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Neste caminho, conseguimos melhorar 
o nível em termos de quantidade de 
informação recolhida e continuaremos a 
trabalhar para informação cada vez mais 
transparente e em quantidade suficiente 
para compreendermos de forma profunda 
o sector. Temos a plena noção que há 
uma parte significativa do impacto deste 
sector, e das 34 empresas (Sociedades 
Desportivas) que o compõem e que 
não conseguimos ainda medir - o seu 
impacto indireto na economia, em termos 
quer quantitativos, quer qualitativos, 
mas iremos continuar a pressionar as 
organizações e encontrar formas de 
financiar esse estudo.
Infelizmente este prefácio é escrito 

na antecâmara de uma das potenciais 
maiores crises económicas mundiais 
da nossa década, imprevisível, e para 
a qual ninguém a nível individual e 
coletivo estava preparado – a Pandemia 
do COVID-19. Fazem-se estimativas de 
perdas avultadas no sector, tenta-se 
quantificar as mesmas, mas só de aqui 
alguns meses teremos a clarividência da 
história que hoje se constrói.
Em 2018-19, dados a que se reportam 
este anuário, de forma a se analisarem 
anos completos, a LigaPro ainda era 
denominada comercialmente pela marca 
LEDMAN.  Desta forma, o Futebol 
Profissional Português representa pelo 
menos 0,27% do PIB nacional, apenas 
contabilizando impactos diretos na 
economia (contas das Sociedades 
Desportivas da Liga NOS e LigaPro 
e contas da Liga Portugal).
Considerando apenas as 34 empresas, 
que compõem o sector particular do 
Futebol Profissional, a contribuição fiscal 
das mesmas foi de 150 milhões de euros, 
com 2 621 postos de trabalho diretos.
As receitas na época 2018-19 
aumentaram e deu-se uma melhoria 
significativa dos principais rácios 
financeiros e económicos das Sociedades 
Desportivas, começando-se a sentir o 
fim de um ciclo estratégico, que levou 
a uma maior consolidação e equilíbrio 

Foi um longo caminho que percorremos até aqui e apesar de 
estarmos já a apresentar a 3º edição do Anuário do Futebol 
Profissional Português, com a nossa consultora estratégica, a EY, 
ainda não estamos satisfeitos e queremos mais.

Pedro Proença
Presidente da Liga Portugal

Época 2018-19: Futebol Profissional no rumo certo

PREFÁCIO

Rumo 
certo

competitivo. Verifica-se uma maior 
preocupação com a expansão a novos 
mercados e com a projeção das marcas 
dos emblemas e das competições do 
campeonato Português.
A entrada num novo ciclo estratégico, 
antecipa um papel cada vez de maior 
responsabilidade da Liga Portugal 
na distribuição de receita para as 
Sociedades Desportivas, nomeadamente 
com a comercialização de direitos 
audiovisuais e internacionalização do 
produto que é o Futebol Profissional. 
A atual situação económica sentida pelo 
COVID-19, veio aumentar a sensação de 
impotência e necessidade urgente de 
capacidade organizativa do sector de 
forma centralizada, principalmente no que 
concerne a um conjunto de ativos, cujo 
domínio implica grandes impactos e poder 
negocial sobre as empresas do sector. 
Certo que este estudo, apesar de ainda 
não corresponder a todos os impactos do 
sector é, sem sombra de dúvida, o início da 
recolha de informação fundamental para 
o setor e uma poderosa ferramenta para 
compreendermos, onde estamos, para 
onde queremos ir e como vamos lá chegar.



Foi com satisfação que há três anos a 
EY aceitou o convite para apoiar a Liga 
Portugal no desenvolvimento do Anuário 
do Futebol Profissional Português, cujo 
objetivo principal é dar uma imagem 
da evolução económica e financeira da 
indústria do Futebol. Três anos volvidos, 
a publicação é um produto de sucesso 
na promoção da transparência no setor 
e resulta do esforço de articulação 
entre a Liga Portugal e as Sociedades 
Desportivas.
Neste documento, poderemos concluir 
que o Futebol Profissional Português se 
preparou para entrar num novo estágio 
estratégico, marcado pela expansão do 
produto consolidado a novos mercados, 
nacionais e internacionais. Nesta época, 
o Futebol Profissional Português já 
contribuía com mais de 549 milhões de 
euros para o Produto Interno Bruto, é 
responsável por pelo menos 2 621 postos 
de trabalho e produz mais de 150 milhões 
de euros em impostos para o Estado. No 
entanto, o valor fica aquém da sua real 
dimensão, uma vez que existem impactos 
indiretos e induzidos significativos que não 
são calculados nesta edição do Anuário.
Este ano, constatámos um aumento das 
receitas das Sociedades Desportivas, 
fundamentalmente, devido à entrada em 
vigor de novos contratos de direitos de 
transmissão televisiva, pelo aumento dos 
prémios de participação em competições 
europeias e por maiores ganhos com 

a transação de direitos de atletas. No 
entanto, a receita continua a apresentar 
forte concentração nos primeiros 
classificados.
Por fim, voltamos a analisar os temas 
do Futebol hoje, debruçando-nos sobre 
as tendências que marcam o panorama 
nacional. Os doze tópicos identificados 
deverão ser alvo de reflexão, no sentido 
de permitir uma evolução sustentável e 
continuar a aproximar as competições 
profissionais portuguesas ao que de 
melhor existe no panorama europeu.
Durante os trabalhos desta edição, o 
mundo foi afetado uma pandemia à escala 
global. Apesar deste documento ser uma 
visão histórica da época, o impacto desta 
ameaça neste e em todos os setores, 
não permite que não a refiramos aqui. 
Nesta data ainda não sabemos qual o real 
impacto que vai ter nem nos números da 
economia, nem na forma como a nossa 
sociedade de organiza.
Os próximos anos serão desafiantes, 
também, para o Futebol Profissional. 
As Sociedades Desportivas terão de sarar 
e voltar a entrar no percurso que nesta 
época deram sinal de estar percorrer. 
Hoje, a preocupação é minimizar os 
impactos, protegendo esta atividade 
e os milhares que dependem dela.

A época foi de grande dinamismo para o Futebol Profissional 
Português, o  que revelou um aumento da contribuição na 
economia. A entrada num novo ciclo estratégico, anteciparia um 
papel cada vez mais preponderante da Liga Portugal na distribuição 
de receitas e promoção internacional do Futebol Português.

Miguel Farinha
Partner e Líder de Transaction 
Advisory Services da EY

Florbela Lima
Partner e Líder da EY-Parthenon



O Anuário do Futebol Profissional 
português é resultado de uma parceria 
estratégica entre a Liga Portugal e a EY. 
Trata-se de um contributo fundamental 
para a transparência do setor, revelando 
ao público, os grandes números 
económicos e financeiros e como estes 
evoluíram nos últimos anos.
Iniciamos o trabalho com uma análise 
aprofundada sobre a Liga Portugal, 
entidade que gere o Futebol Profissional 
em Portugal. A maturidade institucional 
atingida, permite agora a entrada 
num novo ciclo estratégico, de maior 
responsabilidade na distribuição de 
receita para as Sociedades Desportivas. 
O novo ciclo estratégico, delineado com 
a ajuda da EY, contempla a centralização 
de responsabilidades na Liga Portugal, 
nomeadamente na comercialização de 
direitos audiovisuais e internacionalização 
do produto que é o Futebol Profissional.
No capítulo económico, cultural e social, o 
Futebol Profissional revelou-se mais uma 
vez um pilar impactante da Sociedade 
Portuguesa. As estimativas de impacto 
económico, no entanto, representam 
apenas uma porção do total de impactos, 
sendo maiores se tivessem sido somados 
os impactos indiretos e induzidos do 
Futebol Profissional na economia. Pela 
primeira vez, revelamos detalhe sobre 
as contribuições fiscais das Sociedades 
Desportivas, nomeadamente em impostos 
como o IRS ou o IVA, e o papel central 
que a Liga Portugal tem assumido na 
qualificação dos postos de trabalho do 
setor. Por fim, a Fundação do Futebol - Liga 
Portugal estabeleceu parcerias, criou 
laços e concretizou sonhos no campo mais 
importante, o da responsabilidade social.

No capítulo das competições profissionais, 
a época desportiva de 2018-19 assistiu a 
uma melhoria generalizada da condição 
financeira das Sociedades Desportivas, 
sobretudo devido à entrada em vigor 
dos novos contratos com os operadores 
televisivos para a transmissão dos jogos. 
Adicionalmente, a entrada em vigor do 
novo modelo de distribuição de receitas 
de competições europeias e maiores 
ganhos na transação de direitos de atletas 
solidificaram a posição financeira dos 
primeiros, que assim supriram gastos 
com pessoal crescentes com plantéis 
nos últimos anos. Registe-se ainda 
que as receitas médias das Sociedades 
Desportivas da LigaPro aumentaram 
num contexto de redução do quadro 
competitivo, traduzindo-se num aumento 
geral da competitividade por lugares de 
subida à Liga NOS.

Por último a Liga Portugal e a EY 
identificaram os temas do Futebol de hoje, 
com a perspetiva de reaproximar o Futebol 
Profissional português às principais ligas 
europeias. Os temas identificados na 
presente edição incluem a centralização da 
comercialização dos direitos audiovisuais, 
apostas desportivas e modelos de 
compensação dos agentes, carga fiscal do 
setor, entre outros.

SINOPSE

Época 
2018-19 
Revista

A época fica marcada 
pelo fim de um 
ciclo estratégico 
de consolidação e o 
começo de outro de 
expansão do Futebol 
Profissional a novos 
mercados.

Perante o novo ciclo 
em perspetiva, será 
imperativo que a Liga 
Portugal se afirme 
como agente promotor 
da mudança, adquirindo 
maior notoriedade 
e protagonismo no 
Futebol Português e no 
contexto internacional.

Pedro Proença
Presidente da Liga Portugal

As receitas na época 2018-19 
aumentaram e deu-se uma melhoria 
significativa dos principais rácios 
financeiros e económicos das 
Sociedades Desportivas.



A Liga Portugal e as Sociedades Desportivas presentes 
na Liga NOS e LigaPro contribuíram com:

MAIS DE

150M€
EM IMPOSTOS

2018-19

MAIS DE

2 621
POSTOS 

DE TRABALHO
2018-19

MAIS DE

549M€
PARA O PIB 

2018-19

MAIS DE

851M€
DE VOLUME

DE NEGÓCIOS
2018-19

4,3m
ASSISTÊNCIA

TOTAL
2018-19

35%
UTILIZAÇÃO MÉDIA 

DOS ESTÁDIOS
2018-19

MAIS DE

874M€
EM RECEITAS

2018-19

67%
JOGOS

TRANSMITIDOS
2018-19

MAIS DE

1 362M€
EM ATIVO
2018-19

MAIS DE

796M€
EM GASTOS

2018-19

MAIS DE

1 334M€
EM PASSIVO

2018-19

¹ O cálculo do volume de negócios, não contempla receitas não operacionais (ex: subsídios à exploração e juros e rendimentos similares obtidos). Subtraiu-se ao 
volume de negócios, receitas da Liga Portugal provenientes de Sociedades Desportivas com multas, penalidades e contribuições.



CAPÍTULO 1



CAPÍTULO 1
Liga 
Portugal
Institucional



A Liga Portugal e o seu trabalho

A Liga Portugal entrou num estado de maturidade enquanto entidade gestora
do Futebol Profissional em Portugal, apostando no reforçar de relações e em
novas iniciativas para diversificar a sua atividade na indústria.

Estágios estratégicos da Liga Portugal

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Sustentabilidade Consolidação Desenvolvimento Maturidade

• Estabilização económico- 
financeira;

• Aumento de receitas  
e renovação de contratos;

• Controlo e diminuição  
de custos de gestão  
e de operação.

• Estratégia comercial com vista 
ao aumento da rentabilidade;

• Desenvolvimento de um modelo 
eficaz de receitas;

• Reformulação do modelo 
competitivo, tornando as 
competições mais atrativas  
e equilibradas;

• Sistematização e reformulação 
de processos suportados por 
sistemas de IT;

• Criação de uma estrutura 
tecnicamente robusta  
e desenvolvimento  
de cultura corporativa forte.

• Aumento da visibilidade da Liga 
em 360º e criação de relações/
parcerias com maior valor 
acrescentado;

• Desenvolvimento de conteúdos, 
produtos e serviços alternativos;

• Aumento sistemático de 
eventos, da sua exposição  
e operacionalização;

• Criação de uma cultura de 
serviço 360º, dos adeptos aos 
restantes agentes desportivos;

• Estratégia de rigor e da 
eficiência na gestão  
e operação.

• Diversificar a visibilidade com 
posicionamento internacional;

• Reforçar relações mantendo 
uma política de negociação;

• Desenvolvimento de uma 
política comercial ativa  
e com retorno;

• Criar espaço próprio com níveis 
de audiência crescentes  
e novos conceitos de serviço;

• Desenvolvimento de áreas 
de IT e uma estratégia de 
Responsabilidade Social  
de Longo Prazo.

Projetos e atividades transversais

LigaPro
Pós-

Graduação

Kick-Off Allianz CUP  
Final Four

Grupos 
de Trabalho 
Jornadas 

Anuais

Liga
NOS

Business 
Intelligence

Central
Liga

Cimeira de 
Presidentes

Match Center
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Atribuições da Liga Portugal

Organização e regulamentação de competições
de natureza profissional;

Promover a defesa de interesses comuns e
gestão de assuntos inerentes à organização e
prática do Futebol Profissional;

Exercer funções de controlo disciplinar e de
supervisão, relativamente aos seus associados;

Exercer as competências de organização,
direção e disciplina, relativamente às
competições profissionais;

Promover a formação em matérias de
organização, gestão e integridade nas
competições e a organização de atividades.

1

2

3

4

5

Principais linhas de orientação estratégica

Os objetivos estratégicos, para o período compreendido entre 2015 e 2019, enquadraram-se em seis perspetivas de 
desenvolvimento da Liga Portugal:

1 2 3 4 5 6
Garantir a

sustentabilidade
da Liga e

Sociedades
Desportivas

Desenvolver
novos modelos
competitivos 
e fomentar 

as boas práticas 
de gestão 

nas Sociedades
Desportivas

Adotar as 
práticas de 
sucesso das

 ligas europeias

Ser uma 
entidade de 

referência na 
promoção e 
gestão do 

Futebol 
Profissional

Business plan 
mensurável e 

exequível

Desenvolver e 
implementar 
um modelo 

de negócios que 
permita aferir 
os resultados, 

que seja ambicioso 
mas realizável

Rentabilizar as 
várias vertentes 

do espetáculo

Alavancar as 
atuais vertentes 
do espetáculo 
e criar novos 

drivers 
de receita

Atrair mais 
público e mais 

patrocínios

Desenvolver 
uma política 

de comunicação 
360º e 

incrementar o 
valor 

acrescentado
 das parcerias 

e dos patrocínios

Credibilizar o 
negócio futebol

Desenvolver uma 
estratégia 
de rigor, 

transparência 
e eficiência na 

gestão e na 
operação

2018-19     11 

Fonte: Liga Portugal

Fonte: Liga Portugal



83%
78%

83%

94%

53% 53%

67%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Sociedades Desportivas da Liga NOS

Sociedades Desportivas da LEDMAN LigaPro

6

3

6

4

4

4

4

Estrutura organizacional da Liga

A Liga Portugal é uma associação de direito privado assente num modelo de 
governação representativo. A participação dos representantes das Sociedades 
Desportivas nos Grupos de Trabalho aumentou nos últimos anos.

