuamente frutuosas com todas 
as entidades, nacionais e internacionais, públicas e privadas, ligadas 
ao Futebol.
9. Promover estudos e investigações associados ao desenvolvimento 
do fenómeno do Futebol, privilegiando os acordos e parcerias com 
Universidades e Instituições Científicas de reconhecido prestígio.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
A FPF é uma pessoa coletiva de direito privado, dotada do estatuto 
de utilidade pública e de utilidade pública desportiva, competindo-lhe, 
em conformidade com o estatuído no Regime Jurídico das Federações 
Desportivas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 248-A/2008, de 31 de 
Dezembro, representar os seus filiados perante a Administração 
Pública, representar o futebol junto das organizações desportivas 
internacionais, assegurar a participação competitiva das seleções 
nacionais e, em função da utilidade pública desportiva acima 
mencionada, promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática 
do futebol, em todas as modalidades, em conformidade com os 
respetivos estatutos.
A organização interna da FPF revela uma estrutura constituída por 
órgãos sociais, órgãos de apoio e órgãos autónomos, que asseguram o 
regular funcionamento.
São órgãos sociais da FPF a Assembleia Geral, a Direção, o Presidente, 
o Conselho de Arbitragem, o Conselho Fiscal, o Conselho de Justiça e o 
Conselho de Disciplina.
A Assembleia Geral, que é o órgão supremo da FPF, é composta por 
oitenta e quatro delegados, por inerência e por eleição, competindo-
lhe, designadamente, em conformidade com os estatutos, eleger e 
destituir os titulares dos órgãos sociais, aprovar e alterar os estatutos 
e o regulamento eleitoral, aprovar o relatório, o balanço, o orçamento e 
os restantes documentos de prestação de contas e aprovar o relatório 
de atividades do Presidente, da Direção e das atividades desportivas.
A Direção da FPF é composta pelo Presidente, pelo Presidente da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que é por inerência Vice-
Presidente, e por nove vogais, competindo-lhe, nomeadamente, nos 

termos dos estatutos, administrar os negócios da FPF, nomear os 
membros do Comité de Emergência, os membros do Órgão de Primeira 
Instância do licenciamento, contratar e exonerar, sob proposta do 
Presidente, o Secretário-Geral, os selecionadores nacionais e equipas 
técnicas e o Diretor Técnico Nacional, organizar as competições 
desportivas nacionais não profissionais, organizar as seleções 
nacionais, garantir a aplicação dos estatutos e das deliberações 
dos órgãos sociais, elaborar o plano de atividades, o orçamento, o 
balanço e os demais documentos de prestação de contas e aprovar os 
regulamentos, normas e os atos necessários à realização do objeto 
da FPF.
O Presidente, que tem estatuto de profissional em regime de 
exclusividade, representa e assegura o regular funcionamento da 
FPF, competindo-lhe, entre outras competências, presidir às reuniões 
da Direção, contratar e gerir o pessoal ao serviço da FPF, atribuir o 
estatuto de profissional dos titulares dos órgãos sociais e negociar os 
contratos em que a FPF seja parte.

O Conselho de Arbitragem é composto pelo Presidente, três vice-
Presidentes e nove vogais, distribuídos nas seguintes três seções:

1. Seção profissional, que é composta pelo Presidente, por um vice-
Presidente e por três vogais;
2. Seção não profissional, que é composta pelo Presidente, por um 
vice-Presidente e por três vogais;
3. Seção de classificações, que é composta pelo Presidente, por um 
vice-Presidente e por três vogais.

Ao Conselho de Arbitragem compete, entre outras competências, 
coordenar e administrar a atividade da arbitragem, estabelecer os 
critérios de nomeação dos árbitros, propor à Direção os candidatos 
à nomeação para árbitros internacionais, implementar as leis do 
jogo, nomear os árbitros para os jogos das competições nacionais e 
proceder à classificação técnica e final dos árbitros e observadores 
de todas as categorias nacionais.
O Conselho Fiscal é composto por três membros, sendo um o 
Presidente, um outro o vice-Presidente e o terceiro um vogal, devendo 
um deles ser Revisor Oficial de Contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas.
Compete ao Conselho Fiscal, designadamente, emitir parecer sobre 
o orçamento e verificar o respetivo cumprimento, emitir parecer 
sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras, verificar 
a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que 
lhes servem de suporte e acompanhar o funcionamento da FPF.
Os restantes órgãos sociais, que têm funções de caráter jurisdicional, 
são o Conselho de Justiça e o Conselho de Disciplina.
O Conselho de Justiça é constituído pelo Presidente, pelo vice-
Presidente e por cinco vogais, todos licenciados em Direito, 
competindo-lhe conhecer e julgar os recursos das decisões da Liga e 
da Comissão eleitoral da FPF, conhecer e julgar os recursos do órgão 
de 1ª instância, conhecer e julgar os recursos das decisões da Direção 
e do Presidente, conhecer e julgar os recursos das deliberações de 
qualquer uma das seções do Conselho de Disciplina e do Conselho de 
Arbitragem e conhecer e julgar os protestos dos jogos, entre outras.
Finalmente, o Conselho de Disciplina, composto por treze membros, 
todos licenciados em Direito, tem duas seções, uma para a área 
profissional e outra para a área não profissional.
Ao Conselho de Disciplina compete apreciar e decidir todas as 
infrações imputadas a pessoas sujeitas ao poder disciplinar da FPF 
e da Liga, no âmbito das competências específicas de cada seção.
São órgãos de apoio, as comissões permanentes, o Secretário-Geral 
e o Diretor Técnico Nacional.
No que se refere aos órgãos de apoio, importa salientar que os 
estatutos da FPF preveem a existência de seis comissões, destinadas 
a emitir pareceres não vinculativos e a apresentar propostas 
referentes à formação de agentes desportivos, às competições 
nacionais de natureza não profissional, ao desenvolvimento dos 
quadros competitivos jovens, ao desenvolvimento, promoção e 
fomento do futebol feminino e do futebol de praia e aos assuntos 
relacionados com a ética, a lealdade e a verdade desportiva no futebol.
Quanto ao Secretário-Geral, assume uma função de caráter executivo, 
competindo-lhe executar as deliberações da Direção, sendo 
responsável, nomeadamente, pela organização e funcionamento dos 
serviços, bem como pela apresentação de propostas de regulamentos 
e pela supervisão da contabilidade e pela gestão da correspondência 
da FPF.

No âmbito dos órgãos de apoio, há que referir ainda o Diretor 
Técnico Nacional, que é responsável pela apresentação de propostas 
relativas à formação de agentes desportivos, às seleções nacionais, 
ao desenvolvimento dos jogadores e reestruturação dos quadros 
competitivos nacionais.
Finalmente, o órgão de gestão do licenciamento é um organismo 
autónomo composto pelo órgão de primeira instância e por um órgão 
de recurso. O órgão de primeira instância, responsável pela atribuição 
de licenças para a participação nas competições da UEFA, deve conter 
no seu seio um revisor oficial de contas e um advogado, enquanto que o 
órgão de recurso tem competência para apreciar e decidir os recursos 
apresentados das decisões da primeira instância.
A reestruturação dos serviços, iniciada pela atual Direção, tendo 
em vista a respetiva eficiência e uma maior aproximação com as 
associações distritais e regionais, com os parceiros comerciais e 
institucionais e com as restantes entidades que, de forma direta ou 
indireta, se relacionam com a FPF, não obstante ser dinâmica tende a 
estabilizar.
Neste domínio, tendo presente a dimensão e a estrutura da FPF, 
importa salientar a opção da Direção no que diz respeito à instituição 
do cargo de Diretor Geral, que passou a ter responsabilidade direta na 
vertente internacional e nas áreas Desportiva, do Marketing e Eventos, 
da Comunicação e Informação, da Tecnologia, das Competições e do 
Gabinete de Apoio à Presidência, sem prejuízo da responsabilidade 
partilhada com o Secretário Geral nas áreas Administrativa, 
Financeira, Jurídica, bem como nos Serviços de arbitragem, de 
formação e do licenciamento de clubes para as competições da UEFA.
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ATIVIDADES DA FPF

No que diz respeito à atividade da FPF, importa salientar, antes da 
revelação das iniciativas levadas a efeito por cada uma das direções 
e serviços, quais são as fontes de financiamento disponíveis para a 
prossecução do objeto social.
É que é usual criar-se a convicção de que a FPF é uma entidade pública 
ou uma entidade que vive quase exclusivamente do financiamento 
público. A realidade atual é, porém, bem diferente, uma vez que, 
sem prejuízo do recebimento de determinados subsídios, atribuídos 
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, destinados 
fundamentalmente à promoção da prática desportiva, as principais 
fontes de financiamento das atividades da FPF, correspondentes 
a cerca de 70%, são oriundas da publicidade, da comercialização 
dos direitos da propriedade industrial e da cedência dos direitos de 
transmissão televisiva, bem como da UEFA e da FIFA, em função da 
participação nos campeonatos da Europa e do Mundo e da atribuição 
de subsídios ao abrigo de programas de desenvolvimento da prática 
desportiva, da formação dos agentes desportivas, da promoção das 
boas práticas de gestão e da criação de infraestruturas, de que são 
exemplo o HatTrick, da UEFA e o Financial Assistance Programme,
 da FIFA.

ATIVIDADE DA DIREÇÃO DESPORTIVA

A época de 2012/2013 foi pautada pela regularidade dos resultados 
das seleções nacionais nos diversos escalões e variantes.
A Seleção Nacional AA iniciou a qualificação para o Mundial 2014 
integrando um grupo composto pela Rússia, Israel, Azerbaijão, Irlanda 
do Norte e Luxemburgo. No primeiro período da época – ainda em 2012 
- os resultados ficaram um pouco aquém do esperado, mas na fase 
final da época houve uma retificação que permite acalentar o objetivo 
final de presença no mundial.
A Seleção Sub/21 não alcançou a presença nos play-offs da categoria 
pelo facto de ter marcado menos um golo do que um dos adversários 
em disputa pelos melhores segundos classificados.
Na formação, realce para as presenças das seleções masculinas de 
Sub/20, no Mundial da Turquia e da Seleção Sub/19, no Europeu da 
Lituânia. A Seleção Sub/20 não conseguiu atingir o resultado de 2011 
– 2º lugar – tendo ficado pelos quartos-de-final, onde foi derrotada 
pelo Gana. A Seleção Sub/19, teve, pelo contrário, um comportamento 
digno de registo, tendo alcançado as meias-finais, onde foi derrotada 
nos penalties pela Sérvia.

A seleção Sub/17, disputou o Torneio de Elite, tendo sido afastada da 
fase final do europeu por apenas um golo de diferença com o nosso 
adversário mais direto.
No futebol feminino, regista-se a presença da Seleção Sub/19 no 
Torneio de Elite, apesar de não ter conseguido o apuramento para a 
fase final. Se em termos desportivos não se atingiu nenhum resultado 
significativo, ficou o registo do início das Seleções de Sub/17 e Sub/16, 
que irão abrir novas perspetivas de desenvolvimento para o futuro da 
modalidade.
No Futsal, a Seleção AA, esteve presente no Mundial da Tailândia, 
tendo sido eliminada nos quartos-de-final, perante a Itália, nos 
últimos segundos de jogo. Nesta mesma época, na Sérvia, conseguiu o 
apuramento para o europeu da categoria que se disputará na Bélgica, 
em 2014.
No futsal feminino, realce para a participação no Torneio Mundial 
que se disputou em Oliveira de Azeméis, no qual a Seleção nacional 
A disputou e perdeu a final com o Brasil, num jogo que demonstrou a 
grande adesão do público à modalidade.
Finalmente convém registar a integração definitiva na FPF da Seleção 
Nacional de Futebol de Praia.
Em termos de participação em torneios internacionais particulares 
alcançaram-se alguns êxitos significativos nas diversas seleções, 
particularmente na área da formação, a saber:

Appeals Body

Disciplinary Inspectors

National Associations Committee

Women’s Football Committee

Futsal and Beach Soccer Committee

Marketing Advisory Committee

Medical Committee

Media Committee

Players’ Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee

Football Committee

Stadium Construction and Management Panel

Grassroots Football Panel

Anti-doping Panel

Organising Committee for the FIFA U-20 World Cup

Antonio Mortágua

João Leal

Fernando Gomes

Mónica Jorge

Pedro Dias

Tiago Craveiro

José Henrique Jones

Onofre Costa

Paulo Lourenço

Luis Figo

Antonio Laranjo

Arnaldo Cunha

Luis Horta

Fernando Gomes

UeFa

UeFa

torneios internacionais 1º 2º

VIII Jogos da CPLP Sub/17

Torneio de Inglaterra Sub/17

Torneio Nike USA Sub/17

Torneio Desen. UEFA Sub/16

Torneio de La Manga Sub/19

Torneio do Porto Sub/19

Torneio Mundial Futsal Feminino

x
x
x
x
x
x

x

Finalmente, importa ainda destacar que foi na época de 2012/2013 
que foi tomada a decisão de proceder à criação das duas divisões que 
constituem o núcleo central da atividade da FPF, a saber:

· Divisão Desportiva, que compreende, de um lado, as seleções de alto 
rendimento (seleção A e seleção Sub/21) e, do outro, as seleções de 
formação;

· Divisão de Marketing, Eventos e Competições, que se decompõe 
em duas unidades distintas, sendo uma responsável pela gestão do 
Marketing e Eventos e a outra pela gestão das competições cuja 
responsabilidade organizativa recai sobre a FPF.

No que diz respeito à componente internacional, assume enorme 
relevância referir a integração, como Special Adviser, do Presidente 
da FPF no Comité Executivo da UEFA, concretizando-se, deste modo, 
mais um dos pontos do programa eleitoral.
De igual modo, é relevante mencionar o elevado número de membros 
indicados pela FPF para as Comissões e Painéis da UEFA e da FIFA, 
em conformidade com o quadro seguinte:
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Para fins estatísticos, registe-se, durante a época de 2012/2013 foram 
internacionais 437 jogadores e as seleções nacionais participaram em 
179 jogos, numa média de um jogo por cada 2 dias dos anos desportivos 
reportados.

Em termos globais, o quadro seguinte revela o total dos jogos 
disputados, com a indicação dos respetivos resultados e estágios:

Em termos globais, o quadro seguinte revela o total dos jogos 
disputados, com a indicação dos respetivos resultados e estágios:

Em 2012/2013 as seleções nacionais tiveram um total de 750 dias 
de estágio, dos quais 621 diretamente dirigido para competição e 
129 dias unicamente para treinos. Finalmente, refira-se ainda que, 
durante a época de 2012/2013, foram realizados os Torneios Nacionais 
Interassociações, constantes do seguinte mapa:

torneios internacionais nº Jogadores

SELECÇÃO NACIONAL AA

SELECÇÃO NACIONAL S21

SELECÇÃO NACIONAL S20

SELECÇÃO NACIONAL S19

SELECÇÃO NACIONAL S18

SELECÇÃO NACIONAL S17

SELECÇÃO NACIONAL S16

SELECÇÃO NACIONAL S15

SELECÇÃO NACIONAL FUTSAL AA

SELECÇÃO NACIONAL FUTSAL SUB/21

SELECÇÃO FUTSAL FEMININA

SELECÇÃO AA FEMININA

SELECÇÃO SUB/19 FEMININA

SELEÇÃO SUB/17 FEMININA

SELEÇÃO SUB/16 FEMININA

SELECÇÃO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA

Total

35

58

42

34

27

27

28

21

30

23

20

20

22

19

14

17

437

Prova nº equipas participantes local vencedor

TIA “Lopes da Silva” – Sub-14

TIA Futebol 7 Feminino – Sub-16

TIA Futsal – “Sub-15”

TIA Futsal – “Sub-20”

TIA Futsal Feminino – Seniores

22

18

16

20

13

Bragança

Castelo 

Branco

Braga

Viseu

Lisboa

Porto

Lisboa

Braga

Braga

total jogos
Vitórias Empates Derrotas GM Dias 

de estágioGM DGTotal

Jogos Particulares

Jogos Oficiais

Total Jogos

Estágios

Total

Nº

57

38

95

Nº

27

7

34

Nº

32

18

50

%

49%

60%

53%

%

47%

36%

17%

100%

%

23%

11%

19%

%

28%

29%

28%

POR 
JOGO

2,07

3,37

2,53

POR 
JOGO

1,34

1,94

1,55

POR 
JOGO

57%

43%

100%

Nº

156

122

278

Nº

352

269

621

129

750

Nº

156

122

278

Nº

84

90

174

116

63

179

46

seleções Vitórias Empates Derrotas GM Dias 
de estágioGS DGJogos

AA

Sub21

Sub20

Sub19

Sub18

Sub17

Sub16

Sub15

AA Fem

Sub19 F

Sub17 F

Sub16 F

AA Futsal

Sub/21 Futsal

AA Futsal Fem

Futebol Praia

Total

Nº

6

4

9

12

3

12

7

1

2

5

1

1

12

2

3

15

95

Nº

3

2

6

3

4

5

2

1

2

1

1

1

1

1

1

0

34

Nº

2

2

8

5

4

2

2

0

5

2

0

1

4

4

2

7

50

%

55%

50%

39%

60%

28%

63%

63%

50%

22%

63%

50%

33%

71%

29%

50%

68%

53%

%

27%

25%

26%

15%

36%

26%

18%

50%

22%

13%

50%

33%

6%

14%

17%

0%

36%

%

18%

25%

35%

25%

36%

11%

18%

0%

56%

25%

0%

33%

24%

57%

33%

32%

28%

POR 
JOGO

1,73

1,13

1,65

2,35

1,30

2,47

2,00

3,00

0,44

1,63

4,00

1,67

3,71

2,57

3,33

5,41

2,53

POR 
JOGO

1,00

0,75

1,43

0,95

1,20

1,05

1,18

1,50

1,56

0,88

1,50

1,33

1,76

2,86

1,50

3,32

1,55

Nº

19

9

38

47

14

47

22

6

4

13

8

5

63

18

20

119

452

Nº

11

6

33

19

13

20

13

3

14

7

3

4

30

20

9

73

278

Nº

44

50

89

97

35

84

43

19

50

56

4

8

56

17

26

72

750

Nº

8

3

5

28

1

27

9

3

-10

6

5

1

33

-2

11

46

174

11

8

23

20

11

19

11

2

9

8

2

3

17

7

6

22

179
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ATIVIDADE DA DIREÇÃO DE EVENTOS E MARKETING

Na época desportiva de 2012/2013, a Direção de Marketing e 
Eventos levou a efeito uma promoção de jogos online e off-line, 
em função da natureza do evento, a nível nacional e regional, em 
estreito relacionamento com as associações de futebol, autarquias 
locais, escolas e órgãos de Comunicação Social . Para além de 
ter desenvolvido novas ações, procedeu à coordenação de todos 
os projetos  de ativação dos patrocinadores e parceiros da FPF, 
em conformidade com o que se encontra previsto nos respetivos 
contratos, para além de ter apreciado e validado,  em colaboração 
com a Olivedesportos, as ações propostas pelos patrocinadores 
e parceiros da FPF, para implementação nos jogos. De igual modo, 
angariou novos parceiros comerciais e televisivos para eventos 
específicos e participou na discussão e renovação de acordos tendo 
ainda procedido à planificação e implementação de novos projetos e 
direitos, como é o caso da Moche Cup e doMundial Futsal Feminino.
Na área de organização de jogos, deu apoio e colaboração  nas áreas 
da acreditação, da sinalética, das  ações de animação, de solidariedade 
e de responsabilidade social, do registo fotográfico, da gestão do 
Value in Kind (VIK), do parqueamento, do grafismo, da hospitalidade, 
decoração do estádio e dos conteúdos dos ecrãs gigantes.
No que diz respeito aos novos projetos, a Direção de Marketing e 
Eventos delineou uma estratégia conjunta de venda de bilhetes 
com a marca Continente, patrocinadora da Seleção Nacional A 
masculina, de forma a aumentar o número de espectadores dos jogos. 
O acesso facilitado a pontos de venda através da rede nacional de 
lojas Continente possibilitou uma aproximação ao cliente final e um 
alargamento do público potencial. A este fator acresce o benefício 
percebido na compra – metade do valor facial do bilhete é creditado 
no cartão de cliente do retalhista – e a possibilidade de proporcionar 
uma experiência familiar a custo reduzido. As campanhas que o 

