


REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

02 03

Preâmbulo

REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

O presente Regulamento transfere para o orde-
namento jurídico-desportivo Português as normas
do “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations – Edition 2012”. Integra os requisitos
mínimos da UEFA, as necessárias diretivas, bem
como outras informações úteis constantes dos
seus anexos. Foi aprovado pela Direção da FPF, nos
termos dos artigos 50.2.4.b, 50.2.12, 52.2.3.d,
52.2.3.f, 52.2.3.i e 73, todos dos Estatutos da FPF
e regula o processo de licenciamento dos clubes
que pretendem participar nas competições de clu-
bes da UEFA, definindo os direitos e deveres de
todas as partes envolvidas no sistema de licencia-
mento de clubes para participação nas competi-
ções de clubes da UEFA. 
Este Regulamento reflete o empenhamento da
FPF, aqui reiterado pela sua Direção, na regulação
e implementação de um sistema de licenciamento
de clubes para as competições da UEFA de acordo
com os parâmetros e procedimentos estabelecidos
pela UEFA.
Está dividido em duas partes principais:
- A primeira regula o processo de Licenciamento
de Clubes, propriamente dito, definindo a FPF en-
quanto entidade licenciadora, explicando a suas
funções, caracterizando o candidato à licença, a
licença para participar em competições de clubes
da UEFA e os órgãos de licenciamento, bem como
o procedimento geral e os procedimentos míni-
mos de verificação a serem aplicados. Contém
ainda esta parte as cinco categorias dos critérios
mínimos: critérios desportivos, critérios relativos
às infraestruturas, critérios relativos ao pessoal e
administrativos, critérios jurídicos e critérios finan-
ceiros;
- a segunda parte define e regula o Financial Fair
Play, bem como o procedimento de monitorização
dos clubes, com as competências e funções do
Club Financial Control Body e a regulação do
Break-even e das suas regras de controlo de ges-
tão dos Clubes.
Este Regulamento foi acreditado pela UEFA, de
acordo com as normas estabelecidas no “UEFA
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations
– Edition 2012”.
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Título I. 
DISPOSIÇÕES GERAIS
REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

1.

2.

3.

Capítulo 1 – Definições e conceitos

Artigo 1 – Âmbito de aplicação

O presente regulamento aplica-se a todos os clubes participantes nas competições reco-
nhecidas como profissionais.

O presente regulamento rege os direitos, tarefas e responsabilidades de todas as partes
envolvidas no sistema de licenciamento de clubes para participação nas competições de
clubes da UEFA (ver secção II) e define em particular:

a) os procedimentos mínimos que deverão ser seguidos pela entidade licencia-
dora na avaliação dos critérios de licenciamento (ver capítulo 1);
b)o candidato à licença e a licença exigida para a participação nas competições
de clubes da UEFA (ver capítulo 2);
c) os critérios desportivos, relativos a infra-estruturas, administrativos e relativos
ao pessoal, jurídicos e financeiros mínimos a serem cumpridas por um clube para
obter uma licença de modo a participar nas competições de clubes da UEFA (ver
capítulo como parte do processo de admissão à competição.

O presente regulamento rege ainda os direitos, tarefas e responsabilidades de todas as
partes envolvidas no processo de monitorização dos clubes da UEFA (ver secção III) com
vista à prossecução dos objectivos da UEFA em matéria de fair-play financeiro, e define
em particular:
a) o papel e as funções do UEFA Club Financial Control Body, os procedimentos mínimos

que devem ser seguidos pela entidade licenciadora na sua avaliação dos requisitos
da monitorização dos clubes, e as responsabilidades dos licenciados durante as
competições de clubes da UEFA (ver capítulo 1);
b) os requisitos que os licenciados que se qualificam para as competições de clu-
bes da UEFA devem cumprir (ver capítulo 2).
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1.

2.

Artigo 2 – Objectivos

O presente regulamento visa os objectivos seguintes:
a) continuar a promover e melhorar constantemente o nível de qualidade de todos os
aspectos do futebol na Europa e continuar a dar prioridade à formação e à assistência
dos jovens jogadores em cada clube;
b) garantir que os clubes têm um nível de gestão e de organização apropriado;
c) adaptar as infra-estruturas desportivas dos clubes, de modo a colocar à disposição dos
jogadores, dos espectadores e dos representantes dos meios de comunicação social ins-
talações adaptadas, bem equipadas e seguras;
d) preservar a integridade e o normal desenrolar das competições de clubes da UEFA;
e) permitir o desenvolvimento, por toda a Europa, da análise comparativa entre clubes
no que diz respeito aos critérios financeiros, desportivos, jurídicos, relativos a infra-estru-
turas, administrativos e relativos ao pessoal.

Para além disso, visa garantir o fair-play financeiro nas competições de clubes da UEFA, e no-
meadamente:

a) melhorar os desempenhos económicos e financeiros dos clubes e reforçar a sua trans-
parência e credibilidade;
b) atribuir a necessária importância à protecção de credores e garantir que os clubes re-
gularizam as suas dívidas para com os jogadores, as autoridades sociais e fiscais, e os ou-
tros clubes dentro dos respectivos prazos;
c) introduzir mais disciplina e racionalidade nas finanças dos clubes
d) encorajar os clubes a funcionar com base nas suas próprias receitas;
e) promover investimentos responsáveis para benefícios a longo prazo do futebol;
f) proteger a viabilidade e sustentabilidade a longo prazo do futebol de clubes europeu
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DISPOSIÇÕES GERAIS
REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

Administração judicial

Agente

Alteração significativa

Candidato à licença

Critérios mínimos

Critérios para o licenciamento de clubes

Custos da aquisição do registo 
de um jogador

Data de encerramento estatutária

Dívida líquida

1.

Artigo 3 – Definições

Para os fins do presente regulamento, aplicam-se as seguintes defini-
ções:

Processo estabelecido na lei ou em regulamentos, destinado a recuperar
entidades insolventes permitindo-lhes prosseguir as suas atividades eco-
nómicas. Este processo, que constitui uma alternativa à liquidação judi-
cial, é também designado “going into administration”. A gestão
corrente de uma entidade sujeita a administração pode ser operada por
um administrador em representação dos credores.

Pessoa singular que, mediante uma comissão, apresenta jogadores a clu-
bes visando a negociação ou renegociação de um contrato de trabalho
ou apresenta dois cube visando a subscrição de um acordo de transfe-
rência.

Um evento que é considerado influente na situação anteriormente sub-
metida à entidade licenciadora e que teria requerido uma apresentação
diferente se tivesse ocorrido antes da submissão da documentação de li-
cenciamento.

Entidade legal total e exclusivamente responsável pela equipa de fute-
bol que participa em competições de clubes nacionais e internacionais e
que se candidata a uma licença.

Critérios que um candidato à licença tem de cumprir para obter uma li-
cença.

Requisitos, divididos em cinco categorias (desportiva, relativa às infra-
estruturas, relativa ao pessoal e administrativa, jurídica e financeira), a
serem cumpridos pelo candidato à licença para que lhe seja atribuída
uma licença.

Pagamentos a terceiros pela aquisição do registo de um jogador, ex-
cluindo qualquer desenvolvimento interno ou outros custos. Estes custos
directos incluem: 
• prémio de transferência (incluindo compensação por formação e me-
canismo de solidariedade) pago para garantir o registo do jogador; e
• outros custos directos relativos à obtenção do registo do jogador (in-
cluindo comissão sobre o prémio de transferência e comissão de agen-
tes).

A data de referência contabilística anual da entidade auditada.

Saldo líquido de um clube resultante da transferência de jogadores (ou
seja, montante líquido dos créditos e dívidas resultantes da transferência
de jogadores) e dos empréstimos líquidos (descobertos e empréstimos
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Entidade(s) auditada(s)

Entidade licenciadora

Época de licença 

Estádio 

Evento ou condição de relevante 
importância económica

Grupo 

Informações relativas ao break-even

Informações Complementares

Informações financeiras actuais 

bancários, empréstimos concedidos pelo proprietário e/ou partes rela-
cionadas, e contratos de locação financeira menos a caixa e seus equiva-
lentes). A dívida líquida não inclui dívidas comerciais ou outras dívidas.

Membro registado e/ou sociedade desportiva de futebol ou grupo que
tem de fornecer à entidade licenciadora informações para os fins do li-
cenciamento de clubes e da monitorização de clubes.

Organismo que opera o sistema de licenciamento, atribui licenças e rea-
liza determinadas tarefas relativas ao processo de monitorização dos clu-
bes.

Época da UEFA para a qual um clube se candidatou à licença ou esta lhe
foi concedida. Tem início no primeiro dia após o prazo de apresentação
à UEFA, pela entidade licenciadora, da lista de decisões de licenciamento
e termina na mesma data do ano seguinte.

Local onde decorre um jogo de competição incluindo, designadamente,
todas as propriedades e instalações envolventes (por exemplo, gabine-
tes, áreas de hospitalidade, centro de imprensa e centro de acreditação).

Um evento ou condição considerado essencial para as demonstrações fi-
nanceiras da entidade auditada e que exija uma apresentação diferente
(adversa) dos resultados das operações, situação financeira e activo bruto
da entidade auditada, se tiver ocorrido durante o exercício ou o período
intercalar anterior.

Uma empresa mãe e todas as suas subsidiárias. Uma empresa-mãe é uma
entidade que tem uma ou mais subsidiárias. Uma subsidiária é uma en-
tidade, incluindo uma entidade sem personalidade jurídica como uma
sociedade em nome colectivo, que é controlada por outra entidade (cha-
mada de empresa-mãe).

Demonstrações financeiras e registos contabilísticos subjacentes que
devem ser submetidos pelo clube para verificação do cumprimento do
requisito relativo ao break-even.

Informações financeiras a serem submetidas à entidade licenciadora em
complemento das demonstrações financeiras, se os requisitos mínimos
para demonstração e contabilidade não forem cumpridos.
As informações complementares devem ser preparadas com base na con-
tabilidade e nas normas contabilísticas consistentes com as demonstra-
ções financeiras. As informações financeiras devem ser extraídas de
fontes consistentes, utilizadas na preparação das demonstrações finan-
ceiras anuais. As informações complementares devem coincidir, ou ser
conciliadas, com as informações correspondentes das demonstrações fi-
nanceiras. 

Informações respeitantes ao desempenho e situação financeira do clube
nos períodos reportados que terminem durante o ano em que as com-



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

12 13

Título I. 
DISPOSIÇÕES GERAIS
REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

Informações financeiras futuras

Informações financeiras históricas

Instalações de treino 

Internacional Financial
Reporting Standards

(“IFRS”)
(Normas Internacionais de Relato Finan-

ceiro)

International Standards on Auditing
(“ISA”) - Normas Internacionais 

de Relato Financeiro

Internacional Standards on Review 
Engagements (“ISRE”) - Normas 

Internacionais de Revisão

Internacional Standards on Related 
services (ISRS) - Normas Internacionais

de Serviços relacionados Licença

Licenciado

Lista das decisões relativas à licença 

petições de clubes da UEFA têm início (período de referência financeira:
T).

Informações respeitantes ao desempenho e situação financeira do clube
nos períodos reportados que terminem nos anos subsequentes ao início
da competição de clubes da UEFA (período de referência financeira: T+1
e subsequentes).

Informações respeitantes ao desempenho e situação financeira do clube
nos períodos reportados que terminem nos anos anteriores ao início da
competição de clubes da UEFA (períodos de referência financeira T-1 e
anteriores).

Local ou locais onde se desenrolam regularmente os treinos dos jogado-
res registados por um clube e/ou as actividades de formação de jovens.

Normas e Interpretações adoptadas pelo Internacional Accounting Stan-
dards Board “IASB” (Organismo de Normas Internacionais de Contabili-
dade). Incluem:
• Internacional Financial Reporting Standards (“IFRS”) (Normas
Internacionais de Relato Financeiro);
• Internacional Accounting Standards (Normas Internacionais de
Contabilidade); e 
• Interpretações originadas pelo Internacional Financial Repor-
ting Interpretation Committee (IFRIC) (Comissão de interpretação das
Normas Internacionais de Relato Financeiro) ou o antigo Standing Inter-
pretations Committee (SIC) (Comité Permanente de Interpretações).

O International Auditing and Assurance Standards Board - “IAASB” (Co-
mité Internacional de Normas de Auditoria e Verificação) emite Normas
Internacionais relativas a:
• Relato Financeiro (ISA), a serem aplicadas no relato de informa-
ções financeiras históricas. 
• Revisão de Compromissos (ISRE) que são aplicáveis à revisão das
informações financeiras históricas. 
• Serviços Relacionados (ISRS) que são aplicáveis aos compromis-
sos de compilação e compromissos de aplicação dos procedimentos acor-
dados às informações.

Certificado emitido pela entidade licenciadora que confirma o cumpri-
mento de todos os critérios mínimos obrigatórios pelo candidato à li-
cença como parte do procedimento de admissão para participar nas
competições de clubes da UEFA.

Candidato à licença ao qual foi atribuída uma licença pela entidade li-
cenciadora.

Lista submetida pela FPF à UEFA contendo, entre outras, as informações
sobre os candidatos à licença que seguiram o procedimento de licencia-
mento de clubes e aos quais os órgãos de decisão nacionais atribuíram



2. No presente regulamento, o género masculino utilizado refere-se igualmente ao femi-
nino, e a referência a Clubes aplica-se, indistintamente, a associações sem fins lucrativos
ou a Sociedades Anónimas Desportivas (SAD).
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Materialidade

Normas de Qualidade 
do Licenciamento de Clubes

Partes envolvidas

Período de reporte 

Período intercalar 

Prazo para apresenta-ção 
de candidatura à FPF

Práticas Contabilísticas Nacionais

Procedimentos acordados

Requisitos da monito-rização de clubes

ou recusaram uma licença no formato estabelecido e comunicado pela
UEFA.

As omissões ou declarações erradas de itens ou informações são material-
mente relevantes se puderem, individual ou colectivamente, influenciar as
decisões dos utilizadores tomadas com base nas informações submetidas
pelo Clube. A materialidade depende do tamanho e da natureza da omis-
são ou declaração errada analisada de acordo com as circunstâncias ou con-
texto. O tamanho ou a natureza do item ou da informação, ou uma
combinação de ambos, pode constituir o factor determinante.

Documento que define os requisitos mínimos que as entidades licenciado-
ras devem cumprir na execução do sistema de licenciamento.

Todas as pessoas envolvidas no sistema de licenciamento de clubes da UEFA
ou no processo de monitorização, incluindo a UEFA, a entidade licencia-
dora, o candidato à licença / licenciado bem como quaisquer pessoas in-
tervenientes em sua representação.

O período de referência financeira que termina na data estabelecida esta-
tutariamente para o fecho de contas, quer corresponda ou não a um ano
civil.

Um período de referência financeira com uma duração inferior à de um
exercício económico completo. Não tem de ser necessariamente um pe-
ríodo de seis meses.

A data na qual a entidade licenciadora exige que os candidatos à licença
tenham submetido todas as informações necessárias para a sua candida-
tura à licença.

As práticas e declarações contabilísticas e de relato exigidas às entidades
num determinado país.

Numa missão de auditoria com base em procedimentos acordados, um re-
visor leva a efeito os actos de auditoria que tenham sido acordados pelo
revisor, a entidade e quaisquer terceiros envolvidos e apresenta as consta-
tações factuais. Os destinatários do relatório têm de formar as suas próprias
conclusões do relatório elaborado pelo revisor. O relatório é dirigido ex-
clusivamente àquelas partes que acordaram nos procedimentos a serem
executados, uma vez que outros, desconhecedores das razões relativas aos
procedimentos, podem interpretar mal os resultados.

Requisitos que devem ser cumpridos por um licenciado se se qualificar para
uma competição de clubes da UEFA.
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Título II. 
LICENCIAMENTO DE CLUBES
REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Título II
LICENCIAMENTO DE CLUBES

Capítulo 1 – Entidade licenciadora 

Artigo 4 – Política e responsabilidades 
A entidade licenciadora é Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sua qualidade de
membro da UEFA, competindo-lhe gerir o sistema de licenciamento de clubes.

A FPF assume a responsabilidade, perante a UEFA, de implementar um sistema de licen-
ciamento de clubes para participação nas Competições de Clubes da UEFA, de acordo e
no respeito dos princípios e regras definidos no UEFA Club Licensing and Financial Fair
Play Regulations (Edition 2012).

