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1. Mensagem do Presidente da Fundação do Futebol – Liga Portugal
O elemento agregador
O nascimento da Fundação do Futebol – Liga Portugal acontece durante um caminho
natural de crescimento, que nos conduziu à maturidade que agora vivemos. Este
equilíbrio torna-se fundamental para podemos cumprir com a nossa obrigação social
em áreas dispersas, mas tendo, sempre, o Futebol como elemento agregador.
Falo em obrigação e é disso que se trata quando ligamos a Liga Portugal à
Responsabilidade Social. O Futebol Profissional português deve continuar a escrever o
seu caminho numa indústria cada vez mais exigente, mas também mais profissional, mas
tendo a capacidade de perceber a força de um olhar, de uma palavra, mas, acima
de tudo, de um gesto.
A Fundação do Futebol – Liga Portugal está focada em cinco áreas de atuação e
todas, sem exceção, terão uma atenção especial. A sustentabilidade ecológica, a
inclusão social, as grandes causas humanitárias, a proteção dos valores e a
possibilidade de fomentar a ciência e tecnologia ao serviço do futebol passam a ser
compromissos assumidas pela Fundação do Futebol e, desde logo, pela Liga Portugal.
O respeito pelo desporto, diversidade, ambiente e cultura dos adeptos fazem parte do
vocabulário de todos os que estão envolvidos na Fundação do Futebol-Liga Portugal. É
com estes valores que nos regulamos e tentamos dar um pouco do tanto que o Futebol
nos proporciona, seja internamente como no plano internacional, onde o Futebol
Profissional português tem um caminho a percorrer.
A autossustentabilidade da Fundação é, agora, o próximo passo. Estaremos, então,
mais perto de concretizarmos objetivos que, tal como outros, só serão conseguidos com
a comunhão de interesses entre Sociedades Desportivas em prol da Indústria. Nesse dia
seremos capazes de enraizar a nossa Fundação no vocabulário de 4,5 milhões de
adeptos que, em 2018-19, estiveram nos estádios portugueses!
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2. Histórico de Responsabilidade Social na Liga Portugal

2.1. Época 2016-17
Para a época 2016-17, foi definido um conceito para a Responsabilidade Social
Corporativa. Pretendia-se que este posicionamento e empenho fosse visível e que
fizesse parte do dia-a-dia das atividades da Liga Portugal, dos seus eventos, dos seus
colaboradores, clientes e fornecedores, em quatro dimensões diferentes:

RESPEITO
PELO
DESPORTO

RESPEITO
PELA
DIVERSIDADE

RESPEITO
PELO
AMBIENTE

RESPEITO
PELA
CULTURA
DOS
ADEPTOS

Tendo iniciado a defesa destes princípios, a Liga Portugal pretendeu implementar e
demonstrar uma Responsabilidade Social, tanto a nível interno como a nível externo,
criando, junto da comunidade envolvente, uma consciência social através de um
conjunto de ações que beneficiam a sociedade, o meio-ambiente, melhorando a
qualidade de vida dos seus funcionários, dos intervenientes na Liga e da própria
população. Assim, no âmbito da Responsabilidade Social, a Liga Portugal realizou as
seguintes ações:
Tipo de
iniciativa

Âmbito

Organização
Nacional de
Apoio a
Crianças

Alerta para o
flagelo que muitas
crianças vivem e
proporcionar a
algumas delas
momentos únicos
e inesquecíveis.

Organização
Nacional de luta
contra doenças

Sensibilização
para a
importância da
prática de
desporto na

Ativações propostas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assistir ao vivo aos jogos;
Entrada em campo com equipas;
Serviço de apanha bolas;
Cumprimentar jogadores à chegada ao
estádio;
Minijogos ao intervalo;
Sessões de autógrafos;
Visitas guiadas aos estádios antes do jogo.
Colocação de faixas no alinhamento das
equipas;
Foto de 11 inicial com placa alusiva à
campanha;
Entrada das equipas com t-shirts;
Recolha de fundos nos estádios;

Pedidos deferidos
▪ 02 de março:
Dia Mundial do Rim – meios
digitais da Liga Portugal;
▪ 09 de março: Associação
Nacional de Futebol de Rua –
doação de móveis de escritório.

▪ 30 de outubro:
Centro Hospitalar Lisboa
Ocidental – implementado na
Liga NOS.
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prevenção de
doenças.

▪ Convidar as Sociedades Desportivas a
cederem parte da receita.
▪ Recolha de bens alimentares nos
estádios/lojas/sedes das Sociedades
Desportivas;
▪ Realização de vídeos promocionais com
jogadores/treinadores;
▪ Partilha de fotos das recolhas e dos
alimentos nas redes sociais.

Associação da
Luta Contra à
Fome (Apoio de
clubes e
Associações
locais)

Apoio a uma
causa nobre e
que visa a recolha
de alimentos para
os mais
carenciados.

Associação a
uma iniciativa
internacional

Promoção de um
dos principais
valores do
desporto, como o
fairplay ou a
associação à luta
contra o racismo.

▪ Projeção de vídeos nos ecrãs dos estádios;
▪ Colocação de faixas em frente do
alinhamento das equipas;
▪ Divulgação de fotos nas redes sociais;
▪ Fotos das equipas em conjunto.

Dia das boas
ações

▪ Suportes da Liga + ecrãs dos estádios da
jornada.

Nacional/
Competição
isolada

▪ APAF solicita que as equipas de arbitragem
▪ 25 de setembro:
nos jogos da Liga NOS entrem em campo
APAF – implementado na Liga
com t-shirt alusiva à causa “Vamos abraçar
NOS;
a Marta.” (em homenagem a colega).
▪ 23 de outubro:
PNED/ APAF – implementado na
Liga NOS;
▪ 06 a 10 de abril:
APAF – implementado na Liga
▪ Iniciativa de sensibilização denominada
NOS;
por “respect the referees”
▪ 06 a 10 de abril:
APAF – implementado na LEDMAN
LigaPro;

Parceiros Liga
Portugal

▪ Deliberação da Direção
Executiva: adesão a uma
iniciativa por época.