Continente tem vindo a desenvolver em cada jogo  da Seleção 
Nacional A, pensadas de acordo com estes objetivos e com uma 
atenção especial ao consumidor local, têm potenciado um sucesso 
assinalável. Nos jogos em que esta estratégia foi adotada, a venda 
de bilhetes subiu consideravelmente e a lotação dos estádios atingiu 
uma média de 94%, seja em jogos amigáveis seja nos jogos oficiais de 
qualificação para o Mundial de 2014. De salientar que, em quatro jogos, 
dois esgotaram, pelo que, comparando com a média de assistência em 
jogos da Seleção Nacional A de qualificação para o Europeu de 2012 
(58%) verificamos um crescimento assinalável, superior a 30%.
Ainda em matéria de novos projetos, merece especial destaque a 1ª 
edição do evento organizado em parceria com a Portugal Telecom e 
com o Desporto Escolar. Trata-se de um projeto que tem como objetivo 
promover a prática desportiva junto dos jovens, associando-a a uma 
componente de educação e cidadania, que percorreu o país entre abril 
e junho de 2013. O  projeto MOCHE Cup insere-se numa estratégia da 
marca de telecomunicaçõespara a geração jovem de sub-25. A MOCHE 
Cup, Futebol nas Escolas, é uma competição de Futebol de 5 mista, que 
ocorreu entre os dias 8 de abril de 2013 e 16 de junho de 2013, tendo 
sido convidadas a participar todas as escolas de Portugal.
A competição teve  dois escalões: Escalão A, para alunos nascidos 
em 2000/2001, e o Escalão B, para os alunos nascidos em 1998/1999. 
Uma das grandes novidades introduzidas por esta competição é a 
promoção da integração das mulheres na prática do desporto, em 
concreto do futebol, com o regulamento a exigir  a utilização de, pelo 
menos, uma jogadora por equipa ao longo de todo o tempo de jogo 
de cada partida. De salientar que os resumos dos torneios puderam 
ser vistos na plataforma MEO Kanal, dando a oportunidade aos pais 
e aos jovens de verem alguns momentos das suas partidas na TV, 
sentindo-se verdadeiros craques no pequeno ecrã. A final foi realizada 

no Estádio Nacional, nos dias 15 e 16 Junho de 2013, tendo sido uma 
verdadeira experiência para todos os participantes e coordenadores 
das escolas. No total a Moche Cup, Futebol nas Escolas, envolveu cerca 
de 120 escolas, 3500 jovens de ambos os sexos e 360 jogos. A II Edição 
está assegurada e pretende levar  a Moche Cup, Futebol nas Escolas, 
às Regiões Autónomas.
No que se refere ao futebol feminino, importa destacar a terceira 
edição da mais importante competição internacional de Futsal, 
realizada em Oliveira de Azeméis, entre os dias 3 e 9 de Dezembro 
2012. Este evento ficou marcado por diversos recordes, sobretudo 
no que respeita às audiências televisivas dos jogos de Portugal, que 
foram transmitidos em direto na RTP2. Ao longo de uma semana, mais 
de 24.000 pessoas passaram por Oliveira de Azeméis para ver ao vivo 
a maior competição mundial de futsal feminino. Em média, cada jogo 
teve mais de 900 pessoas a assistir E, em em termos televisivos, o 
destaque foi para a final, o programa mais visto do dia na RTP 2, tendo 
mesmo ultrapassado a RTP 1 em vários momentos da transmissão, 
com mais de 350.000 telespetadores. Também a meia-final, contra 
a Espanha, atingiu números históricos para o Futsal Feminino, com a 
decisão nas grandes penalidades, que apurou Portugal para a final, 
a ultrapassar os 400.000 espetadores. No que concerne ao espaço 
editorial, o torneio esteve presente em 602 notícias que ocuparam um 
espaço avaliado num potencial de retorno de 3.462.787 €.
O envolvimento da comunidade local, fruto do trabalho desenvolvido 
pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Município de Oliveira de 
Azeméis, desempenhou um papel decisivo na adesão ao torneio, que 
registou casa cheia em diversas ocasiões. Em termos económicos, 
a realização deste torneio representou um retorno imediato para a 
região sobretudo no que respeita à ocupação hoteleira, potenciando 
também um capital de valorização a médio e longo prazo.
Ao longo da época de 2012/2013, a Direção de Eventos e Marketing, 
produziu e distribuiu 18 publicações para eventos ou jogos específicos, 
com o objetivo de promover as modalidades e os atletas. A Direção 
também é responsável pela angariação de parceiros para inserções 

sn aa sn aa sn aa sn aa sn aa

• 3 jogos amigáveis SN 
AA Masculino

• 3 jogos oficiais SN 
AA Masculino

•  Algarve Cup

• 6 jogos 
Sub-21

• 4 Jogos 
Sub-20

• Mundial Futsal 
Feminino

• 8 jogos Futsal AA

• Fase Final CN 
Futebol Praia

• Supertaça Cândido 
de Oliveira

• Final Four Taça 
Portugal Futsal

• Supertaça Futsal

• Final da Taça de 
Portugal MAS e FEM

• Eventos na Sede da FPF:
       • 28 Sorteios de Competições 
       • 4 Convocatórias
       • 8 Eventos tais como 1 da 
Presidência, Protocolo Misericórdia, 
SJPF e FPF.

• Eventos fora da Sede da FPF 
(exemplos):
       • Reunião Dividas Fiscais
       • Seminário Medicina Desportiva
       • Apresentação Plano Estratégico 
Futsal
       • Jantar de Natal
       • Entrega insígnias
       • Apresentação
          Academia 
          Arbitragem

publicitárias, bem como pela gestão operacional das identidades 
gráficas nos auditórios, pelo registo fotográfico para efeitos de 
marketing, produção de materiais diversos, suportes e meios de 
promoção.
Por outro lado, importa ainda referir o apoio e a colaboração da 
Direção de Marketing e Eventos na produção do streaming, com a 
inserção de identidades gráficas, delineação de planos TV e gestão 
da página de Internet do streaming, para além do desenvolvimento 
e adaptação de layouts e identidades gráficas a vários suportes 
específicos da época 2012/2013, incluindo a elaboração de templates 
para utilização de diversos departamentos.
No domínio comercial e da responsabilidade social, destaca-se a 
promoção da Loja FPF, em meios internos e em eventos organizados 
pela federação , bem como o apoio na organização de jogos de Futebol, 
Futsal e Futebol Praia de diversas entidades, o apoio a diversas 
solicitações externas, de acordo com as orientações estabelecidas 
pela direção, sobretudo no que diz respeito à produção e criação 
de diversos materiais e suportes para os mais variados eventos 
da FPF e das suas Associações distritais e regionais, para além do 
desenvolvimento de ações de responsabilidade social associadas a 
eventos e jogos de elevada notoriedade.
Finalmente, pela importância e pela relevância do evento, há que 
referir efusivamente que a final da Liga dos Campeões da época de 
2013/2014 vai ser disputada no estádio da Luz, em Lisboa. Trata-se de 
um dos maiores eventos desportivos mundiais e o facto de se disputar 
em Portugal, só por si, já seria motivo de enorme satisfação.
A FPF assume, também neste domínio, um papel relevante e decisivo, 
pelo que importa dar   especial destaque ao trabalho que tem vindo a 
ser realizado nesse domínio, nomeadamente as reuniões preparatórias 
e a elaboração de inventário de responsabilidades entre todas as 
entidades para a Final da UEFA Champions League 2014.
Elenca-se de seguida os eventos mais relevantes organizados pela 
Direção de Marketing e Eventos:
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ATIVIDADE DA DIREÇÃO DE COMPETIÇÕES

Na época de 2012/2013, a Direção de Competições, perfeitamente 
adaptada às exigências de uma nova era na FPF, tendo em 
consideração a entrada em vigor, na  época de 2013/2014, da nova 
Regulamentação das Competições, da extinção do Campeonato 
Nacional da 3ª Divisão de Futebol, da transformação do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão de Futebol no novo Campeonato Nacional 
de Seniores, bem como a criação do Campeonato Nacional de 
Futsal Feminino, manteve a sua atividade habitual na preparação e 
organização das competições da responsabilidade da FPF.
Ao longo da época de 2012/2013, a Direção de Competições 
desempenhou as seguintes tarefas:

a. Preparação, organização e realização de cerca de 50 Sorteios;
b. Programação, calendarização e tratamento informático de cerca de 
7.500 jogos de todas as Competições Nacionais;
c. Tratamento dos pedidos de alterações de datas, locais e horas, da 

grande maioria dos 7.500 jogos das referidas Competições Nacionais;
d. Registo informático, numa base semanal, dos boletins dos jogos de 
todas as Competições Nacionais;
e. Conferência dos resultados de todas as Competições Nacionais, 
para efeitos do quadro de resultados e tabelas classificativas finais;
f. Preparação, organização e contactos com a UEFA, FIFA e Federações 
congéneres, dos diversos processos de pedidos de autorização, dos 
Clubes Nacionais, para a realização de jogos particulares de todos os 
escalões etários, em Portugal e no estrangeiro.
g. Homologação das Competições Distritais, através da conferência da 
documentação que nos foi enviada.
h. Propostas de alteração de alteração à Regulamentação das 
Competições Nacionais, de forma a melhorar a sua organização e 
competitividade.
Número de jogos disputados nas competições nacionais de Futebol, 
Futsal e Futebol de Praia:

Futebol

Futsal

F. Praia

Prova
Jogos S-Total

Época 2012-13

%

726

1284

163

1223

802

1164

132

248

82

39

9

205

366

818

107

102

102

102

39

7713

5872

1802

39 0,51%

76,13%

23,36%

CN da 2ª divisão Sénior, Masculino

CN da 3ª divisão Sénior, Masculino

Taça Portugal, Masculino

CN de Juniores A 1ª & 2ª div, Masculino 

CN de Juvenis, Masculino 

CN de Iniciados, Masculino

CN Sénior, Feminino

Campeonato de Promoção, Feminino

Taça de Promoção, Feminino

Taça de Portugal, Feminino

Taça nacional de Juniores, feminino

CN da 1ª divisão Sénior, Masculino

CN da 2ª divisão Sénior, Masculino

CN da 3ª divisão Sénior, Masculino

Taça de Portugal, Masculino

Taça Nacional Juniores A, Masculino

Taça Nacional Juniores B, Masculino

Taça Nacional Sénior, Feminino

Campeonato Nacional

Distribuição do número de praticantes 
na FPF – época 2011/12

Prova Jogagores % Futebol Futsal F. Praia

A.F. ANGRA HEROISMO

A.F. AVEIRO

A.F. BEJA

A.F. BRAGA

A.F. BRAGANÇA

A.F. CASTELO BRANCO

A.F. COIMBRA

A.F. EVORA

A.F. ALGARVE

A.F. MADEIRA

A.F. GUARDA

A.F. HORTA

A.F. LEIRIA

A.F. LISBOA

A.F. PONTA DELGADA

A.F. PORTALEGRE

A.F. PORTO

A.F. SANTAREM

A.F. SETUBAL

A.F. VIANA CASTELO

A.F. VILA REAL

A.F. VISEU

Liga Portuguesa de Futebol Profissional

2302

13353

2468

15167

1930

2547

6786

3325

5827

3219

2373

1572

10196

24739

3187

2076

23993

6798

9258

4628

2873

5609

935

155161

1,48%

8,60%

1,59%

9,77%

1,24%

1,64%

4,37%

2,14%

3,75%

2,07%

1,52%

1,01%

6,57%

15,94%

2,05%

1,33%

15,46%

4,38%

5,96%

2,98%

1,85%

3,61%

0,60%

100%

1360

11387

2263

13733

1344

1997

5517

2722

4913

2916

2198

1034

7659

19020

2360

1793

19177

5917

7712

4188

2500

4562

935

127207

942

1966

205

1434

586

550

1269

603

914

303

175

538

2537

5719

827

283

4816

881

1546

440

373

1047
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ATIVIDADE DA DIREÇÃO JURÍDICA

No quadro legal, estatutário e regulamentar, decorrente da aplicação 
da Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, do Decreto-Lei nº 248-B/2008, de 31 
de Dezembro e dos Estatutos, aprovados em 20 de Maio de 2011, cabe 
á Federação Portuguesa de Futebol assegurar a aplicação da disciplina 
nas competições desportivas, bem como garantir a existência de 
órgãos de recurso.
Cabe ainda à Federação Portuguesa de Futebol, entre outras 
atividades, proceder ao registo dos jogadores participantes nas 
competições desportivas, quer tenham o estatuto de amador ou 
profissional.
Para tanto, a Federação Portuguesa de Futebol criou na sua 
estrutura de funcionamento interna uma Direção Jurídica que, para 
além de garantir a  aplicação da legislação anteriormente referida, 
nomeadamente no apoio ao Conselho de Disciplina e ao Conselho de 
Justiça, tem também como objetivo prestar o apoio, nas questões 
jurídicas, de um modo transversal, a todas as Direções, Serviços 
e órgãos sociais, bem como dar seguimento a diversas temáticas 
regulamentares, como sejam assegurar o funcionamento da Comissão 
de Arbitragem, para resolução de litígios decorrentes da fixação 
da compensação financeira pela formação de jogadores e a tramitação 
da atribuição das licenças aos agentes de jogadores.
A missão e as atividades da Direção Jurídica são instrumentais à 
realização da missão geral da Federação Portuguesa de Futebol.
Ao nível das tarefas desempenhadas, importa realçar as seguintes:

1. Emissão de pareceres e prestação de informações sobre questões 
de natureza jurídica e desportiva;
2. Preparação e análise de projetos de regulamentação relacionados 
com a atividade da Federação Portuguesa de Futebol;
3. Elaboração e análise de contratos, protocolos e comunicados 
oficiais.

No âmbito do apoio direto ao Conselho de Disciplina, que realizou 
83 reuniões, a Direção Jurídica assegurou, no caso concreto da 
seção profissional, a instrução dos processos de reclamação e dos 
recursos hierárquicos impróprios, tendo em conta que a instrução dos 
processo disciplinares é, nos termos do Regulamento aplicável, da 
competência da Comissão de Instrução e Inquéritos (CII) que funciona 
na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Foram decididos 
43 processos disciplinares, tendo-se verificado uma média de 18 
dias entre a receção da acusação e a decisão. Por outro lado, foram 
efetuadas 31 audiências disciplinares e decididas 54 reclamações.
Não transitaram para a época seguinte processos pendentes de 
decisão.
No que se refere à seção não profissional do Conselho de Disciplina, 
que compreende a instrução direta de processos de averiguações, de 
processos disciplinares e de processos de revisão, foram instaurados 
122 processos disciplinares, tendo sido decididos 77 processos, até ao 
dia 30 de Junho de 2013.
Para além dos processos supra referidos, foram instaurados 10 
processo de averiguações, 5 processo de revisão e 1449 processos 
sumários.
No âmbito do apoio prestado ao Conselho de Justiça, importa relevar 
que foram autuados trinta e três processos de recurso e decididos 
vinte e seis, na época de 2012/2013. Para além disso, foram instaurados 
e decididos dois processos de protesto, um parecer, um processo de 

inquérito e um processo disciplinar.
Noutra perspetiva de atuação, a Direção Jurídica mantém o cadastro 
dos diversos agentes desportivos atualizado mediante o registo das 
respetivas penas, efetua o acompanhamento dos processos judiciais, 
nos quais a Federação Portuguesa é autora ou ré, para além de realizar 
o registo de jogadores e de contratos desportivos. Na época de 
2012/2013, a Direção Jurídica procedeu ao registo de 154 583 jogadores 
e de 1105 contratos de trabalho desportivos. No mesmo período 
temporal, tramitou 1218 transferências internacionais para federações 
congéneres e 573 transferências internacionais para Portugal, 
envolvendo jogadores amadores e profissionais.
Nas atribuições da Direção Jurídica incluem-se também os registos 
dos contratos de representação, celebrados entre os jogadores e 
seus agentes, tendo sido verificadas as condições de manutenção das 
63 licenças dos agentes licenciados pela Federação Portuguesa de 
Futebol.
Finalmente, durante a época de 2012/2013, a Direção Jurídica deu apoio 
à realização das Assembleias Gerais, às Comissões de Arbitragem 
constituídas nos termos do Regulamento do Estatuto, da Categoria, da 
Inscrição e Transferência de Jogadores, ao Tribunal Arbitral constituído 
nos termos dos Estatutos da Federação Portuguesa de Futebol e aos 
agentes desportivos nos processos que correm termos no Dispute 
Resolution Chamber e FIFA Players Status Department.
Na época desportiva de 2012/2013, a Direção Jurídica teve ao seu 
serviço sete colaboradores a tempo inteiro e dois advogados 
avençados.

ATIVIDADE DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO

A Direção de Comunicação tem por função a elaboração de discursos, 
tópicos e mensagens para intervenções de dirigentes da FPF, bem 
como a gestão e organização de entrevistas a jogadores, treinadores, 
dirigentes e outras personalidades ligadas à organização.
Na época de 2012/2013, a Direção procedeu à organização das 
atividades media de jogos, dos sorteios e outros eventos, incluindo 
todos os jogos das Seleções A, Sub-21, Sub-20, Seleção Nacional A de 
Futsal e Seleção feminina, bem como os sorteios das competições 
da FPF e as Assembleias Gerais, as reuniões de Direção e outros 
acontecimentos de relevo mediático.
Para além disso, a Direção de Comunicação foi responsável pela 
organização e condução de conferências de imprensa, relacionadas 
com as Seleções e com outras áreas da FPF ou relativas a parcerias 
estabelecidas com entidades externas e patrocinadores.
Durante a época desportiva de 2012/2013, foi efetuado o 
acompanhamento, em termos de assessoria de imprensa, do maior 
número possível de Seleções, com caráter de permanência em relação 
às Seleções A, Sub-21 e Sub-20 de Futebol 11 e Seleção A de Futsal e 
Seleção Feminina, tendo sido atribuída particular atenção àquelas que 
disputaram fases finais ou de apuramento.
Acresce ainda a assessoria de imprensa, quer do ponto de vista 
institucional (órgãos sociais e outros) quer do ponto de vista 
desportivo, organizando todos os contactos com a comunicação social, 
promovendo contactos com os media e respondendo a centenas de 
perguntas e solicitações recebidas diariamente através dos canais 
oficiais.