Temáticas dos Grupos de Trabalho Resultados das Jornadas Anuais

Os Grupos de Trabalho compostos por elementos da Liga 
Portugal e representantes das Sociedades Desportivas 
discutiram diferentes temáticas:

As Jornadas Anuais representaram o culminar de um ano 
de trabalho com as Sociedades Desportivas, traduzindo-se 
em 34 temas apresentados.

Alterações regulamentares e legislativas

Manuais, eventos e acordos

Novos projetos e programas

1

2

3

Participação nos grupos de trabalho

A participação nos grupos de aumentou em relação à
época passada demonstrando o envolvimento e
compromisso das Sociedades Desportivas.

Taxa de participação nas reuniões realizadas

Competições
• Modelo do quadro competitivo;
• Profissionalização dos agentes desportivos;
• Licenciamento dos estádios e do fundo de infraestruturas;
• Marcação de jogos;
• O papel das novas tecnologias;
• Internacionalização da Liga Portugal.

Financeiro
• Pressupostos Financeiros;
• Totonegócio;
• Apostas desportivas.

Jurídico
• Manual de licenciamento;
• Regime jurídico das Sociedades Desportivas;
• Cedência temporária de jogadores;
• Comissão arbitral paritária;
• Casa de transferências;
• Apoio à despromoção.

Comunicação
• Código de ética e conduta;
• Acreditação dos media;
• Promoção das competições;
• Responsabilidade social.

Marketing
• Propriedades;
• Bilhética/estádio (cadeiras e lugares em pé, consumo de 

bebidas de baixo teor alcoólico, redução do IVA);
• eSports;
• Internacionalização.

Prevenção e segurança
• Adaptação dos regulamentos;
• Plano de intervenção APCVD;
• Alteração da lei de combate à Violência, ao Racismo, à 

Xenofobia e à Intolerância nos espetáculos desportivos;
• Fan ID.

Tecnologia
• Estádio digital e E-liga;
• Segurança digital;
• Futebol digital.
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ASSEMBLEIA GERAL

Órgão deliberativo supremo 
constituído por todos 
os associados ordinários 
a competir profissionalmente.

DIREÇÃO ESTRATÉGICA

Órgão executivo e deliberativo 
político constituído pelo 
Presidente, Associados 
e Federação.

DIREÇÃO EXECUTIVA

Órgão executivo e deliberativo 
presidencial, constituído por um 
Presidente e quatro Diretores 
Executivos.

DEPARTAMENTOS

Órgãos executivo e de 
acompanhamento do plano 
de atividades delineado para 
cada época desportiva.

2                

votos por 
Sociedade Desportiva
Liga NOS

1                

voto por
Sociedade Desportiva
LigaPro

18     Sociedades Desportivas
72     % dos votos

14   Sociedades Desportivas
28   % dos votos

Como se organizou a Liga Portugal na época 2018-19? 

5                

vogais
Liga NOS

3                

vogais
LigaPro

Três por mérito desportivo que
elegem mais dois anualmente.

Três por eleição anual sendo os
mandatos irrepetíveis.

Departamentos

Financeiro

Comunicação

Marketing

Patrocínios

Competições

Inscrições e registos de contratos

Jurídico

Tecnologia

Departamento de apoio à Direção 
Executiva

Presidente

• Pedro Proença

Diretora Executiva Coordenadora

• Sónia Carneiro

Diretores Executivos

• Helena Pires 

• João Martins 

• Susana Rodas

2018-19     13 
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72%

28%

Atividades comerciais

Associativos
18,7M€ 

2018-19

10,0 10,7
13,4

4,8 4,9
5,2

0

8

16

24

2016-17 2017-18 2018-19

12,2%

Os resultados financeiros da Liga

A Liga Portugal tem procurado aumentar as suas receitas por via de 
atividades comerciais. No entanto, o principal desafio de futuro passa pela 
comercialização centralizada dos direitos audiovisuais das competições.

Evolução da estrutura de receitas da Liga Portugal

Atividades comerciais

Associativos

Principais acordos comerciais obtidos em 2018-19

3 Competições
Patrocinadores oficiais 
das competições da Liga Portugal

6 Liga Portugal
Patrocinadores oficiais 
da Liga Portugal

6 Parceiros oficiais
Parceiros oficiais 
da Liga Portugal

14      Anuário do Futebol Profissional Português
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Evolução do resultado líquido da Liga Portugal

1,2M€
Resultado 

líquido

4ºano
Resultado 
Positivo

7,1M€
Distribuídos 
associados

Estrutura de gastos da Liga Portugal

Apoio às Sociedades Desportivas

Estrutura, serviços e outros

Eventos e formação

Organismos e entidades

43%

42%

10%
5%

Apoio às Sociedades Desportivas

Estrutura, serviços e outros

Eventos e formação

Organismos e entidades

16,6M€ 
2018-19

6,4 6,1 7,1

4,4 5,2
6,90,7 1,3

1,7

0

5

10

15

20

2016-17 2017-18 2018-19

16,1%

1,9
0,9

0,3 0,2
0

2

4

Prémios
da Allianz CUP

Quotas TV
Solidariedade

Direitos 
Comerciais

Quotas 
Equipas B

Apoio às Sociedades Desportivas em 2018-19

Total de distribuições diretas

Total de distribuições indiretas

2,8

0,7 0,2 0,1 0,1
0

2

4

Arbitragem Observadores
e Delegados

Distribuição
de bolas

Controlo Anti-
Doping

Vigilância e
bilhética oficial

3,3M€

3,9M€

2018-19     15 

Fonte: Liga Portugal

Milhões de euros

-3,5%

1,3 1,2 1,2

0

1

2
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Papel da Liga Portugal Papel das Sociedades Desportivas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Critério
Seleção

A internacionalização da Liga

A época ficou marcada pelo arranque do projeto de internacionalização da
marca Liga Portugal, destacando se a apresentação dos Embaixadores e o
estreitar de relações com a LaLiga e países de língua oficial portuguesa.

Repartição de responsabilidades de internacionalização

A Liga Portugal e as Sociedades Desportivas definiram, em sessões de Grupos de Trabalho , o papel que cada uma deveria ter no 
desenvolvimento e concretização de esforços conjuntos de internacionalização.

Desenvolvimento de um plano de internacionalização 
das competições profissionais

Encontrar junto do Governo enquadramento para 
a participação nos projetos de internacionalização

Levantamento e diagnóstico à situação atual 
dos direitos televisivos e comerciais internacionais

Promover a melhoria do espetáculo, conteúdos 
e do produto para a comercialização internacional

Criar um network internacional a ser alavancado 
pela Liga Portugal e pelas Sociedades Desportivas

Desenvolvimento de um plano de marca alinhado 
com o plano global da Liga Portugal

União de forças com a Liga Portugal na obtenção 
de melhores acordos comerciais internacionais

Trabalho na dimensão internacional da Sociedade 
Desportiva, jogadores e outros ativos

Participação de forma individual em produtos 
comerciais globais, tendo em vista a promoção

Desenvolvimento de um network internacional, usando 
os canais a serem desenvolvidos pela Liga Portugal

Mercados-alvo de internacionalização Distribuição dos mercados pelo mapa mundo1

Os Grupos de Trabalho, chegaram a consensos
importantes quanto aos critérios de seleção de países
para internacionalizar o Futebol Profissional Português.

 1 - Comunidade de países de língual portuguesa (CPLP)
 2 - Países potências económicas com elevado interesse em futebol
 3 - Países com maior emigração portuguesa
 4 - Países com maior número de jogadores em Portugal
 4 - Países com maior número de jogadores portugueses

1 - Comunidade de países de lingua portuguesa (CPLP)
2 - Países potências económicas com elevado interesse em futebol
3 - Países com maior emigração portuguesa
4 - Países com maior número de jogadores em Portugal
5 - Países com maior número de jogadores portugueses

1 Países potências económicas com elevado interesse em futebol China, India, Tailândia, Malásia e Indonésia; Países com maior emigração portuguesa França, Reino Unido, Suiça, Alemanha e Espanha; Países 
com maior número de jogadores em Portugal Argentina, Sérvia, Colômbia, Gana e Croácia; Países com mais jogadores portugueses Grécia, Roménia, Chipre e Turquia.

Países que assistem ao Futebol 
Português com intensidade

1 - Países CPLP

Países onde a indústria do Futebol 
esteja em desenvolvimento

2 - Novos mercados

Países com número considerável 
de emigrantes portugueses

3 - Emigrantes portugueses

Países onde exista ligação através 
de jogadores e treinadores

4 - Ligação aos agentes
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O Embaixador Liga Portugal é um projeto 
de comunicação estratégico que utiliza a 
credibilidade e confiança de profissionais 
para promover e dar uma visibilidade 
maior ao Futebol Profissional. O objetivo é 
reforçar o posicionamento do Embaixador 
enquanto veículo de comunicação da 
Liga Portugal. Procura-se que antigos 
jogadores de relevo nas competições 
portuguesas sejam, também, promotores 
da indústria do futebol em diversos 
eventos e atividades de responsabilidade 
social.
O projeto foi apresentado na Final Four da 
Allianz CUP. A presença dos Embaixadores 
permite socializar as mensagens e torná-
las mais positivas e consistentes junto dos 
adeptos do futebol, criando engagement e 
proximidade com os fãs, espalhados pelos 
quatro cantos do mundo.

Embaixadores do Talento

A European Leagues representa as 
principais ligas profissionais europeias e 
tem tido um papel ativo na renegociação 
do memorando de entendimento da 
UEFA2. A Direção da Liga Portugal 
pertence à entidade e está em consonância 
com a World Leagues Forum.
Adicionalmente, a Liga Portugal 
desenvolveu com a LaLiga uma política de 
realização e promoção de diversas ações. 
A parceria visa a internacionalização 
da Liga Portugal através da criação de 
intercâmbio de experiências, criação 
de sinergias, partilha de boas práticas, 
assim como o desenvolvimento de ações 
conjuntas, do qual se destaca a Copa Ibérica.
Por fim, a Liga Portugal recebeu 
delegações e preparou a assinatura de 
memorandos de colaboração com a 
Federação Angolana de Futebol, a Liga 
Moçambicana de Futebol e a Confederação 
Empresarial da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa.

Iniciativas de internacionalização

Paulo Futre

Nuno Gomes

Neno

Helton

Ricardo

Quim

Jorge Andrade

Sandro

Chainho

Hélder Postiga

Alan

Luisão

João Pinto

Beto

Manuel Fernandes

André Villas-Boas

Iniciativas desenvolvidas na época 2018-19

European Leagues, World Leagues Forum e UEFA;

Parceria LaLiga;

Parceria Federação Angolana de Futebol;

Parceria Liga Moçambicana de Futebol;

Parceria Confederação Empresarial da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa.

1

2

3

4

5

2 O memorandum com a UEFA visa acordar certos princípios na participação das competições desta confederação. Estas negociações são de extrema relevância no que diz respeito às condições 
de acesso a provas europeias, distribuição financeira e verbas de solidariedade.
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CAPÍTULO 2
Impacto do Futebol 
Profissional
Económico, cultural e social



Dimensão 
Social

Dimensão 
Económica

Dimensão 
Cultural

Norte

41%

Área 
Metropolitana 
de Lisboa

22%

Centro, 
Algarve e  
Ilhas

37%

Norte

41%

Área 
Metropolitana 
de Lisboa

22%

Centro, 
Algarve e  
Ilhas

37%

Norte
Área 

Metropolitana 
de Lisboa

Centro, 
Algarve 
e Ilhas

Impacto do Futebol Profissional

O Futebol Profissional é um pilar da Sociedade portuguesa, sendo capaz de 
gerar benefícios sociais, culturais e económicos. Os últimos traduzem-se na 
economia através de impactos diretos, indiretos e induzidos.

O Futebol tem impactos relevantes 
para a Sociedade Portuguesa

Existe uma concentração do Futebol 
Profissional no Norte e na AML

O Futebol é uma linguagem universal, capaz de inspirar 
e unir as comunidades, tendo assim uma dimensão social, 
cultural e económica.
Neste anuário, iremos dar um maior ênfase à sua dimensão 
económica, calculando os impactos das contas agregadas 
da Liga Portugal e das Sociedades Desportivas.

Numa análise territorial, é possível verificar uma alta 
concentração de Sociedades Desportivas no Norte e na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML).
De facto, apenas 12 das 32 Sociedades Desportivas (37%) 
se encontra situada nas regiões do Centro, Alentejo, Algarve 
e Ilhas.

Impactos na economia

O Futebol Profissional produz 
impactos diretos, indiretos 
e induzidos na economia. 
Neste anuário, apenas foram 
calculados os impactos diretos 
das Sociedades Desportivas e 
Liga Portugal. No entanto, os 
impactos indiretos e induzidos 
podem ser de alto impacto. 
Para referência, estudos 
recentes indicam que  na 
LaLiga os impactos indiretos e 
induzidos são, respetivamente, 
1,86x e 1,03x, superiores aos 
impactos diretos. No caso da 
Premier League, os múltiplos 
são, respetivamente, de 0,33x e 
0,42x dos impactos diretos. 

Drivers de impacto

• Vendas e serviços 
prestados;

• Fornecimentos e 
serviços externos;

• Saldos de 
transferências;

• Outros resultados 
operacionais;

• Postos de trabalho;
• Impostos pagos.

Impactos diretos Impactos indiretos Impactos induzidos

• Atividade 
económica 
gerada pela 
cadeia de valor, 
como resultado 
dos impactos 
diretos do Futebol 
Profissional;

• Tome-se como 
exemplo os gastos 
em restauração em 
dias de jogo.

• Atividade 
económica 
suportada por 
aumento do 
consumo na 
economia, devido 
a impactos diretos 
e indiretos do 
emprego gerado 
pelo Futebol 
Profissional.

Liga NOS

LigaPro

Liga Portugal
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A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo
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455

549

396

20,2%

Milhões de euros Contribuição anual do Futebol 
Profissional para o PIB89:;<

Contribuição anual do Futebol 
Profissional para o PIB0,27%

Evolução da contribuição total para o PIB1

Em 2018-19, a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas, tiveram 
uma contribuição total para o PIB português de 549 milhões de euros.