▪ Outubro:
EPFL – implementado na Liga NOS;

▪ 02 de abril:
Dia Internacional das boas ações
– implementado na Liga NOS;

Final Four da Taça CTT:

Figura 1 - Color ADD, uso de um sistema de identificação de cores na Final Four da Taça CTT
destinado aos adeptos daltónicos.
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Figura 2 – A 1ª Edição da Corrida do Adepto, onde parte da receita reverteu a favor de
Instituições Sociais escolhidas pelo Município.

Figura 3 - Jogo das Lendas, onde parte da receita reverteu a favor de Instituições Sociais
escolhidas pelo Município.

2.2. Época 2017-18
Com uma crescente preocupação sobre a área da Responsabilidade Social no Futebol
e enaltecendo, cada vez mais, a sua importância nesta Indústria, foram planeadas e
realizadas as seguintes campanhas:

Semana Europeia do Desporto 2017
Pelo terceiro ano consecutivo a Unidade de Desporto da Comissão Europeia promoveu
a Semana Europeia do Desporto. A campanha #BEACTIVE visou promover o desporto e
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a atividade física em toda a Europa. A Liga Portugal associou-se a esta campanha
relembrando que o desporto é para todos, e que este e o futebol em particular, devem
influenciar de uma forma única e positiva a nossa sociedade através da promoção de
hábitos saudáveis e da união social.
A European Leagues e o conjunto das Ligas Europeias foram parceiros oficiais da
Semana Europeia do Desporto. A nível nacional, a campanha foi desenvolvida com o
apoio de todas as Sociedades Desportivas, objetivando a sensibilização da população
Portuguesa para a importância da prática do exercício físico.

Dia Internacional de Prevenção contra o Cancro da Mama
Campanha organizada em conjunto com a LPCC - Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A ação de sensibilização foi desenvolvida com o apoio de todas as Sociedades
Desportivas, objetivando a sensibilização da população em geral para o cancro da
mama, que quando detetado precocemente pode salvar vidas.

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as mulheres
Ação de sensibilização organizada em parceria com a Secretaria de Estado para a
Cidadania e Igualdade.
Os objetivos da ação norteavam para a sensibilização da população em geral para a
existência desta causa. Pretendeu-se ainda envolver a população e incentivá-la a
contribuir para a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, seja
pela denúncia, seja pelo apoio ou divulgação da campanha;

Campanha Futebol ao Vivo
Ação desenvolvida no âmbito da Inclusão Social, ao longo da temporada desportiva,
tendo continuidade na presente época.
Pretende-se promover o acesso a espetáculos desportivos do futebol Profissional a
grupos sociais vulneráveis e em risco social. São destinatários todos os utentes de
entidades de caráter social, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que tenham por
objeto a intervenção / educação comunitária e desenvolvam projetos próprios ou
subsidiados.
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Dia Mundial do Autismo
Ação realizada no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo,
desenvolvida em parceria com uma Sociedade Desportiva. Tratou-se de uma ação de
sensibilização inserida num programa de

aproximação à comunidade local

desenvolvido por essa mesma sociedade desportiva.
Final Four 2017-18
No âmbito da Final Four da Taça CTT, na época 2017-18, foram apoiadas duas
Instituições (Centro Novais e Sousa e Associação Pais em Rede – Núcleo Braga) através
das seguintes iniciativas:
Visita a Instituições locais
Realização de visitas às entidades apoiadas pela Liga Portugal e projeção do seu
trabalho.
Entrega de donativos
Após a recolha de fundos, a Liga Portugal entregou os seus donativos às instituições
beneficiadas. Os bens, produtos ou serviços foram entregues de acordo com as
necessidades das instituições.
Mealheiro Social
Em diversos pontos estratégicos, foi colocado um mealheiro social (caixa de recolha
direta de donativos) para angariação de fundos para a Fundação do Futebol - Liga
Portugal.
2ª Edição da Corrida do Adepto
Evento promovido dentro do âmbito desportivo e da solidariedade. Parte da
inscrição dos participantes da Corrida e Caminhada do adepto reverteu para a
Fundação do Futebol - Liga Portugal.
Leilão de t-shirts e bolas assinadas por jogadores
Foram leiloadas t-shirts e bolas assinadas por jogadores das equipas finalistas.
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Venda de t-shirt solidária
Foi criada uma t-shirt para venda ao público, sendo que parte do valor reverteu para
a Fundação do Futebol - Liga Portugal.
Jogo das Lendas
Foi realizado um jogo de futsal entre lendas do futebol nacional e internacional, onde
parte do valor da bilhética reverteu para a Fundação do Futebol - Liga Portugal.
Folheto infantil Final Four
Foi criado e distribuído um folheto para o público infantil com passatempos, história
e curiosidades sobre o futebol, definição de valores do desporto e cronologia da
Taça da Liga com datas relevantes.

Figura 4 - Cronograma de atividades desenvolvidas durante a semana da Final Four 2017-18, no
âmbito do programa de Responsabilidade Social

2.3. Época 2018-19
Sendo uma ambição da Direção Executiva, a Liga Portugal criou uma Fundação
estruturada, que tem, como objetivo central, a promoção de uma sociedade mais justa
e equilibrada, com e para o futebol. Assim, pretendeu-se criar uma referência e um elo
de ligação entre as suas sociedades desportivas e a Responsabilidade Social.
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Reconhecida a 25 de julho de 2018, a Fundação do Futebol – Liga Portugal surgiu com
o objetivo de estruturar e organizar diversas iniciativas de caráter social no suporte à
Sociedade Civil, pretendendo assumir-se como uma referência a nível nacional.
No seu primeiro ano de atuação, foram desenvolvidos os seguintes projetos:
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Objetivos:
▪

Incentivar a investigação científica e tecnológica na área do futebol e temáticas
adjacentes;

▪

Divulgar estudos / trabalhos de investigação e de desenvolvimento tecnológico
entre stakeholders do setor e público em geral;

▪

Criar uma rede de interação que promova a inovação e a criação de valor na
área do futebol.