Em resumo, a Direção de Comunicação efetuou a assessoria mediática 
ao Presidente, à Direção, aos Conselhos de Disciplina e de Justiça, ao 
Conselho de Arbitragem, à Assembleia Geral e às competições 
e outros eventos de todas as áreas funcionais da FPF.
A resposta às solicitações dos jornalistas foi feita em tempo útil, 
graças à colaboração das direções e serviços responsáveis pelos 
assuntos em causa, que nos permitiram enviar a informação oficial, 
nomeadamente os dados estatísticos, os esclarecimentos jurídicos 
e os dados financeiros não confidenciais.
Os momentos mais relevantes da época desportiva de 2012/2013 são 
os seguintes:

Julho de 2012:
1. EURO 2012
2. Play-off da Final do Campeonato de Futsal

Agosto de 2012:
1. Supertaça Cândido Oliveira
2. Curso de atualização de Treinadores UEFA PRO

Setembro de 2012:
1. Apresentação do projeto Cidade do Futebol
2. Apuramento para o Mundial 2014: Luxemburgo/Portugal 
e Portugal/Azerbaijão
3. Resolução do “Caso Queiroz”

Outubro de 2012:
1. Apuramento para o Mundial 2014: Rússia/Portugal 
e Portugal/Irlanda do Norte
2. Apresentação do plano estratégico do futsal
3. Assembleia Geral

Novembro de 2012:
1. Fase Final do Campeonato do Mundo de 2012 FUTSAL
2. Seleção A: Jogo de preparação no Gabão
3. Gestão de Crise: Declarações Pinto da Costa/Paulo Bento/FCP

Dezembro de 2012:
1. Assinalar primeiro ano de mandato da Direção da FPF
2. Torneio Mundial de Futebol Feminino de Futsal
3. Resolução do denominado Totonegócio

Janeiro de 2013:
1. Alegada utilização irregular de Jogadores na Taça da Liga
2. Lei do Policiamento

Feveiro de 2013:
1. Jogo Portugal/Equador
2. Jamor requalificado
3. Apito Dourado/despromoção do Boavista: Decisão do Conselho 
de Justiça
4. Assalto à FPF

Março de 2013:
1. Algarve CUP: Futebol Feminino
2. Apuramento para o Mundial 2014: Israel/Portugal 
e Portugal/Azerbaijão
3. Gestão de Crise: Declarações de Pinto da Costa/Paulo Bento
4. Gestão de Crise: Troca de comunicados entre LPFP e FPF

Abril de 2013:
1. Integração do Boavista: Alargamento adiado

Maio de 2013:
1. Final da Taça de Portugal
2. Eleições para o Comité Executivo da UEFA

Junho de 2013:
1. Portugal/Rússia
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ATIVIDADE DA DIREÇÃO DE INFORMAÇÃO

A Direção de Informação encontra-se estruturada em três áreas 
operacionais, , às quais se acrescenta um item relacionado com a 
composição da equipa, a saber:

1. Produção de conteúdos
2. Operações de media e assessorias de imprensa
3. Informação interna
4. Equipa

PORTAL DA FPF
No que diz respeito à produção de conteúdos, importa começar por 
referir o portal da FPF, cujo processo de definição do conceito editorial 
se iniciou em novembro de 2012, tendo culminado com o lançamento  
no dia 17 de dezembro de 2012, dia em que se assinalou o primeiro ano 
de funções dos atuais corpos sociais.
Esta fase preparatória compreendeu a determinação de conteúdos a 
migrar do site antigo, bem como um trabalho de prospeção de material 
fotográfico e de vídeo para utilização no novo portal. Até à noite de 
16 de dezembro manteve-se, naturalmente, a produção de conteúdos 
noticiosos para o site então existente.
O novo portal foi, de um modo geral, bem aceite no exterior, a avaliar 
pelos feedbacks recebidos . Internamente verificou-se uma maior 
resistência – quer de quem o produz quer de quem o utiliza como 
ferramenta de trabalho noutras áreas funcionais -, algo que é atribuído  
a algumas deficiências naturais da fase de arranque mas, sobretudo, à 
familiaridade dos colaboradores  da FPF com o antigo site.
A partir de algumas necessidades informativas da nova página – 
nomeadamente publicação de onzes iniciais e atualizações ao intervalo 
e no final de cada jogo de uma Seleção Nacional – estabeleceu-se uma 
ligação mais estreita com os secretários técnicos que acompanham 
as equipas, nomeadamente no que respeita ao  envio de fotografias 
nas ocasiões em que não há repórter de imagem presente. Foi 
iniciada  também a colocação de vídeos com resumos de  jogos, em  
colaboração com  técnicos de audiovisuais da Direção Desportiva.
Na área do vídeo, além destes resumos, foi aumentando gradualmente 
a introdução de peças de cobertura de eventos ou declarações de 
protagonistas.
Marco importante constituiu, ainda, a introdução do match center e 
dos relatórios estatísticos dos jogos da Seleção A, da Seleção de sub-
21 e das meias-finais e final da Taça de Portugal. Esta ferramenta tem 
por onde melhorar, mas presta um serviço de assinalável qualidade aos 
leitores.
Os resultados de cada fim de semana de todas as provas nacionais 
passaram a estar disponíveis ao meio do dia de cada segunda-feira, 
contrariamente ao que sucedia anteriormente , em que  os mesmos só 
surgiam publicados perto do final da semana.
Desde janeiro de 2013 até ao final da época produziram-se, em média, 
sete notícias por dia para o portal (excluindo grandes destaques 
e atualizações de notícias já existentes): 192 em janeiro, 225 em 
fevereiro, 267 em março, 182 em abril, 221 em maio e 242 em junho.
Apesar das notórias melhorias do serviço prestado, concluiu-se 
que o novo portal estará ainda longe de corresponder às melhores 
expectativas, pelo que se encontra em marcha um processo de 
reformulação.

RevisTA FPF360
A nova revista oficial da FPF constituiu, provavelmente, o maior 
desafio da equipa  desta época desportiva. É um trabalho tão 
gratificante quanto exigente, que implica um planeamento o mais 
atempado possível, uma determinada cadência na produção dos 
conteúdos e, ainda, uma relação estreita com o gráfico responsável e 
os fotógrafos que prestam serviços à FPF.
Chegámos ao final de junho de 2013 com dois números publicados e 
um terceiro em plena produção, já definido em relação ao que serão os 
seus conteúdos.
Pode traçar-se um balanço positivo, mantendo sempre a noção de que 
a fasquia está relativamente alta e que não será fácil, a cada número, 
encontrar temas e abordagens que justifiquem o interesse dos leitores 
na revista.

OuTRAs PubLicAções
Incluem-se aqui programas de jogos da Seleção A, da final da Taça de 
Portugal, do Torneio Lopes da Silva e do Mundial de Futsal Feminino, 
aos quais acresceram, neste período, uma publicação que assinalou 
um ano de mandato da nova Direção, uma outra que serviu de suporte 
à candidatura do Presidente ao Comité Executivo da UEFA, um livro de 
candidatura à organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 
Praia 2015, um tríptico para a final four da Taça de Portugal em futsal e 
um outro para a final do Campeonato da II Divisão.
Além destes formatos em papel publicaram-se media guides digitais 
do Mundial de sub-20 e do Europeu de sub-19, tendo ficado também 
a cargo da Direção de Informação os textos dos press kits fornecidos 
aos jornalistas em conferências de imprensa.
O programa de jogo da final da Taça de Portugal foi uma operação 
falhada devido a um erro grave que obrigou ao cancelamento da sua 
distribuição e posterior reimpressão para envio aos clubes e aos 
jornalistas.

DOcumenTáRiO
Embora a sua produção plena e respetiva conclusão tenham ocorrido 
já na nova época desportiva, deve assinalar-se a conceção e o início 
dos contactos para a elaboração do documentário sobre Cândido de 
Oliveira.
No que diz respeito às operações de media e assessorias de imprensa, 
importa destacar o trabalho desenvolvido no âmbito das competições, 
nacionais e internacionais, nos estágios e nos jogos, bem como nas 
conferências de imprensa.

cOmPeTições inTeRnAciOnAis
Durante este período há a assinalar a presença de elementos 
da Direção de Informação nos seguintes eventos disputados no 
estrangeiro: Mundial de Futsal na Tailândia, Torneio de Toulon, Mundial 
de sub-20 na Turquia e Europeu de sub-19 na Lituânia.

evenTOs em TeRRiTóRiO nAciOnAL
O Mundial de Futsal Feminino, o Portugal-Equador, a Algarve Cup, a 
final da Taça de Portugal e o Portugal-Rússia constituíram os eventos 
de maior envergadura no que respeita à montagem de operações de 
media. Em menor escala, há a assinalar o trabalho desenvolvido na 
Final Four da Taça de Portugal de futsal e na final do Campeonato 
Nacional da II Divisão.
O controlo de todo o processo de acreditações para a Comunicação 
Social, nos eventos de nível 1, constitui o fator de maior disrupção 

nas rotinas de trabalho dado que consome um larguíssimo número de 
horas a elementos que têm, ao mesmo tempo, de manter a atividade 
de produção de conteúdos e a organização dos jogos nas outras 
variantes relacionadas com os media.

esTágiOs/jOgOs
A Seleção A feminina, a Seleção A de futsal (com exceção de dois jogos 
realizados em Itália), a Seleção de sub-21 e a Seleção de sub-20 (em 
território nacional, além das provas já citadas) foram assessoradas por 
elementos da Direção de Informação em todos os seus compromissos 
entre novembro de 2012 e junho de 2013. Nos casos das seleções 
masculinas de sub-21 e sub-20 incluem-se os estágios de preparação 
que não tiveram jogos.
O mesmo serviço foi prestado à Seleção feminina de futsal durante o 
Mundial, disputado em  Oliveira de Azeméis.

cOnFeRênciAs De imPRensA exTRA-jOgOs
A organização de conferências de imprensa fora do âmbito dos jogos 
foi passando tendencialmente para a área da Direção de Comunicação, 
exceto no que respeita à já referida produção de conteúdos para 
distribuição aos jornalistas, vulgo press kits.
A exceção a esta tendência foram as conferências de imprensa 
(normalmente de divulgação de convocatórias ) das seleções 
masculinas de sub-21 e sub-20, que continuaram a cargo de elementos 
da Direção de Informação.
No que respeita ao eixo de informação interna, refira-se que se 
divide em duas tarefas centrais: o resumo de imprensa que a cada 
manhã é enviado para uma lista alargada de elementos da FPF e a 
monitorização dos órgãos de comunicação social ao longo do dia, 
reportada a uma lista mais restrita.
No que respeita aos recortes de jornais houve um período,  algo longo, 
de afinação dos princípios (e da forma) do serviço a prestar, bem como 
da hora de disponibilização da informação à mailing list. A partir do 
segundo trimestre de 2013, sensivelmente, encontrou-se um registo 
adequado, o que permitiu inclusivamente a dispensa dos serviços 
da Cision, restringindo-se o envio  dos recortes dos jornais a casos 
específicos em que são solicitados. Registe-se, no entanto, que aos 
fins-de-semana e em períodos em que o Presidente ou a Seleção A 
se encontram no estrangeiro existem maiores dificuldades, dada a 
necessidade de enviar um número muito mais elevado de ficheiros 
PDF.
A monitorização constante do fluxo noticioso de cada dia demorou 
mais tempo que o desejável a implementar. De um modo geral foi 
melhorando, embora se trate de um ponto em que é necessário dar 
mais passos em frente, ganhando acutilância, atenção, rotinas e uma 
plena consciência da importância desta função.
Finalmente, no que se refere à equipa, foi integrada por dois 
produtores de conteúdos e, a partir de Março de 2013, por um outro 
profissional da comunicação, para além de um repórter fotográfico e, 
durante uma parte da época desportiva, por um operador de vídeo.
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ATIVIDADE DA DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA

A Direção de Tecnologia, para além de ter responsabilidade na 
produção e implementação de diversas soluções informáticas, centra 
a sua atividade na prestação de serviços de apoio especializado, quer 
dentro da estrutura da FPF quer nas diversas associações distritais e 
regionais.

Ao longo da época de 2012/2013, a Direção de Tecnologia, levou a 
efeito as seguintes tarefas:
1. Auditoria à Direção de Tecnologias de Informação, mediante a 
contratualização da empresa especialista SysValue, que procedeu à 
análise da informação disponível, a reuniões com os colaboradores da 
Direção, à elaboração do relatório final, à apresentação das conclusões 
e à correção das deficiências de segurança críticas.
2. Análise e avaliação de websites relevantes na indústria do desporto, 
nomeadamente de outras federações e clubes, no sentido de avaliar as 
melhores práticas.
3. Análise e avaliação do website da Federação Portuguesa de 
Futebol, de forma a definir os diferentes tipos de conteúdo, formas, 
objetivos, público-alvo e dados estatísticos, bem como a estrutura 
de menus e navegação, a hierarquização dos elementos, a tipologia 
das páginas e as funcionalidades existentes, a definição da matriz 
de responsabilidades, dos tipos de utilizadores e funcionalidades 
necessárias.
4. Reuniões com os vários key stakeholders do projeto, com vista à 
definição de objetivos, especificações, funcionalidades, indicadores de 
sucesso e ambições.
5. Desenho da arquitetura de informação e funcionalidades, 
especificação visual em modelo de wireframing, design visual, 
usabilidade, acessibilidade, especificação funcional, produção de 
novos conteúdos e migração de conteúdos atuais.

no domínio da acreditação, a Direção de Tecnologia levou a cabo as 
seguintes tarefas:
1. Análise do sistema anterior.
2. Reuniões com os responsáveis do serviço e sistema.
3. Definição de requisitos.
4. Implementação do 1º Projeto Piloto.
5. Apresentação das conclusões.
6. Redefinição de requisitos.
7. Implementação do 2º Projeto Piloto.
8. Apresentação de conclusões.
9. Fecho dos requisitos e pedido de proposta a 3rd party developers 
para o desenvolvimento do sistema final.
10. Adjudicação.
11. Desenvolvimento Aplicacional concluído.
12. Fase de manutenção corretiva e evolutiva em progresso.
Em matéria de produção e distribuição de bilhética, assumem 
particular relevância as tarefas a seguir enumeradas:

1. Implementação do projeto de bilhética para os jogos da seleção 
nacional A Masculina.
2. Definição das especificações do dispositivo Bilhete.
3. Coligir da informação submetida pelos vários intervenientes da 
organização.
4. Produção dos bilhetes de acordo com especificações do negócio.
5. Venda Online via website.

6. Distribuição dos bilhetes produzidos onsite.
7. Gestão e Produção de alterações onsite.
8. Apresentação de relatório de conclusões.

Por outro lado, no que se refere à presença online da FPF, quer na 
componente de plataformas móveis quer na componente de redes 
sociais, foram desenvolvidas as seguintes tarefas:
1. Análise e avaliação de plataformas móveis relevantes na nossa 
indústria, análise de melhores práticas, análise de integração com o 
novo website e redes sociais.
2. Análise e avaliação de quaisquer plataformas atuais ao serviço da 
FPF.
3. Análise conceptual da plataforma:
 I. Definição da Visão
 II. Definição dos principais objetivos
 III. Definição dos diferentes tipos de conteúdo
 IV. Definição das diferentes formas de conteúdo
 V. Definição do objetivo de cada conteúdo
 VI. Definição do público-alvo e diferentes tipos
 VII. Definição de funcionalidades
4. Definição da matriz de responsabilidades:
 I. Definição do ownership do conteúdo
 II. Definição de objetivos
5. Reuniões com os vários key stakeholders do projeto:
 I. Definição de objetivos
 II. Definição de indicadores de sucesso
 III. Definição de ambições
6. Definição dos tipos de utilizadores e relações:
 I. Análise das relações com os Fãs, Business to Business 
 e Media
 II. Definição dos tipos de utilizadores
7. Definição e conclusão da macro análise: Em progresso.
8. Consulta de mercado para obtenção de avaliação de custos de 
desenvolvimento e operação do projeto.

no domínio das funcionalidades internas, foram lançadas as bases 
para a criação de uma intranet para os colaboradores da FPF, tendo 
sido levadas a efeito as seguintes tarefas:
1. Análise e avaliação de produtos off the box.
2. Análise de requisitos para desenvolvimento à medida. Análise de 
melhores práticas, análise de integração com o novo ERP Phc.
3. Análise e avaliação de quaisquer plataformas atuais ao serviço da 
FPF.
4. Análise Conceptual da plataforma:
4.1. Definição da Visão
4.2. Definição dos principais objetivos
4.3. Definição dos diferentes tipos de conteúdo
4.4. Definição das diferentes formas de conteúdo
4.5. Definição do objetivo de cada conteúdo
4.6. Definição do público-alvo e diferentes tipos
4.7. Definição genérica de funcionalidades
5. Definição da Matriz de responsabilidades:
5.1. Definição do ownership do conteúdo
5.2. Definição de objetivos 
6. Reuniões com key stakeholders do projecto:
6.1. Definição de objetivos
6.2. Definição de indicadores de sucesso
6.3. Definição de ambições

7. Definição dos tipos de utilizadores e relações:
7.1. Definição da tipologia de utilizadores FPF
8. Definição e conclusão da macro análise: Em progresso.
9. Consulta de mercado para obtenção de avaliação de custos de 
desenvolvimento e operação do projeto.
10. Adjudicação efetuada.
11. Desenvolvimento em progresso.

no que respeita às aplicações específicas utilizadas no âmbito da 
atividade da FPF, importa realçar as tarefas levadas a efeito, com 
vista ao respetivo melhoramento e à implementação de novas 
funcionalidades. Assim, quanto ao Pgs:
1. Macro análise e avaliação da atual solução PGS (Programa de Gestão 
das Seleções).
2. Análise de requisitos para desenvolvimento à medida. Análise de 
melhores práticas.
3. Análise de integração com o Website e outros sistemas.
4. Análise detalhada da atual plataforma - Em progresso.
 4.1. Definição de integração na arquitetura de sistemas
 4.2. Definição de processos de negócio interligados à 
 utilização da aplicação
 4.3. Definição detalhada de funcionalidades
 4.4. Definição do modelo de dados
 4.5. Definição de serviços adicionais ao atual PGS
 4.6. Definição de serviços obsoletos do atual PGS
5. Definição da matriz de responsabilidades
 5.1. Definição do ownership do conteúdo
 5.2. Definição da responsabilidade operacional
6. Reuniões com key stakeholders do projeto
 6.1. Definição de objetivos
 6.2. Definição de indicadores de sucesso
 6.3. Definição de ambições
 6.4. Definição e atualização dos processos de negócio
7. Definição dos tipos de utilizadores e relações
 7.1. Definição da tipologia de utilizadores FPF
8. Definição e conclusão da macro análise - Em progresso

em relação ao AOL (Associações Online), realçam-se 
as seguintes tarefas:
1. Macro análise e avaliação da atual solução AOL
2. Análise de requisitos para desenvolvimento à medida. Análise de 
melhores práticas.
3. Análise de integração de todos os outros sistemas
4. Análise detalhada da atual plataforma: Em progresso
 4.1. Definição de integração na arquitetura de sistemas
 4.2. Definição de processos de negócio interligados à 
 utilização da aplicação
 4.3. Definição detalhada de funcionalidades
 4.4. Definição do modelo de dados
 4.5. Definição de serviços adicionais ao atual AOL
 4.6. Definição de serviços obsoletos do atual AOL
5. Especificação para o projeto Inscrições Online
6. Adjudicação
7. Desenvolvimento em Progresso

Ainda no que diz respeito às aplicações específicas, a Direção de 
Tecnologia iniciou os trabalhos com vista à implementação de uma 
plataforma para a gestão do protocolo, tendo sido desempenhadas, 
na época de 2012/2013, as seguintes tarefas:

1. Análise de requisitos para desenvolvimento à medida. Análise de 
melhores práticas.
2. Análise de integração de outros sistemas
3. Definição de especificações funcionais: Em Progresso

Por outro lado, importa ainda salientar a criação, na época de 
2012/2013, de uma solução de gestão de incidentes e a concretização 
da mudança da estrutura dos sistemas de informação da sede da 
FPF para o Datacenter da Portugal Telecom, para além do início da 
implementação de um projeto global de comunicações, que inclui a FPF 
e as diversas associações distritais e regionais.
Finalmente, no que se refere ao apoio à gestão dos eventos, importa 
realçar a intervenção da Direção de Tecnologia no projeto de 
implementação do sistema de torniquetes no estádio nacional, bem 
como a gestão do sistema de acreditações, de venda de bilhetes e de 
comunicações de dados para os Media e para os colaboradores, tendo 
em vista a realização da final da Taça de Portugal.
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ATIVIDADE DAS DIREÇÕES 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

No âmbito das atividades desenvolvidas pela Direção Administrativa 
na época desportiva 2012/2013, destacam-se as seguintes:

› Assegurar o regular funcionamento das instalações afetas á FPF, 
concretamente o edifício sede e o armazém nomeadamente:
 Segurança – 24/24h 
 Limpeza 
 Manutenção das instalações 
 Atendimento presencial e telefónico de todos os 
 utentes da FPF.