Contribuição
para o PIB

549M€
Aumento de 39,2% em 2018-19

“Contribuição do 
futebol aumentou 
mas revela-se 
oscilante”

2018-19 % total

Liga NOS
18 Sociedades Desportivas

LigaPro
14 Sociedades Desportivas

Liga Portugal
1 Entidade organizadora A Liga Portugal e as Sociedades Desportivas 

geraram cerca de 851 milhões de euros 
em volume de negócios, que contribuiu 
com cerca de 549 milhões de euros para 
o PIB português (0,3%) em 2018-19. No 
entanto, importa referir que o peso seria 
maior se tivessem sido somados os impactos 
indiretos e induzidos na economia.
A entrada em vigor do novo ciclo de 
distribuição de receita das competições 
europeias, teve um impacto positivo de 
68 milhões de euros sobretudo para as 
Sociedades Desportivas classificadas no 
cimo da tabela. Adicionalmente, verificou-
se uma subida global do saldo de transação 
de direitos de atletas na Liga NOS, que 
aumentou cerca de 72 milhões de euros. 
Por último, a entrada em vigor dos 
novos contratos de direitos audiovisuais 
consentiu uma melhoria generalizada de 
receita operacional para as Sociedades 
Desportivas.
Registe-se que a Liga NOS foi responsável 
por 96 cêntimos em cada euro que é gerado 
no Futebol Profissional.

528M€

16M€

5M€

96%

3%

1%

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Liga NOS  LigaPro  Liga Portugal

316

455

396

549
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Total 1 913 653 55 2 621 304M€

Jogadores 1 099 434 - 1 533 238M€

Treinadores 196 80 - 276 31M€

Funcionários 618 139 55 812 35M€

Total 
de emprego

Total 
de salário

¹A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo;

Fonte: Liga Portugal
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Jogadores Treinadores Funcionários

2.001 2.004

2.542

1.958

+9,4%

Número de postos 
de trabalho

Produtividade média anual dos 
profissionais do futebol€210mil

Produtividade média anual 
dos profissionais do futebol210mil€

2 542

Emprego e postos de trabalho

O Futebol Profissional voltou a fomentar a criação de oportunidades de 
trabalho, sendo uma clara aposta da Liga Portugal e das Sociedades 
Desportivas, a qualificação dos agentes desportivos do setor.

Postos de trabalho

2 621
Aumento de 33,8% em 2018-19

“Aumento da 
empregabilidade em 
época de redução de 
quadro competitivo”
A Liga Portugal e as Sociedades Desportivas 
analisadas foram responsáveis diretamente 
por mais de 2 621 postos de trabalho1. 
O aumento verificado é justificado 
pela contabilização de funcionários 
subcontratados pelas Sociedades 
Desportivas.
A maior parte dos postos de trabalho 
provêm das Sociedades Desportivas da Liga 
NOS, que empregam 1 913 trabalhadores, 
dos quais 1 099 são jogadores, 196 são 
treinadores e 618 são funcionários afetos 
às áreas de suporte, gestão administração 
do futebol. As Sociedades Desportivas da 
LigaPro e a Liga Portugal empregam 653 e 
55, respetivamente. A produtividade média 
anual dos profissionais de futebol (atletas, 
jogadores e funcionários foi de 210 mil 
euros).
Os atletas foram os agentes desportivos 
com maior remuneração, auferindo um valor 
total agregado em salários de cerca de 238 
milhões de euros, seguidos dos funcionários 
e dos treinadores das equipas.

Em 2018-19, a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas, geraram os 
seguintes postos de trabalho

Evolução do número de postos de trabalho1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Jogadores Treinadores Funcionários

2 001 2 004 1 958
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3ªEDIÇÃO
Organização e 

Gestão no Futebol
Profissional

Clubes e Sociedades 
Desportivas

Comercialização 
no desporto

Justiça 
desportiva

Ética
desportiva

Organização das 
competições 
profissionais

Marketing
e comunicação

Gestão
e contabilidade

Relação laboral 
desportiva

Administração e 
responsabilidades 
nas Sociedades 
Desportivas

Funcionários das Sociedades Desportivas

442
Outros

Repartição entre funcionários afetos à gestão, staff de 
apoio e outros:

182
Staff de apoio

188
Gestão

812
Funcionários

A Liga Portugal e a Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa, do Porto, apostaram, pelo terceiro ano consecutivo, 
numa pós-graduação em Organização e Gestão no Futebol 
Profissional, que visa dar seguimento à profissionalização das 
estruturas das Sociedades Desportivas.
As Sociedades Desportivas têm entendido a importância da mais 
valia deste tipo de oferta formativa, e por isso, têm encorajado a 
participação dos seus colaboradores. Com três edições realizadas, 
foram qualificados mais de 120 formandos em temáticas 
diversas das competições profissionais, tais como, Organização 
das Competições Profissionais, Marketing e Comunicação, 
Enquadramento Jurídico e Gestão e Contabilidade. A partilha 
de conhecimento e de boas práticas, tem tido um impacto 
preponderante no reforço das competências especializadas, 
necessárias ao desenvolvimento pretendido para a indústria do 
Futebol Profissional Português.
Resultado de grande afluência nas três primeiras edições, foi 
assegurada a quarta edição edição para a época seguinte, altura 
em que foi anunciada também uma nova pós-graduação em 
Comunicação no Futebol Profissional.

Pós-Graduação: Organização e Gestão no Futebol Profissional

Nos últimos três anos:

184
Candidaturas 

realizadas

145
Formandos/ 

participantes

+130
Profissionais 

formados

Plano de horas da Pós-Graduação

Unidades temáticas

Organização das Competições Profissionais

Marketing e Comunicação

Enquadramento Jurídico

Gestão e contabilidade

Horas

20h

20h

40h

40h
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Salários mensais de funcionários 
públicos pagos pelo Futebol Profissional86 mil

Impactos do imposto IRS, IVA e Segurança 

Social não respeitante às Sociedades 

Desportivas não detalhados

Segurança Social
Imposto IRC
Imposto IRS

Imposto IVA
Outros impostos

Contribuições fiscais

Os impostos como o IRS e Segurança Social foram detalhados, revelando uma 
contribuição mais acentuada em impostos indexados a remunerações, o que 
constitui uma ameaça à atratividade de talento profissional.

Impactos fiscais

150M€
Aumento de 20,3% nas componentes 
comparáveis em 2018-19

“Nível de detalhe 
revela o alto impacto 
do imposto IRS nas 
contribuições fiscais”
O Futebol Profissional Português produziu 
mais de 150 milhões de euros para o Estado 
em impostos. Nesta edição do Anuário, 
detalhamos impostos como o IRS, IVA e 
Segurança Social conforme reportado 
pelas Sociedades Desportivas, num nível 
consolidado nunca antes conseguido nesta 
indústria.
A Liga NOS contribuiu com cerca de 139 
milhões de euros, tendo um peso de 92% nos 
impactos fiscais. A LigaPro e a Liga Portugal 
contribuíram com cerca de 11 milhões de 
euros, tendo um peso nas contribuições 
fiscais de 6% e 2%, respetivamente.
Da análise, retira-se que o volume de 
contribuições fiscais mais relevantes 
estão indexados às remunerações dos 
agentes desportivos. O imposto IRS e as 
contribuições para a Segurança Social 
geraram em conjunto cerca de 116 milhões 
de euros, tendo um peso nas contribuições 
fiscais de 57% e de 21%, respetivamente. 
Por fim, o imposto IVA teve contribuição de 
23 milhões de euros na época analisada.

Em 2018-19, a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas, contribuíram 
com os seguintes impactos fiscais:

Evolução das contribuições fiscais1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

2018-19 % total

Liga NOS
18 Sociedades Desportivas

LigaPro
14 Sociedades Desportivas

Liga Portugal
1 Entidade organizadora

139M€

9M€

2M€

92%

6%

2%
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Impactos fiscais detalhados das Sociedades Desportivas na época 2018-191

Impacto Detalhe Liga NOS LigaPro Total

84M€
Imposto IRS

• Jogadores
• Treinadores
• Funcionários
• Outros não especificados1

39,5M€
4,2M€
2,8M€

33,1M€

3,1M€
0,4M€
0,4M€
0,1M€

43M€
5M€
3M€

33M€

31M€
Segurança

Social

• Jogadores
• Treinadores
• Funcionários
• Outros não especificados1

3,9M€
2,3M€
2,3M€
19,9M€

0,6M€
0,3M€
0,2M€
1,2M€

5M€
3M€
2M€

21M€

22M€
Imposto IVA

• Bilhética
• Merchandising
• Outros não especificados2

2,9M€
0,9M€

16,9M€

0,1M€
0,0M€
1,5M€

3M€
1M€

18M€

10M€
Imposto IRC

• Aplicado sobre o rendimento 9,2M€ 0,4M€ 10M€

1M€
Outros impostos

• Aplicados em transferências
• Outros não especificados

0,4M€
0,3M€

0,4M€
0,0M€

1M€
0M€

Plano de ação de redução do IVA
A Liga Portugal, tem um plano de ação para redução do IVA na bilhética do Futebol Profissional, esta medida pode vir a ter um impacto 
de apoio às Sociedades Desportivas, que desta forma conseguirão baixar preços, enquanto aumentam assistências nos estádios.

1
Solicitação 
de parecer
jurídico a
jurista de
renome

2
Apoio de 56 
Federações 

com utilidade 
pública 

desportiva

3
Carta aberta 
ao Governo 

assinada pelos 
Presidentes 
na Cimeira

4
Petição pública 

para levar 
o assunto 

ao Parlamento

6
Vídeo viral de 
protesto, com 
vários agentes 

desportivos

7
Ação “lobby” 

junto dos 
deputados para 

pôr tema em 
agenda
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Responsabilidade Social

No primeiro ano, a Fundação do Futebol - Liga Portugal, estabeleceu parcerias, 
criou laços e concretizou sonhos. A ambição pode ser uma referência a nível 
internacional no campo da Responsabilidade Social.

Fundação do Futebol - Liga Portugal

O Futebol e a Responsabilidade Social devem caminhar, definitivamente, na mesma direção e lado a lado. Nesse âmbito, a criação 
de uma Fundação estruturada era uma ambição da atual Direção Executiva da Liga, com o intuito de ajudar a promover uma 
sociedade mais justa, com e para o Futebol.

Missão Visão

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.

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.

A essência da Fundação do Futebol - Liga Portugal serve 
a Responsabilidade Social e Sustentabilidade ecológica 

em 5 áreas de atuação:

1 
Inclusão 

Social

2 
Sustentabilidade 

Ecológica

3 
Grandes Causas 

Humanitárias

4 
Proteção de valores

e não valores

5 
C&T ao Serviço 

do Futebol
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CENTRO
FUNDAÇÃO DO FUTEBOL     LIGA PORTUGAL

causas
humanitárias
grandes

FUNDAÇÃO DO FUTEBOL     LIGA PORTUGAL

FUNDAÇÃO DO FUTEBOL     LIGA PORTUGAL

AMBIENTE
LIGA

cadeia
valores

em

FUNDAÇÃO DO FUTEBOL     LIGA PORTUGAL

Apresentação de projetos da Fundação do Futebol - Liga Portugal

Projeto Apresentação Objetivos Público-alvo

1
Valores em 

Cadeia

• Aplicação de valores encadeados entre 
si, em várias iniciativas solidárias ao 
longo da época desportiva;

• Aplicação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
 (ODS) da ONU.

• Participação e agregação das 
Sociedades Desportivas em torno do 
futebol positivo;

• Promoção de valores positivos, 
ligados ao desporto, junto dos 
adeptos e público em geral.

• Sociedades 
Desportivas;

• Parceiros e 
adeptos da 
indústria.

2 
Liga

Ambiente

• Diagnóstico e proposta de medidas no 
domínio da sustentabilidade ecológica, 
culminando num manual com boas 
práticas a adotar, com o apoio da 
Sociedade Ponto Verde.

• Consciencializar para a 
implementação de políticas de 
redução de consumo, reutilização de 
materiais e reciclagem;

• Melhorias no impacto ecológico local 
e redução de custos.

• Sociedades 
Desportivas.

3
Grandes Causas 

Humanitárias

• Apoio e de grandes causas 
humanitárias de caráter social e de 
sustentabilidade ecológica, nacionais e 
internacionais;

• Dar visibilidade a causas desenvolvidas 
pelas Sociedades Desportivas e 
parceiros.

• Cooperar com entidades de menor 
notoriedade que promovam 
campanhas de apoio a grandes 
causas humanitárias;

• Apoiar Sociedades Desportivas que 
mostrem interesse em potenciar as 
suas iniciativas.

• População 
portuguesa;

• Público em 
geral;

• Entidades;
• Sociedades 

Desportivas.

4 
Centro de 
Estudos

• Atribuição de bolsas e apoio ao 
desenvolvimento de empresas e de 
projetos inovadores no Futebol;

• Concurso para a atribuição de prémios 
a trabalhos de investigação na área do 
Futebol.

• Incentivo à investigação e 
empreendedorismo no Futebol;

• Potenciar a visibilidade de 
trabalhos de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico;

• Criar rede que promova inovação e 
criação de valor no Futebol.

• Estudantes e 
antigos alunos 
do Ensino 
Superior.

5 
Copa Ibérica

• Potenciar o posicionamento 
da competição como fonte de 
preocupação social e sustentabilidade 
ecológica;

• Criar sinergias com a Fundação LaLiga 
e valor bilateral para as duas marcas.

• Promoção de valores e obtenção de 
fundos a reverter para instituições 
locais;

• Criar impacto na Responsabilidade 
Social com as localidades das equipas 
envolvidas e autarquias locais.

• IPSS e 
associações 
locais;

• Parceiros e 
outros;

• Público em 
geral.

6
Final Four 

Allianz CUP

• Cimentar a consciencialização da marca 
“Final Four Allianz CUP” como veículo e 
potenciar o seu posicionamento;

• Impactar as zonas de influência dos 
quatro finalistas.

• Promoção de valores e obtenção de 
fundos a reverter para instituições 
locais;

• Impactar e criar valor às autarquias 
locais.

• IPSS e 
associações 
locais;

• Público em 
geral.
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CAPÍTULO 3
Competições
da Liga Portugal
Desportivo e financeiro





J V E D DG PT

SL Benfica 34 28 3 3 +72 87

FC Porto 34 27 4 3 +5 85

Sporting CP 34 23 5 6 +39 74

SC Braga 34 21 4 9 +19 67

Vitória SC 34 15 7 12 +12 52

Moreirense FC 34 16 4 14 -5 52

Rio Ave FC 34 12 9 13 -2 45

Boavista FC 34 13 5 16 -6 44

Belenenses SAD 34 10 13 11 -9 43

Sta. Clara 34 11 9 14 -2 42

Marítimo M. 34 12 3 19 -18 39

Portimonense SC 34 11 6 17 -15 39

Vitória FC 34 8 12 14 -11 36

CD Aves 34 10 6 18 -14 36

CD Tondela 34 9 8 17 -14 35

GD Chaves 34 8 8 18 -23 32

CD Nacional 34 7 7 20 -40 28

CD Feirense 34 3 11 20 -37 20



49 pontos
conquistados pelo SL Benfica 
na segunda volta

A equipa do SL Benfica, liderada por Bruno Lage, 
conquistou o 37º título da sua história, recuperando 
sete pontos de desvantagem para o FC Porto no final da 
primeira volta.
A indefinição na luta pelo último lugar de acesso à Liga 
Europa manteve-se até à última jornada. O Vitória SC 
venceu o Moreirense FC e garantiu a presença nas 
competições europeias.
Foram duas as Sociedades Desportivas que entraram 
na última jornada com o futuro por definir. O jogo entre 
GD Chaves e CD Tondela, ditou a descida da equipa 
flaviense, que se juntou ao CD Nacional e ao CD Feirense.