Público-alvo:

▪

Estudantes e ex-estudantes do ensino superior.

Apresentação do projeto:
▪

O “Prémio Fundação do Futebol”, sendo a primeira iniciativa deste projeto, visa
uma futura atribuição de bolsas e apoio ao desenvolvimento de empresas e de
projetos inovadores no Futebol;

▪

Este projeto baseia-se num concurso para atribuição de prémios a trabalhos de
investigação na área do futebol.

02

Futebol ao vivo

Objetivo:
▪

Promover o acesso a espetáculos desportivos do futebol profissional.
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Público-alvo:
▪

Grupos sociais vulneráveis e em risco social;

▪

IPSS / associações portuguesas.

Apresentação do projeto:
▪

Este projeto baseia-se na oferta de um prémio de mérito/ ação social, onde os
membros das IPSS / associações portuguesas poderão assistir aos jogos das
competições profissionais, organizadas pela Liga Portugal.
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Grandes causas humanitárias

Objetivo:
▪

Cooperar com entidades que promovam ou organizem campanhas de apoio a
grandes causas humanitárias nacionais ou internacionais.

Público-alvo:
▪

População portuguesa / público em geral;

▪

Entidades/ Associações;

▪

Sociedades Desportivas.

Apresentação do projeto:
▪

Este projeto baseia-se em apoiar e promover grandes causas humanitárias
nacionais e internacionais, através da realização de campanhas ou ações
específicas;

▪

Além de ações pontuais já realizadas, a Fundação do Futebol – Liga Portugal irá
associar-se e dará visibilidade às causas desenvolvidas pelas Sociedades
Desportivas, ao longo da época desportiva, no âmbito da Responsabilidade Social.

Incêndios na Serra de Sintra
Foram entregues cerca de 200 litros de água aos Bombeiros de Cascais, corporação
ativa no combate ao fogo na serra de Sintra, em outubro passado.
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
De forma a marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, foi desenvolvida
uma ação no jogo disputado entre o Boavista FC e o FC Porto, na jornada 11 da Liga
NOS, em que os jogadores de ambas as equipas ofereceram t-shirts aos jovens da
associação APPACDM Porto, no momento do alinhamento.
Campanha: Cartão vermelho à Violência Doméstica
No seguimento do dia de luto nacional decretado pelo Governo, em memória das
vítimas de violência doméstica, foi promovida uma campanha em que os jogadores e
as equipas de arbitragem entraram em campo com t-shirts alusivas ao movimento
Cartão Vermelho à Violência Doméstica. Esta ação decorreu na 25ª jornada do
campeonato.
Campanha: Futebol por Moçambique
Em parceria com a TAP e com a Liga Moçambicana de Futebol, a Fundação do Futebol
– Liga Portugal desenvolveu uma campanha de apoio a Moçambique, tendo em conta
o Ciclone IDAI que destruiu a cidade de Beira. Esta ação consistiu na recolha de
alimentos, vestuário e outros bens de necessidade básica, em todos os estádios onde
decorreram os jogos da 27ª jornada da Liga NOS e LEDMAN Liga Pro, entre os dias 29 de
março e 01 de abril.

04

Final Four – Allianz Cup

Objetivos:
▪

Promover a participação ativa nas ações de caráter social;

▪

Contribuir para a divulgação de valores benéficos do desporto;

▪

Difundir a consciencialização para a Responsabilidade Social.

Público-alvo:
▪

IPSS / associações locais;

▪

Público em geral.
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Apresentação do projeto:
▪

Este projeto baseia-se na organização de atividades de caráter social que visem a
promoção de valores e a obtenção de fundos a reverter para as instituições locais
de forma a colmatar as suas necessidades;

▪

Conceito definido com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
selecionados pela Liga Portugal para a Final Four 2018-19.

Programa Contra a Fome
Nos 3 jogos, nas refeições realizadas no estádio, foram
entregues todos os excedentes à REFOOD Braga.

Manual de Acessibilidades
Foi criado e disponibilizado na App da Final Four um Manual
de Acesso a Adeptos com Mobilidade Reduzida, de forma a
proporcionar o acesso universal ao Estádio Municipal de
Braga.

Futebol ao vivo
Foi proporcionado o acesso aos jogos da Final Four a grupos vulneráveis ou em risco
social/ IPSS e Associações de Solidariedade Social portuguesas.

Figura 5 - Mascote da Liga Portugal "O Ligas" com o “Draco”, mascote do FC Porto junto dos
utentes de uma Instituição local.
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Programa de Voluntariado
Parte dos jovens do Colégio de São Caetano (instituição apoiada pela Liga Portugal no
âmbito da Final Four 2017-18) foram incluídos no programa de voluntariado,
acompanhando de perto a organização da semana do Futebol.
3ª Edição da Corrida do Adepto
Decorreu a 3ª Edição da Corrida do Adepto, onde parte da inscrição dos participantes
da Corrida e da Caminhada reverteu a favor do Colégio São Caetano.

Figura 6 - A 3ª Edição da Corrida do Adepto contou com a presença do Movimento Egoísmo
Positivo, que quebrou o recorde nacional da equipa com maior número de inscrições numa
prova de atletismo.

3. Fundação do Futebol – Liga Portugal - FFLPFP
3.1. Objeto da Fundação do Futebol – Liga Portugal
Pretende-se que a Fundação do Futebol – Liga Portugal:
▪

Utilize a notoriedade do futebol, dos seus intervenientes e as competições
profissionais

em

prol

da

Responsabilidade

Social

e

da

promoção

da

Sustentabilidade Ecológica;
▪

Desenvolva atividades com as sociedades desportivas das suas competições de
forma agregadora;

▪

Realizadas diretamente ou em parceria com outras entidades, que visem fins
idênticos e, em particular, as organizações relacionadas com o futebol.
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Os objetos da Fundação do Futebol – Liga Portugal serão concretizados através de
ações, iniciativas e projetos que visem a inclusão social, a associação a grandes causas
humanitárias, a proteção dos valores, fomentem a ciência e a tecnologia aplicadas ao
futebol e promovam a Sustentabilidade Ecológica.