› Produção de presentes institucionais, tais como pins, canetas, 
t-shirts, medalhas e taças, entre outros.
› Preparação e distribuição dos presentes que cada seleção oferece às 
suas congéneres, bem como preparação de presentes institucionais.
› Controle dos produtos de escritório e consumíveis.
› Apoio logístico na organização de eventos realizados na sede da FPF, 
tais como sorteios, assembleias gerais, ações de formação, reuniões 
e conferências de Imprensa.
› Apoio logístico e suporte aos eventos realizados pela FPF, fora da 
respetiva sede.
› Receção, registo e encaminhamento de toda a correspondência 
interna e externa, o que se traduziu em 18.811 entradas no sistema.
› Organização e envio da Revista FPF 360.
› Realização de traduções, tendo sido efetuadas, durante a época de 
2012/2013, cerca de 200.
› Gestão das viaturas da frota própria da FPF e elaboração das 
requisições para a Hertz.
› Gestão dos processos de compras de bens e serviços apoiando nesta 
área todas as Direções da FPF. Dentro deste domínio, realizaram-se 
aproximadamente 1400 aquisições de bens e serviços.

Quanto à Direção Financeira, merecem destaque, durante a época 
de 2012/2013, as seguintes tarefas:

› Tratamento de todos os documentos finais do processo 
contabilístico.
› Secretariado das reuniões do conselho fiscal.
› Redefinição dos processos de orçamentação, resultando num 
produto final para a época 2013-14 com muito maior nível de detalhe, 
o que possibilitará um acompanhamento orçamental mais eficaz.
› Elaboração das demonstrações financeiras anuais.
› Apoio do trabalho dos auditores.
› Acompanhamento da execução dos contratos programa com o 
Instituto Português do Desporto e Juventude.
› Elaboração dos mapas de reporte do programa FIFA (FAP).

FORMAÇÃO

O final da época desportiva de 2012/2013, no que respeita à formação 
desportiva, fica marcado pela conclusão do Programa Nacional de 
Formação de Treinadores, que surge após dois anos de alterações e 
correcções aos referenciais de formação geral e específica.
A FPF e os seus sócios ordinários estão finalmente em condições de 
iniciar a organização dos Cursos de Formação de Treinadores na sua 
plenitude. A formação passa a estar devidamente integrada, tendo 
em conta o reconhecimento por parte do Estado português, por via do 
mencionado Programa Nacional de Formação de Treinadores, e por via 
da UEFA, através da denominada UEFA Coaching Convention.
Na época desportiva de 2012/2013, foi possível a concretização dos 
seguintes cursos:

› Curso de Grupo de Estudos da UEFA (UEFA Study Group) com a 
participação de representantes da Estonia, de Malta, de San Marino 
e do Liechtenstein
› Dois cursos de Treinadores UEFA PRO / Grau IV:
› Quiaios Hotel e Centro de Estágio de Rio Maior - 20 de Maio a 21 
Junho 2013
34 Treinadores
› Quiaios Hotel - 16 Junho a 12 Julho 2013
32 Treinadores
› Seminário de Actualização UEFA PRO
› Quiaios Hotel - 11 a 12 Junho 2013
18 Treinadores
Finalmente, refira-se ainda que a época desportiva de 2012/2013 
ficou ainda marcada pela reorganização do Setor da Formação, 
que se pretende orientado para a concretização da formação de 
outros agentes desportivos, independentemente de estarem ou não 
reguladas por lei as atividades desportivas em causa.
 

LICENCIAMENTO DE CLUBES

Durante a época desportiva 2012/2013, o OGL (Órgão de Gestão do 
Licenciamento) desenvolveu as seguintes atividades, no âmbito das 
suas funções:

Em Junho, após a conclusão do processo de Licenciamento, iniciou os 
processos de análise e deteção de eventuais problemas suscitados 
pelo Regulamento e suas especificidades. De salientar que foi 
decidido, logo no início da época, converter o Manual em Regulamento, 
o que veio a ser concretizado, após trabalho de revisão e reforma 
do anterior Manual, na reunião da Direção ocorrida no dia de 14 de 
setembro de 2012.
No mês de Julho decorreu a auditoria interna, com uma primeira 
reunião de preparação do plano de auditoria e duas sessões de análise 
documental, nos dias 26 de Junho e 4 e 9 de Julho. Em finais de Agosto, 
mais precisamente no dia 26, teve lugar a reunião dos responsáveis 
pelos órgãos do Licenciamento (OGL – OPI – CJ) com o Presidente da 
FPF, conforme determinado no standard de procedimentos da UEFA.
Em Setembro de 2012 realizaram-se algumas reuniões pontuais 
com clubes envolvidos no processo de monitorização, no âmbito do 
Financial Fair Play (FFP) e, no mês de Outubro decorreu a preparação 
do novo ciclo de Licenciamento, com a revisão documental e a 
impressão do novo Regulamento, bem como a deslocação a Roma do 
Coordenador do OGL, acompanhado do Presidente do Conselho de 
Justiça, para o workshop anual de revisão do sistema de Licenciamento 
e FFP. 
Na época de 2012/2013, foi ainda lançado o projeto OLA (Oficiais de 
Ligação com os Adeptos), tendo tido lugar duas reuniões, uma no 
Porto, na sede da LPFP, em 22 de Outubro de 2012, e uma outra em 
Lisboa, na sede da FPF, já em 5 de Novembro de 2012.
Simultaneamente, decorreu a preparação final do workshop de clubes, 
o qual teve lugar nesse mês, com a participação do responsável 

pelas questões financeiras na unidade de licenciamento da UEFA, 
que esclareceu diversos aspetos importantes relacionados, 
principalmente, com o Finantial Fair Play e, em especial, o Break Even.
Em Dezembro, a par com o início do processo de inscrição de 
clubes, decorreu, na sede da FPF, uma auditoria a um dos clubes em 
monitorização do FFP, levada a cabo pela UEFA, com auditores e 
representantes desta e acompanhamento permanente do OGL.
No início do ano civil de 2013 ocorreu a relocação dos serviços do OGL 
na sede da FPF, deixando de ser utilizadas as instalações do Jamor.
Em Fevereiro, decorreu em Nyon, na sede da UEFA, uma reunião de 
formação com as diversas federações com vista ao aperfeiçoamento 
do processo de avaliação do Break Even.
No mês de Março foi iniciado o processo de avaliação documental de 
licenciamento, tendo-se realizado uma reunião introdutória do OGL, 
para coordenação de procedimentos, após o que se passou à fase de 
distribuição dos documentos pelos respetivos peritos, avaliação dos 
mesmos e elaboração dos necessários relatórios.
Ainda no mês de Março, e fruto da necessidade de formar os clubes 
candidatos às competições da UEFA, na utilização da ferramenta 
electrónica usada no controle e monitorização do FFP, foram 
efetuadas duas deslocações a dois clubes.
No mês de Abril, realizaram-se duas reuniões, na sede da FPF, com dois 
clubes candidatos à Licença, a fim de se analisarem alguns problemas 
detetados e, após isso, tiveram lugar as duas habituais reuniões 
do OPI, nos dias 12 e 30, tendo-se logrado conceder nove licenças e 
recusado duas. Acrescente-se ainda que desistiram do processo de 
licenciamento dois candidatos.
No final da época desportiva foi efetuada a usual avaliação interna do 
processo de licenciamento, mediante uma reunião levada a efeito no 
dia 5 de Junho de 2013.
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ARBITRAGEM

A atividade da arbitragem é suscetível de ser analisada numa dupla 
perspetiva, a saber:

› Atividade desenvolvida pelo Conselho de Arbitragem, que 
é composto, como é sabido, por três seções, que são a seção 
profissional, a seção não profissional e a seção de classificações;

› Atividade desenvolvida pela Academia da arbitragem e pelos 
Serviços administrativos, que são transversais a todo o Conselho 
de arbitragem.

As atividades relatadas revelam a preocupação de implementar, 
de forma equilibrada e contida, o Plano de Atividades e Orçamento 
previsto para a época de 2012/2013, que está estruturado em cinco 
distintos eixos de intervenção.

Sumariamente, a atividade da arbitragem está organizada em cinco 
capítulos:

A) seçãO PROFissiOnAL

25 Árbitros; 52 Árbitros assistentes

840 Jogos das Competições Profissionais e Taça de Portugal

2520 Nomeações de árbitros e árbitros assistentes

840 Nomeações de quartos árbitros

172 Nomeações de árbitros, árbitros assistentes, quartos árbitros e árbitros assistentes adicionais para jogos 
internacionais

170 Nomeações de árbitros, árbitros assistentes e quartos árbitros para jogos de caráter particular de Seleções 
Nacionais e Clubes

3702

nomeações

(i)  eixos de ajuizamento

Destinadas a Árbitros e Árbitros Assistentes de Categoria C1 e AAC1

Decorreram nos meses de julho e outubro de 2012 e fevereiro de 2013

Incluíram a realização dos testes escritos e físicos regulamentados.

3

ações de avaliação e aperfeiçoamento

(ii)  eixo de avaliação, desempenho e análise de reclamações

48 Treinos integrados das componentes física, técnica e mental.

Coordenados por preparadores físicos

Objetivos: a) aumentar a eficácia dos centros de treino; b) implementar o Treino Técnico de Arbitragem no ciclo 
semanal; e c) implementar o Treino Mental no ciclo semanal.

93 Visitas de supervisão por elementos da Secção Profissional

8

93

centros de treino

(iii)  eixo de formação e desenvolvimento de competências

Reedição do bem-sucedido plano de desenvolvimento de competências realizado em 2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012

Os talentos conseguiram um nível médio de eficácia de 96% na realização do programa de formulação de 
objetivos.

Acompanhamento e Observação de pelo menos 1 jogo de todos os Talentos por elementos da Secção 
Profissional com feedback para o mentor.

Os Talentos e Mentores mostraram-se interessados e participativos e declaram que o Programa correspondeu 
às suas expectativas, com boa qualidade e elevado interesse face à sua aplicabilidade futura, reconhecendo 
elevado nível de eficácia no processo de aperfeiçoamento contínuo dos árbitros.

1

Programa de talentos e Mentores (Pt&M)

A) Secção Profissional. Síntese do que se refere aos Eixos (I) 
de Ajuizamento; (II) de Avaliação de Desempenho e Análise de 
Reclamações; (III) de Formação e Desenvolvimento de Competências;

B) Secção Não Profissional. Síntese do que se refere aos Eixos 
(I) de Ajuizamento; (II) de Avaliação de Desempenho e Análise de 
Reclamações; (III) de Formação e Desenvolvimento de Competências;

C) Secção de Classificações. Síntese do que se refere aos Eixos 
(I) de Ajuizamento; (II) de Avaliação de Desempenho e Análise de 
Reclamações; (III) de Formação e Desenvolvimento de Competências;

D) Academia de Arbitragem. Síntese do que se refere ao Eixo (IV) de 
Estudos e Gestão da Informação.

E) Serviços Administrativos. Síntese do que se refere ao Eixo (V) de 
Direção e Secretariado.

Objetivo: Auxiliar nas específicas necessidades dos árbitros recém-promovidos.

Os Árbitros participantes conseguiram um nível médio de eficácia de 99% na concretização do programa de 
formulação de objetivos. 

Os Árbitros e os Responsáveis mostraram-se interessados e participativos e declaram que o Programa 
correspondeu às suas expectativas, com boa qualidade e elevado interesse face à sua aplicabilidade futura, 

reconhecendo elevado nível de eficácia no processo de integração dos árbitros no futebol profissional.

1

Objetivo: conceber e desenvolver instrumentos de suporte, de aprendizagem e de desenvolvimento que 
ajudem o árbitro a preparar melhor os jogos e a conseguir melhores desempenhos e, por outro, disponibilizar 
informação à CA que lhe permita conhecer melhor os árbitros, garantindo assim um fator de apoio ao seu 
desenvolvimento.

2 Psicólogos com acompanhamentos nos centros de treino e na preparação semanal dos jogos, estando 
presentes também nas reuniões preparatórias ocorridas nos dias dos jogos.

1

Programa de Preparação Mental do Árbitro 
para a otimização do seu desempenho

Programa de acolhimento e integração (Pai)
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Objetivos: i) recolher informações que contribuam para uma gestão pró-ativa da arbitragem; ii) criar ligações 
com os responsáveis técnicos de cada Clube, que agilizem a resolução de problemas pontuais; iii) produzir 
instrumentos para uma informação regular sobre a satisfação dos Clubes e dos árbitros em relação à 
arbitragem de cada jogo; e iv) elaborar relatórios regulares (no meio e no final da época) com sugestões de 
melhoria.

Carta no início da época a todos os Clubes, Árbitros e Observadores de Árbitros, em que foi apresentado o 
ACA e as suas funções e em que foram convidados a enviarem Fichas de Observação sobre a Satisfação das 
Arbitragens dos jogos.

Envio das «conclusões e compromissos assumidos» e a ata das reuniões Do Conselho de Arbitragem com os 
Treinadores dos Clubes realizadas a 30 de Julho e 1 de Agosto, no Porto e Lisboa, respetivamente

Foram recebidas 235 fichas de Observação enviadas por árbitros e Clubes.

1

Programa de Preparação Mental do Árbitro 
para a otimização do seu desempenho

b) seçãO nãO PROFissiOnAL

403 Árbitros, sendo 185 de futebol; 35 assistentes; 28 árbitras; 155 de futsal.

7654 Jogos, sendo 5782 de futebol; 1833 de futsal e 39 de Futebol Praia.

16605 Nomeações de árbitros e assistentes de futebol não profissional.

2882 Nomeações de árbitros de futsal para competições nacionais.

304 Nomeações para torneios interassociações de futsal.

32 Nomeações de árbitros e cronometristas para jogos particulares de 
Seleções Nacionais e Clubes de futsal.

3 Ações para Árbitros de Futebol.

3 Ações para Árbitras de Futebol.

5 Ações para Árbitros de Futsal.

1 Ação para Árbitros de Futebol de Praia.

Treinos integrados das componentes física, técnica e mental.

Coordenados por preparadores físicos

Visitas de supervisão por elementos da Seção Não Profissional

Treinos integrados das componentes física, técnica e mental.

Coordenados por preparadores físicos.

Visitas de supervisão por elementos da Seção Não Profissional.

403

7654

16605

2882

304

32

12

1

4

20

91

centros de treino Futsal

(i)  eixos de ajuizamento

(ii)  eixo de avaliação desempenho e análise de Reclamações

(iii)  eixo de Formação e desenvolvimento de competências

(iv)  eixo de Formação e desenvolvimento de competências

Programa de acolhimento e integração (Pai)

ações de avaliação e aperfeiçoamento

centros de treino Futsal
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c) seçãO De cLAssiFicAções

795 Observações nas competições profissionais: 240 na I Liga, 462 na II Liga, 
25 na Taça da Liga e 68 na Taça Portugal. 

1240 Observações nas competições não profissionais masculinas, sendo 350 de árbitros de 2ª categoria, 

170 Observações de árbitros assistentes de 2ª categoria,

720 Observações de árbitros de 3ª categoria.

137 Observações nas árbitras da categoria CF, maioritariamente para competições femininas e de jovens.

508 Observações nas competições de futsal: 148 na 1ª divisão, 200 nomeações na 2ª divisão e 160 na 3ª divisão.

2543

(i)  eixos de ajuizamento

2 Observadores Nacional A

2 Observadores Nacional B

2 Observadores de Futsal

6

(ii)  eixo de avaliação desempenho e análise de Reclamações

Número de reuniões

Processos de reclamação de jogos analisados e decididos

Processos de reclamação analisados segunda vez

Processos de reclamação de testes escritos analisados e decididos

Reclamações de jogos (árbitros)

Reclamações de jogos (árbitros-assistentes)

Reclamações de testes escritos (árbitros)

Reclamações de testes escritos (árbitros-assistentes)

Reclamações de testes escritos (observadores c1a e c1b)

Reclamações de clubes (campeonatos profissionais).

Pareceres técnicos solicitados pela secção classificações.

42

149

4

45

98

37

26

11

8

14

10

nomeações

ações de avaliação e aperfeiçoamento

atividade da comissão de análise e Recurso (caR)

D) AcADemiA De ARbiTRAgem
A cerimónia oficial de apresentação pública da Academia de 
Arbitragem e de tomada de posse da sua primeira Direção foi no 
passado dia 13 de Abril de 2013, em Coimbra.
Consequentemente, muitas das atividades relatadas no presente 
documento são referentes ao caminho trilhado desde aquela data, 
mas, também, das atividades que o Conselho de Arbitragem foi 
impulsionando para conceber e implementar o projeto da Academia.