Liga
NOS
Na época 2018-19, 
o título de Campeão 
Nacional foi conquistado 
pelo SL Benfica

54,8%
Utilização dos recintos 
desportivos

826
Golos marcados

3,6M
Assistência total 
nos estádios

1 166M€
Valor da exposição mediática da 
competição em espaço editorial



47% 67% 55% 40%

306

A Liga NOS vista à lupa

826 1 451 52
Jogos realizados 

na competição
Golos marcados 
na competição

Cartões amarelos 
mostrados

Cartões vermelhos 
mostrados

Vitórias da equipa
visitada

Primeiro marcador 
saiu vencedor

Golos marcados 
na segunda parte

Golos marcados nos 
últimos 30 minutos

60 30 24 33
Média de ataques

por jogo
Média de cruzamentos

por jogo
Média de remates

por jogo
Média de faltas

por jogo

Melhor ataque 
do campeonato

Melhor defesa 
do campeonato

Mais golos marcados
na primeira parte

Mais golos marcados
na segunda parte

Golos e mais golos
O número de remates certeiros manteve-se, igualando exatamente o registo da temporada anterior.  
A média de golos manteve-se nos 2,7 e cerca de metade dos jogos da competição teve três ou mais golos.

23 golos
Haris Seferovic
SL Benfica

1-0
Resultado mais

repetido

2,7
Média de golos

por jogo

12 assistências
Pizzi
SL Benfica

149
Jogos com três 
ou mais golos

9
Média de remates
por golo marcado
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Espectadores Média % Utilização

SL Benfica 53.824 ▲ 83,3% ▲

FC Porto 41.626 ▼ 83,2% ▼

Sporting CP 33.691 ▼ 67,3% ▼

Marítimo M. 6.622 ▼ 62,7% ▼

Vitória SC 18.249 ▲ 60,8% ▲

CD Feirense 3.049 ▼ 56,5% ▼

Portimonense 3.313 ▲ 55,2% ▲

GD Chaves 4.550 ▲ 54,2% ▲

CD Tondela 2.702 ▲ 54,0% ▲

CD Nacional 2.595 ▲ 46,5% ▲

Rio Ave FC 3.630 ▼ 40,0% ▼

SC Braga 12.035 ▲ 39,7% ▲

CD Aves 2.454 ▼ 39,4% ▼

Moreirense FC 2.275 ▲ 37,0% ▲

Sta. Clara 4.010 ▲ 32,1% ▲

Boavista FC 8.155 ▲ 28,9% ▲

Vitória FC 4.784 ▲ 25,7% ▲

Belenenses SAD1 2.993 ▼ 8,0% ▼

Liga NOS 11.698 ▼ 54,8% ▼

55%

Assistência total dos 
jogos dos três primeiros

73%

O espetáculo visto das bancadas

A assistência aos jogos no estádio atingiu um valor próximo do marco histórico 
da época anterior. No entanto, a moderada utilização do recinto desportivo 
revela o potencial por explorar pelas Sociedades Desportivas.

Assistências aos jogos no estádio1

Assistência total 
nos estádios

3,6M  2%

Utilização da capacidade 
do estádio

Assistência média 
nos estádios

11 698

Assistência total dos jogos 
dos três primeiros

Jogo com maior 
assistência

64 064

Jogo que 
consagrou 
o campeão 
nacional

¹A partir da época 2018-19, a Belenenses SAD deixou de jogar no estádio do Restelo 
e passou a jogar no estádio do Jamor como equipa visitada, um recinto com maior 
lotação, registando menor percentagem de utilização.
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Preço médio Máximo Mínimo Diferença

FC Porto €61 €22 €39

Boavista FC €40 €9 €31

Sporting CP €49 €21 €29

SC Braga €37 €13 €24

SL Benfica €60 €36 €24

Liga NOS €34 €15 €19

Jogos 99 27 39 22 100 19

Jogos 11 6 44 106 112 27

Jogo com preço médio mais elevado

Os jogos com maior assistência média aconteceram 
no horário depois das 21 horas e entre as 17 e as 18 
horas. Dos 306 jogos, cerca de 41% realizou-se antes 
das 18 horas. Na época anterior, a percentagem de 
jogos realizados neste horário tinha sido de 26%.
Sábado e domingo foram os dias da semana com mais 
jogos realizados. Adicionalmente, Sábado foi o dia 
com maior assistência média. 

Horário e dias dos jogos

Em média, a diferença entre o preço mais alto e o mais 
baixo cobrado foram 19 euros. FC Porto, Boavista 
FC, Sporting CP, SC Braga e SL Benfica foram os que 
apresentaram maior disparidade de preços médios 
por jornada.

Preço médio dos bilhetes

61€

Assistência média e horário dos jogos

Assistência média e dia dos jogos
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94%

6%

-0,7%
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Televisão Online Imprensa Rádio

76%

19%

5%

Os craques que geram audiências

A televisão foi o meio de comunicação social responsável pelo aumento do 
valor em espaço editorial de exposição da competição. A Sport TV e BTV são 
os canais responsáveis pela transmissão dos jogos da Liga NOS.

Transmissão de jogos na televisão

A transmissão dos jogos da Liga 
NOS é feita por dois canais, 
Sport TV e BTV. A Sport TV 
transmite todos os jogos da 
competição à exceção dos jogos 
em casa do SL Benfica, que fica à 
responsabilidade do canal gerido 
pela Sociedade Desportiva.
Atualmente, a negociação 
dos direitos audiovisuais é 
feita individualmente com as 
Sociedades Desportivas.

O retorno mediático da competição (AVE1)

O valor do espaço editorial gerado pela ação da Liga NOS aumentou 51 milhões de euros 
nas últimas três épocas. De acordo com um estudo de impacto produzido pela CISION, 
a televisão e o online têm sido os principais meios geradores de valor.

Horário dos jogos com transmissão
Número de jogos transmitidos

306
Jogos

289
Jogos

17
Jogos

Milhões de euros

1 217M €
2018-19

¹ Advertising Value Equivalency - custo equivalente da publicidade em minutos e espaços (tradicional/digital) da presença da competição dos media
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Principais propriedades criadoras de valor

Naming Portirede

Cam carpet Flash interview



Os verdadeiros 
protagonistas da época 
desportiva 2018-19

Os craques que geram audiências

Melhor jogador Melhor treinador Melhor jovem Melhor golo

Bruno Fernandes Bruno Lage João Félix Jovane Cabral

Melhor guarda-redes Melhores defesas Melhores médios Melhores avançados

Iker Casillas Álex Grimaldo Bruno Fernandes Rafa

Éder Militão João Félix Haris Seferovic

Jérémy Mathieu Héctor Herrera Moussa Marega

Alex Telles
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Saídas para
 a Liga NOS

Saídas para 
a LigaPro

Outras

Saídas para 
campeonatos não 

profissionais

Estrangeiro

Saídas para 
campeonatos 
estrangeiros

17%
Total

64
Saídas

25,3
Idade média

17%
Total

64
Saídas

26,0
Idade média

19%
Total

71
Saídas

23,1
Idade média

46%
Total

169
Saídas

25,7
Idade média

35M€
Maior
saída

342M€
Total

saídas 

Principais dados sobre as saídas

Mercado 
mais ativo

Verão

73%

Posição mais 
transferida

Ponta de lança 
Defesa central

14%

País mais 
comprador

Inglaterra

30%

Mercado de transferências

As Sociedades Desportivas da Liga NOS revelaram-se ativas na compra, venda 
e empréstimo de jogadores, privilegiando o mercado de verão e mercados 
estrangeiros para reforçar a competitividade dos seus planteis.

Saídas de jogadores¹ 

Num total de 368 saídas de 
jogadores, 64 foram para outra 
Sociedade Desportiva da Liga NOS 
(17%), 64 foram para a LigaPro 
(17%) e 169 para um campeonato 
estrangeiro (46%).
A média de idades do jogador 
saído ronda os 25 anos, sendo 
que os pontas de lança e os 
defesas centrais foram os que mais 
vezes tentaram a sorte noutro 
contexto. Cerca de 270 saídas de 
jogadores ocorreram no Verão e 98 
ocorreram no Inverno.

Shoya Nakajima Portimonense SC Al Duhail

Verão Ponta de lança 
Defesa central Inglaterra

Mercado 
mais ativo

Posição mais 
transferida

País 
mais comprador
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  Não foram consideradas saídas de jogadores que acabaram a sua carreira desportiva.



Entradas 
provenientes 
da Liga NOS

Entradas 
provenientes 
da LigaPro

Outras
Entradas 

provenientes de 
campeonatos não 

profissionais

Estrangeiro
Entradas 

provenientes de 
campeonatos 
estrangeiros

20%
Total

64
Saídas

25,3
Idade média

22%
Total

70
Saídas

23,9
Idade média

13%
Total

42
Saídas

21,9
Idade média

46%
Total

148
Saídas

25,4
Idade média

8M€
Maior

entrada

109M€
Total

entradas 

Principais dados sobre as entradas

País mais 
vendedor

Brasil

12%

Posição mais 
transferida

Defesa central

16%

Mercado 
mais ativo

Verão

77%

Rescaldo do mercado de transferências

650 368 324
Total 

de movimentos
Saídas 

de jogadores
Entradas 

de jogadores

Num total de 324 entradas de 
jogadores, 64 vieram de outra 
Sociedade Desportiva da Liga NOS 
(20%), 70 da LigaPro (22%) e 148 
de um campeonato estrangeiro 
(46%).
A média de idades do jogador que 
entrou, rondou os 24 anos, sendo 
que os defesas centrais foram os 
que mais vezes tentaram a sorte 
na Liga NOS.
Cerca de 251 entradas de 
jogadores ocorreram no Verão 
e 73 ocorreram no Inverno.

Entradas de jogadores¹ 

CD Leganés SL Benfica Gabriel

Brasil Defesa central Verão

País 
mais vendedor

Posição mais 
transferida

Mercado 
mais ativo
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10%
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A demonstração de resultados

As receitas totais das Sociedades Desportivas da Liga NOS aumentaram, devido 
a maiores ganhos na transação de direitos de atletas, prémios de participação 
em competições e novos contratos de direitos televisivos.

Evolução da receita televisiva e da atividade comercial em 
Sociedades Desportivas fora do pódio (2015-19)

Evolução das receitas agregadas 
das Sociedades Desportivas1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Receitas totais

827M€
Aumento de 42,2% em 2018-19

“Ganhos com direitos 
de atletas e prémios 
de participação em 
competições sobem”
As receitas totais das Sociedades 
Desportivas foram de 827 milhões de euros1, 
um aumento de 42% face à temporada 
anterior. A receita apresentou concentração 
nos três primeiros classificados.
Os ganhos relacionados com direitos de 
atletas e os valores de contratos de direitos 
televisivos tiveram o maior impacto, pesando 
cerca de 36% e 21% da receita total.
Os prémios de participação em competições 
atribuídos às Sociedades Desportivas 
atingiram o valor de 155 milhões de euros, 
impulsionado pela participação do FC Porto 
e do SL Benfica na Liga dos Campeões 
em 2018-19. A entrada em vigor do novo 
modelo de distribuição de receitas das 
competições europeias foi o principal 
responsável pelo aumento registado.
Os contratos estabelecidos com 
patrocinadores de camisolas, fornecedores 
de material desportivos e comercialização de 
camarotes atingiram os 74 milhões de euros.

Atividade comercial 
milhões de euros

Receita televisiva 
Milhões de euros

Melhoria generalizada das receitas operacionais
devido ao aumento de receita televisiva

Receitas
Posição 1-3

Receitas
Posição 4-6

Receitas
Posição 7-18

17,3%
827

581
661

513
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% receita total

Direitos de atletas
Ganhos na transação e na cedência 294M€ 36%

Principais rendimentos
Em 2018-19, as Sociedades Desportivas da Liga NOS geraram os seguintes rendimentos:

2018-19

+46,9%

2017-18

Direitos televisivos
Venda de direitos dos jogos em casa 172M€ 21% +19,4%

Competições
Participação em provas europeias 155M€ 19% +78,3%

Atividade comercial
Patrocínios, publicidade e corporate 74M€ 9% +8,9%

As transações de atletas têm um impacto material nos 
resultados das Sociedades Desportivas. No gráfico, é possível 
observar a dependência de altos ganhos com a transação de 
direitos de atletas para a apresentação de um resultado líquido 
positivo. Foi possível também verificar que os três primeiros 
classificados geram cerca de 64% da receita de transação de 
direitos de atletas.

Saldos positivos de transação de atletas impactam 
resultados

Os direitos televisivos são de vital importância para as 
Sociedades Desportivas ainda a cimentar a atividade 
no principal escalão. No entanto, o gráfico mostra uma 
dependência decrescente para as referidas Sociedades 
Desportivas, ainda assim, em média quase 40% da receita total 
em 2018-19. Se os direitos televisivos fossem centralizados, o 
seu peso na receita seria maior.

Direitos televisivos são fulcrais para Sociedades 
Desportivas de menor dimensão

Impacto das transferências nos resultados
Milhões de euros

156

285
200
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Impacto dos direitos televisivos nas receitas totais
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Gastos       
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Gastos       
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8%

Gastos       
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15%

Gastos      
Posição 7-18

A demonstração de resultados

Evolução da remuneração dos atletas e dos treinadores das 
Sociedades Desportivas fora do pódio (2015-19)

Evolução dos gastos agregados das 
Sociedades Desportivas1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Gastos totais

740M€
Aumento de 24,5% em 2018-19

“Gastos com pessoal 
em trajetória 
ascendente nas 
últimas épocas”
Os gastos totais das Sociedades Desportivas 
da Liga NOS foram de 740 milhões de euros1 
em 2018-19, um aumento de 25% face à 
época anterior. Os gastos evidenciaram 
concentração nos três primeiros 
classificados.
O perfil de gastos com pessoal foi de 267 
milhões de euros com jogadores dos plantéis 
(77%), 37 milhões de euros com treinadores 
das equipas (11%) e 40 milhões com outros 
funcionários das Sociedades Desportivas 
(11%). Quanto a gastos relacionados com 
direitos de atletas, foram amortizados 108 
milhões de euros de passes de atletas, cerca 
de 78% do total da rubrica.
Relativamente aos fornecimentos e serviços 
externos e aos encargos com dívida 
financeira foram de 161 e 50 milhões de 
euros, respetivamente.

Salários dos treinadores              
Milhões de euros

Salários de atletas 
Milhões de euros

Aumento dos gastos com pessoal devido 
a uma melhoria na remuneração de atletas

Gastos
Posição 1-3

Gastos
Posição 4-6

Gastos
Posição 7-18

Os gastos das Sociedades Desportivas da Liga NOS aumentaram, devido a 
gastos com remunerações e encargos de contratos de agentes desportivos e 
fornecimentos e serviços externos cada vez maiores.