3.2. Posicionamento
Considerando que a Fundação do Futebol – Liga Portugal, surge, juntamente com as
sociedades desportivas, como um elemento agregador, posicionar-se-á no mercado
através da notoriedade do futebol, dos seus intervenientes e das competições
profissionais, em prol da Responsabilidade Social e da Sustentabilidade Ecológica, e
realizará parcerias com entidades que visem fins idênticos.
As

prioridades

estratégicas

passarão

pela

transparência

da

intervenção,

autossustentabilidade do projeto e por acrescentar valor a esta indústria, através da
promoção dos valores da Fundação do Futebol – Liga Portugal, envolvendo Sociedades
Desportivas, stakeholders e instituições/entidades ligadas ao mundo do Futebol
profissional. Para a época 2019-20, de forma a cimentar o Posicionamento e objeto da
Marca Fundação do Futebol – Liga Portugal, serão organizadas atividades de network
que terão como principal objetivo, visar a promoção do trabalho desenvolvido e
obtenção de fundos a reverter para o objeto social e implementação dos seus projetos.

3.3. Essência da Fundação do Futebol – Liga Portugal
3.3.1. Áreas de atuação
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Inclusão Social
▪

Conceção, organização, apoio e promoção de projetos de inclusão social de
grupos socialmente vulneráveis e/ou em risco.

Grandes Causas Humanitárias
▪

Apoio e promoção de grandes causas nacionais e internacionais humanitárias,
tendo sempre por base a indústria do Futebol.

Proteção de Valores
▪

Promoção do desporto e dos valores subjacentes à sua participação e
organização, promovendo um Futebol com valores;

▪

Realização de ações que visem a promoção do fair play entre os diferentes agentes
desportivos.

A ciência e a tecnologia ao serviço do Futebol
▪

Potenciar a investigação no setor do futebol;

▪

Apoiar o estudo e a produção de trabalhos científicos e literários;

▪

Incentivar a formação académica dos jovens que já fazem parte ou que querem
pertencer a este mundo futebolístico;

▪

Dinamizar grupos de trabalho, conferências, palestras, encontros sobre futebol e
respetivo impacto na sociedade e nas mais diversas áreas do saber, envolvendo os
vários stakeholders da Liga Portugal.

3.4. Objetivos Estratégicos
Os principais objetivos estratégicos da Fundação do Futebol – Liga Portugal serão:
▪

Promover a essência da Fundação do Futebol – Liga Portugal, cimentando o
posicionamento da sua atuação e estabelecer parcerias com organizações de
referência no âmbito social e ecológico;

▪

Promover a participação conjunta e responsável das Sociedades Desportivas,
dos stakeholders e do público em geral;

▪

Contribuir para a divulgação dos valores da Fundação do Futebol – Liga
Portugal, no desporto e no futebol em particular;
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▪

Promover

a

consciencialização

para

a

Responsabilidade

Social

e

Sustentabilidade Ecológica no futebol profissional, através da criação de valor
para os vários agentes e Sociedades Desportivas;
▪

Promover a imagem da Liga Portugal e das Sociedades Desportivas, como
agentes ativos nas áreas de intervenção social e ecológica para com os seus
stakeholders, a nível nacional e internacional.

3.5. Missão, Visão e Valores
3.5.1. Missão
A Fundação do Futebol – Liga Portugal atua como elemento agregador, utilizando a
notoriedade do futebol, dos seus intervenientes e das competições profissionais em prol
da Responsabilidade Social e da Sustentabilidade Ecológica, promovendo campanhas,
ações e projetos próprios ou com entidades terceiras, por um futebol positivo e tolerante
e para uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

3.5.2. Visão
A Fundação do Futebol – Liga Portugal tem como visão: tornar-se numa das entidades
de referência nacional e internacional na área da Responsabilidade Social empresarial
e no âmbito do futebol profissional, desenvolvendo ações criadoras de valor para a
Sociedade Civil, através dos valores do futebol, focando a intervenção na sua essência.

3.5.3. Valores
Tolerância
Potenciar o valor da tolerância, fomentando uma sociedade mais tolerante, através da
força comunicacional do Futebol.
Agregação
Através da agregação de todos os stakeholders.
Respeito
Fomentar a disseminação do Valor respeito.
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Educação
Aumentar os níveis de educação na indústria.
Compromisso
Utilizar o poder do futebol a favor da sociedade com o compromisso de todos os
agentes envolvidos.

3.6. Metodologia de intervenção
As ações desenvolvidas serão realizadas de acordo com as quatro áreas de atuação
orientadas para diferentes públicos-alvo.
As atividades poderão ser realizadas autonomamente pela Fundação, ou em
colaboração com entidades públicas ou privadas de ação social, desportivas,
educativas e culturais, e ter um cariz nacional ou internacional.
A Fundação do Futebol – Liga Portugal pretende privilegiar parcerias com as suas
Sociedades Desportivas e/ou outras entidades que norteiem o seu trabalho para os
mesmos objetivos. As ações a desenvolver terão uma vertente agregadora das
Sociedades Desportivas, exponenciando as Competições e não um emblema em
específico.
Neste sentido, poderão ser concretizados Acordos e Protocolos com entidades que
prossigam os mesmos, ou idênticos, fins.
A cooperação estratégica pode passar pelas seguintes iniciativas/ ações:
▪

Apoio às iniciativas e projetos em fase de conceção ou desenvolvimento
desenvolvidos pelas mesmas;

▪

Envolvência das mesmas em ações da Fundação;

▪

Realização de ações de formação na área da RSC;

▪

Orientação / consultoria na organização das áreas de RSC.
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3.7. Organograma

3.8. Público-alvo
A Fundação do Futebol – Liga Portugal orientará a sua intervenção para todos os
stakeholders da Liga Portugal, entidades sem fins lucrativos, projetos de carater social
ou iniciativas que apoiem grandes causas humanitárias, diversos grupos sociais
(incluindo crianças, jovens, famílias, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou em
situações desvantajosas perante a Sociedade onde se encontram inseridas), desde que
se incluam nas áreas de atuação definidas.