Desde Maio de 2013 até Setembro de 2014, a Academia passou da Fase 
de Conceção à Fase de implementação, de que dão conta as 19 ações 
de formação, totalizando 596 horas de formação, com a presença 
de 958 formandos. Este relatório apenas fará menção dos cursos e 
seminários ocorridos até 30 de junho, data oficial de final da época a 
que aqui se faz referência.

Agosto (30), Setembro (7, 14, 21, 27), Outubro (4, 11, 18, 26, 31), Novembro (9, 13, 22, 30), Dezembro (7, 14, 20), 
Janeiro 8, 11, 21, 24, 25, 31), Fevereiro (8, 15, 21, 27), Março (1, 6, 18, 21), Abril (5, 11, 19, 24), Maio (3, 10, 13, 24), Junho (3).

Janeiro (12), Março (19), Abril (2, 9, 30), Maio (4).

24/26 Maio Seminário Específico de Futebol de Praia.

7/14 Junho Cursos de Formação Avançada de Árbitros de Futebol.

14/22Junho Cursos de Formação de Elite de Árbitros de Futebol.

19/21Junho Seminário Específico de Futebol Feminino.

22/29Junho Cursos de Formação Avançada de Árbitros de Futebol

40

6

5

Reuniões de coordenação executiva

(iii) eixo de estudos e Gestão da informação

Reuniões da direção da academia

cursos e seminários curriculares



FPF30 FPF 31

Instituto Português do Desporto e Juventude (11 de Setembro, 23 de Novembro).

Facultade de Motricidade Humana (21 de Janeiro).

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. 

3

Fórum de Arbitragem: colaboração na conceção, implementação e elaboração de Ata: (13 de Outubro e 13 de 
Abril).

Cerimónia de Apresentação Solene da Academia de Arbitragem e da Direção na Reitoria da Universidade de 
Coimbra (13 de Abril).

Sessão apresentação do Plano Nacional de Formação na sede da Associação Distrital de Setúbal NF em Setúbal 
(21 de Fevereiro).

Sessão apresentação do Plano Nacional de Formação na sede da Associação Distrital de Leiria e (22 de 
Fevereiro).

Sessão apresentação do Plano Nacional de Formação na sede da Associação Distrital do Porto (23 de Fevereiro).

Publicação do livro «Plano Nacional de Formação».

6

Protocolos e Relações exteriores - reuniões

outras atividades

e) seRviçOs ADminisTRATivOs

Estudo exploratório do Plano Nacional de Formação: Setembro (9).

Plano de Atividades do Gabinete de Investigação e Formação: Setembro (13).

Princípios Orientadores Gerais da Academia: Setembro (21).

Plano Nacional de Formação, Fase 1 (1.ª versão): Setembro (27).

Parecer sobre Código de Ética Desportiva: Outubro (1).

Programa de acompanhamento ao Desenvolvimento Estratégico: Outubro (8).

Documento de Alinhamento Construtivo dos 40 objetivos estratégicos: Outubro (11).

Projeto de PNF Fase 2 Capítulo 1 (1.ª versão): Outubro (17).

Projeto de PNF Fase 2 Capítulo 2 (1.ª versão): Outubro (30).

Conceber Referenciais de Formação de Cursos de Árbitros de Futebol e Futsal (Níveis 1, 2 e 3): 
Novembro (22).

Conceber os Estágios Curriculares do Plano Nacional de Formação: Janeiro (31).

Preparação Regulamento de Academia de Arbitragem: Março (5).

Preparação Regulamento Cursos e Seminários: Março (8).

Preparação Modelo de Projetos e Projetos: Março (12).

Conceção e lançamento de preparação dos Manuais de Formação Inicial de Árbitros 
e Observadores de Futebol e Futsal

19

estudos e conceção de projetos

Temas Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Ago

Ago

Ago

Ago

Ago

Set

Set

Set

Set

Set

Out

Out

Out

Out

Out

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Abr

Abr

Abr

Abr

Abr

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Fev

Fev

Fev

Fev

Fev

Jun 

Jun 

Jun 

Jun 

Jun 

Total

Total

Total

Total

Total

Nomeações Nacionais

SMS’s p/ Árbitros

Nomeações Internacionais

Ofícios

Clubes

Câmaras

FIFA

UEFA

CA Distritais

Árbitros

Assistentes

Observadores

Membros das Comissões

Outros

E-mail’s recebidos

E-mail’s enviados

Clubes

Câmaras

Associações

Outros

Outros

Árbitros, Assistentes e Observadores

Membros das Comissões

6

0

21

8

2

2

1

2

6

20

16

5

0

12

2311

1459

1

2

2

1

10

421

52

116

86

7

8

1

0

2

1

2

22

4

6

0

19

4085

2471

3

0

4

1

37

541

71

782

560

5

11

4

0

0

0

2

54

42

12

0

6

6812

2935

5

1

6

3

56

712

93

1404

1150

9

13

6

0

0

0

3

67

64

8

0

9

5665

3024

4

1

3

2

47

840

86

893

689

0

16

6

2

1

1

4

42

23

2

0

6

4189

3996

2

0

2

3

52

526

34

638

512

2

21

9

4

0

1

13

66

22

3

0

19

7548

5329

8

6

11

12

93

1126

63

822

693

0

9

3

2

2

0

6

12

2

0

0

2

5321

4879

1

0

6

2

46

864

41

763

596

2

11

4

2

0

1

3

9

3

0

0

2

5652

3236

1

1

5

1

39

812

39

786

582

2

14

5

2

2

0

2

13

3

1

0

9

4896

2965

3

0

5

3

41

708

65

688

581

3

10

4

1

0

1

8

18

4

3

2

12

5696

3987

1

0

0

2

87

823

34

489

376

1

9

6

2

1

1

3

2

2

0

0

6

5256

3689

2

0

1

2

82

789

25

289

198

3

12

9

4

0

1

4

2

0

1

0

9

6892

4875

2

0

0

3

93

738

68

7676

6023

55

142

59

21

9

9

56

327

185

41

2

111

64323

42845

33

11

45

35

683

8900

671

Nº de cartas recebidas 
e remetidas

Nº de e-mails recebidos e 
respondidos

Nº de faxes recebidos 
e remetidos

Nº de chamadas recebidas 
e efetuadas

seRviçOs ADminisTRATivOs DO DePARTAmenTO De ARbiTRAgem
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RECURSOS HUMANOS

A principal alteração em matéria de Recursos Humanos na época 
de 2012/2013 foi a reorganização da estrutura interna da FPF, 
tendo sido criado um novo conceito de gestão no que concerne ao 
desenvolvimento da estrutura, nomeadamente, através da criação 
de Direções.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
DEPARTAMENTOS

Situação anterior

8

2

9

3

Reorganização

SERVIÇOS SERVIÇOSDIREÇÕES

ResTRuTuRAçãO DAs áReAs De inTeRvençãO DO seRviçO De RecuRsOs HumAnOs

Gráfico 1 – Reorganização da Estrutura

SEGUROS
(Controlo das Apólices, 

Pagamentos e realização 
de participações de 

sinistro) 

FORMAÇÃO
(Desenvolvimento de 

ações de formação 
interna e externa; Apoio à 

Formação Individual)

GESTÃO DE PROCESSOS
(Recrutamento e Seleção, 

Processo de Admissão, 
Mobilidade, Cessações)

MEDICINA NO TRABALHO
(Marcação de consultas de 

admissão, periódicas e ocasion-
ais, rastreios e cumprimento do 

acordo com a ARS) 

PROCESSAMENTO 
SALARIAL

(Todos os Colaboradores, Atletas, 
Árbitros, Observadores e Presta-

dores de Serviços)

A principal alteração em matéria de Recursos Humanos na época 
de 2012/2013 foi a reorganização da estrutura interna da FPF, 
tendo sido criado um novo conceito de gestão no que concerne ao 
desenvolvimento da estrutura, nomeadamente, através da criação 
de Direções.

FORmAçãO
Em matéria de Formação, assume particular relevância 

a que foi ministrada internamente, conforme o gráfico seguinte:

QuADRO De PessOAL 
cOLAbORADORes POR sexO e méDiA De iDADes

20% 40% 60% 80% 100%

64

39

103

45

58

35

93

43

20132012

Gráfico 2 – colaboradores

Na presente reorganização foram reestruturadas as competências 
de cada direção, com o objetivo de alargar e especializar as suas áreas 
de intervenção.

Na presente reorganização foram restruturadas as competências 
de cada direção, com o objetivo de alargar e especializar as suas áreas 
de intervenção.

nº de colaboradores tipo de ação tipo de formação

2

1

1

36

CONTABILIDADE E FISCALIDADE

GESTÃO DESPORTIVA

DESENVOLVIMENTO - RH

NA ÓPTICA DO UTILIZADOR

Externa

Externa

Externa

Interna

MÉDIA IDADES

TOTAL COL

FEMININO

MASCULINO
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meDicinA nO TRAbALHO e cuRATivA
Na Gestão da Medicina no Trabalho foram realizadas consultas de admissão, 

periódicas, obrigatórias e ocasionais, para além de ter sido concretizado 
o plano de vacinação antigripal e a vistoria aos postos de trabalho. 
Durante a época 2012/2013, foram realizadas as seguintes ações:

seguROs
No que diz respeito aos Seguros, foi efetuada a coordenação dos 
processos de inscrições, renovação das apólices e realização de 

participações de sinistros.

tipo de ações tipo de ação

Consultas de Medicina no Trabalho

Consultas de Medicina Curativa

Programa de Vacinação Antigripal

Exames de diagnóstico e receitas ao 
abrigo do acordo com a ARS

54

120

31

294

seguROs

AciDenTes 
De TRAbALHO

ResPOnsAbiLiDADe 
civiL 

AciDenTes
PessOAis

seguRO
DesPORTivO

seguRO 
De viAgem

seguROs 
viATuRAs

sáuDe

RELATÓRIO DE GESTÃO

1.inTRODuçãO
No cumprimento do mandato que nos foi conferido e nos termos 
das disposições legais e estatuárias, submetemos à consideração 
de V. Exas o relatório de gestão da FPF, de forma a prestar a devida 
informação sobre a realidade financeira da época desportiva que 
terminou no dia 30 de junho de 2013.
A época finda retrata o primeiro exercício completo da atual Direção.
Na época desportiva de 2012/2013 merecem destaque inúmeras 
atividades desenvolvidas, devidamente explanadas no Relatório de 
Atividades, sendo que relativamente às demonstrações financeiras 
destaca-se o facto de serem as primeiras expressas de acordo com 
a nova normalização contabilística.

2. AsPecTOs FinAnceiROs
2.1 APResenTAçãO DAs DemOnsTRAções FinAnceiRAs
Em conformidade com o disposto no artigo 43º dos Estatutos da 
FPF, a Assembleia Geral de apreciação, discussão e aprovação 
das demonstrações financeiras e do relatório de gestão deve ser 
efetuada até ao dia 31 de outubro seguinte ao encerramento da época 
desportiva a que diz respeito.
Saliente-se novamente que estas são as primeiras contas elaboradas 
de acordo com o regime de normalização contabilística para as 
entidades do setor não lucrativo, algo mais detalhadamente explicado 
no anexo às demonstrações financeiras. No que respeita aos 
resultados é de destacar novamente a existência de um resultado 
líquido positivo, em conformidade com o que estava orçamentado, 
tendo o aumento de gastos resultado duma adequação ao aumento 
dos rendimentos conseguidos, isto apesar de diversas medidas 
de apoio ao futebol que tiveram um reflexo negativo nas contas. 
Mais importante que o resultado é de destacar o enorme reforço 
dos capitais próprios, consequência do diferente tratamento 
das operações ocorridas em anos anteriores, que por força do 
novo normativo afetam diretamente resultados transitados e 
não resultados do exercício (como ocorria em POCFAAC com a 
contabilização em custos e proveitos extraordinários). Caso as 
contas fossem elaboradas de acordo com as regras anteriores o 
resultado líquido por força dos resultados extraordinários seria 
aproximadamente de 4 milhões de euros, valor mais alto da história da 
FPF, com exceção das contas influenciadas pelas operações do Euro 
2004.

2.2 RenDimenTOs
Face à atual estrutura do anexo às demonstrações financeiras, onde 
existem mais notas com o detalhe dos valores das rubricas do balanço 
e da demonstração de resultados, a análise efetuada neste capítulo 

será naturalmente breve para não se tornar redundante com o resto 
do relatório.
A diminuição das vendas e serviços prestados resulta naturalmente 
da inexistência do Euro 2012 nas contas deste exercício, bem como 
da diminuição das quotas de arbitragem da 3ª divisão nacional.
Nos outros rendimentos e ganhos, diversos fatores explicam o 
aumento de quase 3 milhões de euros, nomeadamente a organização 
de alguns cursos de treinadores, uma operação de venda de moedas 
alusivas ao Euro 2004, que estavam em stock, o tratamento 
contabilístico dado ao reembolso de despesas tidas com a área 
profissional de alguns órgãos da FPF e, acima de tudo, uma otimização 
da gestão comercial dos contratos existentes e dos cachets cobrados 
em jogos da Seleção Nacional AA. Estes rendimentos obtidos 
permitiram suprir a quebra de outros rendimentos em que a FPF 
não tem poder decisório (como é o caso dos subsídios estatais) e 
possibilitar que se abdicassem de outras receitas para promoção 
do futebol.
Os subsídios à exploração resultantes dos contratos programa com 
o Instituto Português do Desporto e Juventude diminuíram por força 
dos cortes impostos, tendência que se deverá manter. O aumento 
dos subsídios da UEFA deve-se à situação excecional do apoio às 
infraestruturas.
Os restantes rendimentos encontram-se devidamente explicados 
nas notas 25 e 28 do anexo.

2.3 gAsTOs
O detalhe dos gastos encontra-se devidamente relevado nas notas 
23, 24, 25, 27, e 29 do anexo. Em traços gerais, comparando com o 
exercício anterior, excluindo os efeitos do Euro 2012 e das provisões, 
existe neste exercício um aumento de gastos de cerca de 3 milhões 
de euros. Este montante resulta das opções da Direção de apoiar de 
forma muito substancial todo o futebol através de valores atribuídos 
a clubes e sócios ordinários, mas também da aposta em novas 
seleções e no reforço dos meios existentes e ainda num esforço de 
modernização de toda a estrutura da FPF, quer em meios humanos, 
por via da reorganização, quer em meios tecnológicos. Foi um esforço 
feito em paralelo com os rendimentos que foram sendo obtidos e que 
vai possibilitar ganhos de eficiência que se irão refletir nos próximos 
exercícios.

2.4 AnáLise e gesTãO FinAnceiRA
Apesar do reconhecimento da atividade cíclica da FPF, são 
introduzidos neste capítulo algumas tabelas e gráficos que permitem 
ver a evolução de algumas rubricas nas últimas épocas. É importante 
referir que todos os valores resultam da reexpressão dos diversos 
itens, pelo que a comparabilidade não se encontra afetada.
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Ativo Líquido

Ativo Financeiro

Passivo

Capitais Próprios

37,582

21,019

18,838

18,744

38,670

18,105

19,468

19,202

42,585

22,291

15,999

26,586

51,111

25,374

21,865

29,246

54,269

19,610

20,479

33,790

(milhões de euros)

bALAnçO 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

ATivO LÍQuiDO

60,000

40,000

20,000

0,00
2008/09

37,582

2009/10

38,670

2010/11

42,585

2011/12

51,111

2012/13

54,269

Ativo Líquido

O ativo estabilizou no exercício findo e a razão da variação positiva 
deve-se à contabilização das letras tendo um efeito compensatório no 

passivo. Não fosse essa alteração (efeito 3,6 milhões) e a variação teria 
sido pouco relevante.

ATivO FinAnceiRO

30,000

20,000

10,000

0,00
2008/09

21,019

2009/10

18,105

2010/11

22,291

2011/12

25,374

2012/13

19,610

Ativo Financeiro

Diminuição justificada pela redução dos depósitos bancários, 
consequência das verbas despendidas nos pagamentos relacionados 

com o totonegócio.

Se a contabilização das letras não fosse alterada, o passivo atual seria de 
aproximadamente 16,8 milhões, o que representaria uma diminuição de 5 milhões 

relativamente ao exercício anterior, consequência de provisões regularizadas e 
de menores prémios a liquidar à data do fecho.

Dado de enorme importância cujo valor recorde representa crescimento 
económico constante. Neste exercício os valores de épocas anteriores 

foram considerados diretamente nos capitais próprios (resultados 
transitados) em vez do resultado do exercício.

PAssivO

30,000

20,000

10,000

0,00
2008/09

18,838

2009/10

19,468

2010/11

15,999

2011/12

21,865

2012/13

20,479

Passivo

cAPiTAis PRóPRiOs

40,000

30,000

20,000

10,000

0,00
2008/09

18,744

2009/10

19,202

2010/11

26,586

2011/12

29,246

2012/13

33,790

Capitais Próprios

RubRicAs DO bALAnçO
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ResuLTADOs FinAnceiROs

ResuLTADOs OPeRAciOnAis

1,500

1,000

0,500

0,000

4,000

2,000

0,000

-2,000

2008/09

2008/09

0,920

0,023

2009/10

2009/10

0,272

0,853

2010/11

2010/11

0,945

2,897

2011/12

2011/12

1,323

2,036

2012/13

2012/13

1,016

0,996

Resultados Financeiros

Resultados Operacionais

Menor capital aplicado e diminuição das taxas de juro explicam a quebra.

Indicador que perde alguma relevância pela forma como as operações 
são tratadas no novo normativo contabilístico e pelos resultados da 

reexpressão que levam a que as operações que no passado não eram 
tratadas como operacionais aqui o sejam. As atuais opções de gestão 

baseiam-se mais nos resultados líquidos do que nos operacionais.

ResuLTADOs LÍQuiDOs

6,000

4,000

2,000

0,000
2008/09

0,943

2009/10

1,125

2010/11

3,842

2011/12

3,359

2012/13

0,020

Resultados Líquidos

Resultante do eficiente acompanhamento orçamental utilizado foi 
possível aplicar todos os rendimentos procurando maximizar os apoios 
ao futebol, além de que a época 12/13 não foi influenciada por nenhuma 

fase final duma grande competição, ao contrário dos dois exercícios 
anteriores (o Mundial 2010 entrou apenas nas contas de 10/11).

Resultados Financeiros

Resultados Operacionais

Resultados Líquidos

0,920

0,023

0,943

0,272

0,853

1,125

0,945

2,897

3,842

1,323

2,036

3,359

1,016

-0,996

0,020

(milhões de euros)

Demonstração Resultados 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

RubRicAs DA DemOnsTRAçãO De ResuLTADO

Solvabilidade

Autonomia Financeira

1,00

0,50

0,99

0,50

1,66

0,62

1,34

0,57

1,65

0,62

(milhões de euros)

indicadores 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

inDicADORes
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AuTOnOmiA FinAnceiRA

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2008/09

0,50 0,50

2009/10 2010/11

0,62

2011/12

0,57

2012/13

0,62

Autonomia Financeira

Representa a relação entre os capitais próprios e o ativo líquido total. 
Sendo desejável que o valor seja sempre superior a 0,35. A FPF atinge 

novo valor máximo, demonstrando uma autonomia em contraciclo com 
a economia atual.