740

595578550

Milhões de euros
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% receita total

Gastos com pessoal
Atletas, treinadores e outros 341M€ 46%

Principais despesas
Em 2018-19, as Sociedades Desportivas da Liga NOS incorreram nas seguintes despesas:

2018-19

+16,8%

2017-18

FSE
Fornecimentos e serviços externos 161M€ 22% +33,3%

Direitos de atletas
Perdas na transação e amortizações 139M€ 19% +18,2%

Mercados financeiros
Juros e outros gastos similares 50M€ 7% +21,4%

Os gastos das Sociedades Desportivas com pessoal atingiram os 
341 milhões de euros em 2018-19, um aumento de 17% face ao 
ano passado. Os jogadores têm sido os principais responsáveis 
por esse aumento, conforme evidencia o gráfico em baixo. O 
salário médio dos jogadores da Liga NOS aumentou cerca de 17 
mil euros anuais nos últimos cinco anos.

Uma aposta crescente nos jogadores profissionais 
de futebol

O aumento da receita total, devido a maiores ganhos na 
transação de direitos de atletas, direitos televisivos e 
participação em competições, traduziu-se num menor peso da 
massa salarial sobre a receita. No gráfico, é possível observar 
que em anos de receitas totais mais elevadas, o peso da massa 
salarial tende a diminuir, mesmos com gastos com pessoal 
crescentes.

O peso médio da massa salarial diminuiu devido 
a um aumento da receita total

Evolução dos gastos com pessoal

Milhões de euros
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A posição financeira

O total do ativo aumentou mais do que o total passivo das Sociedades 
Desportivas, sendo os ativos intangíveis a conta com maior peso no ativo 
e os financiamentos obtidos a rúbrica mais impactante do passivo.

Total do ativo

1 322M€
Aumento de 3,9% em 2018-19

“Maior capacidade 
financeira nos 
três primeiros 
classificados”
O total do ativo das Sociedades Desportivas 
da Liga NOS foi de 1 322 milhões de euros1, 
um aumento de 4% face à temporada 
passada, com forte concentração 
novamente nos três primeiros classificados.
Os ativos intangíveis atingiram os 484 
milhões de euros, o que representa um peso 
no valor do ativo de 37%. O valor estimado 
dos plantéis foi de 285 milhões de euros, 
menos 15% do que na temporada anterior.
As dívidas de clientes resultantes da 
atividade corrente e não corrente fixaram-se 
nos 231 milhões de euros e nos 88 milhões 
de euros, respetivamente. As dívidas de 
clientes representaram na época em análise, 
cerca de 24% do total do ativo.
Os ativos fixos tangíveis e as propriedades 
de investimento detidas pelas Sociedades 
Desportivas para obter rendas ou 
valorização de capital foram avaliadas em 
80 milhões de euros e 55 milhões de euros, 
respetivamente. 

Em 2018-19, as principais componentes do ativo das Sociedades 
Desportivas da Liga NOS foram as seguintes:

2018-19 % total

Ativos intangíveis
Valor dos atletas e outros

Clientes
Pagamentos a receber de clientes

Outras contas a receber
Montantes de natureza diversa

484M€

319M€

202M€

37%

24%

15%

Evolução da estrutura de ativo das 
Sociedades Desportivas1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Ativo
Posição 1-3

Ativo
Posição 4-6

Ativo
Posição 7-18

Milhões de euros
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As Sociedades Desportivas da Liga NOS apresentaram um resultado líquido 
agregado positivo de 61 milhões de euros, mais 97 milhões de euros do que 
na temporada passada.

No total, apenas 4 das 18 Sociedades Desportivas não apresentaram 
resultados positivos, refletindo assim um bom período de gestão financeira 
no Futebol Profissional.

Resultado líquido das Sociedades Desportivas Sociedades Desportivas com resultado
líquido positivo

Em 2018-19, as principais componentes do ativo das Sociedades 
Desportivas da Liga NOS foram as seguintes:

2018-19 % total

Financiamentos obtidos
Bancos e instituições de crédito

Outras contas a pagar
Montantes de natureza diversa

Fornecedores
Montante por pagar a fornecedores

489M€

462M€

201M€

38%

36%

16%

Total do passivo

1 284M€
Aumento de 0,1% em 2018-19

“Estabilização do 
passivo através 
da redução de 
financiamentos”
O total do passivo das Sociedades 
Desportivas da Liga NOS foi de 1 284 
milhões de euros1, um valor semelhante ao 
registado na temporada passada.
Os empréstimos bancários destacaram-
se como principal fonte de financiamento 
com cerca de 489 milhões de euros, o que 
representa um peso de 38% no total do 
passivo. Os empréstimos obrigacionistas 
constituíram uma fonte de financiamento 
alternativa para as Sociedades Desportivas, 
com cerca de 73 milhões de euros, cerca de 
15% dos restantes financiamentos obtidos.
As dívidas a fornecedores resultantes da 
atividade corrente e não corrente fixaram-se 
nos 181 milhões de euros e nos 20 milhões 
de euros, respetivamente. As dívidas a 
fornecedores representaram na época em 
análise, cerca de 16% do passivo.
O rácio de solvabilidade, divide o 
capital próprio pelo passivo. A média da 
solvabilidade das Sociedades Desportivas foi 
de 24% em 2018-19. 

Evolução da estrutura de passivo 
das Sociedades Desportivas1

Passivo
Posição 1-3

Passivo
Posição 4-6

Passivo
Posição 7-18

Milhões de euros
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J V E D DG PT

FC P. Ferreira 34 23 6 6 +29 74

FC Famalicão 34 21 6 7 +23 69

Estoril Praia 34 16 6 12 +7 54

SL Benfica B 34 15 7 12 +5 52

A. Académica 34 15 6 13 -1 51

SC Covilhã 34 13 10 11 +5 49

Leixões SC 34 12 9 13 -1 45

FC Penafiel 34 13 6 15 +1 45

FC Porto B 34 11 11 12 -1 44

SC Farense 34 11 10 12 +4 43

Ac. Viseu 34 12 7 15 -5 43

UD Oliveirense 34 11 10 13 -5 43

CD C. Piedade 34 11 9 14 -17 42

CD Mafra 34 10 11 13 -4 41

Varzim SC 34 11 8 15 12 41

FC Arouca 34 10 10 14 -5 40

SC Braga B 34 11 4 19 -7 37

Vitoria SC B 34 6 13 15 -16 31



15 pontos
Diferença pontual entre o segundo 
e terceiro classificado

A equipa do FC Paços Ferreira, liderada pelo treinador 
Vítor Oliveira, conseguiu o regresso à Liga NOS, 
consolidando o estatuto de equipa com mais títulos 
da LigaPro.
O FC Famalicão, que terminou no segundo lugar, conseguiu 
uma promoção histórica, pondo fim a um período longo de 
25 anos em que esteve afastado da Liga NOS.
Na ronda final, a incerteza era a variável dominante com 
cinco equipas a lutarem pela manutenção. Os resultados 
da última jornada acabaram por ditar a descida do 
FC Arouca, que se juntou às equipas B de SC Braga e 
Vitoria SC.

LigaPro*

Um campeonato com 
duas subidas históricas 
e imprevisibilidade na 
despromoção até final

12,5%
Utilização dos recintos 
desportivos

747
Golos marcados

0,4M
Assistência total 
nos estádios

162M€
Valor da exposição mediática da 
competição em espaço editorial

*Nota: À data da época em análise a LigaPro 
denominava-se LEDMAN LigaPro.



49%

Vitórias da equipa 
visitada

63% 53% 24%49%

Vitórias da equipa 
visitada

63% 53% 24%49%

Vitórias da equipa 
visitada

63% 53% 24%49%

Vitórias da equipa 
visitada

63% 53% 24%

306

A LigaPro vista à lupa

747 1 453 51
Jogos realizados 

na competição
Golos marcados na 

competição
Cartões amarelos 

mostrados
Cartões vermelhos 

mostrados

Vitórias da equipa
visitada

Primeiro marcador 
saiu vencedor

Golos marcados 
na segunda parte

Golos marcados nos 
últimos 30 minutos

59 30 22 34
Média de ataques

por jogo
Média de cruzamentos

por jogo
Média de remates

por jogo
Média de faltas

por jogo

Melhor ataque do 
campeonato

Melhor defesa do 
campeonato

Mais golos marcados 
na primeira parte

Mais golos marcados
na segunda parte

Finalizadores de alto nível
O número de golos foi inferior ao da Liga NOS, fixando-se numa média de 2,4 golos por jogo.
O duelo de goleadores imperou até ao cair do pano entre Jorge Pires e Fabrício Simões.

16 golos
Pires
FC Penafiel

1-0
Resultado mais

repetido

2,4
Média de golos

por jogo

16 assistências
Feliz
FC Famalicão

133
Jogos com três 
ou mais golos

9
Média de remates
por golo marcado

Fonte: Liga Portugal



Espectadores Média % Utilização

FC Famalicão 3.478 ▲ 65,5% ▲

CD C. Piedade 1.364 ▲ 61,2% ▲

CD Mafra 617 Novo 49,3% Novo

FC P. Ferreira 2.772 ▼ 30,5% ▼

UD Oliveirense 486 ▲ 27,8% ▲

SL Benfica B 657 ▲ 24,3% ▲

Varzim SC 1.606 ▲ 22,1% ▲

SC Farense 2.435 Novo 20,3% Novo

FC Arouca 976 ▼ 17,4% ▼

SC Covilhã 461 ▲ 13,2% ▲

FC Penafiel 594 ▼ 11,4% ▼

Estoril Praia 889 ▼ 11,1% ▼

Leixões SC 895 ▼ 9,1% ▼

Ac. Viseu 724 ▼ 9,0% ▼

A. Académica 2.631 ▼ 8,8% ▼

FC Porto B 488 ▼ 5,9% ▼

Vitória SC B 1.035 ▼ 3,5% ▼

SC Braga B 337 ▼ 1,1% ▼

LEDMAN LigaPro 1.247 ▲ 12,5%▲

Utilização da 
capacidade do estádio

13%

47%

O espetáculo visto das bancadas

A assistência aos jogos e a utilização da capacidade do estádio aumentaram 
em relação à época passada. Uma redução do quadro competitivo permitiu 
uma menor marcação de jogos a meio da semana.

Assistências aos jogos no estádio1

Assistência total 
nos estádios

0,4M  12%

Utilização da capacidade 
do estádio

Assistência média 
nos estádios

1 247

Assistência total dos jogos 
dos três primeiros

Jogo com maior 
assistência

7 873

Celebração 
do título com 
os adeptos 
pacenses

¹Na época 2018/19, verificou-se uma redução do quadro competitivo da competição 
de 20 para 18 equipas, o que se traduziu numa diminuição da assistência total.
No entanto, a assistência média aos jogos aumentou.
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Preço médio Máximo Mínimo Diferença

SC Farense €9 €0 €9

CD C. Piedade €6 €0 €6

A. Académica €8 €4 €4

CD Mafra €8 €5 €3

FC Famalicão €8 €5 €3

LEDMAN Liga €8 €6 €7

Jogos 71 104 45 52 19 15

Jogos 17 1 12 109 156 11

Os jogos com maior assistência média aconteceram 
no horário antes das 15 horas ou depois das 19 horas. 
Dos 306 jogos realizados, apenas 5% se realizaram 
depois das 19 horas.
Sábado e domingo foram os dias da semana com 
mais jogos realizados. Com a redução do quadro 
competitivo, registou-se uma menor marcação de 
jogos a meio da semana.

Horário e dias dos jogos

Em média, a diferença entre o preço mais alto e o 
mais baixo cobrado foram 7 euros. SC Farense, CD 
C. Piedade, A. Académica, CD Mafra e FC Famalicão 
foram os que apresentaram maior disparidade de 
preços médios por cada jornada.

Preço médio dos bilhetes

Sociedades Desportivas que realizaram jogos 
em casa com entrada gratuita

2 equipas

Assistência média e horário dos jogos

Assistência média e dia dos jogos

Milhares de espectadores

Milhares de espectadores
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52%
38%

10%

O talento ainda sem transmissão

A transmissão televisiva do jogos é pouco abrangente face ao número de jogos 
realizados. No entanto, foi criado um veículo de transmissão streaming que já 
permite a exposição do talento a audiências mais amplas.

Transmissão de jogos na televisão

A transmissão televisiva dos jogos 
da LigaPro é feita por três canais, 
Sport TV, BTV e Porto Canal. Os 
canais de Sociedades Desportivas 
com equipas B presentes na 
competição aproveitam a aderência 
televisiva e a atual legislação para 
transmitir 
os seus jogos.
Durante esta época, todos os 
jogos da competição foram 
transmitidos via televisão ou via 
streaming online.

O retorno mediático da competição (AVE1)

O valor do espaço editorial gerado pela ação da LigaPro, aumentou em valores médios em 
relação à época passada cerca de 45 mil euros por jogo. De acordo com o estudo de impacto 
produzido, o online foi o principal meio gerador de valor.

Horário dos jogos com transmissão
Número de jogos transmitidos

306
Jogos

289
Jogos

17
Jogos

Milhões de euros

531K€
2018-19

¹ Advertising Value Equivalency - custo equivalente da publicidade em minutos e espaços (tradicional/digital) da presença da competição dos media

17
Jogos
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Principais propriedades criadoras de valor

Naming Publicidade 1ª linha

Flash interview Super Flash



A consagração das estrelas

Melhor jogador Melhor treinador Melhor jovem jogador Melhor guarda-redes

Luiz Carlos Vítor Oliveira João Filipe Ricardo Ribeiro

Valorização de 
jovens talentos

Equipas B Da Equipa B para o plantel principal
Número total de jogadores

13 11

24

15
22

14

0
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

As equipas B têm um papel relevante na sustentação da 
notoriedade da LigaPro e na afirmação nacional e internacional, 
num contexto competitivo profissional, do jovem jogador.

23
jogadores

20
jogadores

20
jogadores

16
jogadores

15
jogadores

13
jogadores

O Vitoria SC é a Sociedade Desportiva com maior 
aproveitamento de jogadores da equipa B para a equipa A. 

Transferência de jogadores da equipa B
Milhões de euros

21 26

72

125 132

82

0
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O SL Benfica foi a Sociedade Desportiva com maior volume 
financeiro em transferências.

Idade média 
dos jogadores 
das Equipas B

20,4

62%

Jogadores das 
Equipas B formados 
localmente

Jogadores das 
Equipas B formados 

localmente

Jogadores campeões 
europeus que jogaram 

em Equipas B 

9

19%

Jogadores da Liga 
NOS que jogaram em 
Equipas B

Jogadores da 
Liga NOS que jogaram 

em Equipas B

Retorno AVE nos jogos 
com Equipas B

13M
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A demonstração de resultados

O valor médio dos gastos das Sociedades Desportivas da LigaPro aumentou 
mais do que as suas receitas médias, o que demonstra a aposta 
feita nos plantéis, num contexto de redução do quadro competitivo.