3.9. Modelo de gestão

O modelo de Governação assegura o cumprimento dos objetivos estratégicos, através
de uma política e de um sistema de gestão integrados, que funcionam como garantia
da utilização eficiente de recursos financeiros, humanos e patrimoniais.
Conselho de Administração
Liderados pelo Presidente da Administração, foram realizadas reuniões mensais para
acompanhar o Plano estratégico definido no início de cada época desportiva, avaliar
os resultados da implementação do mesmo e sugerir ações corretivas, caso necessárias.
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O Conselho de Administração da Fundação do Futebol – Liga Portugal foi composto
pelos seguintes membros:
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4. Relatório e Contas 2018-19
Reconhecida a 25 de julho de 2018 através do despacho n.º 7777/2018, publicado no
Diário da República a 14 de agosto de 2018, a Fundação do Futebol – Liga Portugal
surgiu com o objetivo de, utilizando a notoriedade do futebol, dos seus intervenientes e
das competições profissionais, promover diversas iniciativas de caráter social no suporte
à sociedade civil, pretendendo assumir-se como uma referência a nível nacional.
Apesar de algumas iniciativas comunicacionais e de promoção da Fundação que
ocorreram durante a época 2017-18, a época 2018-19 constitui-se assim como a
primeira época de efetiva atividade da Fundação do Futebol – Liga Portugal.
De referir que o Fundador terá um papel fundamental nestes primeiros anos de
atividade da Fundação, suportando nas suas contas todos os gastos administrativos e
de estrutura, sendo que a equipa técnica responsável pelo desenvolvimento dos
projetos previstos no presente plano de atividades pertence à Liga Portugal. Assim, no
primeiro ano, a Liga Portugal contabilizou ainda, por conta da Fundação, gastos
operacionais no montante de aproximadamente 33 000 €.
Findo o primeiro ano de atividade, a Fundação do Futebol apresenta fundos
patrimoniais de 250 000,00 €, e um resultado operacional positivo de 2 574,43 €.
Desta forma, apresentam-se seguidamente neste documento as principais rubricas
financeiras desta época, apresentando resultados operacionais positivos e equilibrados,
dentro dos objetivos a que se tinha proposto no início da época.

4.1. Análise do Balanço em 30 de junho de 2019
O Balanço da Fundação do Futebol apresenta, em 30 de junho de 2019, um Resultado
Líquido do Período positivo de 2 034 € e um total de Capitais Próprios de 252 034€.
O total de Balanço é de 256 574 €, não tendo ainda grande expressão o valor do
Passivo. Os Ativos consistem fundamentalmente no valor das disponibilidades, que
representavam, em 30 de junho de 2019, cerca de 98% do total do ativo.
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4.1.1. Análise das Contas de Exploração em 30 de junho de 2019
4.1.2. Rendimentos
As principais rubricas de rendimentos poderão ser analisadas no quadro e gráfico
seguintes:
RUBRICAS

Executado
2018-19

RENDIMENTOS
Fundador
Projetos
Centro de Estudos
Outros
Mealheiro Social

4 000
4 000
2 574
360

Leilões Sociais

2 199

Merchandisng
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TOTAL DE RENDIMENTOS

6 574

Os Rendimentos da Fundação refletem um valor de 6 574€ dividindo-se em 4 000€
referentes ao projeto do Centro de Estudos, e 2 574 € referentes a outros tipos de
rendimentos, tais como leilões sociais e venda de merchandising.
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4.1.3. Gastos
Os Gastos da Fundação atingiram, no período de 2018-19, o valor de 4 000€. Tal como
podemos verificar no quadro que se segue, os gastos desta época foram todos
referentes ao projeto do Centro de Estudos:
RUBRICAS

Executado
2018-19

GASTOS
Projetos
Centro de Estudos
TOTAL DE GASTOS

4 000
4 000

4 000

Estes gastos incluem-se na rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos, cujo detalhe se
encontra apresentado na Nota 8.4, e referem-se aos prémios atribuídos aos vencedores
no âmbito do projeto Centro de Estudos.
4.1.4. Resultados
Para o exercício de 2018-19, ano de início de atividade da Fundação, o resultado da
Fundação é bastante equilibrado. Apesar de a Fundação do Futebol – Liga Portugal
não ter como escopo da sua atividade a obtenção de resultados positivos, tal como
preconizado no início desta época, procurar-se-á que a cada ano exista um orçamento
rigoroso e sustentável, no sentido de mantermos uma trajetória de crescimento da
atividade, afirmando-se cada vez mais como um projeto de reconhecimento publico,
sólido e estável.
Assim, nesta época desportiva, o resultado operacional da Fundação é de 2 574,43 €.
4.2.

Perspetivas Futuras

A época 2018-19 sendo o ano de arranque de atividade da Fundação do Futebol, foi
uma época marcada pela criação de parcerias com organizações de referência no
âmbito social e pelo cimentar do posicionamento da atuação da Fundação,
Assim, ultrapassado este primeiro ano de atividade, ano em que houve necessidade de
um maior apoio por parte do Fundador, suportando o custo da maioria das atividades
executadas pela Fundação, espera-se agora que as atividades desenvolvidas se
tornem progressivamente autossustentáveis.
Para o exercício de 2019-20, o plano de ações é bastante ambicioso e a proposta de
orçamento é também bastante equilibrada. Espera-se que as atividades a desenvolver
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decorram de forma positiva, permitindo a angariação de maior receita, sendo
necessária uma menos comparticipação do fundador.
Estão previstos rendimentos no total de 60 500€ e gastos no montante de 60 000€, o que
significa um resultado operacional positivo de 500 €, constituindo um orçamento positivo
e equilibrado, dentro dos objetivos definidos.
4.3.

Proposta de Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido do período positivo no
valor de 2 033,80 € seja aplicado da seguinte forma:
• Reservas Livres no valor de 2 033,80 €.

Porto, 12 de setembro de 2019
O Conselho de Administração
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4.4.

Demonstrações Financeiras a 30 de Junho de 2019

4.5.