A FPF garante a integração, no presente regulamento, de todas as disposições aplicáveis
definidas na secção II do UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edition
2012), tendo sido submetido à administração da UEFA, para revisão, de acordo com o
procedimento definido no Anexo III do Regulamento da UEFA.

Para bom cumprimento e execução do supra referido, a FPF:
a) criou uma administração de licenciamento apropriada, tal como é definida no
Artigo 5;
b) regulou e nomeou dois órgãos de decisão, tal como definidos no Artigo 6;
c) criou uma lista de sanções, definidas no Artigo 8, para além das normas apli-
cáveis do regulamento Disciplinar da FPF;
d) definiu um procedimento geral de submissão e avaliação da documentação
submetida pelos clubes, para determinação se a mesma é apropriada, se cada cri-
tério foi respeitado e que informações complementares, se algumas, são neces-
sárias, nos termos dos Artigos 7, 9 e 10;
e) garante a igualdade de tratamento de todos os candidatos à licença e total
confidencialidade relativamente às informações fornecidas durante o sistema de
licenciamento de clubes em conformidade com o Artigo 11;
g) determina, em consequência de tais procedimentos, se uma licença pode ou
não ser concedida. 

Em todo o processo de licenciamento, o Candidato à Licença tem o ónus da prova.

Artigo 5 – Órgão de Gestão do Licenciamento (OGL)

Para a regulação e execução do processo de Licenciamento é constituído um Órgão de
Gestão do Licenciamento (OGL) ao qual competirá gerir todo o processo de avaliação e
apresentar relatórios dessa avaliação aos órgãos de decisão, a fim de estes poderem fun-
damentar as suas decisões de conceder ou recusar as licenças.
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As tarefas da administração do licenciamento consistem em:
a) preparar, aplicar e assegurar o desenvolvimento posterior do sistema nacional de li-
cenciamento de clubes;
b) fornecer apoio administrativo aos órgãos de decisão;
c) assistir, aconselhar e acompanhar os licenciados durante a época;
d) informar a UEFA de qualquer evento ocorrido após a decisão do licenciamento  que
constitua alteração significativa na informação previamente submetida à entidade licen-
ciadora;
e) servir de ponto de contacto e garantir o intercâmbio de conhecimentos técnicos com
os departamentos de licenciamento de outras federações membros da UEFA e com a pró-
pria UEFA.

Pelo menos um membro do OGL, ou um assessor financeiro externo, tem de ter formação finan-
ceira e ser titular de um diploma de contabilista ou revisor reconhecido pela associação nacional
competente (por exemplo a associação nacional do comércio), ou tem de possuir vários anos de
experiência nos domínios mencionados (“reconhecimento de competência”).

Recebida a documentação dos candidatos à licença, o Coordenador do Licenciamento verificará
se a mesma está completa e se foi apresentada dentro do prazo estabelecido e, em caso afirma-
tivo, promove o registo da documentação recebida e remete-a aos membros do OGL, de acordo
com a respectiva área de especialidade.

Em caso de falta de documentos ou de irregularidades dos mesmos, o Coordenador do Licencia-
mento notificará os respectivos candidatos à licença para, em prazo não superior a três (3) dias,
suprirem os vícios ou omissões verificados.

Os membros do OGL procederão à verificação dos critérios previstos no presente Manual, ao
exame da documentação apresentada e bem assim dos relatórios das vistorias entretanto efec-
tuadas, com vista à verificação do cumprimento dos critérios. Seguidamente, os membros do
OGL enviam os seus relatórios e pareceres sobre cada candidatura à licença ao Coordenador do
Licenciamento, o qual elaborará a consequente proposta de decisão.

Se, de acordo com os relatórios produzidos pelos membros do OGL, subsistirem falhas e omissões
na documentação exigida para efeitos de licenciamento, o Coordenador do Licenciamento po-
derá conceder aos candidatos faltosos um prazo suplementar, não superior a três (3) dias úteis,
para supressão dessas falhas e omissões. O Coordenador do Licenciamento, bem como qualquer
membro do OGL, poderá ainda solicitar esclarecimentos ou documentos de apoio suplementares,
bem como proceder à visita de locais ou à realização de ações inspectivas mais aprofundadas.

No decurso das visitas ou ações inspectivas, os membros do OGL poderão abordar, com o candi-
dato à licença, as áreas problemáticas e as possíveis medidas a adoptar pelo candidato, com vista
à rectificação das eventuais falhas e omissões, dentro do prazo que, para o efeito, for fixado.

Concluído o processo de avaliação, o Coordenador do Licenciamento elabora e remete ao OPI
todos os relatórios de licenciamento, fundamentados pelos relatórios e pareceres dos membros
do OGL, com proposta de concessão ou recusa de concessão de licença, em função do cumpri-
mento ou incumprimento dos critérios exigidos no presente Regulamento.
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Artigo 6 – Órgãos de decisão

Os órgãos de decisão são o Órgão de Primeira Instância (OPI) e o Órgão de Recurso (OR),
que são independentes um do outro.

O Órgão de Primeira Instância decide se uma licença deve ser atribuída a um candidato,
com base nos documentos fornecidos dentro dos prazos estabelecidos pela entidade li-
cenciadora, e se uma licença deve ser retirada.

O Órgão de Recurso é o Conselho de Justiça (CJ) da FPF, o qual decide dos recursos apre-
sentados por escrito e a sua decisão sobre a atribuição ou retirada de uma licença não
é passível de recurso. As suas decisões são definitivas.

O Órgão de Recurso delibera com base na decisão do Órgão de Primeira Instância e em
todos os meios de prova fornecidos pelo candidato à licença ou entidade licenciadora,
juntamente com o pedido de recurso, por escrito e dentro do prazo estabelecido. 

Os membros dos órgãos de decisão são eleitos ou nomeados em conformidade com os
estatutos da FPF e devem:

a) agir de maneira imparcial no exercício das suas funções;
b) abster-se, se existirem dúvidas respeitantes à sua independência relativamente
a um candidato à licença, ou em caso de conflito de interesses. A este respeito, a
independência de um membro não pode ser garantida se o mesmo ou um mem-
bro da sua família (cônjuge, filhos, pais, irmãos) for membro, acionista, associado,
patrocinador ou consultor do candidato à licença;
c) não exercer simultaneamente a função de coordenador do licenciamento;
d) não fazer parte simultaneamente de outro órgão jurisdicional da FPF;
e) incluir pelo menos um jurista qualificado e um revisor oficial de contas, inscrito
na respectiva Ordem profissional.

Os membros do Conselho de Justiça são eleitos pela Assembleia Geral, nos termos dos
estatutos da FPF, e não podem pertencer simultaneamente ao pessoal administrativo
nem a qualquer órgão ou comissão de decisão estatutária da FPF nem da Liga Portu-
guesa de Futebol Profissional.

O quórum exigido para os órgãos de decisão é de pelo menos três membros. Em caso
de igualdade dos votos, o presidente dispõe de voto de qualidade.

Os órgãos de decisão devem agir de acordo com as regras processuais, definidas no presente
Regulamento e que consistem, no mínimo, nas normas seguintes: 

a) As decisões são tomadas pelo respectivo órgão de acordo com as estipulações deste
Manual, numa base de independência e igualdade de tratamento dos candidatos. As
deliberações em que são tomadas as decisões de licenciamento têm lugar em sessão
privada e por maioria de votos. O Presidente dispõe de voto de qualidade sempre
que tal for definido no presente Manual. A decisão deve ser escrita e conter as razões
em que se baseia e indicar as condições para a interposição de recurso.
b) Antes da tomada de qualquer decisão de acordo com o Procedimento Geral esta-
belecido no presente Regulamento o interessado tem o direito a ser ouvido, o que
constitui um princípio fundamental de direito.
c) Sem prejuízo da prática dos atos e documentos relativos ao licenciamento serem
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feitos em português, todos os passos do processo de monitorização, referidos e regulados
nos artigos 53 e seguintes deste Regulamento, que tenham de ser transmitidos ou sub-
metidos à UEFA, deverão ser efectuados em inglês ou francês; 
d) A submissão de qualquer pedido de cálculo ou conformidade do processo, ou de in-
terrupção ou prorrogação de um prazo deve ser efectuada dentro do decurso do prazo
para o ato em causa;
e) Na avaliação do cumprimento dos critérios de licenciamento, serão admissíveis os meios
de prova legalmente previstos, sem prejuízo do determinado no presente Regulamento
f) A documentação relevante para a decisão de licenciamento será aquela que tenha dado
entrada na FPF até às 17h do dia útil imediatamente anterior ao da tomada da decisão.
g) O processo de licenciamento está sujeito a uma taxa administrativa, no montante de
2.500€ (dois mil e quinhentos euros) que deverão ser pagos na proporção de 2/5 (dois
quintos) com a inscrição e de 3/5 com a remessa dos formulários e demais documentação
de licenciamento, sem prejuízo do desconto atribuído aos candidatos à licença que te-
nham participado efetivamente no workshop anual de preparação do respectivo processo
de licenciamento.

Capítulo 2 – Procedimento de licenciamento

Artigo 7 - Prazos e procedimentos

Prazos – sem prejuízo de outros que sejam expressamente previstos no presente Regulamento,
ou especialmente fixados pelo Coordenador do OGL para o efeito, o prazo geral para a prática
de atos relativos ao procedimento de licenciamento é de 3 (três) dias úteis.

a) Todos os prazos estabelecidos no presente Regulamento terminam às 18:00 horas do
último dia, e os dias considerados são dias úteis, o que exclui sábados, domingos e feria-
dos nacionais.
b) Os prazos do procedimento contam-se em dias úteis seguidos, excepto quando o Re-
gulamento ou a notificação respectiva disponham em contrário.

Datas limites – sem prejuízo do disposto nas alíneas subsequentes, todos os anos, no início do
processo de licenciamento, o OGL estabelecerá e comunicará aos candidatos à licença as datas
concretas previstas para os atos essenciais do processo de licenciamento, os quais são, se nada
for dito em contrário:

a) até 30 de setembro do ano anterior à época a licenciar, a FPF aprova a versão do Re-
gulamento aplicável ao processo  a iniciar nesse ano;
b)  até 30 de novembro do ano anterior à época a licenciar, o OGL envia a todos os
clubes participantes nas competições profissionais organizadas pela LPFP, a documentação
necessária para a inscrição no processo de licenciamento;
c) até 20 de dezembro do ano anterior à época a licenciar, os clubes devem apresentar a
sua candidatura à obtenção da licença e liquidar a taxa administrativa sem o que caduca
o seu direito a requerer e obter a licença para participação nas competições de clubes da
UEFA. A candidatura deve ser enviada ao OGL, por correio registado, fax ou e-mail;
d) até 1 de março anterior à época da licença, os candidatos à licença devem apresentar
os formulários devidamente preenchidos, acompanhados de toda a documentação exi-
gida, nos termos previstos no presente Regulamento, relativamente aos cinco critérios.
A não apresentação dos formulários nem dos documentos exigidos nos critérios constan-
tes deste Regulamento, dentro do prazo referido ou outro que tenha sido expressamente
fixado, implica a imediata exclusão do candidato à licença, com a consequente recusa da
concessão desta;



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

20 21

Título II. 
LICENCIAMENTO DE CLUBES
REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

3.

4.

e) os candidatos à licença cujo exercício social termine em 31 de Dezembro, dis-
põem de um prazo suplementar, com termo em 31 de março anterior à época da
licença, para apresentação da documentação relativa aos critérios financeiros que
comprovadamente não pudesse ter sido apresentada até 1 de março anterior;
f) até 15 de abril do ano em que se inicia a época a licenciar, o OPI deverá tomar
a sua primeira decisão sobre a concessão ou recusa das licenças requeridas;
g) até 30 de Abril do ano em que se inicia a época a licenciar, o OPI deverá tomar
a sua decisão final de conceder ou recusar as licenças que lhe foram requeridas;
h) até 31 de Maio anterior á época da licença (ou em data a indicar pela UEFA
para o efeito), a FPF comunicará à UEFA a lista final das decisões de licencia-
mento.

Reclamações – as decisões intercalares tomadas durante o processo de licenciamento e
os atos do OGL são passíveis de reclamação nos termos deste artigo.

a) Qualquer reclamação contra uma decisão tomada deve ser apresentada ao
OGL no prazo de 3 (três) dias úteis desde a notificação ou o conhecimento da
mesma.
b) A reclamação deve ser apresentada por escrito, contendo todos os argumentos
do reclamante e ser acompanhada de qualquer documento relevante para a de-
cisão. 
c) O OGL examinará a reclamação e decidirá se a mesma é justificada. Se for ne-
cessário tomar uma decisão jurisdicional, o OGL enviará a reclamação ao presi-
dente do OPI que tomará uma decisão dentro dos prazos previstos neste
Regulamento.

Recursos – Da decisão final do OPI, de concessão ou recusa de licença, poderá o interes-
sado interpor recurso para o Conselho de Justiça, no prazo de três (3) dias úteis após a
recepção, pelo recorrente, da decisão recorrida, mediante a apresentação de requeri-
mento escrito, a entregar ao OGL:

a) Apenas têm legitimidade para interpor recursos o candidato à licença a quem
esta tenha sido recusada pelo OPI, o licenciado cuja licença tenha sido retirada
pelo OPI ou a FPF, representada pelo Coordenador do OGL;
b) O recurso pode ser entregue pessoalmente ou ser enviado por correio regis-
tado, fax ou e-mail;
c)  O requerimento de recurso deve conter os fundamentos de facto e de direito
e a formulação das conclusões e dos pedidos bem como toda a documentação
complementar a considerar, sendo acompanhado do pagamento da respectiva
taxa, sob pena de não recebimento;
d) Recebido o recurso, o OGL notifica o OPI para, no prazo de três (3) dias úteis,
sustentar a decisão e seguidamente organiza o processo e remete-o ao Presidente
do Conselho de Justiça, também no prazo de três (3) dias úteis;
e) Os recursos interpostos de acordo com as normas deste Regulamento serão
decididos com base nos elementos já existentes no processo e daqueles que,
sendo necessários à concessão do licenciamento e por impedimento justificável,
não tenham sido apresentados anteriormente e sejam apresentados nos termos
e prazos estabelecidos neste Regulamento;
f) O processo tem natureza urgente e a decisão do Conselho de Justiça deve ser
proferida até 20 de Maio anterior à época da licença. Na mesma data, a decisão
será notificada ao recorrente por, e-mail ou fax e por correio registado, transi-
tando de imediato em julgado. No caso de procedência do recurso, a respectiva
decisão do CJ terá de ser comunicada à UEFA juntamente com a lista das decisões
finais de licenciamento e dentro do prazo fixado pela UEFA para o efeito;
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g) Salvo indicação expressa em contrário, constante do presente Regulamento ou dos Es-
tatutos da FPF, os recursos não têm efeito suspensivo.
5. Notificações e prática de atos – os atos respeitantes ao procedimento de licenciamento
deverão ser praticados por escrito ou reduzidos a escrito quando orais, nos termos deste
Regulamento.
a) Sempre que o candidato à licença efetue o envio, por fax ou e-mail, de qualquer do-
cumento ou comunicação formal, o respectivo original deve ser remetido ao processo por
correio ou entregue em mão, no dia útil imediatamente seguinte;
b) Sempre que o OGL tenha que notificar os Candidatos à Licença para qualquer ato ou
diligência, poderá fazê-lo por qualquer meio válido, designadamente fax, e-mail ou cor-
reio registado;
c) Todas as notificações e contactos dirigidos ao candidato à licença/licenciado, serão en-
dereçadas ao Agente de Licenciamento designado pelo respectivo Clube, para os contac-
tos por este fornecidos;
6. Custos dos Procedimentos - Qualquer procedimento de reclamação ou recurso terá um
custo equivalente a 3 UCs, nos termos do Decreto Lei nº 212/89 de 30 de Junho, que tem
de ser depositado junto do OGL juntamente com o respectivo requerimento, sob pena
de a reclamação ou o recurso não serem aceites.