Receitas totais

31,8M€
Aumento médio de 19,5% em 2018-19 
por Sociedade Desportiva

“Direitos televisivos 
e atividade comercial 
destacam-se pela sua 
estabilidade”
As receitas totais das Sociedades 
Desportivas da LigaPro foram de 31,8 
milhões de euros1.
O valor médio das receitas aumentou pelo 
quarto ano consecutivo, sendo de 2,3 
milhões de euros em 2018-19. A descida 
do FC P.Ferreira e do Estoril Praia, com 
presenças em várias épocas da Liga 
NOS, contribuiu para esse aumento. 
Adicionalmente, a redução do quadro 
competitivo da competição de 20 para 18 
equipas, também influenciou positivamente 
o valor médio das receitas registado.
Os ganhos relacionados com direitos de 
atletas e os valores de direitos televisivos 
dos jogos em casa, foram as principais 
fontes de receita das Sociedades 
Desportivas analisadas, pesando, 
respetivamente, 41% e 22% do total de 
rendimentos.
Os contratos estabelecidos com 
patrocinadores de camisolas, fornecedores 
de material desportivo e comercialização de 
camarotes, atingiram os 2,8 milhões de euros.

Em 2018-19, as Sociedades Desportivas da LigaPro geraram 
rendimentos em mais de:

2018-19 % total

Direitos de atletas
Ganhos na transação 
e na cedência

Direitos televisivos
Venda dos direitos 
dos jogos em casa

Atividade comercial
Patrocínios, publicidade 
e corporate

13,2M€

7,0M€

2,8M€

41%

22%

9%

Evolução do valor médio de 
receitas por Sociedade Desportiva1

1 A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo

Receitas
Posição 1-3

Receitas
Posição 4-6

Receitas
Posição 7-18

Milhões de euros
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Outros gastos

49%
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As Sociedades Desportivas da LigaPro apresentaram rendimentos operacionais, 
em média de 1,3 milhões de euros, o que constitui um aumento 5% em relação à 
época passada.

A competição tem vindo a crescer em termos de interesse mediático. Quando 
isolado o fator de redução do quadro competitivo, verifica-se um aumento do 
valor mediático, nas últimas quatro temporadas.

Aumento da exposição mediática por jogo Evolução do retorno mediático (AVE)
da competição por jogo

Em 2018-19, as Sociedades Desportivas da LigaPro
geraram despesas em mais de:

2018-19 % total

Gastos com pessoal
Atletas, treinadores e outros

FSE
Fornecimentos e serviços externos

Mercados financeiros
Juros e outros gastos similares

23,3M€

11,3M€

0,4M€

61%

30%

1%

Gastos totais

38,0M€
Aumento médio de 34,5% em 2018-19 
por Sociedade Desportiva 

“Aposta feita 
nos jogadores e 
treinadores para a 
subida de divisão”
Os gastos totais das Sociedades Desportivas 
da LigaPro foram de 38,0 milhões de euros1.
O valor médio dos gastos aumentou mais 
que o valor médio das receitas, sendo 2,7 
milhões de euros na época em análise. 
Este aumento é justificado pelo maior 
investimento feito pelas Sociedades 
Desportivas nos seus plantéis, que num 
cenário de redução do quadro competitivo, 
veem as suas possibilidades de subida ao 
primeiro escalão do Futebol Profissional 
aumentadas.
Os gastos com pessoal foram assim de 23,3 
milhões de euros, registando um aumento 
médio de 26% por Sociedade Desportiva. 
Relativamente a fornecimentos e serviços 
externos e aos encargos com a dívida 
financeira foram de 11,3 e 0,4 milhões de 
euros, respetivamente.

Evolução do valor médio de gastos 
por Sociedade Desportiva1

Gastos
Posição 1-3

Gastos
Posição 4-6

Gastos
Posição 7-18

Milhões de euros

Milhões de euros
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A posição financeira

A concentração do ativo no primeiro terço da tabela revela correlação entre 
capacidade financeira e performance desportiva, e as componentes do passivo 
mostram procura crescente por meios alternativos de financiamento.

Total do ativo

28,2M€
Aumento médio de 10,7% em 2018-19
por Sociedade Desportiva

“Maior capacidade 
financeira revela 
proximidade aos 
lugares de subida”
O total do ativo das Sociedades Desportivas 
da LigaPro foi de 28,2 milhões de euros, 
registando forte concentração nas 
Sociedades Desportivas classificadas no 
primeiro terço da tabela. O valor médio do 
ativo tem aumentado ano após ano, fixando-
se nos 2,0 milhões de euros na época 
desportiva de 2018-19.
Os ativos intangíveis atingiram os 3,8 
milhões de euros, sendo que o valor dos 
atletas foi de mais de 1,3 milhões de euros, 
em média menos 14% do que na temporada 
passada2. 
As dívidas de clientes resultantes da 
atividade corrente e não corrente fixaram-
se, respetivamente, nos 4,5 milhões de 
euros e nos 0,7 milhões de euros, cerca de 
19% do total do ativo.
Registe-se ainda o aumento dos ativos 
fixos tangíveis detidos pelas Sociedades 
Desportivas da LigaPro. Cerca de 88% 
do valor registado é detido por duas 
Sociedades Desportivas, maioritariamente 
em edifícios e outras construções (recintos 
desportivos).

Em 2018-19, as principais componentes do ativo das Sociedades 
Desportivas da LigaPro foram as seguintes:

2018-19 % total

Ativos fixos tangíveis
Detidos pelas Sociedades 
Desportivas

Clientes
Pagamentos a receber 
de clientes

Ativos intangíveis
Valor do plantel e outros

8,0M€

5,2M€

3,8M€

28%

19%

13%

Evolução do valor do ativo médio 
por Sociedade Desportiva1

¹ A nossa análise teve como ponto de partida a informação disponível mais recente. 
Para maior detalhe ver secção de metodologia de estudo
2 O valor dos atletas não inclui jogadores incluídos em Equipas B.

Ativo
Posição 1-3

Ativo
Posição 4-6

Ativo
Posição 7-18

Milhões de euros
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Passivo corrente Passivo não corrente

16,5%

45%

Passivo        
Posição 1-3

19%

Passivo         
Posição 4-6

35%

Passivo         
Posição 7-18

As Sociedades Desportivas da LigaPro apresentaram um resultado líquido 
agregado negativo de 8 milhões de euros, uma diminuição agregada de 6 
milhões de euros em relação ao ano passado.

No total, apenas 4 das 14 Sociedades Desportivas apresentaram resultados 
líquidos positivos durante o período em análise.

Resultado líquido das Sociedades Desportivas Sociedades Desportivas com resultado 
líquido positivo

Em 2018-19, as principais componentes do passivo das Sociedades 
Desportivas da LigaPro foram as seguintes:

2018-19 % total

Outras contas a pagar
Atletas, treinadores e outros

Financiamentos obtidos
Montantes de natureza diversa

Fornecedores
Montante por pagar 
a fornecedores

24,2M€

6,4M€

5,2M€

58%

15%

12%

Total do passivo

42,1M€
Aumento médio de 14,7% em 2018-19
por Sociedade Desportiva

“Procura de meios 
alternativos de 
financiamento da 
competitividade”
O total do passivo das Sociedades 
Desportivas foi de 42,1 milhões de euros1. 
O valor médio do passivo voltou a aumentar, 
atingindo os 3,0 milhões de euros, depois 
de um aumento de 15% em relação à época 
passada.
Os empréstimos bancários tornaram-se 
numa fonte secundária de financiamento 
com cerca de 6,4 milhões de euros, uma 
diminuição de cerca de 51% relativamente 
à temporada anterior. A procura por meios 
alternativos de financiamento traduziu-se 
num aumento de outras contas a pagar, 
fixando-se nos 24,2 milhões de euros, cerca 
de 58% do total do passivo.
As dívidas a fornecedores resultantes da 
atividade corrente e não corrente foram 
respetivamente de 5,1 milhões de euros 
e 0,1 milhões de euros, representando na 
época em análise, cerca de 12% do passivo.
O rácio de solvabilidade, divide o capital 
próprio pelo passivo, sendo a média da 
solvabilidade das Sociedades Desportivas 
-3% em 2018-19. O mesmo rácio decresceu 
ligeiramente desde a temporada anterior (-1%).

Evolução do valor médio de gastos 
por Sociedade Desportiva1

Passivo
Posição 1-3

Passivo
Posição 4-6

Passivo
Posição 7-18

Milhões de euros
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SL Benfica FC Porto
MF1
1-3 SC Braga Sporting CP

MF2
1-1

FC Porto Sporting CPFINAL
1-1

Grupo A V E D DG PT

SL Benfica 2 1 0 3 7

CD Aves 1 2 0 3 5

FC P.Ferreira 0 2 1 -2 2

Rio Ave FC 0 1 2 0 1

Grupo B V E D DG PT

SC Braga 3 0 0 10 9

CD Tondela 2 0 1 1 6

Vitoria FC 0 1 2 -5 1

CD Nacional 0 1 2 -6 1

Grupo C V E D DG PT

FC Porto 2 1 0 3 7

GD Chaves 2 1 0 3 7

Varzim SC 1 0 2 -3 3

Belenenses SAD 0 0 3 -3 0

Grupo D V E D DG PT

Sporting CP 2 0 1 4 6

Estoril Praia 2 0 1 1 6

CD Feirense 2 0 1 -1 6

Marítimo M. 0 0 3 -4 0

vitória 3-4 após
grandes penalidades

vitória 1-3 após
grandes penalidades



4 vitórias
Consecutivas do Sporting CP em fases finais 
da competição através de grandes penalidades

O Sporting CP repetiu o feito do ano anterior, e voltou a 
conquistar a Allianz CUP. Os leões tornaram-se, assim, 
Campeões de Inverno pela segunda vez consecutiva.
O FC Porto, finalista vencido da competição, venceu o 
SL Benfica na primeira meia-final. O anfitrião SC Braga, 
foi afastado na segunda meia-final.
A Final Four revela-se um produto cada vez mais 
atrativo em termos de interesse mediático e de valor 
associado. Pela primeira vez, a fase final da Allianz CUP 
contou com as quatro equipas no topo da classificação 
da Liga NOS.

Allianz 
CUP
Um Campeão de Inverno 
que defendeu o título 
na cobrança de grandes 
penalidades

32,6%
Utilização dos recintos 
desportivos

122
Golos marcados

0,3M
Assistência total 
nos estádios

237M€
Valor da exposição mediática da 
competição em espaço editorial



44%

Vitórias da equipa 
visitada

56% 54% 23%44%

Vitórias da equipa 
visitada

56% 54% 23%44%

Vitórias da equipa 
visitada

56% 54% 23%44%

Vitórias da equipa 
visitada

56% 54% 23%

43

A Allianz CUP vista à lupa

122 185 2

60 30 20 35

Jogos realizados 
na competição

Golos marcados na 
competição

Cartões amarelos 
mostrados

Cartões vermelhos 
mostrados

Vitórias da equipa
visitada

Primeiro marcador 
saiu vencedor

Golos marcados 
na segunda parte

Golos marcados nos 
últimos 30 minutos

Média de ataques
por jogo

Média de cruzamentos
por jogo

Média de remates
por jogo

Média de faltas
por jogo

Melhor ataque 
da competição

Melhor defesa 
da competição

Mais golos marcados 
na primeira parte

Mais golos marcados
na segunda parte

Prova dos golos
A média de golos por jogo aumentou pelo 3º ano consecutivo, passando de 2,6 para 2,8 golos. A Allianz CUP é a competição 
do Futebol Profissional com maior média de golos por jogo.

4 golos
Paulinho
SC Braga

1-1
Resultado mais

repetido

2,8
Média de golos

por jogo

3 assistências
Wilson Eduardo
SC Braga

24
Jogos com três 
ou mais golos

7,8
Média de remates
por golo marcado
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Espectadores Média % Utilização

1ª fase 1.070 ▲ 9,6% ▼

2ª fase 2.834 ▲ 23,0% ▲

Fase de grupos 7.871 ▲ 32,1% ▲

Meias-finais 16.516 ▲ 54,5% ▲

Final 25.213 ▲ 83,2% ▲

Allianz Cup 6.597 ▲ 32,6%▲

Utilização da 
capacidade do estádio

33%

Assistência total dos 
jogos da Final Four

21%

Utilização da 
capacidade do estádio

33%

Assistência total dos 
jogos da Final Four

21%

O espetáculo visto das bancadas

A competição continua a destacar-se no quadro competitivo nacional, no 
campo desportivo e na sua ligação ao adeptos. A introdução de um novo 
modelo de fase final foi fundamental para a afirmação da prova.

Assistências aos jogos no estádio

Assistência total 
nos estádios

0,3M  10%

Utilização da capacidade 
do estádio

Assistência média 
nos estádios

6 597▲

Assistência total dos jogos 
da Final Four

Jogo com maior 
assistência

37 708

Primeiro 
jogo dos 
azuis e 
brancos

Interesse crescente dos adeptos
A assistência total dos jogos tem vindo a aumentar desde 
a introdução do modelo de fase final. 

8,6%

225 207 225

15 52 58

0

100

200

300

400

2016-17 2017-18 2018-19

Assistência fase regular Assistência na Final Four

Milhares de adeptos
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Espectadores Média %Utilização Jogos

CD Feirense 3 180 58,9% 2

FC Porto 27 766 55,5% 2

CD Aves 3 046 48,9% 2

Sporting CP 20 213 40,3% 2

SL Benfica 23 663 36,6% 2

Fase grupos 7 871 32,1% 24

Jogos 6 6 7 3 11 10

Jogos 2 2 5 5 14 15

Os jogos com maior assistência média aconteceram 
no horário depois das 18 horas. Dos 43 jogos, apenas 
28% se realizaram antes das 17 horas.
Sábado e domingo foram os dias da semana com 
mais jogos realizados. No entanto, os jogos a meio da 
semana foram os que registaram maior assistência 
média, inflacionados pela calendarização da Final Four 
da competição.

Horário e dias dos jogos

Em média, a assistência aos jogos no estádio na fase 
de grupos foi de 7.871 espectadores. CD Feirense e o 
FC Porto, foram as Sociedades Desportivas com maior 
utilização da capacidade do estádio nos jogos que 
realizaram em casa.

Assistências na fase de grupos

2 equipas

Assistência média e horário dos jogos

Assistência média e dia dos jogos

Sociedades Desportivas que registaram utilização 
da capacidade do estádio superior a 50%

2018-19     63 

Fonte: Liga Portugal

Fonte: Liga Portugal

Fonte: Liga Portugal



5

1
3

1

11
10

1

5
4

2
0 0

0

5

10

15

<16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h >20h

Com transmissão TV Sem transmissão TV

72%

6%

14,8%
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Televisão Online Imprensa Rádio

52%43%

5%

O mediatismo crescente da prova

A Allianz CUP, apesar da ligeira quebra de impacto mediático face à época 
passada, revelou-se novamente uma competição de estrutura sólida, 
exponenciada por uma fase final que agrega todos os intervenientes.

Transmissão de jogos na televisão

A Allianz CUP aumentou 
a percentagem de jogos 
transmitidos em televisão. 
A Sport TV destacou-se como 
operador da competição, 
transmitindo mais 25 jogos do 
que na época passada. Os jogos 
que se realizaram depois das 19h, 
foram todos transmitidos.
Dos jogos da primeira e segunda 
fase, cerca de 92% dos jogos 
não transmitidos, revelando um 
maior interesse por fases mais 
avançadas da competição.