3. cOncLusãO

A Direção da FPF propõe que o resultado líquido de € 19.864,25 reforce 
os capitais próprios através da conta de resultados transitados.

A finalizar uma palavra de agradecimento aos delegados da Assembleia 
Geral, ao Conselho Fiscal e aos membros dos restantes órgãos sociais, 
pela valiosa colaboração que sempre nos deram para a prossecução 
dos atos de gestão, bem como aos colaboradores que, com elevada 
dignidade, connosco trabalharam.

De igual modo, não podemos deixar de referir a enorme colaboração que 
tem sido prestada pelo nosso Revisor Oficial de Contas, pelos nossos 
auditores, bem como pelos nossos patrocinadores.

Lisboa, 8 de outubro de 2013

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol

Rácio entre os capitais próprios e os capitais alheios (passivo) duma 
entidade, sendo desejável que o valor seja superior a 1, algo conseguido 

de forma cada vez mais confortável.

sOLvAbiLiDADe

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2008/09

1,00

2009/10

0,99

2010/11

1,66

2011/12

1,34

2012/13

1,65

Solvabilidade



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ÉpOCA 2012/2013
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Ativos fixos tangíveis

Investimentos em curso

Ativos intangíveis

Inventários

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Outras Contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

Fundos

Reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

Total do Ativo

6

8

7

9

11

12

13

20

18

17

5

15

15

15

15

10.002.218,77

42.658,21

370.161,01

10.415.037,99

310.140,13

4.959.941,96

163,00

819.425,33

15.571.134,55

2.252.100,04

330.886,08

19.609.912,01

43.853.703,10

54.268.741,09

10.000.000,00

14.644.667,19

6.412.428,87

107.909,23

2.605.214,42

33.770.219,71

19.864,25

33.790.083,96

Rubricas

BALANÇO

Ativo

Fundos Patrimoniais e Passivo

notas
Datas

30.06.13

9.868.140,77

91.888,20

23.041,30

9.983.070,27

544.387,47

2.452.111,61

163,00

282.642,66

9.226.970,11

3.121.358,44

126,649,22

25.373.989,24

41.128.271,75

51.111.342,02

10.000.000,00 

14.644.667,19

-666.934,76

539.546,15

1.369.671,86

25.886.950,44

3.359.278,24

29.246.228,68

30.06.12

ativo não corrente

Fundos Patrimoniais

ativo corrente

(euros)

Rubricas notas
Datas

30.06.13 30.06.12

Provisões

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outras contas a pagar

Total do Ativo

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

10

16

13

20

21

17

19

7.653.154,38

7.653.154,38

2.498.471,59

455.476,24

2.467.963,49

3.661.481,20

542.718,00

3.199.392,23

12.825.502,75

20.478.657,13

54.268.741,09

Passivo

10.826.745,52

10.826.745,52

1.605.277.38

873.485,09

2.016.533,88

0,00

414.444,58

6.128.626,89

11.038.367,82

21.865.113,34

51.111.342,02

Passivo não corrente

Passivo não corrente

(euros)

BALANÇO
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(euros)

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Custo das Vendas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Provisões (aumentos/reduções)

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Gastos e perdas de financiamento

Resultados antes de impostos

Impostos sobre rendimento do período

Resultados líquido do período

22

30

24

23

25

26

27

6/7

28

29

5.642.889,86

6.913.486,63

0,00

-18.323.039,92

-7.280.861,58

2.048.591,14

19.676.988,79

-9.416.117,39

-738.062,47

-258.013,17

-996.075,64

1.055.209,21

-39.269,32

19.864,25

0,00

19.864,25

22.259.081,57

6.612.186,57

0,00

-18.014.606,41

-5.888.825,93

-3.373.238,23

16.709.765,98

-15.991.566,05

2.312.797,50

-276.610,21

2.036.187,29 

1.324.956,85

-1.865,90

3.359.278,24

0,00

3.359.278,24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREzA

Rendimentos e gastos notas
Períodos

2012/2013 2011/2012

Vendas 

Custos das Vendas

Resultados bruto

Subsídios à exploração

Proveitos federativos 

Proveitos suplementares

Outros rendimentos e ganhos

Gastos administrativos

Gastos Organização de Ativ. Desportivas

Gastos Diversos

Provisões

Outros gastos e perdas

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Gastos e perdas de financiamento

Resultados antes de impostos

Impostos sobre rendimento do período 

30

Mapa A

1.178.616,57

0,00

1.178.616,57

6.913.486,63

4.464.273,29

18.780.276,37

896.712,42

-11.082.071,55

-20.631.273.58

-519.991,46

2.048.591,14

-3.044.695,47

1.055.209,21

59.133,57

-39.269,32

19.864,25

19.864,25

1.391.657,94

0,00

1.391.657,94

6.612.186,57

20.867.423,63

16.374.840,65

334.925,33

-8.574.968,24

-28.827.269,40

-360.345,01

-3.373.238,23

-2.409.025,95

1.324.956,85

3.361.144,14

-1.865,90

3.359.278,24

3.359.278,24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
(euros)

Rendimentos e gastos notas
Períodos

2012/2013 2011/2012
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Gastos Gerais c/Organiz. e Coordenação das Seleções

Gastos Gerais c/Organiz. dos Quadros Competitivos Reg.

séniores masculinos:

I Liga

II Liga

Campeonato Nacional da II Divisão

Campeonato Nacional da III Divisão

Campeonato Nacional de Futsal da I Divisão

Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão

Campeonato Nacional de Futsal da III Divisão

séniores Femininos:

Campeonato Nacional 

Campeonato Nacional Fustal

Taça de Portugal de Futebol Feminino

juniores masculinos:

Campeonato Nacional de Juniores “A” 

Campeonato Nacional de Juniores “B” 

Campeonato Nacional de Juniores “C” 

Campeonato Nacional Futsal Formação

Quadros competitivos Regulares
nacionais

3.628,63

3.227,07

1.079.981,34

1.227.473,79

248.748,29

253.614,77

452.317,81

150.437,03

57.463,87

108.054,75

740.063,99

276.851,85

299.800,90

79.735,65

3.268.991,70

315.955,65

1.396.452,39

10.289.057,43

gastos de Organização de Actividades Desportivas

custos Directos c/ as Actividades Desportivas:

MAPA A

Parcial sub-Total Total

228.716,65

1.264.724,70

Outras Provas:

Taça de Portugal (1)

Supertaça “Cândido de Oliveira”

Taça de Portugal de Futsal

Torneio Lopes da Silva

Torneio Inter-Associações Futsal Masculino “Sub-20”

Torneio Inter-Associações Futsal Masculino “Sub-15”

Torneio Inter-Associações Futsal Feminino “AA”

Torneio Inter-Associações Futsal  7 Feminino “Sub-16”

Campeonato Nacional de Futebol de Praia

Taça Nacional Juniores “Sub-18” Feminino 

Supertaça Futsal

custos Directos c/ Org.Quadros comp. Reg. nacionais

4.250.086,60

117.444,03

136.793,07

391.887,45

86.420,52

69.939,32

50.627,37

115.464,14

52.891,25

7.329,08

28.774,86 5.307.657,69 

10.289.057,43

(euros)

Selecção Nacional  “AA”       

Selecção Nacional  “Sub-21”  

Selecção Nacional  “Sub-20”

Selecção Nacional  Juniores “A”

Selecção Nacional  Juniores “B”

Selecção Nacional  Feminina

Selecção Nacional  Feminina “Sub-19”

Selecção Nacional Futebol de Praia

Selecção Nacional  Futsal   “Masculina”

Selecção Nacional  “AA”

Selecção Nacional  “Sub-21”

Selecção Nacional  “Sub-20”

Selecção Nacional  Juniores “A”

Selecção Nacional  Juniores “B”

Selecção Nacional  Juniores “C”

Selecção Nacional  Feminina

Selecção Nacional  Feminina “Sub-19”

Selecção Nacional  Feminina “Sub-18”

Selecção Nacional  Feminina “Sub-17”

Selecção Nacional  Feminina “Sub-16”

Selecção Nacional Futebol de Praia

Selecção Nacional  Futsal   “Masculina”

Selecção Nacional  Futsal  “Sub-21”

Selecção Nacional  Futsal  “Sub-20”

Selecção Nacional  Futsal   “Feminina”

custos Directos c/ Org. dos Quadros comp. Reg. internacionais

Outros custos:

Organização de Outros Eventos Desportivos

custos da Organização de Actividades Desportivas

Quadros competitivos Regulares:
internacionais:

Quadros competitivos não Regulares:
 jogos Particulares:

2.137.865,01

102.600,45

106.117,77

389.462,88

140.129,96

95.158,56

331.042,47

103.578,96

302.326,61

1.706.493,84

338.051,30

494.881,50

484.764,25

437.318,26

73.227,79

472.516,80

91.255,23

7.356,12

35.138,82

15.913,30

239.848,71

119.655,77

60.836,53

21.644,07

248.910,58

3.708.282,67

4.847.812,87 

8.556.095,54 8.556.095,54

292.679,26

20.631.273,58

MAPA A
(euros)

gastos de Organização de Actividades Desportivas Parcial sub-Total Total
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Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais  (1)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a: 

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos provenientes de :

Ativos fixos tangíveis

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixa das atividades operacionais  (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a: 

Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de financiamento  (3)

variação de caixa e seus equivalentes                                        (1)+(2)+(3)

Efeito das diferenças de câmbio 

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

3.211.022,95

-1.127.441,55

-7.399..65,95

-5.315.584,55

354.291,19

-6.050.594,00

-11.011.887,36

-357.902,95

-347.119,71

599,82

1.235.542,56

1.055.209,21

1.586.328,93

3.661.481,20

0,00

3.661.481,20

-5.764.077,23

0,00

25.373.989,24

19.609.912,01

Rubricas
2012/2013

18.764.672,34

-188.857,10

-5.604.738,37

12.971.076,87

259.418,99

-11.716.161,25

1.514.334,61

-68.457,39

-23.041,30

0,00

-32.020,44

1.691.961,35

1.568.442,22

0,00

0,00

0,00

3.082.776,83

0,00

22.291.212,41

25.373.989,24

2011/2012

DEMONSTRAÇÃO DE FLUxOS DE CAIxA PELO MÉTODO DIRETO (euros)

Períodos
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POsiçãO nO inÍciO DO PeRÍODO 01/07/2011

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Resultado do período

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações políticas contabilísticas (Subs.P/Investimento)

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Aplicações de Resultados

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

POsiçãO nO Fim DO PeRÍODO 30/06/2012

POsiçãO nO inÍciO DO PeRÍODO 01/07/2012

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Resultado do período

Realização do excedente de revalorização

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Aumentos 

Redução 

Aplicações de Resultados

ResuLTADO LÍQuiDO DO PeRÍODO

POsiçãO nO Fim DO PeRÍODO 30/06/2013

DescRiçãO

10.000.000,00

-

-

-

-

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

-

-

-

-

10.000 000,00

-

10.000 000,00

FunDOs

7.238.431,37

-

-

-

-

7.406.235,82

14.644.667,19

-

14.644.667,19

14.644.667,19

-

-

-

-

-

-

14.644.667,19

-

14.644.667,19

ReseRvAs

4.517.027,12

-

-476.535,09

-

-670.086,08

-4.037.340,71

-666.934,76

-

-666.934,76

-666.934,76

-

-

670.086,08

4.870.100,52

-570.015,13

2 109.192,16

6.412.428,87

-

6.412.428,87

ResuLTADOs
TRAnsiTADOs

539.546,15

-

-

-

-

-

539.546,15

-

539.546,15

539.546,15

-

-431.636,92

-

-

-

-

107.909,23

-

107.909,23

exceDenTes De 
RevALORiZAçãO

1.401.692,30

-

-

-32.020,44

-

-

1.369.671,86

-

1.369.671,86

1.369.671,86

-

-

-

1.267.563,00

-32.020,44

-

2.605.214,42

-

2.605.214,42

OuTRAs vARiAções 
nOs FunDOs 

PATRimOniAis

2.889.208,70

-2.889.208,70

-

-

-

-

0,00

3.359.278,24

3.359.278,24

3.359.278,24

-3.359.278,24

-

-

-

-

-

0,00

19.864,25

19.864,25

ResuLTADO
LiQuiDO

DO PeRiODO

26.585.905,64

-2.889.208,70

-476.535,09

-32.020,44

-670.086,08

3.368.895,11

25.886.950,44

3.359.278,24

29.246.228,68

29.246.228,68

-3.359.278,24

-431.636,92

670.086,08

6.137.663,52

-602.035,57

2.109.192,16

33.770.219,71

19.864,25

33.790.083,96

TOTAL DOs 
FunDOs

PATRimOniAis

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
(euros)
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. nOTA inTRODuTóRiA
A Federação Portuguesa de Futebol (adiante designada por 
Federação), foi fundada no ano de 1914, por escritura pública em 31 de 
Março, e tem a sua sede na Rua Alexandre Herculano, nº58, 1250-012 
Lisboa, e goza do estatuto de utilidade pública concedido em 20 de 
Junho de 1978, e do estatuto de utilidade pública desportiva concedido 
em 14 de Setembro de 1995.
A principal actividade da Federação consiste em promover, organizar, 
regulamentar e controlar o ensino e a prática do futebol, em todas as 
especialidades e competições. 
As notas que se seguem são apresentadas em Euros.

2. ReFeRenciAL cOnTAbiLÍsTicO De PRePARAçãO 
DAs DemOnsTRAções FinAnceiRAs

2.2 As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com o regime de normalização contabilística para as 
entidades do setor não lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
36-A/2011, de 9 de março, o qual integra o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 
de julho.
 O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

› Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março (Norma Contabilística e de 
Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo:NCRF-
ESNL);
› Portaria n.º 106/2011, de 14 março (Código de contas específico para 
as Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL);
› Portaria n.º 105/2011, de 14 de março (Modelos de demonstrações 
financeiras aplicáveis às entidades do setor não lucrativo).

Os normativos acima indicados merecem as consequentes adaptações 
em função das necessidade de relato financeiro da Federação.
 Sempre que o NCRF-ESNL não responda a aspetos particulares 
de transações ou situações são aplicadas supletivamente e pela 
ordem indicada; às Normas Contabilísticas e de RelatoFinanceiro 
(NCRF) e Normas Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de 
julho; às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas ao 
abrigo do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de julho; e às Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas 
pelo IASB, e respetivas interpretações (SIC e IFRIC). 
Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir 
dos registos contabilisticos da Federação, foram consideradas as 
seguintes bases de preparação:

› continuidade – As demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações da Federação durante 
um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da 
data do balanço.

› Regime da periodização económica (acréscimo) – Os itens 
são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, 
rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e critérios de 
reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são 
respetivamente gerados ou incorridos, independentemente do 
momento da respetiva receita/recebimento ou despesa/pagamento.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não 
recebidos ou liquidados são reconhecidas na rubrica de “Outras contas 
a receber”, em “Devedores por acréscimos de rendimento”. Por sua 
vez, as quatias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 
liquidados são reconhecidas na rubrica de “Outras contas a pagar”, em 
“Credores por acréscimos de gastos”.

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter 
ocorrido a respetiva receita/recebimento ou despesas/pagamento, 
devem ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na 
rubrica de “Diferimentos”, em “Rendimentos a reconhecer” ou “Gastos a 
reconhecer”, respetivamente.

› consistência de apresentação – Os critérios de apresentação 
e de classificação de itens nas demontrações financeiras são 
mantidos de um período para o outro, a menos que seja percetível, 
após uma alteração significativa na natureza das operações, que 
outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em 
consideração os critérios para a seleção e aplicação de políticas 
contabilisticas contidas na NCRF-ESNL, ou a NCRF-ESNL estabeleça 
uma alteração na apresentação, e em todo o caso a apresentação 
alterada proporcione informação fiável e mais relevante das 
demonstrações financeiras e se for provável que a estrutura de 
apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não 
seja prejudicada.

› materialidade e agregação – Aplicar o conceito de materialidade 
significa que um requisito de apresentação específico contido na 
NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não 
for material, sendo que a Federação não definiu qualquer critério 
de materialidade para efeito de apresentação das presentes 
demonstrações financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes 
é apresentada separadamente nas demontrações financeiras em 
harmonia com a informação minima que consta dos modelos de 
demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

› compensação – Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos 
foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da 
demontração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado 
por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer 
rendimento

Não se consideram compensações a mensuração de ativos líquidos de 
deduções devalorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos 
inventários e deduções de dividas duvidosas nas contas a receber, a 
dedução da quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos 
de volume obtidos ou concedidos, a dedução ao produto da alienação 
de ativos não correntes da quantia escriturada do ativo e dos gastos 
de venda relacionados, e a compensação dos dispêndios relacionados 
com uma provisão previamente reconhecida para o efeito.

› comparabilidade – Sempre que a apresentação e a classificação 
de itens das demonstrações financeiras são emendadas, as quantias 
comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, 
pelo que as politicas contabilisticas e os critérios de mensuração 
adotados na preparação das quantias das demonstrações financeiras 
apresentadas para o período de relato são comparaveis com os 
utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL 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 Federação.
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições 
do SNC-ESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma 
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados 
da Federação.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração 
dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do 
exercicio anterior.

As quantias relativas à Época 2011/2012 findo em 30 de Junho de 
2012, incluidas nas presentes demonstrações financeiras para 
efeitos comparativos, foram reexpressas e estão apresentadas em 

conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas 
pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do SNC-ESNL.