Artigo 8 – Lista de sanções

Para garantir um processo de avaliação apropriado, a Federação Portuguesa de Futebol define
a seguinte lista de sanções, sem prejuízo das disposições aplicáveis contidas no Regulamento Dis-
ciplinar da FPF ou demais regulamentação aplicável:

a) o não cumprimento dos pressupostos de licenciamento, descritos nos capítulos dedi-
cados aos critérios (arts.17 a 52), quando outro efeito não for efeito previsto no presente
Regulamento, designadamente a recusa de atribuição de licença, implicará a aplicação
de sanção ao candidato ou licenciado em falta, consistente em multa de montante a fixar
pelo OGL, ou pelo Órgão com competência disciplinar, quando for o caso, em montante
entre €1.000 e €5.000;
b) o incumprimento, total ou parcial, das restantes disposições deste Regula-
mento, quando outro efeito não for previsto no mesmo, implicará a aplicação de uma
sanção ao candidato ou licenciado em falta, consistente em multa de montante a fixar
pelo OGL, ou pelo Órgão com competência disciplinar, quando for o caso, em montante
entre €500 e €2.500;
c) qualquer das sanções previstas nas alíneas anteriores poderá ser completada com a
aplicação de sanções acessórias que consistam em comportamentos ou omissões destina-
dos ao cumprimento dos deveres dos candidatos ou dos detentores de licença.

Podem ser aplicadas sanções por incumprimento das normas e dos prazos estipulados neste Re-
gulamento, sempre que a sanção for referida neste regulamento ou na regulamentação disci-
plinar da Federação Portuguesa de Futebol.

A reincidência na mesma falta ou mesmo tipo de falta, durante a mesma época desportiva, im-
plicará o agravamento da multa para o dobro do valor aplicado anteriormente e uma subse-
quente reincidência, novamente para o dobro da anterior, e assim sucessivamente. 

Sempre que a falta seja cometida durante o processo de licenciamento ou de monitorização, a
competência para a respectiva sanção cabe ao OGL, com recurso para o OPI.
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Artigo 9 – Procedimento geral

O procedimento geral para verificação dos critérios e controlo da concessão de licenças
é regulado pelas regras constantes deste Regulamento, bem como pelo UEFA Club Li-
censing and  Financial Fair Play Regulations (Edition 2012)  e demais regulamentação
aplicável.

O procedimento geral tem início na data em que o OGL elabora e remete, ou põe à dis-
posição, dos clubes participantes nas competições profissionais organizadas pela LPFP
os formulários relativos ao licenciamento e cópia atualizada deste Regulamento, sempre
em data anterior a 1 de dezembro do ano anterior à época a licenciar, e termina com a
submissão à administração da UEFA da lista de decisões relativas à licença no prazo fi-
xado, anualmente, por esta última.

O procedimento geral comporta, no mínimo, as seguintes etapas chave:
a) submissão da documentação de licenciamento aos candidatos à licença;
b) devolução da documentação relativa ao licenciamento à FPF, devidamente
preenchida e assinada;
c) avaliação da documentação pelo OGL;
d) submissão da declaração escrita à FPF;
e) avaliação e decisão pelos órgãos de decisão;
f) submissão à administração da UEFA da lista das decisões relativas à licença, em
data a fixar anualmente pela administração da UEFA.

A UEFA e/ou os órgãos/agências por si nomeados reservam-se, em qualquer altura, o di-
reito de conduzir inspeções ou visitas de fiscalização à FPF e, na presença dos seus re-
presentantes, aos candidatos à licença. Estas inspeções destinam-se a garantir que a FPF,
assim como os candidatos à licença, cumpriram as suas obrigações e que a licença foi
corretamente atribuída na altura da decisão final da FPF. O incumprimento dos requisitos
mínimos obrigatórios definidos no Manual pode resultar em sanções definidas pelo
órgão competente da UEFA de acordo com a natureza e a gravidade das violações.

Para efeitos da realização de inspeções por parte da UEFA, no caso de existir qualquer
divergência na interpretação deste Regulamento entre a versão em Inglês e a versão em
Português, prevalece a versão traduzida em língua inglesa.

A FPF, através do órgão de gestão do licenciamento (OGL), reserva-se, em qualquer al-
tura, o direito de realizar inspeções junto do candidato à licença, de modo a garantir
que a licença seja corretamente atribuída na altura da decisão final e vinculativa. O in-
cumprimento dos requisitos mínimos obrigatórios definidos no Manual pode resultar
em sanções a aplicar pelo OGL, de acordo com a natureza e a gravidade das violações,
nos termos dos estatutos e regulamentos da FPF.

Artigo 10 – Procedimentos de avaliação

Os métodos de avaliação são os constantes do presente Regulamento, à exceção dos
que são utilizados para verificar o respeito dos critérios financeiros, para os quais devem
ser seguidos procedimentos de avaliação específicos, em conformidade com o Anexo
VII. Em caso de omissão, aplicar-se-ão as regras emergentes do UEFA Club Licensing and
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Financial Fair Play Regulations (Edition 2012).

Artigo 11 – Igualdade de tratamento e confidencialidade

A FPF garante a igualdade de tratamento de todos os candidatos à licença durante o procedi-
mento geral.

A entidade licenciadora garante aos candidatos à licença total confidencialidade relativamente
a todas as informações submetidas durante o processo de licenciamento de clubes. Qualquer
pessoa implicada no processo de licenciamento de clubes ou mandatada pela FPF deve assinar
um acordo de confidencialidade antes de iniciar a execução das suas tarefas.

Capítulo 3: Candidato à licença e licença

Artigo 12 – Definição do candidato à licença

O candidato à licença tem de ser um clube de futebol ou uma sociedade anónima desportiva
(SAD), ou seja uma entidade legal diretamente responsável por uma equipa de futebol que par-
ticipa em competições nacionais e internacionais. Quando não especificado em contrário, qual-
quer referencia a Clube feita neste Regulamento, deve entender-se como abrangendo,
consoante os casos, Clube ou SAD candidato à licença ou licenciado.

O candidato à licença deve ser um membro registado da FPF e/ou da LPFP e aquela filiação deve
ter durado – no início da época de licença - pelo menos três anos consecutivos. Qualquer altera-
ção da forma legal do clube ou da sua estrutura empresarial (incluindo, por exemplo, mudança
de sede, nome ou cores do clube, ou mudança de acionistas entre diferentes clubes) durante
este período, com o objectivo de facilitar a sua qualificação com base nos resultados desportivos
e/ou a obtenção de uma licença, com prejuízo da integridade da competição, será entendida
como interrupção da filiação ou relação contratual (se existir) para os efeitos do presente nú-
mero.

Artigo 13 – Responsabilidades gerais do candidato à licença

O candidato à licença deve fornecer à entidade licenciadora:
a) todas as informações necessárias e/ou documentos pertinentes que provem que as obri -
gações em matéria de licenciamento são cumpridas; e
b) qualquer outro documento pertinente para a tomada de decisão pela entidade licen-
ciadora.

Deve nomeadamente fornecer as informações relativas à(s) entidade(s) auditada(s) à(s)
qual/quais sejam exigidas informações desportivas, relativas a infraestruturas, administrativas e
relativas ao pessoal, jurídicas e financeiras, no prazo de 3 dias úteis ou noutro que lhe seja ex-
pressamente fixado pelo OGL.

Qualquer facto que ocorra após a submissão do dossier de candidatura à entidade licenciadora
e que represente uma alteração significativa em relação às informações anteriormente comuni-
cadas deve ser notificado, no prazo de 7 dias, ao OGL.

Para boa execução do processo de licenciamento, o candidato à licença deverá, no momento da
inscrição para o processo, nomear uma pessoa que será o responsável pelo processo de licencia-
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mento (Agente de Licenciamento), a quem serão dirigidos todos os contactos durante
o processo, bem como as notificações que hajam de ser feitas.

Artigo 14 – Licença

Os clubes qualificados para as competições de clubes da UEFA com base nos seus resul-
tados desportivos, ou através da classificação do fair-play da UEFA, devem obter uma li-
cença emitida pela FPF, em conformidade com este regulamento, excepto nos casos em
que se apliquem as disposições do Artigo 15.

A licença expira, sem notificação prévia, no final da época para a qual foi emitida.

A licença não pode ser transmitida a outra pessoa jurídica que não aquela a quem foi
conferida.

A licença pode ser revogada pelos órgãos de licenciamento da FPF se:
a) por qualquer razão, um licenciado se tornar insolvente ou entrar em liquida-
ção, em conformidade com a legislação nacional aplicável (quando o licenciado
se torna insolvente mas entra em liquidação judicial durante a época, desde que
o objectivo da liquidação judicial seja salvar o clube e a sua atividade, a licença
não deve ser revogada);
b) qualquer das condições para a emissão da licença deixar de ser cumprida;
c) o licenciado não cumprir qualquer uma das suas obrigações constantes do re-
gulamento nacional relativo ao licenciamento de clubes.

Quando for deliberada a revogação de uma licença, a FPF deverá informar a adminis-
tração da UEFA.

Artigo 15 – Autorização especial

Se um clube se qualificar para uma competição de clubes da UEFA com base nos seus resul-
tados desportivos, mas não tiver sido submetido a nenhum processo de licenciamento, ou
tiver sido submetido a um processo de licenciamento de nível inferior, que não corresponda
ao aplicável aos clubes sujeitos ao presente Regulamento, por não participar nas competições
de natureza profissional, a FPF pode solicitar, em nome desse clube, a aplicação do sistema
de licenciamento de clubes, a título extraordinário, nos termos do Anexo II.

Com base nesta aplicação a título extraordinário, a UEFA pode conceder autorização es-
pecial ao clube para participar na competição de clubes da UEFA correspondente, sujeito
aos regulamentos das competições de clubes da UEFA aplicáveis. Esta aplicação extraor-
dinária só é válida para esse clube específico e para a época em questão. 

Capítulo 4: Critérios de licenciamento

Artigo 16 – Aspectos gerais

À exceção dos critérios mencionados no número 2, o cumprimento dos critérios definidos no
presente capítulo deve ser evidenciado pelos clubes, de modo a que possam beneficiar de
uma licença que lhes permita participar nas competições de clubes da UEFA para que venham
a qualificar-se.
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O incumprimento dos critérios mencionados nos Artigos 22, 23, 26, 35, 39, 41 e 42 não implica
uma recusa de licença, mas uma sanção definida neste Regulamento ou noutro regulamento
aplicável.

Secção I. Critérios desportivos

Artigo 17 – Programa de formação de jovens

O candidato à licença deve dispor de um programa de formação de jovens, aprovado pela enti-
dade licenciadora. O OGL deve verificar e avaliar a aplicação do programa de formação de jovens
aprovado.

Este programa deve incluir no mínimo os aspectos seguintes:
a) Objectivos e filosofia em matéria de formação de jovens;
b) Organização do sector jovem (organograma, órgãos envolvidos, relação com o candi-
dato à licença, equipas de jovens, etc.);
c) Pessoal (técnico, médico, administrativo, etc.) e qualificações mínimas exigidas;
d) Infraestrutura disponibilizada ao sector jovem (instalações de treino e de jogo, outros);
e) Recursos financeiros (orçamento disponível, contribuição do candidato à licença, dos
jogadores ou da comunidade local, etc.);
f)Programa de formação de futebol para diferentes escalões etários (aptidões para o jogo
técnicas, tácticas e físicas);
g) Programa de formação relativo às “Leis do Jogo”;
h) Programa de formação no combate à dopagem;
i)Acompanhamento médico dos jogadores jovens (incluindo controlos médicos);
j) Procedimento de revisão e de retorno de informação para avaliar os resultados e a rea-
lização dos objectivos fixados;
k) Validade do programa (três anos no mínimo e sete anos no máximo).

O candidato à licença deve garantir ainda que:
a) qualquer jovem jogador envolvido no seu programa de formação tem a possibilidade
de frequentar a escolaridade obrigatória prevista pela legislação nacional; e
b) nenhum jogador jovem envolvido no seu programa de formação está impedido de se-
guir uma formação académica não relacionada com o futebol.

Artigo 18 – Equipas juniores

O candidato à licença deve, no mínimo, dispor das seguintes equipas juniores no seio da sua en-
tidade legal, de outra entidade incluída no perímetro de avaliação ou de um clube filiado na
sua entidade legal:

a) pelo menos duas equipas juniores no escalão etário dos 15 aos 21 anos;
b) pelo menos uma equipa júnior no escalão etário dos 10 aos 14 anos;
c) pelo menos uma equipa no escalão etário abaixo dos 10 anos.

Todas as equipas juniores, excepto as equipas no escalão etário abaixo dos 10 anos, têm de par-
ticipar nas competições ou programas oficiais, a nível nacional, regional ou local. reconhecidos
pela federação membro da UEFA.
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Artigo 19 – Acompanhamento médico dos jogadores

O candidato à licença deve elaborar e aplicar uma política a fim de garantir que todos
os seus jogadores qualificados para jogar equipa principal são submetidos, todos os anos,
a um exame médico, de acordo com as disposições correspondentes dos regulamentos
das competições de clubes da UEFA.

Artigo 20 – Registo de jogadores

Todos os jogadores do candidato à licença, incluindo os jogadores jovens com idade su-
perior a 10 anos, devem estar registados na federação membro da UEFA e/ou na sua liga
filiada, de acordo com as regras aplicáveis do FIFA Regulations on the Status and Transfer
of Players.

Artigo 21 – Contratos escritos de jogadores profissionais

Todos os jogadores profissionais ao serviço do candidato à licença devem subscrever um
contrato escrito com o candidato à licença, de acordo com o FIFA Regulations on the
Status and Transfer of Players.

Artigo 22 – Questões de arbitragem e Leis do Jogo

O candidato à licença deve assistir a uma reunião ou evento consagrado às questões de
arbitragem organizado pela FPF ou com a sua colaboração, durante o ano anterior ao
início da época de licença.

No mínimo, o capitão da primeira equipa, ou um seu substituto, bem como o treinador
principal da primeira equipa, ou o treinador-adjunto, têm de participar nesta reunião
ou evento.

Artigo 23 – Prática em matéria de luta contra o racismo
O candidato à licença deve instituir e aplicar uma política que vise combater o racismo
e a discriminação no seio do futebol, de acordo com o plano de dez pontos definido no
UEFA Safety and Security Regulations.

Secção II. Critérios relativos às infraestruturas

Artigo 24 – Estádio para as competições de clubes da UEFA

O candidato à licença deve dispor de um estádio que permita disputar jogos de compe-
tições de clubes da UEFA, situado em território nacional e aprovado pela FPF.

Se o candidato à licença não for o proprietário do estádio, tem de apresentar um con-
trato escrito celebrado com o(s) proprietário(s) do estádio (ou dos diferentes estádios)
que irá utilizar. 

Este contrato deve garantir a utilização do(s) estádio(s) nos jogos e treinos da UEFA dis-
putados em casa pelo candidato à licença no decorrer da época de licença.
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O Estádio (ou estádios) deve ter detentor da Licença de Utilização emitida pela Autoridade Mu-
nicipal ao abrigo da legislação em vigor.

O candidato à licença deve apresentar o regulamento de segurança e de utilização dos espaços
de acesso ao público devidamente atualizado e aprovado pelas autoridades competentes e re-
gistado junto do Conselho para a Ética e Segurança no Desporto (CESD), nos termos da legislação
em vigor

O candidato à licença deve apresentar cópia da última vistoria efectuada às suas instalações

O estádio (ou estádios) deve satisfazer todas as exigências mínimas definidas no UEFA Stadium
Infrastruture Regulations e ser classificado, no mínimo, como estádio de categoria 2 da UEFA.

O candidato à licença deve apresentar um certificado de iluminação válido, emitido pela empresa
instaladora ou entidade reguladora, provando que dispõe de um sistema de iluminação ade-
quado, de acordo com o disposto no documento “Orientações e Recomendações para a ilumi-
nação da UEFA”. A validade deste certificado é de 12 meses

Artigo 25 – Disponibilidade das instalações de treino

O candidato à licença deve dispor de instalações de treino durante todo o ano.

Se o candidato à licença não for o proprietário das instalações de treino, deve apresentar um
contrato escrito celebrado com o(s) proprietário (s) das instalações de treino. 

Este contrato deve garantir a utilização das instalações de treino por parte de todas as equipas
do candidato à licença durante a época de licença, tendo em conta o seu programa de formação
de jovens.

Artigo 26 – Infraestrutura mínima das instalações de treino

No mínimo, a infraestrutura das instalações de treino deve incluir instalações de treino exteriores
e instalações de treino cobertas, balneários e um posto médico.