O retorno mediático da competição (AVE1)

O valor do espaço editorial gerado pela ação da Allianz CUP diminuiu 30 milhões de euros no 
último ano, devido a menos jogos transmitidos em canal aberto. A Final Four da competição 
contribuiu para o total alcançado com 96 milhões de euros.

Horário dos jogos com transmissão
Número de jogos transmitidos

43
Jogos

31
Jogos

12
Jogos

Milhões de euros

237M€
2018-19

¹ Advertising Value Equivalency - custo equivalente da publicidade em minutos e espaços (tradicional/digital) da presença da competição dos media

Sem transmissão
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Principais propriedades criadoras de valor

Naming Publicidade 1ª linha

Conferência de imprensa Badges nos equipamentos



A semana para toda a família

eSports Jogo de lendas Concertos ao vivo Provas temáticas

Torneio eAllianz CUP 
com prémios

Duelo ibérico entre 
embaixadores Liga 
Portugal e LaLiga

Concertos de Miguel 
Araújo e António 

Zambujo

Corrida do adepto 
com 362 participantes 

na prova

Consolidação 
da atratividade

Final Four Ingredientes de sucesso

A Final Four foi realizada pela segunda vez consecutiva no 
Estádio Municipal de Braga, registando um aumento de cerca de 
seis mil adeptos, em relação à temporada passada.

Fenómeno de partilhas online
Aumento da percentagem de visualizações

115,0%

37,5% 42,4% 40,6%
86,5%

0%

50%

100%

150%

Facebook Twitter Instagram Site oficial Liga TV

A realização do evento Final Four impactou positivamente o 
número de visualizações das plataformas da Liga Portugal.

Audiência do jogo 
da final em canal 

aberto

2,3M

48%

Share televisivo do 
jogo da final em 
canal aberto

Share televisivo 
do jogo da final em 

canal aberto

Notícias publicadas 
nos Órgãos de 

Comunicação Social

7 886

Vivacidade crescente nas bancadas

Semana 
do futebol

Atuais 
jogadores

Velhas 
glórias

Paixão 
dos 

adeptos

Adeptos 
no estádio

2016-17
14 967

2017-18
52 273

2018-19
58 245

Milhares 
de visitantes 
da fan zone

120

Retorno mediático 
da Final Four 

da Allianz CUP

96M
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A distribuição de prémios

A Liga Portugal voltou a distribuir receita para as Sociedades Desportivas fruto 
da participação na Allianz CUP, sendo os prémios de participação tanto maiores 
quanto melhor a performance desportiva na competição.

Distribuição de receitas da competição

As receitas distribuídas pela Liga Portugal às Sociedades Desportivas, foram de cerca de 2 milhões de euros. A Final Four foi a fase 
da competição onde o montante distribuído por Sociedade Desportiva participante foi maior.

11,6%

1 506

1 845 1 875

0

400
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1200

1600
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2400

2016-17 2017-18 2018-19

Milhares de euros

843 750€
Fase grupos

300 000€
Segunda fase

187 500€
Primeira fase

281 250€
Meia-final

262 500€
Final

As Sociedades Desportivas da Liga NOS arrecadaram um 
valor maior fruto de uma melhor performance desportiva na 
competição.

263

281

686

177

158

123

188

0 400 800 1200

Final

Meia final

Fase de grupos

Segunda fase

Primeira fase Liga NOS

LEDMAN LigaPro

Milhares de euros
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Pódio dos recebimentos

As Sociedades Desportivas que asseguraram presença na Final 
Four receberam cerca de 40% das receitas distribuídas pela 
Liga Portugal. 
O FC Porto e o Sporting CP, fruto da participação na final 
da competição, foram as Sociedades Desportivas que mais 
lucraram financeiramente com a competição.

5J

5J

4J

4J

5J

Jogos 
realizados

85

123

123

254

254

0 100 200 300 400

Varzim SC

SC Braga

Benfica

Sporting

Porto

Exploração da competição

O resultado global da competição, constata um saldo positivo 
com a organização e exploração pela Liga Portugal, tal como 
se verificou nas épocas anteriores.

Milhares de euros Milhares de euros

2 509

3 633

-2 388

-3 379-4000

-2000

0

2000

4000

2017-18 2018-19

Rendimentos Gastos

Resultado 
líquido
Milhares 
de euros

2017-18

121
2018-19 

254
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CAPÍTULO 4



CAPÍTULO 4
Futebol
hoje
Estratégico



Na presente edição do anuário foram identificados os 
seguintes temas:

Temas do 
futebol hoje
Os temas do futebol hoje estão 
identificados para reaproximar 
novamente o Futebol Profissional 
Português das principais ligas 
europeias

01 Centralização da comercialização de 
direitos audiovisuais

02 Revisão dos modelos competitivos

03 Produto audiovisual e evolução dos 
conteúdos

04 Assistência e envolvimento dos adeptos

05 Apostas desportivas e modelos de 
compensação dos agentes

06 Carga fiscal do Futebol Profissional 
Português

07 Promoção do futebol positivo  (match-
fixing)

08 Internacionalização do Futebol 
Profissional Português

09 Combate à pirataria dos canais e 
contratação de bens

10 Prevenção da violência no ecossistema do 
futebol

11 Seguros de acidentes de trabalho

12 Regime jurídico das Sociedades 
Desportivas

Fonte: Liga Portugal
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Milhares de euros Percentagem de crescimento anual

Pontos do coeficiente da UEFA

Centralização da 
comercialização dos 
direitos audiovisuais
Na última década, verificou-se uma crescente 
polarização das receitas das Sociedades 
Desportivas das principais ligas, acentuando a 
falta de equilíbrio competitivo nas competições 
europeias1. A análise é confirmada pelo segundo 
gráfico à direita, que sugere uma relação positiva 
entre as receitas das Sociedades Desportivas e o 
seu desempenho nas provas europeias.
A nível nacional, também se verificaram 
desigualdades económico-financeiras acentuadas 
entre as Sociedades Desportivas. As competições 
profissionais apresentam forte concentração de 
receitas no primeiro terço da tabela, sendo uma 
das principais causas a negociação individualizada 
dos direitos audiovisuais, que origina assimetrias 
na distribuição de receita desta componente. 
Adicionalmente, este modelo descentralizado 
acarreta prejuízos para os consumidores, que 
perante a multiplicação de operadores televisivos, 
veem aumentados os custos de visionamento dos 
jogos.
A este propósito, a Autoridade da Concorrência 
emitiu um parecer em 2019, pronunciando-se a 
favor de um modelo de comercialização conjunta 
dos direitos para os campeonatos profissionais, 
através de leilões trianuais. Neste contexto, 
importa considerar ainda que os contratos em 
vigor, celebrados com os vários operadores 
televisivos apresentam um espetro temporal 
alargado (até 2028).
A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de 
Futebol têm vindo a trabalhar em conjunto 
com o Governo, num grupo de trabalho 
criado para o efeito. O objetivo passa por 
legislar a centralização da negociação dos 
direitos audiovisuais dos jogos, mediante 
o estabelecimento de um cronograma de 
implementação e um modelo de vendas orientado 
para um paradigma de distribuição universal e 
justo. A regra de ouro parte dos limiares atuais 
como base mínima para potenciar a afirmação do 
Futebol Profissional Português.

Evolução das receitas médias por Sociedade Desportiva 
nas principais ligas europeias (2010-18)

Trade-off entre a performance desportiva e financeira 
nas ligas europeias (2017-18)

01

Rácio UEFA que expressa a desigualdade entre valores medianos 
distribuídos aos primeiros classificados e aos classificados a meio da tabela

Distribuição de receita de direitos televisivos nas ligas
europeias (2017-18)

Receita média por Sociedade Desportiva em milhões de euros

Época 2008-09:
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Fonte: Club licensing benchmarking report FY18, UEFA

¹ As receitas das Sociedades Desportivas das ligas “Big 5” aumentaram numa cadência superior, em relação às restantes ligas europeias. A exceção foi a liga belga que 
cresceu mais durante o período analisado do que a liga italiana e francesa.
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Revisão dos modelos competitivos Evolução da assistência e retorno mediático por jogo 
realizado na LigaPro (2015-19)

02
O calendário profissional é composto por um diverso conjunto 
de competições nacionais e internacionais. Face a esta 
conjuntura, a articulação do calendário competitivo entre os 
diferentes stakeholders torna-se bastante complexa e exigente, 
especialmente para entidades organizadoras nacionais, que se 
têm de adaptar ao vasto calendário internacional. 
O problema resulta na utilização de fins de semana para outras 
competições que não os campeonatos. No enquadramento 
português, acresce ainda a existência de condicionantes à 
calendarização das suas competições, ao nível do equilíbrio 
competitivo, localização geográfica e segurança dos adeptos. 
Os objetivos da Liga Portugal passam pela priorização de 
jogos do campeonato ao fim de semana e na proteção das 
equipas que competem em lugares de acesso e em competições 
europeias. Estuda-se ainda, a possibilidade de redução de 
quadro competitivo no âmbito da Liga NOS, tal como aconteceu 
com a LigaPro no passado com sucesso. 

Milhões de euros

Produto audiovisual e produção
dos conteúdos
A venda individualizada de direitos audiovisuais favoreceu a 
criação de uma rede complexa de relações entre intervenientes 
de mercado, desincentivando a competitividade do setor.
No entanto, a promoção de competitividade no processo 
de venda centralizada do produto é um fator crucial para 
maximizar a geração de receita. Adicionalmente, torna-se 
necessário desenvolver um produto atrativo e consistente, 
capaz de gerar o interesse dos investidores. Com base em 
leilões de outras ligas europeias, observou-se também que o 
valor dos direitos aumenta quando os distribuidores colocam 
um valor estratégico adicional sobre a posse dos mesmos. 
Tomemos de exemplo o caso inglês onde o valor dos direitos 
escalou fruto de um uma forte concorrência entre a Sky, BT e 
Amazon, durante o leilão de comercialização.
Num estudo desenvolvido pela Graphite para a Liga Portugal, 
conclui-se ainda que a centralização pode aumentar 
significativamente as receitas audiovisuais, que serão tanto 
maiores quanto mais estruturada for a  abordagem ao mercado 
doméstico, internacional e comercial.

Crescimento da receita audiovisual na liga espanhola 
após centralização (2013-19)

03
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¹ O acordo de direitos audiovisuais internacionais prevê 4.485 milhões de euros de receita distribuídos por cinco anos. Para a análise do ciclo 2019-22, considerou-se 
3/5 do montante previsto para cinco anos.
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Milhares de adeptos

Assistência ao estádio e envolvimento 
dos adeptos
Os adeptos assistem aos jogos marcando presença nos estádios 
ou por via do consumo em plataformas audiovisuais, o que 
muitas vezes gera diferentes interesses na calendarização das 
competições.
As duas formas de consumo apresentam pontos de interesse 
comuns que devem ser explorados, nomeadamente ao que 
se expõe o aperfeiçoamento do espetáculo dentro e fora de 
campo. O ênfase na melhoria da percentagem de utilização da 
capacidade dos estádios produz efeitos positivos em termos 
de retorno mediático e audiências televisivas, contribuindo 
positivamente para a qualidade global do produto comercializado. 
O investimento no conforto do adepto por modernização das 
infraestruturas existentes e a implementação de técnicas 
avançadas de tratamento do relvado são tidas como cruciais para 
a consolidação do produto. Adicionalmente, fruto da disrupção 
tecnológica, torna-se possível melhorar a experiência no estádio 
para o adepto, através do consumo de conteúdo mobile ou 
desmaterialização da processos de ida ao jogo.

Assistência média nos recintos desportivos
das principais ligas europeias (2017-18)

04

Milhares de euros

Apostas desportivas e modelos
de compensação dos agentes
A indústria das apostas desportivas sofreu alterações profundas 
devido à evolução tecnológica, que permitiu impulsionar o 
mercado, tornando o meio mais democratizado e acessível. 
Num primeiro avanço regulamentar à abertura do mercado, 
foi acertado o princípio de que a exploração das apostas 
desportivas deve contribuir monetariamente para os eventos 
sobre as quais incide. No entanto, o desenrolar dos anos 
tem imprimido a necessidade de reformular os montantes 
de distribuição previstos por esta componente, de forma a 
compensar devidamente as estruturas representativas dos 
intervenientes nos eventos desportivos. 
A alteração dos regimes das apostas desportivas foi proposta 
pela Liga Portugal, com vista a estabelecer uma distribuição 
justa e equitativa da receita obtida pelas casas de apostas. 
A proposta prevê um aumento da percentagem distribuída a 
entidades sobre o qual o Futebol Profissional está assente. 
Estas deverão ser devidamente compensadas pelos custos 
de organização e promoção dos jogos, que geram retorno 
mediático benéfico para a atividade das casas de apostas.

Volume das apostas desportivas registadas
em Portugal (2018)
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Fonte: Análise EY

Fonte: SRIJ e Santa Casa da Misericórdia
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Milhares de euros

Carga Fiscal do Futebol Profissional 
Português
O desporto, em particular o Futebol Profissional, tem sido um 
veículo de promoção internacional de Portugal, tendo um peso 
significativo para o emprego e para as receitas do Estado. No 
entanto, o sucessivo agravamento legislativo da posição das 
Sociedades Desportivas não tem sido acompanhada pela adoção 
de políticas de promoção e incentivo à competitividade interna 
e, sobretudo, internacional. Neste âmbito, destaca-se a revisão 
do enquadramento fiscal em sede de IVA e IRC, com a diminuição 
da taxa dos bilhetes para os espetáculos desportivos e aumento 
das atividades passíveis de dedução de imposto. Adicionalmente, 
propõe-se a diminuição de IRS relativa aos praticantes 
desportivos, retoma do regime de profissão de desgaste 
rápido e benefícios fiscais, de modo a conferir a este setor 
económico um enquadramento fiscal mais vantajoso e próprio.  
A Liga Portugal está atenta e pretende a criação de um grupo 
de trabalho tendente à formulação de propostas concretas, 
capazes de promover a atividade desportiva e a competitividade 
internacional do desporto português.

Carga fiscal e parafiscal sobre o rendimento dos 
jogadores profissionais de futebol1
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Número de Sociedades Desportivas

Promoção do futebol positivo
(match-fixing)
A verdade desportiva e a integridade são fatores de importância 
extrema para a credibilidade da indústria. No entanto, fruto 
da dimensão global do desporto e do volume de negócios 
gerado, a infiltração do crime organizado na manipulação de 
jogos relacionados com apostas tornou-se numa das maiores 
ameaças aos valores do desporto contemporâneo.
As práticas de combinação de resultados têm ensombrado 
o futebol europeu. Os fatores de risco como a exposição de 
defesas à influência no resultado, a existência de salários 
em atraso ou a competição sem motivações adicionais 
(permanência assegurada - sem poder lutar pelo título, 
participar em competições europeias ou evitar a descida) 
deverão assim ser mitigados e acompanhados. 
A Liga Portugal defende uma forte monitorização e uma 
política de tolerância zero. A colaboração entre as organizações 
desportivas e a polícia, bem como a criação de plataformas 
de denúncia anónima de corrupção são fundamentais na 
prevenção destes eventos.