Balanço em 30 de Junho de 2019

BALANÇO
RUBRICAS

NOTAS*

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros – participações financeiras
Investimentos financeiros – outros investimentos
ATIVO CORRENTE
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Outros ativos correntes
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

-

7
7
4

TOTAL DO ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos Patrimoniais
Reservas
Resultados transitados
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio

30.06.2019

DACP

Resultado líquido do período
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

1 171,79
4 015,64
251 387,00
256 574,43
256 574,43

250 000,00
250 000,00
2 033,80
252 033,80

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos

-

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos

7

Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros Passivos Correntes
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

540,63
-

7

4 000,00
4 540,63
4 540,63
256 574,43
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4.6.

Demonstração dos Resultados por Naturezas do Período findo em 30 de junho de
2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

NOTAS*

8

30.06.2019

15,64

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas

-

Subsídios, doações e legados à exploração

-

Ganhos/perdas imputados de subsid. assoc. e empreend. conjuntos
Fornecimentos e serviços externos

8

(4 000,00)

Gastos com o pessoal

-

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

-

Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos

8

6 558,79
-

Outros gastos

2 574,43

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

2 574,43

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

-

Juros e gastos similares suportados

2 574,43

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO

6

(540,63)
2 033,80
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4.7.

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Período findo em 30 de Junho 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
NOTAS*

30.06.2019

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes

-

Pagamentos a fornecedores

-

Pagamentos ao pessoal

-

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

-

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos das atividades operacionais (1)

1 387,00
1 387,00

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros

-

Ativos fixos tangíveis

-

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros

-

Juros e rendimentos similares
Fluxos das atividades de investimento (2)

-

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Realização de Capital

250 000,00

Financiamentos obtidos

-

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

Juros e gastos similares

-

Fluxos das atividades de financiamento (3)

250 000,00

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)

251 387,00

Efeito das diferenças de câmbio

-

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

251 387,00
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4.8.

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do Período findo em 30 de
Junho de 2019

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS DETENTORES DE CAPITAL
# 51
Nota

# 552

# 56

Fundos

Outras

Resultados

Patrimoniais

reservas

transitados

#57 e # 59

# 81

Outras variações

Resultado

nos fundos

líquido do

patrimoniais

período

Total

Posição em 30.06.2017
Alterações no período
Aplicação
do resultado
líquido de
2017/18
Outras
alterações
reconhecidas
nos
fundos
patrimoniais

250 000,00

Aplicação do método de equiv alência patrimonial
Total de alterações no período

250 000,00

-

-

-

Resultado líquido do período
Resultado integral

-

2 033,80

252 033,80

252 033,80
-

Distribuições

Posição em 30.06.2018

250 000,00

2 033,80

Operações com detentores de fundos patrimoniais
Total operações com detentores de fundos patrimoniais

250 000,00

250 000,00

-

-

-

-

-

-

2 033,80

252 033,80
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4.9.

Anexo às Demonstrações Financeiras a 30 de junho de 2019

Nota 1 Identificação da Entidade
A Fundação do Futebol – Liga Portugal - FFLPFP é uma fundação de direito privado,
constituída em 2018, reconhecida a 25 de julho de 2018 através do despacho n.º
7777/2018, publicado no Diário da República a 14 de agosto de 2018, tendo a sua sede
social na Rua da Constituição n.º 2555, 4250-173 Porto.
A Fundação do Futebol – Liga Portugal atua como elemento agregador, utilizando a
notoriedade do futebol, dos seus intervenientes e das competições profissionais em prol
da Responsabilidade Social e da Sustentabilidade Ecológica, promovendo campanhas,
ações e projetos próprios ou com entidades terceiras, por um futebol positivo e tolerante
e para uma sociedade mais inclusiva e equitativa.
As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regime de Normalização
Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL), incluindo apenas
divulgações das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro aplicáveis à Fundação do
Futebol – Liga Portugal.
O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem
de forma verdadeira e apropriada as operações da Fundação, bem como a sua
posição e desempenho financeiros e fluxos de caixa.
Todos os montantes apresentados neste anexo são apresentados em EUR (€).
Nota 2 Referencial Contabilístico Preparação das Demonstrações Financeiras
Nota 2.1 Diplomas legais
As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de
continuidade de operações, a partir dos registos contabilísticos da Sociedade e de
acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos
seguintes diplomas legais:
• Decreto-Lei n º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística),
alterado pelo Decreto-lei n º 98/2015, de 2 de julho;
• Portaria n º 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas);
• Portaria n º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras);
• Aviso n º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual);
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• Aviso n º 8259/2015, de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
para as entidades do sector não lucrativo); e
• Aviso n º 8258/2015, de 29 de julho (Normas Interpretativas).
Nota 2.2 Comparabilidade
As quantias relativas ao período findo em 30 de junho de 2019, incluídas nas
Demonstrações Financeiras, sendo este o ano de início de atividade não têm
informação comparativa relativa aos anos anteriores.
Nota 2.3 Derrogações das disposições do sistema de normalização contabilística
Não existiram no decorrer do período a que respeitam as presentes demonstrações
financeiras derrogações de qualquer disposição prevista nas normas do Sistema de
Normalização Contabilística.
Nota 3 Principais Políticas Contabilísticas
Nota 3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
Nota 3.1.1 Instrumentos financeiros
Dívidas de terceiros
As dívidas de terceiros são registadas pelo seu custo e apresentadas no balanço
deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica Imparidade
de dívidas a receber (perdas / reversões), de forma a refletir o seu valor realizável líquido.
As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que
indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo
em dívida não será recebido. Para tal, a Fundação tem em consideração informação
de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas
responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não
recebidos.
As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante
escriturado do saldo a receber e respetivo custo. Até à data, o custo amortizado não
difere no seu valor nominal.
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Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo seu custo, deduzido dos custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos
financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na
demonstração dos resultados do período de acordo com o regime de acréscimo. A
parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de empréstimos é
adicionada ao valor contabilístico dos empréstimos caso não sejam liquidados durante
o período.
Sempre que existe direito de cumprimento obrigatório de compensar ativos e passivos
e o Conselho de Administração pretenda liquidar, numa base líquida, ou realizar a ativo
a liquidar simultaneamente o passivo, os mesmos são compensados, e apresentados no
balanço pelo seu montante líquido.
Fornecedores e dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros, que não vencem juros, são registadas
pelo seu custo.
Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual da
transação, independentemente da forma legal que assumem.
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma
obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro
ou outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os passivos
financeiros são registados inicialmente pelo seu custo, deduzido dos custos de
transação incorridos, e subsequentemente ao custo menos perda por imparidade.