Secção III. Critérios administrativos e relativos ao pessoal

Artigo 27 – Secretariado do clube

O candidato à licença deve dispor de um número apropriado de colaboradores qualificados no
domínio do secretariado em função das necessidades, para gerir as suas atividades correntes.
Deve dispor de um espaço de escritórios onde funcione a sua administração. Deve ainda assegu-
rar que estes escritórios têm meios de comunicação com a FPF e com o público e estão equipados,
no mínimo, com um telefone, um fax e um e-mail. 

Artigo 28 – Diretor geral

O candidato à licença deverá ter indicado um diretor geral que tem por função gerir as questões
operacionais.
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Artigo 29 – Responsável pelas finanças

O candidato à licença deverá ter indicado um responsável pelas finanças qualificado en-
carregue das questões financeiras. 

O responsável pelas finanças deve ter, no mínimo, uma das seguintes qualificações:
a) Técnico Oficial de Contas (TOC);
b) Revisor Oficial de Contas (ROC) qualificado;
c) um “reconhecimento de competência” emitido pelo OGL, tendo em conta uma
experiência de pelo menos três anos nas questões financeiras.

Artigo 30 – Assessor de imprensa

O candidato à licença deve ter indicado um Assessor de Imprensa qualificado encarregue
das questões relacionadas com os meios de comunicação social.

O Assessor de Imprensa deve ter, no mínimo, uma das seguintes qualificações:
a) diploma em jornalismo;
b) diploma de assessor de imprensa ministrado por uma entidade reconhecida
pela FPF;
c) um “reconhecimento de competência” emitido pela FPF e exigindo pelo menos
um ano de experiência neste domínio.

Artigo 31 – Médico

O candidato à licença deverá ter indicado pelo menos um médico responsável pela as-
sistência médica durante os jogos e os treinos, bem como pela política de prevenção an-
tidopagem.

A qualificação do médico deve ser reconhecida pela Ordem dos Médicos.

O médico deve estar devidamente registado na federação membro da UEFA e/ou na sua
liga filiada.

Artigo 32 – Fisioterapeuta 

O candidato à licença deverá ter indicado pelo menos um fisioterapeuta responsável
pelo tratamento médico e massagens durante os jogos e treinos da equipa principal.

O diploma do fisioterapeuta deve ser reconhecido pelas autoridades sanitárias nacionais
legalmente competentes.

O fisioterapeuta deve estar devidamente registado na federação membro da UEFA e/ou
na sua liga filiada.

Artigo 33 – Responsável de segurança 

O candidato à licença deverá ter nomeado um responsável de segurança qualificado,
encarregue das questões de segurança.
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O responsável de segurança deve ter, no mínimo, uma das seguintes qualificações:
a) diploma da escola de polícia ou de especialista em segurança, em conformidade com
a legislação nacional;
b) diploma de segurança de curso específico emitido por uma organização reconhecida
pelo Estado;
c) um “reconhecimento de competência” emitido pela FPF baseada na experiência prática
de pelo menos um ano em matérias de segurança de estádio.

Artigo 34 – Assistentes de recintos desportivos

O candidato à licença deve estabelecer uma organização de segurança para os jogos disputados
em casa, através da utilização de Assistentes de Recintos Desportivos (ARD’s) com qualificação
adequada (internos ou externos), conforme disposto na legislação aplicável. Para esse efeito,
deve contratar os ARD’s ou celebrar um contrato escrito com o proprietário do estádio para a
disponibilização de ARD’s, ou, ainda, celebrar um contrato escrito com uma empresa externa de
segurança para a disponibilização de ARD’s. 

Artigo 35 – Oficial de ligação de adeptos (OLA)

O candidato à licença deverá ter nomeado um oficial de ligação de adeptos (OLA) para servir de
ponto de contacto principal para os adeptos.

O candidato à licença deve nomear um OLA que tenha frequentado um curso da FPF ou da Liga
para OLA. O treino dos OLA será feito com recurso ao Manual a aprovar pela UEFA e a outros
meios de formação a aprovar pela FPF e/ou pela LPFP.

O OLA deve assistir regularmente às reuniões com a direção do clube e colaborar com o respon-
sável de segurança nas questões de segurança.

Artigo 36 – Treinador principal da primeira equipa

O candidato à licença deverá ter indicado um treinador principal responsável pelas questões fu-
tebolísticas relacionadas com a equipa principal.

O treinador principal deve deter uma das qualificações de treinador mínimas seguintes:
a) deter o diploma UEFA-Pro ou qualquer outro diploma estrangeiro válido que seja equi-
valente e reconhecido como tal pela UEFA, de acordo com o UEFA Coaching Convention;
b) Outro diploma de treinador válido que seja equivalente ao exigido na alínea anterior
e reconhecido como tal pela UEFA;
c) Um “reconhecimento de competência” emitido antes da época 2009/10 pela FPF, com
base numa experiência prática de pelo menos cinco anos como treinador principal.

Artigo 37 – Treinador-adjunto da primeira equipa

O candidato à licença deverá ter indicado um treinador-adjunto qualificado que assista o trei-
nador principal em todas as questões futebolísticas relacionadas com a equipa principal.

O treinador-adjunto da primeira equipa deve deter uma das qualificações de treinador mínimas
seguintes:

a) deter um diploma UEFA “A” (III Nível) ou qualquer outro diploma estrangeiro válido
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que seja equivalente e reconhecido como tal pela UEFA, de acordo com o UEFA
Coaching Convention;
b) Outro diploma de treinador válido que seja equivalente ao exigido na alínea
anterior e reconhecido como tal pela UEFA;
c) Um “reconhecimento de competência” emitido antes da época 2009/10 pela
FPF, com base numa experiência prática de pelo menos cinco anos como treinador
principal ou adjunto.

Artigo 38 – Responsável do programa de formação de jovens

O candidato à licença deverá ter indicado um responsável pelo programa de formação
encarregue da gestão das atividades correntes e dos aspectos técnicos do sector júnior.

O responsável pelo programa de formação de jovens deve deter uma das qualificações
de treinador mínimas seguintes:

a) um diploma UEFA “A” (III Nível) ou qualquer outro diploma estrangeiro válido
que seja equivalente e reconhecido como tal pela UEFA, de acordo com a UEFA
Coaching Convention;
b) Outro diploma de treinador válido que seja equivalente ao exigido na alínea
anterior e reconhecido como tal pela UEFA;
c) “reconhecimento de competência” emitido antes da época 2009/10 pela fede-
ração membro da UEFA, com base numa experiência prática de pelo menos dois
anos como responsável pelo programa de formação de jovens.

Artigo 39 – Treinadores de juniores 

O candidato à licença deverá ter indicado, para cada equipa júnior, pelo menos um trei-
nador qualificado que seja responsável por todas as questões futebolísticas relacionadas
com essa equipa.

Pelo menos um treinador das equipas juniores deve deter uma das seguintes qualifica-
ções de treinador mínimas definidas no Regulamento de Provas Oficiais (RPO) da FPF de
acordo com o UEFA Coaching Convention:
a) UEFA Basic (II Nível) para equipas que participam nas competições a nível nacional 
b) Nível Regional (I Nível) para equipas que participam nas competições a nível distrital 
c)  Outro diploma de treinador válido que seja equivalente ao exigido na alínea a) infra
e reconhecido como tal pela UEFA;
d) Um “reconhecimento de competência” emitido antes da época 2009/10 pela federa-
ção membro da UEFA com base numa experiência prática relevante de pelo menos cinco
anos.

Os outros treinadores de juniores devem deter as qualificações mínimas definidas pela
FPF no seu RPO.

Artigo 40 – Disposições comuns aplicáveis às qualificações de treinador da
UEFA em virtude da UEFA Coaching Convention

Um titular do diploma de treinador UEFA exigido pelos Artigos 36 a 39 do presente re-
gulamento é considerado um treinador se, em conformidade com as disposições de apli-
cação da UEFA Coaching Convention:
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a) detiver um diploma de treinador UEFA emitido por uma federação membro da
UEFA; ou
b) tiver pelo menos começado um curso de diploma de treinador UEFA correspondente.
A simples inscrição no curso de diploma exigido não é suficiente para preencher este cri-
tério.

Todos os treinadores qualificados devem ser devidamente registados na FPF e/ou na LPFP.

Artigo 41 – Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações dos membros do pessoal do candidato à licença definidos nos Artigos
28 a 39 infra devem ser definidos por escrito.

Artigo 42 – Obrigação de substituição durante a época

Se uma função definida nos Artigos 28 a 39 ficar vaga no decorrer da época de licença, o licen-
ciado à licença deve garantir que, no prazo máximo de 60 dias, a referida função é assumida
por uma pessoa que disponha da qualificação necessária.

Se uma função ficar vaga devido a doença ou acidente, a entidade licenciadora pode prorrogar
este prazo de 60 dias apenas se estiver convencido que a pessoa em questão continua com inca-
pacidade médica de retomar a sua atividade.

O licenciado deve informar com a maior brevidade a federação membro da UEFA de qualquer
substituição efectuada neste âmbito.

Secção IV. Critérios legais

Artigo 43 – Declaração relativa à participação nas competições de clubes da UEFA

O candidato à licença deve apresentar uma declaração legalmente válida confirmando que:
a) reconhece o carácter obrigatório dos  estatutos, regulamentos, diretivas  e decisões da
FIFA, da UEFA, da FPF e, quando for o caso, da LPFP, bem como a competência do Tribunal
Arbitral do Desporto (CAS) em Lausanne, de acordo com os artigos correspondentes dos
Estatutos da UEFA;
b) participará, a nível nacional, nas competições organizadas pela FPF e/ou pela LPFP con-
soante o caso (por exemplo, o campeonato nacional, a taça nacional);
c) participará, a nível internacional, nas competições reconhecidas pela UEFA ou pela FIFA
(de modo a evitar qualquer dúvida, os jogos amigáveis não estão sujeitos à presente dis-
posição);
d)informará, com a maior brevidade, a FPF relativamente a qualquer alteração significa-
tiva, evento ou condição de relevante importância económica;
e) observará e aplicará o regulamento de licenciamento de clubes da federação membro
da UEFA;
f) observará e aplicará o UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations;
g) todos os documentos submetidos estão completos e exatos;
h) autoriza o OGL e os órgãos nacionais de licenciamento competentes, a administração
da UEFA e os órgãos jurisdicionais da UEFA a examinar qualquer documento correspon-
dente e a reclamar informações de qualquer organismo público ou privado competente
em conformidade com a legislação nacional;
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i) aceita que a UEFA se reserva o direito de realizar auditorias de conformidade
a nível nacional nos termos do Artigo 71.

A declaração deve ser validada por um signatário autorizado do candidato à licença
dentro dos três meses anteriores ao prazo fixado para a submissão à FPF.

Artigo 44 – Informações jurídicas mínimas

O candidato à licença deve submeter uma cópia atualizada e válida dos seus estatutos
(por exemplo, pacto social).

O candidato à licença deve fornecer um extracto de um registo público (por exemplo,
registo comercial) ou um extracto do registo dos clubes da federação contendo as se-
guintes informações mínimas:

a) nome;
b) morada da sede;
c) forma jurídica;
d) lista dos signatários autorizados;
e) tipo de assinatura exigida (por exemplo, individual, colectiva).

Artigo 45 – Contrato escrito com uma sociedade de futebol

Se o candidato à licença for uma SAD, no sentido do Artigo 12, nº 1, deve fornecer cópia
do contrato de cessão de direitos celebrado com o Clube de anteriormente registado.

O Contrato de cessão e qualquer alteração ao mesmo devem ser comunicados à FPF e à
LPFP.

Secção V. Critérios financeiros

Artigo 46 – Entidade reportante e perímetro de reporte

O candidato à licença deve fornecer à FPF a estrutura jurídica geral do grupo, represen-
tada por um organograma, devidamente aprovada pela direção.

Este organograma deve incluir informações sobre qualquer subsidiária, qualquer enti-
dade associada e qualq0uer unidade de controlo, até à empresa-mãe. Qualquer empresa
associada ou subsidiária da empresa-mãe deve igualmente ser relatada.

A estrutura jurídica do grupo deve identificar claramente a entidade que é membro da
FPF/LPFP e mencionar igualmente as informações seguintes para cada subsidiária do can-
didato à licença:

a) nome da entidade legal;
b) tipo legal;
c) informações sobre a atividade principal e qualquer atividade futebolística;
d) percentagem da participação (e, se for diferente, proporção do poder de voto
detido);
e) capital social;
f) total dos ativos;
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g) rendimentos totais;
h) capital próprio total.
4. O candidato à licença determina o perímetro de reporte, isto é, a entidade ou o con-
junto de entidades relativamente à(s) qual/quais a informação financeira (ex. relatório
financeiro de entidade singular, consolidado ou combinado) deve ser fornecida nos ter-
mos do Anexo V, secção B.

A totalidade da remuneração paga aos jogadores em virtude de obrigações contratuais ou legais,
todos os custos/produtos resultantes da aquisição/venda do registo de um jogador e todos os
rendimentos provenientes das receitas de bilheteira são contabilizados nos livros de uma das
entidades incluídas no perímetro de reporte.

Artigo 47 – Demonstrações financeiras anuais

As demonstrações financeiras anuais à data de encerramento estatutária anterior à data limite
fixada para a submissão da candidatura à FPF e anterior à data limite de submissão à UEFA da
lista das decisões relativas à licença devem ser preparadas e submetidas ao OGL.

As demonstrações financeiras anuais devem ser auditadas por um auditor independente tal como
previsto no Anexo III.

As demonstrações financeiras anuais deverão compreender:
a) um balanço;
b) demonstração de resultados;
c) demonstrações dos fluxos de caixa;
d) notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo de princípios e métodos con-
tabilísticos e outras notas explicativas; e
e) um relatório financeiro da direção.

As demonstrações financeiras anuais devem visar o cumprimento das exigências mínimas em
matéria de apresentação mencionadas no Anexo IV e os princípios contabilísticos estabelecidos
no Anexo V. Devem ser fornecidos dados comparativos relativamente ao período de encerra-
mento anterior.

Se os requisitos mínimos para o conteúdo e a contabilidade, tal como estabelecidos no número
anterior, não forem cumpridos nas demonstrações financeiras anuais, o candidato à licença deve
preparar informações complementares, de modo a cumprir os requisitos de informação mínima
que devem ser certificados por um auditor independente, tal como previsto no Anexo III.

Artigo 48 – Demonstrações financeiras para o período intermédio

Se a data de encerramento estatutária do exercício do candidato à licença for mais de seis meses
antes do prazo para a submissão da lista de decisões de licenciamento à UEFA, o candidato à li-
cença deverá elaborar e submeter demonstrações financeiras suplementares que cubram o pe-
ríodo intermédio.

O período intermédio inicia-se no dia seguinte à data de encerramento estatutária e termina
numa data dentro dos seis meses que precedem o prazo para a submissão da lista de decisões
de licenciamento à UEFA.
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As demonstrações financeiras intermédias têm de ser revistas ou auditadas por um au-
ditor independente tal como previsto no Anexo III.

As demonstrações financeiras intermédias deverão conter os seguintes elementos:
a) balanço encerrado no final do período intermédio e balanço comparativo  en-
cerrado no final do exercício completo anterior;
b) demonstração de resultados para o período intermédio e demonstração de re-
sultados comparativa para o período intermédio idêntico do exercício prece-
dente; e
c) demonstração dos fluxos de caixa para o período intermédio acompanhado de
uma demonstração para o período intermédio idêntico do exercício precedente;
d) notas explicativas específicas.

Se o candidato à licença não estiver obrigado a elaborar demonstrações financeiras in-
termédias relativas ao período intermédio idêntico do exercício precedente, os valores
comparativos poderão referir-se aos valores das demonstrações financeiras do exercício
completo precedente. 

As demonstrações financeiras intermédias devem satisfazer as exigências mínimas em
matéria de apresentação mencionadas no Anexo IV. Têm de ser incluídos itens ou notas
complementares se a sua omissão tornar as demonstrações financeiras intermédias en-
ganadoras.

As demonstrações financeiras intermédias devem seguir os mesmos métodos contabilís-
ticos aplicados nas suas demonstrações financeiras anuais, salvo se ocorrerem mudanças
de métodos contabilísticos após a data das últimas demonstrações financeiras estabele-
cidas para um exercício completo, que se aplicarão às demonstrações financeiras inter-
médias do exercício seguinte. Nesse caso, devem ser fornecidos detalhes nas
demonstrações financeiras intermédias.