Sociedades Desportivas nas últimas duas jornadas 
da Liga NOS sem motivações adicionais (2014-19)2
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Fonte: Análise EY

Fonte: Análise EY

¹ Pressupostos: (1) Jogador profissional, residente fiscal com Continente (não beneficiando de nenhum regime especial de tributação), solteiro, sem filhos, auferindo exclusivamente o 
rendimento do trabalho dependente; (2) A simulação assume que os montantes de rendimento contemplados são integralmente sujeitos a IRS e Segurança Social; (3) A simulação assume 
que constitui base de incidência contributiva um quinto do valor da remuneração efetiva, nos termos do regime de SS aplicável aos praticantes desportivos profissionais; (4) A simulação não 
contempla quaisquer deduções à coleta bruta de IRS (e.g. deduções por dependentes, ascendentes, encargos com despesas de educação, saúde, etc) não contemplando igualmente eventuais 
benefícios fiscais relativos à participação dos Municípios da Coleta de IRS. (5) A presente estimativa foi baseada no normativo legal em vigor.
2 Consideram-se sem motivações, as Sociedades Desportivas que a duas jornadas do final, asseguraram a sua permanência na próxima época e não lutam por um objetivo adicional (ex: título, 
competições europeias, descida). Para uniformizar, consideram-se dois lugares de descida em 2018-19.
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Milhões de euros

Internacionalização do Futebol 
Profissional Português
Na última década, a globalização ditou que o Futebol 
Profissional, à semelhança de outras indústrias, se orientasse 
para mercados externos. Porém, os efeitos deste fenómeno 
têm sido capitalizados, sobretudo pelas principais ligas 
europeias, acentuando o gap económico-financeiro existente.
Os países CPLP, pela ligação histórica e cultural ao nosso 
país, poderão constituir um primeiro passo para o desafio da 
internacionalização. O aumento de receitas das Sociedades 
Desportivas por esta via, será feito sobretudo através da 
comercialização conjunta de direitos audiovisuais e espaços 
publicitários. A Liga Portugal tem apostado na projeção da 
marca e competições a nível internacional, sendo um dos eixos 
do seu plano estratégico. Entre os projetos para o quadriénio 
2019-23 estão definidos, entre outros, a criação de um 
Departamento de Internacionalização, a projeção internacional 
da Allianz CUP, a utilização de embaixadores para a promoção 
do Futebol Profissional e a criação de fan zones junto das 
comunidades portuguesas.

Receita de contratos de direitos televisivos
das principais ligas europeias (2019-20)

08

Em percentagem do salário médio do país

Combate à pirataria dos canais
e contrafação de bens
As receitas televisivas têm um peso considerável nas receitas 
operacionais das Sociedades Desportivas, particularmente nas 
ligas que obtêm um valor agregado maior desta fonte de receita. 
Os operadores adquirem exclusividade para a transmissão dos 
jogos nos seus canais que, por norma, apenas estão acessíveis 
ao público através de uma subscrição paga. No entanto, este 
modelo de negócio encontra-se ameaçado, devido à propagação 
da transmissão ilegal, que afeta negativamente a rendibilidade 
das operadoras, e consequentemente, a sua capacidade de 
investimento em novos ciclos de contratos. Uma das principais 
fontes de receita das Sociedades Desportivas poderá então, 
neste cenário, diminuir significativamente, colocando em risco a 
sua sustentabilidade financeira.
Dada a importância identificada, a Liga Portugal criou uma 
Comissão de Proteção de Propriedade Intelectual que incidirá 
a sua ação sobre quatro vertentes: contratação de produtos; 
utilização indevida de marcas e outros sinais distintivos de 
comércio; transmissões televisivas; e proteção 
do merchandising da Liga Portugal e Sociedades Desportivas.

Preço mensal de pacotes televisivos das principais 
ligas europeias (2017-18)
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Fonte: Club licensing benchmarking report FY18, UEFA

Fonte: Club licensing benchmarking report FY18
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Número de stewards por jogo

Número de agentes policiais por jogo

Prevenção da violência 
no ecossistema do 
futebol
O Futebol Profissional Português tem sido 
associado a casos de violência e de indisciplina 
dos adeptos no interior e no exterior dos recintos 
desportivos. O fenómeno, provocado por uma 
minoria, tem tido repercussões significativas na 
maioria da opinião pública, reduzindo o interesse 
dos adeptos no espetáculo.
O papel do adepto é incontornável no espetáculo 
que é o futebol. O ênfase no conforto, experiência 
e o reforço da segurança é fundamental para 
atingir o objetivo maior de futebol das famílias. 
Por isso, é estritamente necessário reverter este 
ciclo, promovendo valores como o fair-play, a 
cooperação e a agregação, de forma a oferecer 
condições de segurança para atrair outros 
públicos-alvo aos estádios. 
A necessidade de revisão da Lei da Prevenção 
da Violência foi uma das prioridades da Liga 
Portugal. A iniciativa logrou a precipitação de 
alteração de uma lei que constitui um avanço 
relevante na promoção da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, adeptos, forças de segurança 
e demais agentes desportivos que participam nos 
espetáculos, bem como a criação da Autoridade 
para a Prevenção e Combate à Violência no 
Desporto (APCVD).
O sucesso na articulação da Liga Portugal 
com esta entidade é resultado da metodologia 
estabelecida de abertura aos demais agentes 
da sociedade civil, neste caso a Guarda Geral 
Republicana e a Polícia de Segurança Pública, em 
sessões de trabalho estratégicas e produtivas. 
A pretensão passa agora pelo alargamento da 
metodologia a mais entidades, na regulação das 
matérias deixadas em aberto pela lei nº113/2019, 
de 11 de Setembro. 
Um dos principais focos de intervenção está 
relacionado com o arremesso de artefactos 
de pirotecnia que têm deflagrado nos recintos 
desportivos. A Liga Portugal exigiu revistas 
mais rigorosas e eficazes feitas aos adeptos 
às Sociedades Desportivas e tem procurado 
trabalhar com as instituições, inclusive com 
Ministério da Administração Interna para analisar 
a situação e implementar medidas eficazes na 
mitigação destes acontecimentos.

Evolução do número de stewards nos jogos das 
competições profissionais (2015-19)

Evolução do número de agentes policiais nos jogos das 
competições profissionais (2015-19)
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Percentagem de jogos em que foram registadas ocorrências

Distribuição do número de ocorrências nos jogos por 
competição profissional (2018-19)

Allianz CUP
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Fonte: Liga Portugal



629

875 902

1 335

48 55 60 93

0

400

800

1 200

1 600

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Liga NOS LEDMAN LigaPro

5

4

3

66

3

0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

[0%;25%] [25%;50%] [50%;75%] [75%;100%]

Liga NOS LEDMAN LigaPro

Milhares de euros

Seguro de acidentes de trabalho

A subscrição obrigatória de apólices de seguro é uma conquista 
social cuja importância não deve ser negligenciada. 
A mutualização destes riscos reveste particular intensidade 
quando implica a situação do trabalhador em situações de 
intenso contacto físico. Porém, a antiguidade do atual regime 
jurídico acentua a redução de competitividade do futebol 
nacional. O fechamento do mercado segurador tem colocado 
as Sociedades Desportivas profissionais na necessidade de 
contratar com o segurador de último recurso. Assim sendo, 
não estamos perante um caso de constituição de um monopólio 
alcançado por tática comercial, mas perante a manutenção da 
oferta juridicamente imposta à seguradora com maior presença 
no mercado. Há largos meses que a Liga Portugal, a Associação 
Portuguesa de Seguros, o Sindicato de Jogadores e a Federação 
Portuguesa de Futebol vêm trabalhando com a Secretaria de 
Estado da Juventude e do Desporto, com vista a encontrar uma 
proposta que, sem desproteger os jogadores, possa alterar a lei 
de seguros de trabalho desportivo.

Gastos médios com seguros de jogadores e 
treinadores por Sociedade Desportiva (2015-19)

11

Número de Sociedades Desportivas

Regime jurídico das Sociedades 
Desportivas
A aprovação do decreto-lei nº 10/2013, de 25 de Janeiro, ditou 
o afastamento definitivo da possibilidade de participação em 
competições profissionais sob outra forma que não a societária, 
criando-se uma nova forma jurídica, a Sociedade Desportiva 
Unipessoal por Quotas (SDUQ). A forma jurídica foi criada, 
como forma de permitir uma transição menos traumática das 
Sociedades Desportivas.
De 2013 ao dia de hoje, os desafios à economia e às Sociedades 
Desportivas, enquanto agentes económicos, multiplicaram-
se e assumiram novas configurações, não contempladas em 
alterações efetuadas ao referido documento. De acordo com 
a infografia à direita, a presença de investidores externos no 
capital social das Sociedades Desportivas dos campeonatos 
profissionais é uma realidade, para a qual não estão ainda 
previstas soluções suficientemente ágeis, que permitam ao 
quadro geral vigente dar resposta.
A Liga Portugal, na qualidade de organizadora de competições 
profissionais, está vocacionada para contribuir para a definição 
de um novo regime jurídico, mais adequado à realidade atual das 
Sociedades Desportivas.

Participação do clube fundador no capital social 
das Sociedades Desportivas (2019-20)
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Metodologia 
e conteúdos

O presente anuário 
foi realizado pela 
EY com base em 
informação cedida 
pela Liga Portugal 
e pelas Sociedades 
Desportivas. A EY não 
efetuou uma análise 
sobre a qualidade da 
informação tendo 
dado como correta a 
informação recebida.

1. A informação financeira das 
Sociedades Desportivas foi fornecida 
pela Liga Portugal para as épocas 
2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-
19 em dois formatos distintos: (i) 
agregação dos Relatórios e Contas 
das Sociedades Desportivas para 
as épocas referidas, (ii) detalhe 
fornecido  pelas Sociedades 
Desportivas  para as épocas referidas. 
Privilegiou-se sempre que possível 
o uso do formato agregador de 
Relatórios e Contas.

2. O ficheiro (i) foi enviado pelas 
Sociedades Desportivas através 
de duas vias diferentes: a) 
disponibilização do Relatório e Contas 
em formato PDF digitalizado, b) 
preenchimento do Anexo 1 da lista de 
pedidos do Anuário EY-Liga Portugal. 
No caso de duplo envio, privilegiou-se 
a utilização de a).

3. O ficheiro (ii) foi enviado pelas 
Sociedades Desportivas através 
de duas vias diferentes: a) 
disponibilização do Anexo 1 enviado 
anualmente à Liga Portugal em 
formato excel, b) preenchimento 
do Anexo 4 da lista de pedidos do 
Anuário EY-Liga Portugal. No caso de 
duplo envio, privilegiou-se a utilização 
de a);

4. Para a Liga NOS foram obtidos para 
a época 2018-19, os ficheiros (i) e (ii) 

do ponto 1 para todas as Sociedades 
Desportivas;

5. Para a LigaPro foram obtidos para 
a época 2018-19, os ficheiros (ii) do 
ponto 1 para todas as Sociedades 
Desportivas, à exceção do CD Cova 
Piedade e FC Arouca, em que se 
assumiu o ficheiro (ii) da época 2017-
18.

6. Não foram recebidos os ficheiros 
(i) do ponto 1 de quatro e quatro 
Sociedades Desportivas da LigaPro, 
nas épocas 2015-16 e 2016-17, 
respetivamente;

7. Não foram recebidos os ficheiros 
(ii) do ponto 1 de seis, quatro e três 
Sociedades Desportivas da LigaPro 
nas épocas 2015-16, 2016-17 e 2017-
18, respetivamente;

8. A análise económica do Futebol 
Profissional incidiu sobre o impacto 
direto da atividade da Liga Portugal 
e das Sociedades Desportivas 
participantes da Liga NOS e LigaPro 
na economia portuguesa;

9. A informação sobre os postos de 
trabalho, carga fiscal e remunerações 
dos jogadores, treinadores e 
funcionários foi disponibilizada 
através do preenchimento do Anexo 2 
da lista de pedidos do Anuário EY-Liga 
Portugal;
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10. No entanto, o envio de informação 
não foi total, faltando seis, quatro, 
três e quatro Sociedades Desportivas 
nas épocas 2015-16, 2016-17, 
2017-18 e 2018-19, respetivamente. 
Foram ainda removidas Sociedades 
Desportivas que apesar de integradas 
em edições anteriores, não 
participaram na LigaPro nos anos em 
que incide a análise.

11. A fórmula contemplada para o cálculo 
do valor acrescentado bruto (VAB) 
foi inspirada na metadata do INE, que 
subtrai o valor de produção aos seus 
consumos intermédios. Adaptou-
se a fórmula ao setor do Futebol 
Profissional;

12. O valor acrescentado bruto das 
Sociedades Desportivas da Liga NOS 
e LigaPro resulta do somatório de 
vendas e prestações de serviços, 
outros rendimentos e ganhos, saldos 
de transação de direitos de atletas, 
custo das mercadorias vendidas, 
fornecimentos e serviços externos, 
outros gastos e perdas e variações 
de inventário no período analisado. O 
valor acrescentado bruto do Futebol 
Profissional foi comparado ao valor 
da projeção do PIB da economia 
portuguesa em 2019, segundo dados 
do INE e projeções da Comissão 
Europeia (DG ECFIN);

13. O volume de negócios das Sociedades 
Desportivas da Liga NOS e LigaPro 
resulta do somatório de vendas 
e prestações de serviços, outros 
rendimentos e ganhos e saldos de 
transação de jogadores, enquanto 
o volume de negócios da Liga 
Portugal, resulta do somatório de 
vendas e serviços prestados e outros 
rendimentos. Excetua-se receitas 
da Liga Portugal com as próprias 
Sociedades Desportivas;

14. A informação sobre transferências de 
jogadores das Sociedades Desportivas 
da Liga NOS foi obtida no site de 
futebol Transfermarkt, incidindo 
apenas a análise sobre a entrada e 
saídas de jogadores das Sociedades 
Desportivas;

15. A informação de gestão de 
competições profissionais incluindo os 
horários, assistências e transmissões 
televisivas dos jogos foi fornecida 
pela Liga Portugal para a época de 
2018-19;

16. As rubricas agregadas totais de 
receitas, gastos, ativo e passivo foram 
calculadas a partir do ficheiro (i), de 
agregação dos Relatórios e Contas 
das Sociedades Desportivas para as 
épocas referidas no ponto 1, com as 
restrições de informação escritas no 
ponto 6;

17. Os gastos com pessoal, fornecimentos 
e serviços externos, gastos com juros 
e outros similares, componentes do 
ativo e do passivo, resultado liquído e 
rácio de solvabilidade também foram 
calculados a partir do ficheiro (i), com 
as mesmas restrições;

18. O cálculo de detalhe de rendimentos, 
tais como ganhos na transação 
e cedência de direitos de atletas, 
direitos televisivos e atividade 
comercial, foi feito a partir do ficheiro 
(ii), com detalhe fornecido pelas 
Sociedades Desportivas para as 
épocas referidas no ponto 1, com as 
restrições de informação escritas nos 
pontos 4, 5 e 7;

19. O cálculo de detalhe de gastos, 
tais como gastos na transação 
e amortização de direitos de 
atletas, remunerações de agentes 
desportivos, foi feito a partir 
do ficheiro (ii), com as mesmas 
restrições.
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