2.4. Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL: 
Até 30 de Junho de 2012, a Federação elaborou, aprovou e publicou, 
para efeitos do cumprimento da legislação vigente, demonstrações 
financeiras de acordo com as disposições do Plano Oficial de 
Contabilidade para as Federações, Associações e Agrupamentos de 
Clubes (POCFAAC).
Em 30 de Junho de 2013, a preparação destas demonstrações 
financeiras foi efetuada de acordo com o Sistema de Normalização 
Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL). 
A Época 2011/2012, apresentada para efeitos comparativos, 
foi reexpresso de forma a estar de acordo com SNC-ESNL. Os 
ajustamentos de transição,  foram efectuados de acordo com a NCRF 
3 – Adopção pela primeira vez das normas contabilisticas e de relato 
financeiro e foram registados em resultados transitados, conforme 
estabelecido pela NCRF 3. 
As principais diferenças de políticas contabilísticas são as seguintes:

› Foram efetuadas algumas reclassificações de ativos fixos tangiveis 
para activos intangiveis de acordo com o nivel de identificabilidade dos 
itens em causa;
› Os subsídios ao investimento, que se encontravam registados como 
proveito diferido, foram reclassificados para uma rúbrica de capital 
próprio;
› O SNC-ESNL não contempla a existência de resultados 
extraordinários

Apesar de apenas ser obrigatório a reexpressão do balanço a 1 de Julho 
de 2012, para beneficiar a comparabilidade reexpressou-se também o 
balanço a 1 de Julho de 2011, conforme se segue. Os efeitos em ambos 
os balanços da conversão das demonstrações financeiras preparadas 
de acordo com o POCFAAC para as demonstrações financeiras 
reexpressas, em conformidade com o SNC em vigor a 1 de Julho de 
2012 são os seguintes:
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ATivO

Ativo não corrente

Investimentos em curso

Ativos intangíveis

Ativos fixos tangíveis

Ativo corrente

Inventários

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

 FunDOs PATRimOniAis e PAssivO

 FunDOs PATRimOniAis 

Fundos

Reservas 

Excedentes de revalorização

Resultados transitados

Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

Total dos Fundos patrimoniais

0,00

48.358,51

-48.358,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.875.964,05

2.741.370,80

-865.406,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476.535,09

1.401.692,30

1.878.227,39

-476.535,09

1.401.692,30

AjusTAmenTOs 
e RecLAssiFicAções

251.196,50

0,00

10.098.839,84

10.350.036,34

597.864,33

755.860,42

6.733,50

178.964,70

2.895.950,74

4.578.775,90

929.835,77

22.291.212,41

32.235.197,77

42.585.234,11

10.000.000,00

7.238.431,37

539.546,15

4.040.492,03

0,00

21.818.469,55

3.365.743,79

25.184.213,34

POc

01.07.2011

251.196,50

48.358,51

10.050.481,33

10.350.036,34

597.864,33

755.860,42

6.733,50

178.964,70

1.019.986,69

7.320.146,70

64.429,02

22.291.212,41

32.235.197,77

42.585.234,11

10.000.000,00

7.238.431,37

539.546,15

4.517.027,12

1.401.692,30

23.696.696,94

2.889.208,70

26.585.905,64

snc-esnL

(euros)

PAssivO

Passivo não corrente

Provisões

Passivo corrente

Fornecedores

Financiamentos obtidos

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Outras contas a pagar

Diferimentos

Total do Passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-460.227,24

2.374.495,24

-3.315.960,30

-1.401.692,30

-1.401.692,30

0,00

AjusTAmenTOs 
e RecLAssiFicAções

7.439.874,64

7.439.874,64

1.476.467,42

0,00

553.075,94

459.704,46

4.132.829,79

3.339.068,52

9.961.146,13

17.401.020,77

42.585.234,11

POc

7.439.874,64

7.439.874,64

1.476.467,42

0,00

553.075,94

-522,78

6.507.325,03

23.108,22

8.559.453,83

15.999.328,47

42.585.234,11

snc-esnL

(euros)01.07.2011
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 FunDOs PATRimOniAis e PAssivO

 FunDOs PATRimOniAis 

Fundos

Reservas 

Excedentes de revalorização

Resultados transitados

Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

Total dos Fundos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

-670.086,08

1.369.671,86

699.585,78

670.086,08

1.369.671,86

10.000.000,00

14.644.667,19

539.546,15

3.151,32

0,00

25.187.364,66

2.689.192,16

27.876.556,82

10.000.000,00

14.644.667,19

539.546,15

-666.934,76

1.369.671,86

25.886.950,44

3.359.278,24

29.246.228,68

AjusTAmenTOs 
e RecLAssiFicAçõesPOc snc-esnL

(euros)01.07.2011

ATivO

Ativo não corrente

Investimentos em curso

Ativos intangíveis

Ativos fixos tangíveis

Ativo corrente

Inventários

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

0,00

23.041,30

-23.041,30

0,00

0,00

0,00

-3.758,92

0,00

1.218.292,52

-20.722,51

-1.193.811,09

0,00

0,00

0,00

91.888,20

0,00

9.891.182,07

9.983.070,27

544.387,47

2.452.111,61

3.921,92

282.642,66

8.008.677,59

3.142.080,95

1.320.460,31

25.373.989,24

41.128.271,75

51.111.342,02

91.888,20

23.041,30

9.868.140,77

9.983.070,27

544.387,47

2.452.111,61

163,00

282.642,66

9.226.970,11

3.121.358,44

126.649,22

25.373.989,24

41.128.271,75

51.111.342,02

PAssivO

Passivo não corrente

Provisões

Passivo corrente

Fornecedores

Financiamentos obtidos

Estado e outros entes públicos

Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas

Outras contas a pagar

Diferimentos

Total do Passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.752.277,02

4.125.257,80

-7.247.206,68

-1.369.671,86

-1.369.671,86

0,00

10.826.745,52

10.826.745,52

1.605.277,38

0,00

873.485,09

264.256,86

2.003.369,09

7.661.651,26

12.408.039,68

23.234.785,20

51.111.342,02

10.826.745,52

10.826.745,52

1.605.277,38

0,00

873.485,09

2.016.533,88

6.128.626,89

414.444,58

11.038.367,82

21.865.113,34

51.111.342,02

Nota: Os balanços POCFAAC encontram-se ajustados pelo efeito de reclassificações para que a natureza das rubricas seja 
comparável com os balanços em SNC-ESNL.

FunDOs PATRimOniAis

ReseRvAs exceDenTes De 
RevALORiZAçãO

OuTRAs vARiAções 
nOs FunDOs

PATRimOniAis

ResuLTADO
LÍQuiDO

DO PeRÍODO

TOTAL
DOs FunDOs

PATRimOniAis

ResuLTADOs
TRAnsiTADOs

Posição em 01.07.2011 de acordo com POcFAAc

Alterações às políticas contabilísticas

Ajustamentos de transição

Subsídios ao investimento 

Posição em 01.07.2011 de acordo com snc-esnL

3.365.743,79

-476.535,09

-

2.889.208,70

25.184.213,34

0,00

1.401.692,30

26.585.905,64

FunDOs

10.000.000,00

-

-

10.000.000,00

7.238.431,37

-

-

7.238.431,37

4.040.492,03

476.535,09

-

4.517.027,12

539.546,15

-

-

539.546,15

0,00

-

1.401.692,30

1.401.692,30

RECONCILIAÇÃO, REPORTADA A 01.07.2011 DO FUNDO PATRIMONIAL

(euros)

Decorrente dos ajustamentos indicados, a reconciliação dos fundos patrimoniais de acordo com o POCFAAC e SNC-ESNL 
em 30 de Junho de 2012 é como segue:

AjusTAmenTOs 
e RecLAssiFicAçõesPOc snc-esnL

(euros)01.07.2011



FPF60 FPF 61

O Montante total de ajustamentos à data da transição reflete a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras 
devido à adopção SNC-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos 

provenientes da adopção do novo referencial contabilistico à data da transição foram registados em 
“Fundos Patrimoniais” .

Decorrente dos ajustamentos indicados, a demonstração dos resultados do período findo em 30 de Junho de 2012, 
reexpressa de acordo com SNC-ESNL, é como segue:

FunDOs PATRimOniAis

ReseRvAs exceDenTes De 
RevALORiZAçãO

OuTRAs vARiAções 
nOs FunDOs

PATRimOniAis

ResuLTADO
LÍQuiDO

DO PeRÍODO

TOTAL
DOs FunDOs

PATRimOniAis

ResuLTADOs
TRAnsiTADOs

Posição em 30.06.2012 de Acordo com POcFAAc

Alterações às políticas contabilísticas

Ajustamentos de transição

Subsídios ao investimento 

Posição em 30.06.2012 de Acordo com snc-esnL

2.689.192,16

670.086,08

-

3.359.278,24

27.876.556,82

0,00

1.369.671,86

29.246.228,68

FunDOs

10.000.000,00

-

-

10.000.000,00

14.644.667,19

-

-

14.644.667,19

3.151,32

-670.086,08

-

-666.934,76

539.546,15

-

-

539.546,15

0,00

-

1.369.671,86

1.369.671,86

RECONCILIAÇÃO, REPORTADA A 30.06.2012 DO FUNDO PATRIMONIAL

(euros)

(euros)

 Vendas e serviços prestados

 Subsídios à exploração

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consunidas

 Fornecimentos e serviços externos

 Gastos com pessoal

 Provisões (aumentos/reduções)

 Outros rendimentos e ganhos                        

 Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

 Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

 Juros, dividendos e outros rendimentos similares    

 Gastos e perdas de financiamento

Resultados antes de impostos

 Impostos sobre rendimento do período

Resultado líquido do período

1.826.619,08

0,00

0,00

-16.818,23

0,00

370.943,59

-2.366.477,15

841.120,20

655.387,49

0,00

655.387,49

-2.119,64

16.818,23

670.086,08

0,00

670.086,08

AjusTAmenTOs 
e RecLAssiFicAções

20.432.462,49

6.612.186,57

0,00

-17.997.788,18

-5.888.825,93

-3.744.181,82

19.076.243,13

-16.832.686,25

1.657.410,01

-276.610,21

1.380.799,80

1.327.076,49

-18.684,13

2.689.192,16

0,00

2.689.192,16

POc

22.259.081,57

6.612.186,57

0,00

-18.014.606,41

-5.888.825,93

-3.373.238,23

16.709.765,98

-15.991.566,05

2.312.797,50

-276.610,21

2.036.187,29

1.324.956,85

-1.865,90

3.359.278,24

0,00

3.359.278,24

snc-esnL

2011/2012

(euros)

3. PRinciPAis POLÍTicAs cOnTAbiLÍsTicAs
As principais políticas contabilisticas adoptadas na preparação das 
demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1. bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e 
registos contabilísticos da Federação, mantidos de acordo com as 
NCRF em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.

3.2. Ativos Tangíveis, intangíveis e em curso
Encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e são originalmente 
contabilizadas pelo respectivo custo histórico de aquisição, o qual 
inclui o valor da factura do fornecedor e as respectivas despesas 
directas associadas à compra. As depreciações são calculadas com 
base no método das quotas constantes, a partir do mês em que os 
bens entram em funcionamento, utilizando-se para o efeito as taxas 
máximas definidas no, Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de 
Setembro, com entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010.
Em curso correspondem aos investimentos já efectuados em bens 
ainda não susceptíveis de entrarem em funcionamento a 30 de Junho 
de 2013.
O edifício da antiga sede da Federação foi objecto de uma reavaliação 
no ano de 1992.
Os movimentos ocorridos nesta rubrica encontram-se descriminados 
na nota 6 e 7 deste mesmo anexo.

3.3. inventários
As existências em 30 de Junho de 2013 foram determinadas a partir 
dos registos contabilísticos, confirmados por contagem física, e estão 
valorizadas ao preço médio de aquisição.

3.4. Provisão para créditos de cobrança Duvidosa
A provisão para créditos de cobrança duvidosa é calculada tendo por 
base a análise dos riscos de cobrança identificados nos saldos de 
clientes e outros devedores.

3.5. Provisões para Riscos e encargos
As provisões constituídas para outros riscos e encargos foram 
efectuadas pela melhor estimativa possível à data de realização 
do Balanço e visam, com um grau de prudência que se considera 
adequado, precaver os exfluxos financeiros que a Federação 
Portuguesa de Futebol suportará com fundos de pensões, com 
processos judiciais que se encontram em curso, e com eventuais riscos 
provocados pela conjuntura económica nacional e internacional. 

3.6. especialização de exercícios
As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da 
especialização de exercícios, pelo qual  estas são reconhecidas à 
medida que são geradas, independentemente do momento em que são 
recebidas ou pagas e são registadas nas rubricas de diferimentos.

4. POLÍTicAs cOnTAbiLÍsTicAs, ALTeRAções 
nAs esTimATivAs cOnTAbiLÍsTicAs e eRROs
As principais políticas contabilisticas adoptadas na preparação das 
demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

4.1. Alterações às normas contabilisticas de relato financeiro
Não se verificaram quaisquer alterações às normas contabilisticas de 
relato financeiro em vigor para os períodos apresentados.

4.2. Alterações nas Políticas contabilísticas
Não se verificaram quaisquer alterações às políticas contabilisticas 
adoptadas pela Federação, para os períodos apresentados.

4.3. Alterações nas estimativas contabilísticas 
A Federação não procedeu à alteração dos procedimentos de 
determinação das estimativas contabilísticas, que possam ter impacto 
no período ou em períodos futuros.

4.4. erros de períodos anteriores
Os erros detetados durante a época 2012/2013 foram contabilizados 
em resultados transitados, de acordo com o previsto na NCRF-ESNL 
§6.9.t

5. Fluxos de caixa
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e 
seus equivalentes inclui numerário e depósitos bancários. A 30 de 
Junho de 2013 e 2012, o detalhe de caixa e seus equivalentes apresenta 
os seguintes valores:

6. ATivOs FixOs TAngÍveis
O movimento registado na rubrica “Ativos Fixos Tangíveis” bem como 
nas respectivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, 
durante os períodos findos em 30 de Junho de 2012 e de 2013, é como 
se demonstra nos quadros seguintes:

30.06.13 30.06.12

numerário

     Caixa

Depósitos bancários

     Depósitos à ordem

     Depósitos a prazo

     Outros Ativos Financeiros

            TOTAL

30.964,28

3.332.024,96

22.011.000,00

0,00

25.343.024,96

25.373.989,24

36.575,11

1.062.336,90

18.511.000,00

0,00

19.573.336,90

19.609.912,01
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Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2011

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

Ajustamentos

saldo Final 

Depreciações e perdas de imparidade acumuladas

saldo inicial 

Depreciações do exerc.

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 30.06.2012

valor Líquido

Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2012

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 

Depreciações e perdas de imparidade acumuladas

saldo inicial 

Depreciações do exerc.

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 30.06.2013

valor Líquido

eDiFÍciOs O.
cOnsTRuções

TeRRenOs

eQuiPAmenTO
méDicO

eQuiPAmenTO 
De TRAnsPORTe 

2.706.257,47

-

-

-

-

2.706.257,47

0,00

-

-

-

0,00

2.706.257,47

2.706.257,47

-

-

-

2.706.257,47

0,00

-

-

-

0,00

2.706.257,47

107.642,88

-

-

-

0,02

107.642,90

107.642,90

-

-

-

107.642,90

0,00

29.261,75

6.749,53

-

-

36.011,28

28.637,43

306,40

-

-

28.943,83

7.067,45

29.261,75

-

-

-

-

29.261,75

28.346,01

291,42

-

-

28.637,43

624,32

107.642,90

-

-

-

107.642,90

107.642,90

-

-

-

107.642,90

0,00

1.523.007,02

73.412,74

-4.955,35

-676.362,98

-

915.101,43

1.345.032,99

110.408,04

-447,85

-653.321,68

801.671,50

113.429,93

915.101,43

351.867,47

-714,05

-

1.266.254,85

801.671,50

58.368,98

-714,00

-

859.326,48

406.928,37

eQuiPAmenTO 
ADminisTRATivO

TOTAL

14.737.699,43

73.412,74

-4.955,35

-676.362,98

0,02

14.129.793,86

4.638.859,59

276.563,03

-447,85

-653.321,68

4.261.653,09

9.868.140,77

14.129.793,86

358.617,00

-714,05

0,00

14.487.696,81

4.261.653,09

224.538,95

-714,00

0,00

4.485.478,04

10.002.218,77

10.371.530,31

-

-

-

-

10.371.530,31

3.157.837,69

165.863,57

-

-

3.323.701,26

7.047.829,05

10.371.530,31

-

-

-

10.371.530,31

3.323.701,26

165.863,57

-

-

3.489.564,83

6.881.965,48

30.06.2012

30.06.2013

O Equipamento administrativo diminuiu devido à transferência dos “programas informáticos” para ativos intangíveis.
 A reavaliação do edifício onde se encontra instalada a antiga sede da F.P.F. foi efectuada ao abrigo do Decreto – Lei nº 264/92, 

de 24 de Novembro.

eDiFÍciOs O.
cOnsTRuçõesTeRRenOs eQuiPAmenTO

méDicO
eQuiPAmenTO 

De TRAnsPORTe 
eQuiPAmenTO 

ADminisTRATivO TOTAL

(euros)

(euros)

7. ATivOs inTAngÍveis
O movimento registado na rubrica “Ativos Intangíveis” bem como nas 
respectivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas refere-
se a programas informáticos. Durante os períodos findos em 30 de 

Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2011

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 

Depreciações e perdas de imparidade acumuladas

saldo inicial 

   Depreciações do exerc.

   Alienações,sinistros e abates

   Transferências

saldo Final 30.06.2012

valor Líquido

Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2012

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 

Depreciações e perdas de imparidade acumuladas

saldo inicial 

Depreciações do exerc.

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 30.06.2013

valor Líquido

0,00

-

-

676.362,98

676.362,98

617.032,27

37.394,11

-1.104,70

-

653.321,68

23.041,30

676.362,98

380.593,93

-

-

1.056.956,91

653.321,68

33.474,22

-

-

686.795,90

370.161,01

30.06.2012

30.06.2013

Programas informáticos

Programas informáticos

(euros)

(euros)

Junho de 2012 e de 2013, foi de como se demonstra no quadro seguinte, 
tendo sido o saldo inicial reclassificado a partir de equipamento 
informático:
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30.06.2012

30.06.2013

8. invesTimenTOs em cuRsO
O movimento registado na rubrica “Investimentos em Curso” durante 
os períodos findos em 30 de Junho de 2012 e de 2013, foi de como se 
demonstra no quadro seguinte:

Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2011

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 30.06.2012

Ativo bruto

saldo inicial 01.07.2012

Aquisições

Alienações,sinistros e abates

Transferências

saldo Final 30.06.2013

251.196,50

84.409,20

-

-243.717,50

91.888,20

91.888,20

-

-

-49.229,99

42.658,21

investimentos em curso

investimentos em curso

O saldo final a 30/06/2013 refere-se a honorários correspondentes à elaboração do Estudo Prévio “Cidade do Futebol”.
A reconciliação entre o fundo patrimonial com o POCFAAC e o SNC-ESNL, em 1 de Julho de 2011 é como segue:

(euros)

(euros)

9. invenTáRiOs
A diminuição dos inventários foi maioritariamente devido à venda 
de moedas do Euro 2004. 

10. PROvisões
Em 30 de Junho de 2013 e de 2012, a rubrica “Provisões” tinha 
a seguinte composição:

O aumento do saldo de clientes nacionais resulta da alteração contabilística no tratamento das letras, estando 
aproximadamente 3,7 milhões de euros “compensados” no Passivo conforme nota 21. A maioria das restantes verbas foram 

recebidas após 1 de Julho de 2013. 