Se os requisitos mínimos para o conteúdo e a contabilidade, tal como estabelecidos nos
números 6 e 7 anteriores, não forem cumpridos nas demonstrações financeiras intermé-
dias, o candidato à licença deve preparar informações complementares, de modo a cum-
prir os requisitos de informação mínima que devem ser certificados por um auditor
independente, tal como previsto no Anexo III.

Artigo 49 – Inexistência de dívidas vencidas para com clubes de futebol 

O candidato à licença deve provar que, até 31 de Março anterior à época a licenciar, não
tem dívidas (como definidas no Anexo V) relativamente a atividades de transferência
ocorridas antes de 31 de Dezembro do ano precedente. 

As dívidas dizem respeito aos montantes devidos aos clubes de futebol, em resultado
das atividades de transferência, incluindo compensações por formação e contribuições
de solidariedade, tal como são definidas no “Regulamento do Estatuto e Transferências
de Jogadores da FIFA”, bem como montantes devidos mediante certas condições.

O candidato à licença deve preparar e submeter à FPF uma tabela de pagamentos de
transferência, salvo se essas informações tiverem já sido comunicadas à FPF em virtude
de outros regulamentos aplicáveis em matéria de transferências. Esta tabela deve ser
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estabelecida mesmo que não tenha ocorrido qualquer transferência/empréstimo durante o pe-
ríodo correspondente.

O candidato à licença deve comunicar todas as atividades de transferência (incluindo os emprés-
timos) realizadas até 31 de Dezembro, independentemente do facto de existir ou não um mon-
tante em dívida a ser pago a 31 de Dezembro. Para além disso, deve comunicar todas as
transferências objecto de um processo junto da autoridade competente em conformidade com
o direito nacional, junto de um órgão nacional ou internacional do futebol ou perante um tri-
bunal arbitral competente.

A tabela de pagamentos de transferência deve conter as informações mínimas seguintes, relati-
vamente a qualquer transferência de jogadores, incluindo os empréstimos:
a) jogador (identificação por nome ou número);

b) datas do contrato de transferência/ empréstimo;
c) nome do clube de futebol que detinha anteriormente o registo;
d)montante da transferência (ou do empréstimo) pago e/ou a pagar (incluindo a com-
pensação por formação e a contribuição de solidariedade);
e) outros custos diretos relativos à aquisição de registos de jogadores pagos e/ou a pagar;
f) montante regularizado e data de pagamento;
g) saldo relativo a cada transferência de jogador devido a 31 de Dezembro, incluindo a
data de vencimento de cada elemento não pago;
h) qualquer dívida vencida a 31 de Março (atualização do saldo de 31 de Dezembro), in-
cluindo a data de vencimento de cada elemento não pago, bem como um comentário
explicativo; e
i) montantes condicionais (eventuais passivos) ainda não integrados no balanço a 31 de
Dezembro.

O candidato à licença deverá reconciliar o saldo credor total, de acordo com a tabela de paga-
mentos de transferência, com o valor que figura no balanço, na rubrica “Dívidas a pagar resul-
tantes da transferência de jogadores” (se aplicável) ou dos registos contabilísticos subjacentes.
O candidato à licença deverá mencionar na referida tabela o conjunto das dívidas vencidas, ainda
que o credor não tenha reclamado o pagamento.

A tabela de pagamentos de transferência deverá ser aprovada pela direção, devendo esta apro-
vação ser comprovada por uma breve declaração assinada em nome do órgão executivo do can-
didato à licença.

Artigo 50 – Inexistência de dívidas para com trabalhadores e/ou autoridades
sociais/fiscais

O candidato à licença deve provar que, até 31 de Março anterior à época a licenciar, não tem dí-
vidas (como definidas no Anexo VI) aos seus trabalhadores nem de contribuições sociais e im-
postos, relativas a obrigações legais ou contratuais para com os seus trabalhadores anteriores a
31 de Dezembro do ano precedente. 

As dívidas a pagar são os montantes devidos ao pessoal às autoridades sociais ou fiscais que resultam
de obrigações contratuais ou legais para com o pessoal. As dívidas a pagar a pessoas que, por diversas
razões, já não são trabalhadores do candidato à licença cabem no âmbito deste critério e devem ser
regularizadas no decurso do período previsto no contrato e/ou definido pela lei, Independentemente
da forma como estas dívidas a pagar são contabilizadas nas demonstrações financeiras.

O termo ‘trabalhadores’ inclui as seguintes pessoas:
a) Todos os jogadores profissionais de acordo com o FIFA Regulations on the Status and Transfer
of Players, e
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b) O pessoal administrativo, técnico, médico e de segurança especificado nos Ar-
tigos 28 a 33 e 35 a 39.

O candidato à licença preparará uma lista contendo todos os trabalhadores que estavam
empregados até 31 de Dezembro do ano anterior à época objecto de licenciamento, e
não apenas os que permaneceram empregados no final do ano. Esta lista deve ser en-
viada à FPF.

Para cada trabalhador, deverão ser fornecidas as seguintes informações mínimas:
a) nome do trabalhador;
b) posição/função do trabalhador;
c) data de início;
d) data de saída (se aplicável); 
e) saldo devido a 31 de Dezembro, incluindo a data de vencimento de cada ele-
mento não pago;  
f) qualquer dívida vencida a 31 de Dezembro (atualização do saldo de 31 de De-
zembro), incluindo a data de vencimento de cada elemento não pago, junta-
mente com comentário explicativo.

A lista de trabalhadores deverá ser aprovada pela direção, devendo esta aprovação ser
comprovada por uma breve declaração assinada em nome do órgão executivo do can-
didato à licença.

O candidato à licença deverá reconciliar o saldo credor total, de acordo com a lista de
trabalhadores, com o valor que figura no balanço, na rubrica “Dívidas para com os tra-
balhadores” ou nos registos contabilísticos subjacentes.

O candidato à licença deverá enviar ao auditor e/ou à entidade licenciadora os docu-
mentos justificativos necessários indicando o montante das dívidas a pagar (se for o
caso), a 31 de Dezembro do ano anterior à época a ser licenciada, bem como qualquer
dívida vencida a 31 de Março (atualização do saldo de 31 de Dezembro) e às autoridades
sociais/fiscais referentes às obrigações contratuais e legais relativamente aos seus traba-
lhadores. 

Artigo 51 – Declarações escritas anteriores à decisão de licenciamento

Nos sete dias anteriores ao início do período em que deve ser tomada a decisão pelo
Órgão de Primeira Instância, o candidato à licença deve entregar declarações escritas à
FPF.

As declarações escritas devem indicar se quaisquer eventos ou condições de relevante
importância económica, susceptíveis de afectar negativamente a situação financeira do
candidato à licença, ocorreram depois da data de encerramento das demonstrações fi-
nanceiras anuais auditadas precedentes ou das demonstrações financeiras intermédias
revistas precedentes (se aplicável).

Se tiverem ocorrido factos de relevância económica, a declaração escrita deve conter
uma descrição da respectiva natureza, bem como uma estimativa do seu efeito finan-
ceiro ou a indicação da impossibilidade da respectiva realização.

A declaração deve ser assinada pelos membros do órgão executivo do candidato à li-
cença evidenciando a aprovação pela direção.
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Artigo 52 – Informações financeiras futuras

O candidato à licença deve preparar e submeter as informações financeiras futuras de modo a
demonstrar à entidade licenciadora a inexistência de incerteza de continuidade até ao final da
época licenciada se não tiver cumprido um dos indicadores definidos no n.2.

Se o candidato à licença apresentar uma das condições descritas pelos indicadores 1 e 2, consi-
dera-se que não está a cumprir o indicador correspondente:

a) Indicador 1: Incerteza de continuidade (Going concern)
O relatório do auditor relativo às demonstrações financeiras anuais ou intermédias, sub-
metido nos termos dos Artigos 47 e 48, inclui uma ênfase material ou uma opinião/con-
clusão qualificada relativamente à incerteza de continuidade.
b) Indicador 2: Capital próprio negativo
As demonstrações financeiras anuais (incluindo, se necessário, as informações comple-
mentares), submetidas nos termos do Artigo 47, revelam um passivo líquido que se dete-
riorou relativamente aos valores correspondentes das demonstrações financeiras anuais
precedentes, ou as demonstrações financeiras intermédias (incluindo, se necessário, as
informações complementares) submetidas nos termos do Artigo 48 apresentam um pas-
sivo líquido que se deteriorou relativamente aos valores correspondente na data de en-
cerramento estatutária precedente.

As informações financeiras futuras devem cobrir o período que se inicia imediatamente após a
mais recente das duas datas seguintes: a data de encerramento estatutária das demonstrações
financeiras anuais, ou, se aplicável, a data de encerramento das demonstrações financeiras in-
termédias; as informações financeiras futuras devem cobrir a totalidade da época de licença.

As informações financeiras futuras compreendem os elementos seguintes:
a) conta de resultados orçamentada e valores correspondentes do exercício precedente
e do período intermédio (se aplicável);
b) demonstração de fluxo de caixa orçamentada e valores correspondentes do exercício
precedente e do período intermédio (se aplicável);
c) notas explicativas, nomeadamente uma breve descrição de cada uma das hipóteses sig-
nificativas (referência aos aspectos pertinentes das informações financeiras históricas e
outras) que foram utilizadas na preparação da conta de resultados orçamentada e da de-
monstração de fluxo de caixa orçamentada, e bem como uma breve descrição dos prin-
cipais riscos susceptíveis de afectar os resultados financeiros futuros.

As informações financeiras futuras devem ser preparadas, no mínimo, trimestralmente.

As informações financeiras futuras devem ser preparadas em coerência com as demonstrações
financeiras anuais auditadas e seguindo os mesmos métodos contabilísticos aplicados nas suas
demonstrações financeiras anuais, salvo se ocorrerem mudanças de métodos contabilísticos após
a data das últimas demonstrações financeiras, que se aplicarão às demonstrações financeiras do
exercício seguinte. Nesse caso, devem ser fornecidos detalhes relativamente a essas alterações.

As informações financeiras futuras devem cumprir com as exigências mínimas em matéria de in-
formação, definidas no Anexo IV. Devem ser acrescentados itens ou notas suplementares se estes
contiverem um esclarecimento ou se a sua omissão tornar as informações financeiras futuras en-
ganadoras.   

As informações financeiras futuras, bem como as hipóteses em que se baseiam, devem ser apro-
vadas pela direção, devendo esta aprovação ser comprovada por uma breve declaração assinada
em nome do órgão executivo da entidade reportante.
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Capítulo 1. Direitos, deveres e responsabilidades das partes envolvidas 

Artigo 53 – Responsabilidades do UEFA Club Financial Control Body

O UEFA Club Financial Control Body desempenha as suas funções nos termos previstos no pre-
sente regulamento, no UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations e ainda nas Re-
gras de Procedimento do UEFA Club Financial Control Body.

No desempenho destas funções, o UEFA Club Financial Control Body assegura igualdade de tra-
tamento de todos os licenciados e garante a total confidencialidade de toda a informação rece-
bida.

O UEFA Club Financial Control Body terá sempre em consideração os objectivos fundamentais
desta regulamentação, em especial para contrariar qualquer tentativa de contornar esses objec-
tivos.

Artigo 54 – Processo de monitorização

O processo de monitorização começa com a submissão, pela entidade licenciadora à administra-
ção da UEFA, da lista das decisões de Licenciamento e termina no final da época de licença.

Integra os seguintes passos mínimos:
a) envio da documentação relativa à monitorização à entidade licenciadora e ao licen-
ciado;
b) entrega da referida documentação relativa à monitorização à entidade licenciadora
pelo licenciado; 
c) avaliação e confirmação da totalidade da documentação de cada licenciado, por parte
da entidade licenciadora; 
d) submissão da documentação validada, pela entidade licenciadora ao UEFA Club Finan-
cial Control Body; 
e) avaliação da documentação pelo UEFA Club Financial Control Body; 
f) quando necessário, pedido de informação adicional, por parte da Administração da
UEFA ou do UEFA Club Financial Control Body; 
g) decisão pelo UEFA Club Financial Control Body nos termos das normas aplicáveis das
Regras de Procedimento do UEFA Club Financial Control Body.

O prazo para a submissão à administração da UEFA da documentação validada é atempada-
mente comunicado às entidades licenciadoras pela administração da UEFA.

Artigo 55 – Responsabilidades da FPF

A FPF deve:
a) comunicar aos licenciados os prazos do processo de monitorização; 
b) cooperar com o UEFA Club Financial Control Body relativamente aos seus pedidos e
questões; 
c) no mínimo, avaliar a documentação de monitorização de acordo com o Anexo VII G e
H; 
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d) analisar e confirmar ao UEFA Club Financial Control Body que a entidade, ou
entidades, reportada é a mesma que preencheu os critérios de licenciamento e
tem legitimidade para se submeter ao processo de monitorização de clubes; 
e) informar o UEFA Club Financial Control Body de qualquer informação rele-
vante submetida pelo licenciado relativamente aos requisitos da monitorização
de clubes e qualquer evento ocorrido após a decisão de licenciamento que cons-
titua alteração significativa à informação previamente submetida pelo licenciado.

No desempenho destes deveres, a entidade licenciadora assegura igualdade de trata-
mento de todos os licenciados e garante a total confidencialidade de toda a informação
recebida.

Artigo 56 – Responsabilidades do licenciado

O licenciado deve:
a) cooperar com a entidade licenciadora e o UEFA Club Financial Control Body
relativamente aos seus pedidos e inquéritos; 
b) fornecer à entidade licenciadora e ao UEFA Club Financial Control Body toda
a informação necessária e/ou documentação relevante para demonstrar satisfa-
toriamente que os requisitos de monitorização estão preenchidos, assim como
qualquer outro documento solicitado e considerado relevante para a decisão da
monitorização de clubes (a entidade reportante ou o conjunto de entidades re-
lativamente às quais seja solicitada informação deve ser a mesma que foi sujeita
ao licenciamento de clubes); 
c) notificar imediatamente, por escrito, a entidade licenciadora acerca de qual-
quer evento que constitua alteração significativa à informação previamente sub-
metida à entidade licenciadora. 

Artigo 57 – Âmbito de aplicação e exceção

Todos os licenciados que se qualifiquem para uma competição de clubes da UEFA devem
satisfazer os requisitos de monitorização, i.e. o requisito de break-even (Arts.58 a 63) e
os restantes requisitos de monitorização (Arts.64 a 68).

Estão isentos do requisito de break-even os seguintes clubes:
a) um clube que se qualifique para uma competição de clubes da UEFA com base
nos seus resultados desportivos e ao qual tenha sido conferida uma autorização
especial nos termos do Art.15; 
b) um licenciado que demonstre receitas e despesas relevantes (nos termos defi-
nidos no Art. 58) inferiores a EUR 5 milhões relativamente  a cada um dos dois
períodos de reporte que terminam nos dois anos anteriores ao início da compe-
tição de clubes da UEFA. Esta decisão de isenção é tomada pelo UEFA Club Finan-
cial Control Body e é definitiva. 

Se as demonstrações financeiras anuais de um licenciado forem elaboradas noutra
moeda que não o Euro, para determinar se o Clube deve ou não ser isentado do requisito
do break-even, os valores relevantes devem ser convertidos em Euros, à taxa média do
período de reporte, segundo os valores publicados pelo Banco Central Europeu ou outra
fonte apropriada se a taxa aplicável não estiver disponível no Banco Central Europeu.
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Se o período de reporte das demonstrações financeiras anuais for superior ou inferior a 12 meses,
o limite de EUR 5m (receita relevante / despesa relevante) será ajustado para mais ou para menos
de acordo com a duração do período de reporte. O limite assim encontrado é então comparado
com o das despesas e receitas relevantes do licenciado.

Capitulo 2. Requisitos de monitorização - Break-Even 

Artigo 58 – Noção de receita e despesas relevantes

Receita relevante consiste na receita de bilheteira, direitos de transmissão, patrocínio e publici-
dade, atividades comerciais e outras receitas operacionais, e ainda a receita da alienação do re-
gisto de jogadores, mais-valias de alienação de ativos fixos tangíveis e receitas financeiras. Não
incluem qualquer bem sem valor expresso ou receitas de operações não relacionadas com o Fu-
tebol.