Nota 3.1.2 Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e Depósitos Bancários" correspondem aos
valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de
tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente
mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.
Nota 3.1.3 Periodizações económicas
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Os

gastos

e

rendimentos

são

registados

no

período

a

que

se

referem

independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime
contabilístico do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as
correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outros créditos a
receber” e “Outras dívidas a pagar” ou “Diferimentos”.

Nota 3.1.4 Impostos correntes
No que respeita aos impostos sobre o rendimento, estes encontram-se registados nos
resultados da Fundação e incluem o efeito dos impostos correntes. O imposto corrente
sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis, de acordo com as
regras fiscais em vigor.
Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos
e dos passivos para efeitos de registo contabilístico e os respetivos montantes para
efeitos de tributação, bem como os resultantes de benefícios fiscais obtidos e de
diferenças temporárias entre o resultado fiscal e o contabilístico. A Fundação não
registou impostos diferidos.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações estão sujeitas a revisão e
correção por parte da Administração Fiscal durante um período de 4 anos (sendo 5
anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham
sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspeções, reclamações ou
impugnações, caso em que, dependendo das circunstâncias, os prazos podem ser
alongados ou suspensos. Sendo este ano o ano e início de atividade, não existem
períodos sujeitos a revisão.

Nota 3.1.5 Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O
rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros
abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.
O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos
resultados quando (i) são transferidos para a comprador os riscos e vantagens
significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um envolvimento
continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo
efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv)
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seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para
a entidade e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam
ser fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos,
descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante
recebido ou a receber.
Os rendimentos decorrentes de prestações de serviços incluem quotizações fixas e
quotizações variáveis as quais incluem, essencialmente, as inscrições e as multas e
protestos. Estes rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando
debitados aos associados. Na prestação de contas são efetuados os necessários
ajustamentos a estes rendimentos, decorrente da aplicação do princípio da
periodização económica.

Nota 3.1.6 Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou
informações

adicionais

sobre

condições

que

existiam

à

data

do

balanço

("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações
financeiras da Fundação. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de
condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar
a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações
financeiras.

Nota 3.1.7 Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, o Conselho de Administração da
Fundação baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados
e/ou correntes considerando determinados pressupostos relativos a eventos futuros.
As demonstrações financeiras não incluem estimativas contabilísticas significativas.
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data
de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações
em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas
nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das
demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado
o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão
diferir das correspondentes estimativas.
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As alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das
demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva.
Nota 3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes
Nota 3.2.1 Fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, através do
método direto. A Fundação classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os
investimentos com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de
alteração de valor é insignificante, incluindo os valores cativos de depósitos a prazo.
A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades
operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais
englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos a
pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa
abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e
alienações de investimentos em empresas participadas e recebimentos e pagamentos
decorrentes da compra e da venda de ativos fixos.
Os

fluxos

de

caixa

abrangidos

nas

atividades

de

financiamento

incluem,

designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos,
contratos de locação financeira e pagamento de dividendos.
Nota 3.2.2 Moeda estrangeira
Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para a
moeda de apresentação funcional, utilizando-se as cotações oficiais vigentes na data
de reporte. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e aquelas em
vigor na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são registadas como
ganhos e perdas na demonstração dos resultados do período.
As diferenças cambiais associadas a contas receber/pagar cuja maturidade não se
encontre definida, são registadas na demonstração dos resultados do período quando
tais contas a receber/pagar forem depreciadas/ alienadas/ liquidadas.
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Nota 3.2.3 Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das
políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas
demonstrações financeiras
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF-SNL, o
Conselho de Administração da Fundação utiliza estimativas e pressupostos que afetam
a aplicação de políticas e montantes reportados. As estimativas e julgamentos são
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros
fatores, incluindo expectativas relativas a eventos futuros considerados prováveis face
às circunstâncias em que as estimativas são baseadas, ou resultado de uma informação
ou experiência adquirida.
Nota 3.2.4 Principais pressupostos relativos ao futuro
As

demonstrações

financeiras

anexas

foram

preparadas

no

pressuposto

da

continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação,
mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos
existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações
financeiras do período.
Nota 3.2.5 Principais fontes de incerteza
A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro,
adotados na elaboração das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar
um risco significativo de ajustamentos materiais à valorização de ativos e passivos dos
próximos períodos financeiros.
Nota 4 Fluxos de Caixa
Nota 4.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos
bancários
A 30 de junho de 2019 o saldo de Caixa e de Depósitos Bancários decompunha-se da
seguinte forma:
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CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
30.06.2019
Caixa:
Caixa

-

Depósitos bancários:
Depósitos à ordem

251 387,00

Depósitos a prazo
TOTAL CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

251 387,00
251 387,00

Nota 5 Réditos
Nota 5.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo
os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que
envolvam a prestação de serviços
A Fundação do Futebol reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:
a)

Prestações de serviços e rendimentos suplementares – são reconhecidas na
demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação
de serviços à data do balanço ou com base no período do contrato quando a
prestação de serviços não esteja associada à execução de atividades específicas.

b)

Juros – são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo.