11. cLienTes
Em 30 de Junho de 2013 e de 2012, a rubrica “Clientes” tinha 
a seguinte composição:

30.06.13DescRiçãO 30.06.12

Prov. P/ Riscos e Enc. - Fundo de Pensões

Prov. P/ Riscos e enc. - Proc. judiciais em curso

Totonegócio

Outros Processos Judiciais

399.038,32

6.409.069,55

4.018.637,65

10.427.707,20

10.826.745,52

399.038,32

5.243.163,04

2.010.953,02

7.254.116,06

7.653.154,38

Clientes Nacionais

Clientes Intra-Comunitários

Clientes Extra-Comunitários

TOTAL

4.939.872,56

18.222,50

1.846,90

4.959.941,96

1.987.355,12

418.222,50

46.533,99

2.452.111,61

30.06.13 30.06.12

(euros)

(euros)
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12. ADiAnTAmenTOs A FORneceDORes
O Saldo desta rubrica compreende os adiantamentos efectuados 
a fornecedores por conta de encomenda/serviços a satisfazer.

13. esTADO e OuTROs enTes PÚbLicOs
No exercício findo em 30 de Junho de 2013 e de 2012, os saldos 
de “Estados e outros entes públicos” são os seguintes:

À data da posição financeira, as rubricas de IRS e Segurança social a 
liquidar incluem as retenções e contribuições sobre os ordenados dos 
funcionários do último mês do período, os quais são regularizados até 
ao dia 20 do mês seguinte.

14. imPOsTOs sObRe O RenDimenTO
A Federação está isenta de impostos no que concerne à actividade 
desportiva. Porém nas demais está sujeita a tributação em sede de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 
21,5%.
 De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão 
sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais 
durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança 
Social), excepto quando tenham existido prejuízos fiscais, tenham 

IRC a receber

Impostos s/rendimento - IRS

Impostos s/valor acrescentado - IVA

Contribuições p/segurança Social

Imposto Selo

TOTAL

613.710,18

-

205.715,15

-

-

819.425,33

259.418,99

-

23.223,67

-

-

282.642,66

-

274.494,28

-

177.298,93

3.683,03

455.476,24

-

652.615,75

-

220.869,34

-

873.485,09

esTADO OuT. enTes PÚbLicOs
30.06.13 30.06.12

Devedor Devedorcredor credor

Comparticipação em obras

Outras Reservas

Promoção Prática Desportiva

Estruturas Desportivas

Cobertura de Risco

489.481,12

4.833.605,87

321.580,20

4.000.000,00

5.000.000,00

14.644.667,19

ReseRvAs

(euros)

(euros)

sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspecções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.
Deste modo, as declarações fiscais da Federação referentes ao 
exercício de 2009 a 2012 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão, 
embora a Federação considere que eventuais correcções resultantes 
de revisões fiscais àquelas declarações de impostos, não poderão ter 
um efeito significativo nas demonstrações financeiras do exercício 
findo em 30 de Junho de 2013. 

15. FunDOs PATRimOniAis

15.1 Reservas
As “Reservas” decompõem-se da seguinte forma:

15.2 Resultados transitados
O impacto nos “Resultados Transitados” resulta dos ajustamentos de 
transição para o SNC-ESNL, tal como se encontram referenciados na 
nota 2.4. Adopção pela primeira vez das NCRF. 
O SNC-ESNL não contempla a existência de resultados extraordinários 
daí o aumento significativo nesta rubrica, destacando-se as seguintes 
verbas (valores aproximados): 
- %FPF jogos sociais 2006/2011: 3 milhões de euros
- ajustes pro-rata IVA anos anteriores: 670 mil euros
- ajuste reserva revalorização: 431 mil euros
- %FPF jogos sociais 1º sem. 2012 (estimativa): 250 mil euros

30.06.13OuTRAs vARiAções nOs FunDOs PATRimOniAis 30.06.12

Subsíd. P/ Invest. - Aquisição Sede Largo do rato      

Subsíd. P/ Invest. - Associations online platform      

Subsíd.P/ Invest.-City of football nat.training centre 

Subsíd.P/ Invest.- Security & policy implementation    

Subsíd.P/ Invest.- National teams portal               

Subsíd.P/ Invest.- Online system for referees          

Subsíd.P/ Invest.- It Systems - SITE                   

1.369.671,86

-

-

-

-

-

-

1.369.671,86

1.337.651,42

280.000,00

500.000,00

30.000,00

50.000,00

140.000,00

267.563,00

2.605.214,42

(euros)

O subsídio ao investimento “Aquisição Sede Largo do Rato” que se encontrava registado como “Proveito Diferido” a 30.06.2012 
no POCFAAC, foi reclassificado para a rúbrica de “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” a 30.06.2013 no SNC-ESNL . 

Este subsídio foi afeto à sede da FPF, pelo que só vai sendo levado a rendimento a parcela equivalente à depreciação anual 
do edifício (no caso 2% do valor total).

15.3 excedentes De Revalorização
A rubrica “Excedentes de revalorização” com o valor de 539.546,15€, 
é referente a uma reavaliação efetuada ao edifício da Federação na 
Praça da Alegria, tendo sido aplicado o rácio legalmente previsto (20% 
imputável ao terreno e 80% ao edifício). Considerando que o edifício 
já está totalmente amortizado, transferiu-se para a conta “Resultados 
Transitados” o valor de 431.636,92€. 

15.4 Outras variações nos Fundos Patrimoniais
As “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” decompõem-se 
da seguinte forma:

Fornecedores C/C - gerais

Fornecedores Intra-Comunitários

Fornecedores Extra-Comunitários

Total

2.498.069,55

402,04

-

2.498.471,59

1.605.277,38

-

-

1.605.277,38

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

FORneceDORes 30.06.13 30.06.12
cORRenTe cORRenTenãO cORRenTe nãO cORRenTe

(euros)

16. FORneceDORes
Em 30 de Junho de 2013 e de 2012, a decomposição da rubrica 
“Fornecedores” era como segue:

Os fornecedores e outras dividas a pagar são classificados como passivos correntes, excepto nos casos em que a maturidade 
é superior a 12 meses após a data da demonstração da posição financeira, os quais se classificam como não correntes.
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17. DiFeRimenTOs
O detalhe da rubrica “Diferimentos”, em 30 de Junho de 2013 e de 2012 
é conforme se segue:

Outros Gastos Diferidos

Provas Diversas

gastos a Reconhecer

Atividade Disciplinar 

Provas Diversas

Rendimentos a Reconhecer 

287.253,58

43.632,50

330.886,08

12.648,00

530.070,00

542.718,00

96.325,40

30.323,82

126.649,22

14.444,58

400.000,00

414.444,58

DiFeRimenTOs 30.06.13 30.06.12

(euros)

16. FORneceDORes
Em 30 de Junho de 2013 e de 2012, a decomposição da rubrica 
“Fornecedores” era como segue:

Fornecedores C/C - gerais

Fornecedores Intra-Comunitários

Fornecedores Extra-Comunitários

Total

2.498.069,55

402,04

-

2.498.471,59

1.605.277,38

-

-

1.605.277,38

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

FORneceDORes 30.06.13 30.06.12
cORRenTe cORRenTenãO cORRenTe nãO cORRenTe

(euros)

Os fornecedores e outras dividas a pagar são classificados como passivos correntes, excepto nos casos em que a maturidade é 
superior a 12 meses após a data da demonstração da posição financeira, os quais se classificam como não correntes.

O detalhe da rubrica “Diferimentos”, em 30 de Junho de 2013 e de 2012 é conforme se segue:

18. OuTRAs cOnTAs A RecebeR
O detalhe da rubrica “Outras contas a Receber”, em 30 de Junho de 2013 
e de 2012 é conforme se segue:

30.06.13OuTRAs cOnTAs A RecebeR 30.06.12

Juros a Receber

Outros Devedores  por acréscimos de Rendimentos Antecipados

Outros devedores e credores

498.402,25

695.408,84

1.927.547,35

3.121.358,44

138.302,57

585.276,24

1.528.521,23

2.252.100,04

(euros)

19. OuTRAs cOnTAs A PAgAR
O detalhe da rubrica “Outras contas a Pagar”, em 30 de Junho de 2013 
e de 2012 é conforme se segue:

30.06.13OuTRAs cOnTAs A PAgAR 30.06.12

Fornecedores de investimento - contas gerais

Credores. Acrésc. Gastos- Remunerações a Liquidar

Credores. Acrésc. Gastos- Prémios a Liquidar

Credores. Acrésc. Gastos- Despesas a Liquidar

Outros devedores e credores

694,47

912.684,66

3.346.060,00

1.618.790,16

250.397,60

6.128.626,89

94,65

794.711,10

134.500,00

1.765.361,11

504.725,37

3.199.392,23

(euros)

O saldo a pagar ao pessoal ascende a 794.711,10€, os quais são relativos a subsídios de férias e subsídios de natal, que se vencem 
para pagamento durante a época 2013/2014.

30.06.13AssOciADOs/membROs/OuT.enT.DesP    -    ATivO 30.06.12

Organismos Supranacionais

Sócios Ordinários

Sócios de inscrição ou filiação

6.401.789,07

1.606.888,52

1.218.292,52

9.226.970,11

257.686,26

2.288.475,34

13.024.972,95

15.571.134,55

(euros)

20. AssOciADOs/membROs/OuTRAs enTiDADes DesPORTivAs
O detalhe da rubrica “Associados/Membros/Outras Entidades Desportivas”, 
em 30 de Junho de 2013 e de 2012 é conforme se segue:
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Vendas

Euro 2012

Outras Prestações Serviços Federativos

Atividade Disciplinar

Taxas/ Percentagem FPF

1.178.616,57

-

1.809.754,25

487.705,91

2.166.813,13

5.642.889,86

1.391.657,94

16.391.000,00

1.262.041,58

504.747,39

2.709.634,66

22.259.081,57

venDAs e seRviçOs PResTADOs 2012/2013 2011/2012

Grande parte da diminuição da rubrica “Taxas/Percentagem FPF” (aproximadamente 475 mil) deve-se à decisão da Direção 
da Federação em baixar a quota de arbitragem da 3ª Divisão de 500€ para 200€.

(euros)

21. FinAnciAmenTOs ObTiDOs
O total do saldo é composto pelas letras existentes à data 
de 30.06.2013, algo que não acontecia a 30.06.2012 devido 
à contabilização feita anteriormente.

22. venDAs e seRviçOs PResTADOs
Durante as épocas 2012/2013 e 2011/2012 a rubrica “Vendas e Serviços 
Prestados” teve os seguintes movimentos:

30.06.13AssOciADOs/membROs/OuT.enT.DesP   -   PAssivO 30.06.12

Organismos Supranacionais

Sócios Ordinários

Sócios de inscrição ou filiação

Perdas por imparidade acumuladas

0,00

264.256,86

1.325.950,68

426.326,34

2.016.533,88

16.469,62

664.936,95

1.360.230,68

426.326,24

2.467.963,49

(euros)

A diminuição dos valores ativos relativamente aos Organismos Supranacionais deve-se ao facto do saldo a 30.06.12 estar 
influenciado pelas verbas devidas pela UEFA resultantes do Euro 2012, entretanto regularizadas. Do saldo ativo dos sócios de 
inscrição ou filiação (clubes/SAD’s), 11.693.615,57€ referem-se a valores do totonegócio que a Federação ainda tem a receber dos 
clubes. O saldo dos sócios ordinários a 30.06.13 tem origem no reconhecimento de valores especializados da época 2012/13 tendo 

os mesmos já sido integralmente pagos.

O aumento geral resulta de diversos fatores, destacando-se as indemnizações para rescisão (aproximadamente 620 mil), 
consequência da reestruturação organizativa da Federação, a qual por sua vez tem um impacto positivo na descida das 

remunerações do pessoal.  Outros fatores prendem-se com a alteração da situação profissional de alguns técnicos que passaram 
a receber como trabalhadores dependentes (efeito aproximado 200 mil euros) e do reembolso de despesas das secções 

profissionais de alguns órgãos da Federação serem tratados como rendimentos (evidenciado na nota 26) e não abatido aos 
gastos como sucedeu na época 2011/2012 (efeito aproximado de 200 mil).

Remunerações

Orgãos Sociais 

Pessoal

Outros encargos

Pensões

Encargos Sobre Remunerações

Indemnização para rescisão

Outros

1.697.061,05

3.772.581,71

169.367,22

925.288,09

683.814,11

32.749,40

7.280.861,58

854.862,74

3.958.518,06

132.177,96

824.469,39

64.560,02

54.237,76

5.888.825,93

gAsTOs c/PessOAL 2012/2013 2011/2012

(euros)

23. gAsTOs cOm PessOAL
No decorrer da época 2012/2013 o número médio de funcionários 
ao serviço da Federação foi de 103.
O detalhe da rubrica “Gastos Com Pessoal” é conforme se segue:
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24. FORnecimenTO e seRviçOs exTeRnOs
Durante as épocas 2012/2013 e 2011/2012, a rubrica “Fornecimento 
e Serviços Externos” teve os seguintes movimentos:

Trabalhos Especializados/Org.Jogos

Publicidade e Propaganda

Vigilância e Segurança

Honorários

Conservação e Reparação

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido

Livros de Documentação Técnica

Material de Escritório

Artigos para Oferta

Eletricidade

Combustíveis

Água

Deslocações, Estadas e Transportes

Rendas e Alugueres

Comunicação

Contencioso e Notariado

Despesas de Representação

Limpeza, Higiene e Conforto

Outros Serviços

Material Informático

1.801.470,56

947.475,01

193.175,22

5.153.367,74

240.421,72

132.130,60

26.604,18

49.471,91

157.104,64

89.690,16

100.188,72

4.732,60

8.286.194,81

147.281,60

393.719,89

46.915,34

33.678,16

100.072,41

355.696,55

63.648,10

18.323.039,92

1.021.096,67

370.529,88

147.845,61

4.694.183,55

62.260,16

223.699,74

12.991,88

20.696,12

228.422,41

88.914,23

63.866,22

5.916,89

9.989.824,51

27.982,55

287.340,84

5.896,60

63.634,20

81.752,95

575.941,97

41.809,43

18.014.606,41

DescRiçãO 2012/2013 2011/2012

(euros)

25. PROvisões (Aumentos/Reduções)
Durante as épocas 2012/2013 e 2011/2012 a rubrica “Provisões” teve 
os seguintes movimentos:

26. OuTROs RenDimenTOs e gAnHOs 
O detalhe da rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, nas épocas 
2012/2013 e 2011/2012 é conforme se segue:

Direitos de transmissão/ Publicidade/Cachets

Venda Camarotes

Descontos Comerciais Comissões

Ganhos em Inventários e Ativos Fixos Tangíveis

Contribuições Formação de Treinador

Reembolso de despesas

Outros Rendimentos

18.535.108,90

179.315,08

46.909,40

330.009,79

255.230,00

262.673,63

67.741,99

19.676.988,79

16.415.491,05

87.207,27

29.818,79

183,09

23.414,40

19.534,50

134.116,88

16.709.765,98

DescRiçãO 2012/2013 2011/2012

(euros)

Novas Provisões

Reversão Provisões

-

2.048.591,14

2.048.591,14

-3.744.181,82

370.943,59

-3.373.238,23

DescRiçãO 2012/2013 2011/2012

(euros)

A reversão de Provisões durante o exercício 2012/2013 resulta de pagamentos de diversos processos do “Totonegócio”, 
e da anulação/ajuste de outros processos judiciais.
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28. juROs, DiviDenDOs e OuTROs RenDimenTOs simiLARes
O detalhe da rubrica “Juros, Dividendos e Outros Rendimentos 
Similares”, nas épocas 2012/2013 e 2011/2012 é conforme se segue:

A diminuição registada decorre da diminuição das taxas de juro e do menor capital disponível.

Juros obtidos de depósitos

Empréstimos Concedidos

1.055.209,21

-

1.055.209,21

1.324.171,52

785,33

1.324.956,85

DescRiçãO 2012/2013 2011/2012

(euros)

27. OuTROs gAsTOs e PeRDAs
O detalhe da rubrica “Outros Gastos e Perdas”, nas épocas 2012/2013 
e 2011/2012 é conforme se segue:

Impostos

Incentivos Financeiros Seleções

Apoios a Clubes

Transmissões/Prémios Taça de Portugal

Apoios aos Sócios Ordinários

Outros

537.572,61

1.633.019,64

1.858.676,95

3.626.628,62

1.636.263,76

123.955,81

9.416.117,39

1.023.267,12

8.775.476,05

1.173.686,00

3.142.709,63

1.393.027,85

483.399,40

15.991.566,05

DescRiçãO 2012/2013 2011/2012

(euros)

- A diminuição dos gastos com impostos resulta dos novos critérios aplicados nos cálculos do pro-rata;

- Os incentivos financeiros das seleções na época 2011/2012 foram influenciados pelo brilhante 
comportamento da Seleção AA na fase final do Campeonato da Europa 2012;

- O aumento das verbas atribuídas a clubes (quer diretamente quer indiretamente através do aumento 
dos prémios da Taça de Portugal) e aos sócios ordinários reflete a crescente preocupação da Direção da 
Federação em apoiar todas as estruturas do futebol português, destacando-se na época 2012/2013 o apoio 
às infraestruturas (1,1 milhões de euros).

30. subsÍDiOs 
Durante as épocas 2012/2013 e 2011/2012, a Federação reconheceu 
rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

Juros de financiamento obtidos

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Juros Mora

DescRiçãO

39.118,35

150,97

-

39.269,32

1.809,16

44,87

11,87

1.865,90

2012/2013 2011/2012

(euros)

Para a Prática e Desenvolvimento Desportivo

Para a Alta Competição

Enquadramento Técnico

Formação de Recursos Humanos

Subsídios para Eventos Desportivos Internacionais

Para Deslocações às Regiões Autónomas

Projecto Mini-campos

sub-Total

U.E.F.A.

F.I.F.A.

Liga Portuguesa de Futebol Profissional

sub-Total

Outras entidades

TOTAL

1.239.200,00

440.010,00

290.950,00

22.500,00

47.651,90

969.203,33

0,00

3.009.515,23

3.268.200,00

234.378,78

400.000,00

3.902.578,78

1.392,62

6.913.486,63

1.338.850,26

484.375,74

314.978,58

20.000,00

157.245,93

1.341.825,00

75.000,00

3.732.275,51

2.276.880,00

203.031,06

400.000,00

2.879.911,06

0,00

6.612.186,57

esTADO

enTiDADes DesPORTivAs

2012/2013

2012/2013

2011/2012

2011/2012

(euros)

(euros)

29. gAsTOs e PeRDAs De FinAnciAmenTO
O detalhe da rubrica “Gastos e Perdas de Financiamento nas épocas 
2012/2013 e 2011/2012 é conforme se segue:
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31. DivuLgAções exigiDAs POR OuTROs DiPLOmAs LegAis
A Federação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, 
nos termos do Decreto-lei 534/80, de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estipulado no artigo 210º do Código 
Contributivo aprovado pela Lei nº 110/2009 de 16 de Setembro, a 
Federação informa que a situação perante a Segurança Social se 
encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

32. AcOnTecimenTOs APós A DATA DO bALAnçO
Não ocorreram acontecimentos relevantes após a data do balanço 
que dariam lugar a ajustamentos.

  A Direção A Técnica Oficial de contas         

CERTIFICAÇãO lEgAl DE CONTAS
ÉpOCA 2012/2013
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pARECER DO CONSElHO FISCAl
ÉpOCA 2012/2013