Despesas relevantes compreendem preço de compra, custos com benefícios dos trabalhadores e
outras despesas operacionais, e ainda a amortização ou os custos com aquisição do registo de
jogadores, custos financeiros e dividendos. Não incluem depreciação/reavaliação de ativos fixos
tangíveis, amortização/imparidade de ativos fixos intangíveis (para além dos direitos sobre jo-
gadores), gastos com as atividades de formação de jovens jogadores, gastos com atividades de
desenvolvimento da comunidade, qualquer outro bem sem valor expresso, custos financeiros di-
retamente imputáveis à construção de depreciação/reavaliação de bens imobilizados corpóreos,
custos com impostos e receitas de operações não relacionadas com o Futebol.

Receitas e despesas relevantes devem ser calculadas e reconciliadas pelo licenciado nas demons-
trações financeiras anuais e/ou registos contabilísticos correspondentes, i.e. informação finan-
ceira histórica, corrente ou futura, consoante o caso.

Receitas e despesas relevantes de entidades associadas devem ser ajustadas para refletir o justo
valor dessas transações.

Receitas e despesas relevantes encontram-se melhor definidas no Anexo VIII.

Artigo 59 – Noção de período de monitorização

Um período de monitorização é o período relativamente ao qual um licenciado é avaliado para
efeitos do requisito do break-even. Normalmente cobre três períodos de reporte:

a) o período de reporte que termina no ano civil em que começa a competição de clubes
da UEFA (adiante: período de reporte T), e 
b) o período de reporte que termina no ano civil anterior àquele em começa a competição
de clubes da UEFA (adiante: período de reporte T-1), e 
c) o período de reporte precedente (adiante: período de reporte T-2). 
A título de exemplo, o período de monitorização avaliado na época de licença 2015/16
cobre os períodos de reporte 2015 (período de reporte T), 2014 (período de reporte T-1)
e 2013 (período de reporte T-2).

Como exceção a esta regra, o primeiro período de monitorização avaliado na época de licença
de 2013/14, cobrirá apenas dois períodos de reporte, i.e. os períodos de reporte que terminam
em 2013 (período de reporte T) e 2012 (período de reporte T-1).
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Artigo 60 – Noção de resultado de break-even

A diferença entre receitas relevantes e despesas relevantes é o resultado de break- even,
o qual deve ser calculado de acordo com o Anexo VIII para cada período de reporte.

Se as despesas relevantes de um licenciado forem inferiores às receitas relevantes para
o período de reporte, o clube tem um break-even positivo. Se as despesas relevantes de
um clube forem superiores às receitas relevantes para o período de reporte, o clube tem
um break-even deficitário.

Se as demonstrações financeiras de um licenciado forem elaboradas noutra moeda que
não o Euro, o resultado do break-even deve ser convertido em Euros à taxa média do
período de reporte, de acordo com as publicações do Banco Central Europeu.

O resultado agregado do break-even é a soma dos resultados do break-even para cada
período de reporte coberto pelo período de monitorização (i.e. períodos de reporte T,
T-1 e T-2).

Se o resultado agregado do break-even for positivo (igual ou superior a zero) o licen-
ciado tem um break-even agregado positivo para o período de monitorização. Se o re-
sultado agregado do break-even for negativo (inferior a zero) o licenciado tem um
break-even agregado deficitário para o período de monitorização.

Em caso de break-even agregado deficitário para o período de monitorização, o licen-
ciado pode demonstrar que o défice agregado é reduzido por resultados positivos (se
existirem) produto da soma dos resultados do break-even dos dois períodos de reporte
anteriores a T-2 (i.e. períodos de reporte T-3 e T-4).

Artigo 61 – Noção de desvio aceitável

O desvio aceitável é o máximo défice agregado de break-even possível para um clube
ser considerado em cumprimento do requisito de break-even de acordo com o Artigo
63.

O desvio aceitável é de EUR 5 milhões. Contudo, será possível ultrapassar este limite, até
aos valores a seguir indicados no caso de tais excessos serem inteiramente cobertos por
contribuições de participantes no capital próprio e/ou partes relacionadas:

a) EUR 45 milhões para o período de monitorização avaliado nas épocas de li-
cença 2013/14 e 2014/15; 
b) EUR 30 milhões para o período de monitorização avaliado nas épocas de
2015/16, 2016/17 e 2017/18; 
c) um valor inferior a decidir oportunamente pelo Comité Executivo da UEFA para
os períodos de monitorização avaliados nas épocas subsequentes. 

Contribuições de participantes no capital próprio e/ou partes relacionadas (como defi-
nidas no Anexo VIII D) são consideradas na determinação do desvio aceitável se tiverem
ocorrido e sido registadas:

a) nas demonstrações financeiras de um dos períodos de reporte T, T-1 ou T-2; ou 
b) nos registos contabilísticos até 31 de dezembro do ano do período de reporte T. 
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Cabe ao licenciado demonstrar a substância da transação, a qual deverá ser integral e sem qual-
quer condição associada. Uma intenção ou compromisso dos proprietários de realizarem a con-
tribuição não é suficiente para que tal contribuição seja considerada.

No caso de contribuições por parte de participantes no capital próprio e/ou partes relacionadas
que ocorram até 31 de dezembro do ano em que começa a competição de clubes da UEFA serem
reconhecidas no período de reporte de um clube T+1 e terem sido tidas em consideração para
determinar desvio aceitável relativamente ao período de monitorização (T-2, T-1 e T) analisado
na época de licença com início no mesmo ano civil, tais contribuições serão consideradas em pos-
teriores períodos de monitorização como tendo sido reconhecidas no período de reporte T.

Artigo 62 – Informação sobre o Break-even

Dentro do prazo e pela forma a indicar pela administração da UEFA, o licenciado deverá preparar
e submeter:

a) a informação de break-even para o período de reporte T-1; 
b) a informação de break-even para o período de reporte T-2, se não tiver sido previa-
mente submetida; 
c) a informação de break-even para o período de reporte T, se tiver violado qualquer dos
indicadores referidos no parágrafo 3 infra. 

A informação do break-even
a) referir-se à mesma entidade reportada para o licenciamento de clubes, nos
termos do artigo 46; 
b) ser aprovada pela administração, através de declaração confirmando a integridade e
rigor da informação subscrita pelo órgão executivo do licenciado ou em seu nome e re-
presentação. 

Se um licenciado apresentar qualquer das situações descritas nos indicadores 1 a 4, é considerado
em violação do indicador:

i) Indicador 1: Incerteza de continuidade (Going concern)
O relatório do auditor relativo às demonstrações financeiras anuais (i.e. período de re-
porte T-1) e/ou demonstrações financeiras intermédias (quando aplicável), submetidas
nos termos dos Artigos 47 e 48, inclui uma ênfase material ou uma opinião/conclusão
qualificada relativamente à incerteza de continuidade.
ii) Indicador 2: Capital próprio negativo
As demonstrações financeiras anuais (i.e. período de reporte T-1) submetidas nos termos
do Artigo 47 revela um activo líquido que se deteriorou relativamente aos valores cor-
respondentes das demonstrações financeiras anuais precedentes (i.e. período de reporte
T-2), ou as demonstrações financeiras intermédias, submetida nos termos do Artigo 48,
apresenta um activo líquido que se deteriorou relativamente aos valores correspondentes
da data de encerramento estatutária precedente (i.e. período de reporte T-1).
iii) Indicador 3: Resultado de Break-even 
O licenciado apresenta um break-even deficitário nos termos do Artigo 60 para um dos
períodos de reporte T-1 e T-2 ou para ambos.
iv) Indicador 4: Dívidas vencidas
O licenciado regista dívidas vencidas em 30 de junho do ano em que começa a competição
de clubes da UEFA como definido nos Artigos 65 e 66.

Adicionalmente, o UEFA Club Financial Control Body reserva-se o direito de solicitar ao licenciado
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a preparação e submissão de informação adicional em qualquer momento, e em especial
se as demonstrações financeiras anuais mostrarem que:

a) os custos com benefícios dos trabalhadores excedem 70% do total da receita; ou 
b) a dívida líquida excede 100% do total da receita.

Artigo 63 – Cumprimento do requisito de break-even

O requisito de break-even mostra-se cumprido se nenhum dos indicadores (definidos no
Artigo 62, n.3 for violado e o licenciado tiver um break-even positivo nos períodos de
reporte T-2 e T-1.

O requisito de break-even mostra-se cumprido, mesmo que um dos indicadores (defini-
dos no Artigo 62, n.3) seja violado, se:
a) o licenciado tiver um break-even agregado positivo para os períodos de  reporte T-2,
T-1 e T; ou 
b) o licenciado tiver um break-even agregado deficitário para os períodos de reporte T-
2, T-1 e T dentro do desvio aceitável (definido no Artigo 61) considerando ainda os re-
sultados positivos (se existentes) nos períodos de reporte T-3 e T-4 (definidos no Artigo
60, n.6).

O requisito de break-even não se mostra cumprido se o licenciado apresentar um break-
even agregado deficitário para os períodos de reporte T-2, T-1 e T que exceda o desvio
aceitável (definido no Artigo 61) considerando ainda os resultados positivos (se existen-
tes) nos períodos de reporte T-3 e T-4 (definidos no Artigo 60, n.6).

Capítulo 3. Outros requisitos de monitorização 

Artigo 64 – Informação financeira futura – Desenvolvida 

No prazo e pela forma comunicados pela administração da UEFA, o licenciado deve pre-
parar e submeter informação financeira futura desenvolvida que consiste em:

a) uma atualização da informação financeira futura já submetida à entidade li-
cenciadora nos termos do Artigo 52, no caso de ter violado os indicadores 1 e/ou
2, tal como definidos nos Artigos 52, n.2 e 62, n.3; 
b) nova informação financeira futura, no caso de ter violado os indicadores 3
e/ou 4, tal como definidos no Artigo 62, n.3. 

A informação financeira futura desenvolvida deverá cobrir o período de 12 meses que
começa imediatamente após a data estatutária para o encerramento do período de re-
porte T (doravante: período de reporte T+1).

A informação financeira futura desenvolvida deverá incluir:
a) um orçamento de ganhos e perdas com os valores anuais comparativos para o
período de reporte T (se aplicável);  
b) um orçamento do fluxo de caixa, com os valores anuais comparativos para o
período de reporte T (se aplicável); 
c) um balanço orçamentado com os valores anuais comparativos para o período
de reporte T (se aplicável); 
d) notas explicativas, incluindo presunções que não sejam irrealistas, riscos e uma
comparação entre o orçamento e os números efetivos; e 
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e) um plano de cumprimento incluindo o cálculo de break-even para o período de reporte
T+1 baseado no orçamento de ganhos e perdas e que inclua os adequados ajustamentos
do cálculo das receitas e despesas relevantes. 

Aplica-se ainda às informações financeiras futuras desenvolvidas o disposto no Artigo 52, nos.4
e 7.

Artigo 65 – Inexistência de dívidas vencidas para com clubes de futebol – desenvolvida

Os licenciados devem provar que, em 30 de junho do ano em que começa a competição de clubes
da UEFA, não têm dívidas vencidas (nos termos do Anexo VI) relativamente a outros clubes de
futebol em resultado de atividades de transferências ocorridas até 30 de junho.

As dívidas para com clubes de futebol resultantes de atividades de transferências incluem a com-
pensação de formação e o mecanismo de solidariedade, tal como definido no FIFA Regulations
on the Status and Transfer of Players, assim como qualquer montante devido em resultado do
cumprimento de certas condições.

No prazo e pela forma comunicados pela administração da UEFA, o licenciado deve preparar e
submeter a informação relativa aos pagamentos de transferências, ainda que não tenham ocor-
rido transferências/cedências temporárias durante o período relevante.

O licenciado deve evidenciar todas as atividades de transferências (incluindo cedências tempo-
rárias) efectuadas antes de 30 de junho, independentemente de existir um valor em dívida em
30 de junho. Adicionalmente, o licenciado deve evidenciar todas as transferências sujeitas a pro-
cedimentos legais perante organismo desportivo nacional ou internacional, tribunal arbitral ou
tribunal do Estado.

A informação sobre os pagamentos de transferências deve conter, no mínimo, o seguinte (rela-
tivamente a cada transferência de jogador, incluindo cedências temporárias):

a) Nome do jogador; 
b) Data da transferência/acordo de cedência; 
c) Nome do clube de origem do jogador; 
d) Valor da transferência (ou cedência) pago ou a pagar (incluindo compensação de for-
mação e mecanismo de solidariedade) mesmo se o pagamento não tiver sido reclamado
pelo credor; 
e) Outros custos diretos com a aquisição do registo, pagos e/ou a pagar; 
f) Valor acordado e data do pagamento; 
g) Balanço a pagar em 30 de junho relativamente a cada jogador transferido; 
h) Data do vencimento de cada prestação do pagamento da transferência; e 
i) Responsabilidades pendentes (eventuais passivos) ainda não reconhecidas no balanço
a 30 de junho. 

O licenciado deve reconciliar o total das responsabilidades constantes da tabela de pagamentos
de transferências com o valor correspondente no balanço ‘Dívidas relativas a transferências de
jogadores’ (se aplicável) ou com registos contabilísticos subjacentes. 

A informação sobre os pagamentos de transferências deve ser aprovada pela administração do
Clube, o que deve ser evidenciado através de declaração assinada por ou em representação do
órgão executivo do licenciado.
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Se o licenciado estiver em violação do indicador 4, nos termos do Artigo 62, n.3, deve
provar que, em 30 de setembro seguinte, não tem dívidas vencidas para com outros clu-
bes de futebol relativas a atividades de transferência ocorridas até 30 de Setembro. Os
números 2 a 7 aplicam-se com as necessárias adaptações.

Artigo 66 – Inexistência de dívidas vencidas para com trabalhadores e/ou au-
toridades sociais/fiscais – desenvolvida

O licenciado deve provar que, até 30 de junho do ano em que começa a competição de
clubes da UEFA, não tem dívidas vencidas (nos termos do Anexo VI) para com os seus
empregados e/ou autoridades sociais/fiscais (tal como definidas nos números 2 e 3 do
Artigo 50) vencidas antes de 30 Junho.

No prazo e pela forma comunicada pela administração da UEFA, o licenciado deve pre-
parar e submeter uma declaração confirmando a ausência ou a existência de dívidas
vencidas para com empregados e/ou autoridades sociais/fiscais.

A seguinte informação mínima deve ser fornecida relativamente a cada dívida a empre-
gado, juntamente com um comentário explicativo:

a) Nome do trabalhador;
b) Posição ou função do trabalhador; 
c) Data do início; 
d) Data do termo (se aplicável); e 
e) Balanço devido em 30 de junho, incluindo a data do vencimento para cada
valor devido. 

A seguinte informação mínima deve ser fornecida, relativamente a cada dívida vencida
para com autoridade social/fiscal, juntamente com um comentário explicativo:

a) Nome do credor; 
b) Balanço devido em 30 de junho, incluindo a data de vencimento de cada valor
devido. 

A declaração deve ser aprovada pela administração o que deve ser evidenciado por de-
claração assinada por ou em nome e representação do órgão executivo do licenciado.

Se o licenciado estiver em violação do indicador 4, nos termos do Artigo 62, n.3, deve
ainda provar que, até 30 de setembro seguinte, não tem dívidas vencidas (tal como de-
finido no Anexo VI) relativamente a empregados e/ou autoridades sociais/fiscais ocorri-
das anteriormente a 30 de setembro. Os números 2 a 5 aplicam-se com as necessárias
adaptações.

Artigo 67 – Dever de reportar eventos subsequentes

O licenciado deve notificar imediatamente à entidade licenciadora, por escrito, da ocor-
rência de qualquer alteração significativa incluindo, mas não só, eventos subsequentes
de relevante importância económica até, pelo menos, ao final da época de licença. 

A informação preparada pela administração deve incluir uma descrição da natureza do
evento ou condição e uma estimativa do seu efeito financeiro, ou uma declaração (de-
vidamente fundamentada) de que tal estimativa não possa ser apresentada.
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Artigo 68 – Disposições comuns a todos os requisitos de monitorização

Se um dos outros requisitos de monitorização não for cumprido, o UEFA Club Financial Control
Body decide tendo em consideração outros factores definidos no Anexo VII e toma, de imediato,
as medidas adequadas de acordo com o procedimento definido nas Regras Procedimentais do
UEFA Club Financial Control Body.

Capítulo 4. Disposições finais

Artigo 69 – Versão prevalecente

Em caso de discrepância na interpretação normativa entre este Regulamento e as disposições
correspondentes do UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, prevalece este úl-
timo na versão inglesa.