Nota 5.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o
período
RÉDITOS
30.06.2019
Vendas e prestação de serv iços
Rendimentos suplementares
Juros
TOTAL

15,64
6 558,79
6 574,43

Nota 6 Acontecimentos Após a Data do Balanço
Nota 6.1 Autorização para emissão
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração no dia
12 de setembro de 2019.
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Nota 6.2 Atualização da divulgação acerca das condições à data do balanço
Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações
financeiras não foram recebidas quaisquer informações acerca de condições que
existiam à data de Balanço, pelo que não foram efetuados ajustamentos das quantias
reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras.
Nota 7 Impostos Sobre o Rendimento
Nota 7.1 Principais componentes de gastos/rendimentos de impostos
GASTOS / RENDIMENTOS DE IMPOSTOS
30.06.2019
Impostos correntes

540,63

Impostos diferidos

-

Origem e rev ersão de diferenças temporárias
TOTAL

540,63

Nota 7.2 Relacionamento entre gastos/ rendimentos de impostos e lucro contabilístico
Nas atividades sujeitas a Impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) a
reconciliação da taxa efetiva de imposto é a seguinte:
GASTOS / RENDIMENTOS DE IMPOSTOS
30.06.2019
Resultados antes de impostos
Taxa de imposto
IRC
Tributações Autónomas
Imposto sobre o rendimento do período

2 574,43
21,00%
540,63

A Fundação trata-se de uma entidade que não exerce a título principal atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola, pelo que a base de incidência do IRC
corresponde ao denominado “rendimento global”, correspondente à soma algébrica
dos rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS e, bem assim,
dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito (alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do
Código do IRC).
No entanto, a Fundação poderia beneficiar de uma das isenções subjetivas previstas
no artigo 10.º do Código do IRC, no caso de garantir a atribuição do Estatuto de
“instituição particular de solidariedade social” (IPSS), ou estatuto de pessoa coletiva de
mera utilidade pública que prossegue, exclusiva ou predominantemente, fins científicos
ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social. Tendo em
conta que a Fundação não verifica por agora qualquer uma das caraterísticas acima
descritas não poderá usufruir das referidas isenções.
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Nota 8 Instrumentos Financeiros
Nota 8.1 Bases de mensuração
É política da Fundação reconhecer um ativo ou um passivo financeiro apenas quando
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
A Fundação mensura ao custo menos perda por imparidade os instrumentos financeiros
que tenham uma maturidade definida, que os retornos sejam de montante fixo, com
taxa de juro fixa durante a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um
indexante típico de mercado para operações de financiamento (como por exemplo a
Euribor) ou que inclua um spread sobre esse mesmo indexante, não contenha nenhuma
cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda do valor nominal
e de juro acumulado (excluindo-se os casos de risco de crédito).
Os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida, são também
mensurados ao custo menos perda por imparidade.
Todos os instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado são
mensurados ao justo valor.
Enquanto a Fundação for detentora de um instrumento financeiro, a política de
mensuração não será alterada.
Nota 8.2 Ativos e passivos financeiros
Nota 8.2.1 Ativos financeiros mensurados ao custo menos imparidade
A 30 de junho de 2019, a Fundação detinha os seguintes ativos financeiros mensurados
ao custo menos imparidade:
ATIVOS FINANCEIROS
30.06.2019
Créditos a Receber conta corrente
Créditos a Receber cobrança duv idosa
Créditos a Receber
Outros Ativ os Correntes

1 171,79
1 171,79
4 015,64
4 015,64

TOTAL

5 187,43
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Nota 8.2.2 Passivos financeiros mensurados ao custo
A 30 de junho de 2019, a Fundação detinha os seguintes passivos financeiros
mensurados ao custo:
PASSIVOS FINANCEIROS
30.06.2019
Corrente

Outros passiv os correntes

4 000,00

TOTAL

4 000,00

Nota 8.2.3 Montante de fundos patrimoniais
A 30 de junho de 2019, a Fundação detinha fundos patrimoniais de 250 000 €.
Nota 9 Outras Informações
Nota 9.1 Estados e outros entes públicos
O detalhe da rubrica de “Estado e Outros entes Públicos”, em 30 de junho de 2019, é o
seguinte:
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
30.06.2019
Passivo

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletiv as

540,63

TOTAL

540,63

Nota 9.2 Vendas e prestações de serviços por atividade e mercados geográficos
As vendas e prestações de serviços em 30 de junho de 2019 distribuíram-se da seguinte
forma:
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS GEOGRÁFICOS
30.06.2019
Vendas e Prestações de serviços:
Mercado interno

15,64

TOTAL

15,64

Nota 9.3 Outros rendimentos
A rubrica de Outros Rendimentos tem no período findo em 30 de junho de 2019 a
seguinte composição:
OUTROS RENDIMENTOS
30.06.2019
Rendimentos suplementares
Centro de Estudos
Mealheiro Social
Leilões Sociais
TOTAL

4 000,00
359,69
2 199,10
6 558,79
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Nota 9.4 Fornecimentos e serviços externos
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos tem no período findo em 30 de junho de
2019 a seguinte composição:
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
30.06.2019
Serviços especializados

Trabalhos especializados

4 000,00

TOTAL

4 000,00

Nota 9.5 Outros ativos correntes
Em 30 de Junho de 2019, o valor dos Outros ativos correntes discrimina-se como segue:
OUTROS ATIVOS CORRENTES
30.06.2019
Outros dev edores

4 015,64

TOTAL

4 015,64

O saldo da rubrica de Outros Devedores, é explicado essencialmente com os valores
suportados pela Fundação para a atribuição dos prémios do projeto Centro de Estudos,
a ser reembolsado pela Liga Portugal.
Nota 9.6 Outros passivos correntes
Em 30 de Junho de 2019, o valor das outras dívidas a pagar discrimina-se como segue:
OUTROS PASSIVOS CORRENTES
30.06.2019
Outros credores

4 000,00

TOTAL

4 000,00

O saldo da rubrica de Outros Credoras, é explicado pelos valores a seres distribuídos aos
vencedores dos prémios do projeto Centro de Estudos.
Nota 9.7 Aplicação do resultado líquido do período
O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido do período positivo no
valor de 2 033,80 € seja aplicado da seguinte forma:
• Reservas Livres no valor de 2 033,80 €.
Nota 9.8 Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do
Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de novembro.
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Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei nº 411/91 de 17 de outubro,
informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
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