Toda a correspondência entre a UEFA, a FPF e/ou o licenciado deve ser efectuada numa das três
línguas oficiais da UEFA (inglês, francês e alemão) e a UEFA pode solicitar à entidade licenciadora
e/ou ao licenciado uma tradução certificada de certos documentos às suas custas.

Artigo 70 – Anexos

Todos os anexos do presente regulamento são parte integrante do mesmo.

Artigo 71 – Auditorias de cumprimento

A UEFA e/ou os órgãos/agências nomeadas reservam-se o direito de proceder, em qualquer mo-
mento, a auditorias de cumprimento junto da FPF e, na presença desta última, junto do candi-
dato à licença/licenciado.

As auditorias de cumprimento visam garantir que a FPF e o candidato à licença/licenciado cum-
priram as suas obrigações e que a licença foi corretamente concedida no momento da decisão
final da entidade licenciadora.

Para os fins das auditorias de cumprimento, em caso de discrepância na interpretação deste re-
gulamento entre a sua versão numa língua oficial da UEFA e a versão na língua nacional oficial,
prevalece a versão na língua oficial da UEFA.

Artigo 72 – Medidas disciplinares

Qualquer violação do presente regulamento será punida nos termos nele previstos ou de acordo
com as disposições aplicáveis do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

Independentemente do disposto no número anterior, a violação do presente regulamento po-
derá também ser punida pela UEFA nos termos do UEFA Disciplinary Regulations.

Artigo 73 – Disposições de aplicação

A FPF tomará as decisões e adoptará, sob a forma de diretivas, a disposições pormenorizadas
necessárias à execução do presente regulamento.
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Artigo 74 – Aprovação e entrada em vigor

O presente regulamento foi aprovado pela Direção da FPF na sua reunião de 4 de Se-
tembro de 2012.

O presente regulamento substitui o Manual de Licenciamento de Clubes para as com-
petições de clubes da UEFA.
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ANEXOS

REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014
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2. 
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ANEXO I: 
Integração no presente regulamento da secção II do UEFA Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations

A. Princípio
A FPF define neste regulamento as partes envolvidas, os seus direitos e as suas obriga-
ções, bem como os critérios e os procedimentos necessários à participação nas competi-
ções de clubes da UEFA, em conformidade com o Artigo 5, alínea 3 do UEFA Club
Licensing and Financial Fair Play Regulations.

B. Procedimento
1. A FPF redigiu a versão final deste regulamento e enviou-a, traduzida numa língua
oficial da UEFA, à administração da UEFA para análise no prazo fixado por esta última.

2. A FPF garantiu e demonstrou à administração da UEFA que todas as disposições apli-
cáveis definidas no UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations foram inte-
gradas neste regulamento, não tendo sido necessário serem concedidas excepções pela
administração da UEFA, em conformidade com o Artigo 4 do UEFA Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations.

3. A FPF não introduziu novos critérios no seu regulamento nacional de licenciamento
de clubes para a participação nas competições de clubes da UEFA.

4. Quaisquer extensões ou introdução de novos critérios mínimos efectuado pela LPFP
no seu regulamento nacional relativo ao licenciamento de clubes aplicam-se mutatis
mutandis ao presente regulamento para participação nas competições de clubes da
UEFA.

5. A FPF confirma à administração da UEFA que todas as disposições contidas no seu re-
gulamento nacional relativo ao licenciamento de clubes estão conformes à legislação
nacional aplicável.

6. A administração da UEFA examina a versão final deste regulamento nacional relativo
ao licenciamento de clubes e confirma por escrito à FPF que:
a) as disposições aplicáveis definidas no UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Re-
gulations estão integradas neste regulamento;
b) a licença emitida pelos órgãos competentes da FPF, de acordo com este regulamento,
baseia-se nos critérios mínimos estabelecidos na secção II do UEFA Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations.

7. O presente regulamento foi aprovado pelos órgãos competentes da FPF e comunicado
aos candidatos à licença antes do início do sistema de licenciamento e não pode ser mo-
dificado durante este procedimento, excepto com indicação expressa prévia da UEFA.
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ANEXO II
Candidatura extraordinária do procedimento licenciamento de clubes

A administração da UEFA define os prazos necessários e os critérios mínimos para a candidatura
extraordinária do sistema de licenciamento de clubes nos termos do Artigo 15, alínea 1 e notifica
esses critérios à FPF o mais tardar até 31 de Agosto do ano anterior à época de licença.

As federações membros da UEFA devem notificar a administração da UEFA de qualquer pedido
de candidatura extraordinária por escrito, indicando o(s) nome(s) do(s) clube(s) envolvido(s) den-
tro do prazo definido pela Administração da UEFA.

Cabe à FPF submeter os critérios ao(s) clube(s) envolvido(s) de modo a que a avaliação possa ser
realizada no âmbito do  procedimento extraordinário a nível nacional, devendo intervir imedia-
tamente junto do(s) clube(s) envolvido(s) de modo a preparar este procedimento extraordiná-
rio.

O(s) clube(s) envolvido(s) deve(m) fornecer as provas documentais necessárias ao OGL, que ava-
liará o(s) clube(s) em relação às normas mínimas fixadas e transmitirá à administração da UEFA,
no prazo comunicado por esta última, a documentação seguinte, redigida numa das línguas ofi-
ciais da UEFA:

a) um pedido escrito solicitando autorização especial para participar na competição de
clubes da UEFA correspondente;
b) uma recomendação da FPF baseada na sua avaliação (incluindo as datas e os nomes
das pessoas que tenham avaliado o(s) clube(s));
c) todos os elementos justificativos fornecidos pelo(s) clube(s) e pela FPF de acordo com
os pedidos da administração da UEFA;
d) qualquer documento suplementar solicitado pela administração da UEFA durante o
procedimento extraordinário.

A administração da UEFA baseia a sua decisão na documentação recebida e concede autorização
especial para participar nas competições de clubes da UEFA, se todos os critérios fixados forem
preenchidos e se o(s) clube(s) se qualificar(em), em últimas análise, com base nos seu(s) resultados
desportivos. A decisão será comunicada à FPF, que deve transmiti-la ao(s) clube(s) envolvido(s).

Se um clube envolvido for eliminado no plano desportivo no decorrer deste procedimento ex-
traordinário, a FPF deverá informar, com a brevidade possível, a administração da UEFA deste
procedimento, sem ser necessária outra decisão. Um procedimento assim interrompido não pode
ser reiniciado posteriormente, dentro da mesma época desportiva.

Pode ser interposto recurso contra as decisões tomadas pela administração da UEFA por meio
da apresentação de um pedido escrito ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), nos termos das
disposições correspondentes dos Estatutos da UEFA.



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

54 55

ANEXOS

REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES 

PARA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ÉPOCA 2013/ 2014

1. 

2.

1.

2.

3.

4.

ANEXO III
Nomeação do auditor e procedimentos de avaliação do auditor

A. Princípio
O auditor deve ser independente, em conformidade com os princípios do Código de
Ética de Contabilistas publicado pela Federação Internacional de Contabilistas (IFAC).

O auditor deve ser membro de um organismo nacional de contabilidade que seja mem-
bro do IFAC. 

B. Procedimentos de avaliação
O auditor deve auditar as demonstrações financeiras anuais. O relatório do auditor deve:

a) incluir uma declaração que confirme que a auditoria foi efectuada em confor-
midade com os Internacional Standards on Auditing (ISA) ou com as normas ou
práticas nacionais aplicáveis, se estas cumprirem, no mínimo, as exigências dos
International Standards on Auditing (ISA); e
b) ser submetido, com as demonstrações financeiras anuais, à FPF de modo a for-
mar a base da sua decisão de licenciamento.

O auditor deve, no mínimo, proceder a um exame limitado das demonstrações finan-
ceiras intermédias. O relatório do auditor deve:

a) incluir uma declaração de acordo com a qual o exame limitado foi efectuado,
seja em conformidade com a Internacional Standard on Review Engagements
(ISRE) 2410, «Review of Interim Financial Information Performed by the Indepen-
dent Auditor of the Entity», seja em conformidade com as normas ou práticas
nacionais que se aplicam a esses exames limitado quando estes cumprirem, no
mínimo, os requisitos do ISRE 2410; e 
b) ser submetido, com as demonstrações financeiras intermédias, à FPF de modo
a formar a base da sua decisão de licenciamento.

O auditor deve avaliar eventuais informações complementares. O relatório do auditor
em que relata as suas constatações deve:

a) incluir uma declaração de acordo com  a qual a avaliação foi efectuada de
acordo com os procedimentos acordados constantes no Internacional Standard
on Related Services (ISRS) 4400 ou nas normas ou práticas nacionais aplicáveis,
quando estas cumprirem, no mínimo, as exigências dos ISRS 4400; e
b) ser submetido, com as informações complementares, à FPF de modo a formar
a base da sua decisão de licenciamento.

Informações financeiras que não as demonstrações financeiras podem ser avaliadas por
um auditor. Neste caso, o relatório do mesmo que relata as suas constatações deve:

a) incluir uma declaração de acordo com a qual a avaliação foi efectuada de
acordo com  os procedimentos acordados constantes nos Internacional Standard
on Related Services (ISRS) 4400 ou nas normas ou práticas nacionais aplicáveis, se
estas cumprirem, no mínimo as exigências dos ISRS 4400; e
b) ser submetido, com a documentação correspondente, à FPF de modo a formar
a base para a sua decisão de licenciamento.
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ANEXO IV
Exigências mínimas em matéria de apresentação

A. Princípio
Sejam quais forem as exigências das práticas contabilísticas nacionais, das Internacional Financial
Reporting Standards ou da Norma Internacional de Informação Financeira para as pequenas e
médias empresas, os critérios financeiros impõem aos candidatos à licença a apresentação à FPF
de um nível mínimo específico de informações financeiras históricas como previsto nos Artigos
47, 48, 52 e 64.

Cada um dos componentes das demonstrações financeiras deve ser claramente identificada. As
informações adiante indicadas devem ser apresentadas de forma visível, e repetidas nas demons-
trações financeiras, para uma boa compreensão das informações prestadas: 

a) o nome (e a forma jurídica), o domicílio e a morada profissional da entidade que apre-
senta as demonstrações financeiras, bem como qualquer modificação destas informações
ocorrida depois da data de encerramento estatutária  precedente;
b) o facto de as informações financeiras cobrirem apenas o candidato à licença/licenciado
ou um grupo de entidades ou qualquer outra combinação de entidades, bem como uma
descrição da estrutura e da composição deste grupo ou combinação;
c) a data de encerramento estatutária e o período coberto pelas informações financeiras
(tanto as atuais como as comparativas); e
d) a moeda de apresentação.

B. Balanço
As exigências mínimas relativas às rubricas do balanço são indicadas a seguir.

Ativos correntes
i) caixa e seus equivalentes ;
ii) dívidas de terceiros relativos a transferência de jogadores;
iii) dívidas de terceiros de entidades do grupo e outras partes relacionadas;
iv) outros ativos correntes;
v) existências.

Ativos não correntes
vi) imobilizações corpóreas;
vii) imobilizações incorpóreas – jogadores;
viii) imobilizações incorpóreas – outros ;
ix) investimentos;
x)  outros ativos não correntes.

Passivos correntes
xi) empréstimos bancários e outros empréstimos;
xii) dívidas a terceiros relativas à transferência de jogadores;
xiii) dívidas a terceiros a entidades do grupo e outras partes relacionadas;
xiv) contas pagáveis a trabalhadores;
xv) dívidas ao estado e outros entes públicos;
xvi) outros passivos correntes;
xvii) provisões a curto prazo.
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Passivos não correntes
xviii) empréstimos bancários e outros empréstimos;
xix) dívidas pagáveis relativas a transferências de jogadores;
xx) dívidas pagáveis ao estado e outros entes públicos;
xxi) outros passivos não correntes;
xxii) outros passivos de impostos;
xxiii) provisões a longo prazo;

Ativo/passivo líquido
xxiv) Ativo/passivo líquido.

Capitais próprios
xxv) capitais próprios.

A Administração poderá considerar que é preferível apresentar as rubricas (i) a (xxv) no
balanço ou nas notas.

O valor do ativo/passivo, ou seja o saldo do total do ativo menos o total do passivo, é
utilizado para determinar se o candidato à licença/licenciado está em incumprimento
do indicador 2 definido nos Artigos 52 e 62.

C. Perdas e ganhos
As exigências mínimas relativas a perdas e ganhos são indicadas a seguir.

Rendimentos
i) receitas de bilheteira;
ii) patrocínio e publicidade;
iii) direitos de transmissão;
iv) atividades comerciais;
v)  Contribuições da UEFA e prémios monetários;
vi) outros lucros de exploração.

Despesas
vii) custos de vendas/ materiais;
viii) despesas com os custos com pessoal;
ix) amortizações;
x) imparidade do ativo imobilizado;
xi) outros custos operacionais.

Outros
xii) lucro/perda resultante de alienações de imobilizações corpóreas 
xiii) lucro/perda resultante de alienação de imobilizações incorpóreas – jogado-
res
xiv) ganhos financeiros
xv) custos financeiros;
xvi) custos fiscais;
xvii) lucro ou prejuízo depois de impostos.

A Administração poderá considerar que é preferível apresentar as rubricas (i) a (xvii) na
demonstração de resultados ou nas notas.
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D. Demonstração de fluxo de caixa
A demonstração de fluxo de caixa indica os fluxos de caixa do período financeiro (bem como os
valores fornecidos a título comparativo para o período financeiro precedente), classificados se-
paradamente como indicado abaixo:

a) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais 

As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de produto e todas as outras
atividades que não são atividades de investimento ou de financiamento. Consequentemente,
estes fluxos resultam, em geral, de transações e outros eventos que entram na determinação do
resultado líquido.

b) Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento

As atividades de investimento são a aquisição e a venda de ativos a longo prazo (incluindo os
registos de jogadores) e outros investimentos que não são incluídos nos equivalentes das dispo-
nibilidades. A entidade deve apresentar separadamente as principais categorias de aquisições
brutas e as principais categorias de vendas brutas proveniente das atividades de investimento.

c) Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento

As atividades de financiamento são as atividades que resultam das alterações na dimensão e
composição dos capitais próprios e dos empréstimos da entidade. A entidade deve apresentar
separadamente as principais categorias de recebimentos de caixa brutos e pagamentos de caixa
brutos provenientes das atividades de financiamento.

d) Outros fluxo de caixa

Os fluxos de caixa provenientes dos juros e dividendos recebidos e pagos devem ser apresentados
separadamente. Cada um deve ser apresentado de forma consistente, de um exercício para o
outro, nas atividades operacionais, de investimento ou de financiamento.
Os fluxos de caixa provenientes dos impostos sobre o resultado devem ser apresentados separa-
damente e classificados como fluxos de caixa operacionais, a menos que possam ser especifica-
mente identificados como atividades de financiamento ou de investimento.

Os componentes das disponibilidades e equivalemos das disponibilidades devem ser indicados e
os montantes apresentados na demonstração de fluxo de caixa devem ser reconciliadas com as
rubricas correspondentes que figuram no balanço.

E. Anexo às demonstrações financeiras
O anexo às demonstrações financeiras anuais deve ser objecto de uma apresentação organizada
e sistemática. Cada uma das rubricas do balanço, da conta de resultado e da demonstração de
fluxo de caixa deve ser comparada com qualquer informação correspondente no anexo às de-
monstrações financeiras. As exigências mínimas em matéria de apresentação são as seguintes:

a) Métodos contabilísticos

A base de preparação das demonstrações financeiras e um resumo dos principais métodos con-
tabilísticos utilizados.

b) Imobilizações corpóreas

Cada categoria de imobilizações corpóreas deve ser apresentada separadamente (por exemplo
terrenos, estádio e instalações).
As informações seguintes devem ser fornecidas para cada categoria de imobilizações corpóreas:
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i) a quantia escriturada bruta e a amortização acumulada (adicionada à impari-
dade acumulada) no início e no final do período; e
ii) uma reconciliação entre os valores contabilísticos no início e no fecho período,
que demonstrem aquisições e vendas, aumentos e reduções resultantes de rea-
valiações efectuadas durante o período, as depreciações contabilizada na  conta
de resultado durante o período (se aplicável), perdas de imparidades revertidas
na conta de resultados durante o período (se existirem) e as depreciações.
Os modos de depreciação e as vidas úteis ou (ou taxas de depreciação) devem ser
apresentadas nas notas relativas aos métodos contabilísticos.

c) Imobilizações incorpóreas

Cada categoria de imobilizações incorpóreas deve ser apresentada separadamente (por
exemplo registos de jogadores, valor do património, entre outros).
As informações seguintes devem ser fornecidas para cada categoria de imobilizações in-
corpóreas:

i) A quantia escriturada bruta e a amortização acumulada (adicionada à impari-
dade acumulada) no início e no final do período; e
ii) uma reconciliação entre os valores contabilísticos no início e no fecho do pe-
ríodo, que demonstrem aquisições e vendas, aumentos e reduções resultantes de
reavaliações efectuadas durante o período, as depreciações contabilizadas na
conta de resultado durante o período (se aplicável), e as depreciações.
Para mais informações e orientação em relação à contabilização dos registos dos
jogadores, ver Anexo VII. 

d) Ativos dados em penhor com reserva de propriedade

Esta rubrica indicará a existência de montantes de restrições sobre as imobilizações cor-
póreas (por ex. terrenos, estádio e instalações) dados como penhores de dívidas ou ga-
rantias.
A existência e os valores contabilísticos de imobilizações incorpóreas cuja propriedade
é submetida a restrições, bem como o valor contabilístico das imobilizações incorpóreas
dadas como penhores de dívidas devem ser indicados.

e) Investimentos

Os investimentos compreendem as participações em subsidiárias, entidades sob o con-
trolo conjunto e entidades associadas. No que diz respeito às participações em subsidiá-
rias, entidades sob controlo conjunto e entidades associadas, convém  fornecer no
mínimo, para cada uma das participações, as informações seguintes:

i) o nome;
ii) o país de constituição ou de residência;
iii) o sector de atividade da entidade;
iv) percentagem detida no capital;
v) se for diferente, a percentagem dos direitos de voto detidos; e uma descrição
do método utilizado para contabilizar as participações.

f) Descobertos e empréstimos bancários 

As informações seguintes devem ser fornecidas para cada categoria de passivos finan-
ceiros:

i) informações sobre a extensão e a natureza dos instrumentos financeiros, in-
cluindo os montantes e a duração, bem como os termos e condições susceptíveis
de afectar o montante, o calendário e o grau de certeza dos fluxo de caixa futu-
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ros; e
ii) os princípios e métodos contabilísticos adoptados, incluindo os critérios de contabili-
zação e as bases de avaliação utilizadas.

g) Provisões 

As provisões devem ser apresentadas por categoria. Para determinar quais as provisões que
podem ser reunidas para formar uma categoria, é necessário considerar se a natureza dos ele-
mentos é suficientemente semelhante para permitir a sua apresentação agrupada num mon-
tante único.
Para cada categoria de provisões, convém indicar os valores contabilísticos no início e no fecho
do período, o montante utilizado e qualquer montante amortizado ou creditado no decorrer
do período.

h) Capital emitido e reservas

O capital social, as outras reservas e os resultados não distribuídos devem ser apresentadas se-
paradamente.

i) Capital social
As informações seguintes devem ser fornecidas relativamente ao capital social emitido
durante o exercício em curso:
• o número de ações emitidas e o seu tipo;
• os prémios de emissão (se aplicável) resultantes das ações emitidas; 
• o montante total recebido em resultado da emissão de ações;
• a razão para a emissão de novas ações.

ii) Outras reservas
Quando as imobilizações corpóreas (terrenos, estádio e instalações) forem expressas por
quantias revalorizadas, convém indicar o excedente resultante da reavaliação, precisando
as variações do período bem como qualquer restrição sobre a distribuição aos acionistas.

iii) Resultados não distribuídos
Convém indicar o saldo dos resultados não distribuídos (ou seja, os resultados acumulados
não distribuídos), no início do período de reporte e na data de fecho, bem como as mo-
dificações durante o período de reporte.

i) Unidade de controlo 

Quando a entidade reportante é controlada por uma outra parte, a relação com a parte relacio-
nada e o nome dessa parte deve ser indicado e, se for diferente, o nome da unidade de controlo.
Esta informação deve ser divulgada independentemente do facto de terem ocorrido quaisquer
transações entre as unidades de controlo e a entidade reportante.

j) Transações entre partes relacionadas 

Se tiverem ocorrido transações entre as partes relacionadas durante o período coberto pelas de-
monstrações financeiras, a entidade reportante deverá indicar a natureza das relações entre as
partes relacionadas, bem como informações sobre as transações e os saldos existentes, incluindo
os compromissos, que são necessárias à compreensão do potencial impacto da relação sobre as
demonstrações financeiras. Elementos de natureza similar poderão ser objecto de uma informa-
ção global, excepto se uma for necessária uma informação distinta para compreender os efeitos
das transações entre as partes relacionadas sobre as demonstrações financeiras da entidade re-
portante.
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Estas informações devem compreender, no mínimo, para cada parte relacionada:
i) o montante e a natureza das transações;
ii) o montante dos saldos existentes, incluindo os compromissos;
• os seus termos e condições, incluindo a existência eventual de garantias e a na-
tureza da retribuição a ser proporcionada aquando da liquidação; e
• as modalidades das garantias dadas ou recebidas;
iii) provisões para crédito malparado relacionados com o montante dos saldos; e
iv) a despesa contabilizada durante o exercício a título de crédito malparado
sobre partes relacionadas.
Estas informações exigidas devem ser comunicadas separadamente para cada
uma das categorias seguintes:
• a empresa-mãe;
• unidades de controlo conjunto ou que exerçam uma influência significativa
sobre a entidade reportante;
• as subsidiárias;
• as entidades associadas;
• as empresas comuns nas quais a entidade reportante seja investidora 
• os principais dirigentes da entidade ou da sua empresa-mãe; e
• as outras partes relacionadas.

A confirmação que as transações entre partes relacionadas foram realizadas segundo as
modalidades equivalentes às que prevalecem no caso de transações submetidas a con-
dições de concorrência normal deve ser fornecida se essas modalidades puderem ser de-
monstradas.

k) Eventuais Passivos 

Salvo se a possibilidade de qualquer exfluxo na liquidação for remota, a entidade re-
portante deve fornecer, para cada categoria de passivo eventual a data de encerramento
estatutária, uma breve descrição da natureza desse passivo eventual e, na medida do
possível:

i) uma estimativa do seu efeito financeiro;
ii) uma indicação das incertezas relativas ao montante ou ao calendário de qual-
quer exfluxo; e
iii) a possibilidade de qualquer reembolso.

l) Eventos posteriores à data de fecho

Os eventos significativos posteriores à data de fecho devem ser indicados (incluindo a
natureza desses eventos e uma estimativa do seu efeito financeiro ou a indicação de
que esta estimativa não pode ser feita).
Exemplos de tais eventos:

i) os empréstimos a termo fixo que vençam, sem perspectiva realista de renovação
ou reembolso;
ii) a perdas operacionais substanciais;
iii) descoberta de uma fraude ou de erros significativos que mostrem que as de-
monstrações financeiras estão incorretas;
iv) o facto que a direção decide que tem a intenção, ou que não tem outra solu-
ção 
realista, de liquidar a entidade ou de cessar a sua atividade;
v) as transações relativas aos jogadores, que impliquem o pagamento ou recebi-
mento de montantes importantes;
vi) as transações relativas a bens imóveis, por exemplo, em relação ao estádio do clube.
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m) Outras informações

i) Honorários dos agentes – o total dos pagamentos pagos a um agente ou em benefício
de um agente deve ser comunicado.
ii) Direitos económicos sobre jogadores (ou similares) – no caso de jogadores cujos direitos
económicos ou similares não sejam totalmente detidos pelo candidato à licença, o nome
do jogador e a percentagem dos direitos económicos ou similares detidos pelo candidato
à licença no início do período (ou na aquisição do registo desportivo) e no fim do período
devem ser informados.
iii) Gastos de impostos – os componentes dos gastos de impostos devem ser apresentados
separadamente, ou seja, o montante global incluído na determinação dos lucros ou pre-
juízos líquidos para o período de reporte relativamente ao imposto corrente e/ou ao im-
posto diferido.
iv) Diversos – convém fornecer as informações ou explicações suplementares que não são
apresentadas no balanço, na conta de resultados ou na tabela de fluxo de caixa, mas que
são necessárias à compreensão de cada um destes documentos e/ou necessários para sa-
tisfazer as exigências mínimas em matéria de apresentação financeira.

Os anexos às demonstrações financeiras intermédias devem compreender, no mínimo:
a) uma declaração em como os mesmos princípios contabilísticas e métodos de cálculo
que foram utilizados para as demonstrações financeiras intermédias foram os mesmos
utilizados para as demonstrações financeiras anuais mais recentes ou, se esses princípios
e métodos tiverem sido modificados, uma descrição da natureza e dos efeitos de tal mo-
dificação; e
b) a referência a qualquer  evento ou qualquer transação que tenha uma importância
significativa para a compreensão do período intermédio em curso.

F. Relatório financeiro da direção
As demonstrações financeiras anuais devem incluir um relatório ou comentário financeiro da di-
reção (por vezes denominado “Relatório dos administradores”), que descreve e explica as carac-
terísticas essenciais do desempenho e da situação financeiros da entidade reportante e da
posição financeira e dos principais riscos e incertezas que enfrenta.

As demonstrações financeiras anuais devem igualmente incluir os nomes das pessoas que, em
qualquer momento do exercício, eram membros do órgão executivo, do conselho de adminis-
tração e dos órgãos de controlo da entidade reportante.
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ANEXO V 
Base para a preparação das demonstrações financeiras

A. Princípio
As demonstrações financeiras definidas nos Artigos 47 e 48 devem ser baseadas nas nor-
mas contabilísticas exigidas pela legislação nacional aplicável às sociedades comerciais,
em conformidade com as normas contabilísticas, com as Internacional Financial Repor-
ting Standards ou com a Norma internacional de informação financeira para as peque-
nas e médias entidades, seja qual for a estrutura jurídica do candidato à licença.

As demonstrações financeiras devem ser preparadas numa base de inexistência de cer-
teza de continuidade do candidato à licença, ou seja assumindo que o candidato à li-
cença continuará as suas atividades num futuro previsível. Assume-se que o candidato à
licença não tem a intenção, nem a necessidade de entrar em liquidação, de cessar a sua
atividade ou de requerer a proteção de credores nos termos da lei ou dos regulamen-
tos.

O quadro contabilístico utilizado como base para a preparação das demonstrações fi-
nanceiras deve respeitar certos princípios fundamentais:

a) perspectiva verdadeira;
b) apresentação consistente;
c) contabilidade patrimonial;
d) apresentação separada de cada categoria significativa de elementos;
e) não compensação dos ativos e dos passivos nem dos custos e das receitas.

As demonstrações financeiras devem ser aprovadas pela direção, devendo esta aprova-
ção ser comprovada por uma breve declaração assinada pelo órgão executivo do candi-
dato à licença.

B. Exigências em matéria de consolidação 
As demonstrações financeiras das entidades incluídas no perímetro de reporte (no sen-
tido de Artigo 46bis) devem ser combinadas ou consolidadas como se constituíssem uma
sociedade única.

Se o candidato à licença for uma SAD de futebol, nos termos de Artigo 12, n.1, deve for-
necer à FPF as informações financeiras da SAD e do clube registado (por exemplo, as
suas demonstrações financeiras consolidadas ou combinadas como se constituíssem uma
sociedade única).

C. Exigências contabilísticas relativas ao registo de jogadores
Para além das demonstrações financeiras auditadas que todos os candidatos à licença
devem preparar em conformidade com as próprias práticas contabilísticas nacionais, com
os Internacional Financial Reporting Standards ou com a Norma internacional de infor-
mação financeira para as pequenas e médias entidades, o presente regulamento inclui
uma exigência contabilística específica relativa aos registos de jogadores contabilizados
como imobilizações corpóreas como previsto nos Artigos 47, 48 e 52.

Os candidatos à licença que levam os custos ligados à aquisição de jogadores nas suas
imobilizações incorpóreas devem:



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL

Anexos

3.

4.

5.

6.

a) aplicar as exigências contabilísticas mínimas descritas no ponto 4 da secção C do pre-
sente anexo;
b) estabelecer uma tabela de identificação de jogadores tal como descrito na secção D
do presente anexo.

Se um candidato à licença utilizar um método contabilístico que consista em inscrever em custos
a aquisição de registos de jogadores, e não levar esses custos às imobilizações incorpóreas, se
este método for admitido pelas práticas contabilísticas nacionais, tal entidade não é obrigada a
aplicar as exigências contabilísticas mínimas descritas a seguir e não é obrigada a rever os valores,
excepto alguns ajustes necessários de forma a cumprir com os requisitos contabilísticos mínimos
estabelecidos no ponto 5 b) infra.

As exigências contabilísticas mínimas para os candidatos à licença que capitalizem os custos de
aquisição de direitos desportivos sobre jogadores são descritas do seguinte modo:

a) O valor amortizável do registo de cada jogador individual deve ser repartido sistema-
ticamente pela sua vida útil. Para este efeito, convém contabilizar o custo do ativo como
despesa ou reparti-lo sistematicamente sobre a duração do contrato do jogador.
b) Apenas os custos de aquisição diretos de um registo de jogador podem ser imobiliza-
dos. O valor contabilístico de um jogador individual não deve ser reavaliado posterior-
mente, para fins contabilísticos, ainda que a direção considere que o valor de mercado é
superior ao valor contabilístico. Para além disso, embora seja reconhecido que um candi-
dato à licença pode gerar valor pela utilização e/ou pela transferência de jogadores for-
mados localmente, para fins contabilísticas, os custos relativos à secção júnior do
candidato não devem ser registados no balanço, uma vez que apenas os custos relativos
à aquisição de jogadores por um clube podem ser imobilizados.
c) A amortização deve ter início no momento em que o registo do jogador é adquirido.
A amortização cessa na data em que a imobilização é classificada como detida para venda
ou, se esta data for anterior, na data em que a imobilização é cedida (ou seja, quando
um registo é transferido para outro clube).
d) Todos os anos, a direção deve examinar a perda de valor eventual para cada valor in-
dividual de todos os jogadores levados às imobilizações incorpóreas. Se a quantia escri-
turada de um jogador for inferior ao valor contabilístico do balanço, esta última deve ser
ajustada à quantia escriturada, sendo este ajuste registado em custos na conta de resul-
tados como uma perda de valor. 
A FPF exige, de todos os candidatos à licença, a aplicação de métodos contabilísticos coe-
rentes no que diz respeito aos custos de registo de jogadores.

As exigências contabilísticas mínimas para a apresentação do registo de um jogador são as se-
guintes:

a) O lucro/(perda) da alienação do registo de um jogador a outro clube a considerar na
conta de ganhos e perdas é a diferença entre os ganhos da venda e o valor residual dos
direitos do jogador transportado para o balanço à data da transferência;
b) qualquer lucro relativo a um jogador de que o candidato à licença detenha direitos
desportivos não deve ser reconhecido na conta de ganhos e perdas. Para evitar dúvidas,
qualquer lucro resultante da alienação de direitos desportivos ou similares sobre um jo-
gador a favor de outra parte devem ser deferidos e um ganho só pode ser reconhecido
na conta de ganhos e perdas após a transferência definitiva do jogador para outro clube. 

O candidato à licença deve fornecer informações complementares (a submeter ao OGL) se as in-
formações e o tratamento contabilístico das demonstrações financeiras anuais auditadas não
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cumprirem as exigências contabilísticas descritas no presente anexo. As informações
complementares devem incluir um balanço e uma conta de resultados reformulados,
bem como todas as notas relevantes necessárias para satisfazer as exigências descritas
acima. Devem incluir igualmente uma ou mais notas reconciliando os resultados e a si-
tuação financeira apresentada no documento que contém as informações complemen-
tares aos que figuram nas demonstrações financeiras auditadas (preparadas em
conformidade com as práticas contabilísticas nacionais). As informações financeiras re-
formuladas devem ser avaliadas por um auditor de acordo com os procedimentos acor-
dados.

D. Tabela de identificação dos jogadores
Como indicado no ponto 2 da secção C, os candidatos à licença que levem os custos de
aquisição de registos de jogadores às suas mobilizações incorpóreas devem elaborar uma
tabela de identificação dos jogadores.

A tabela de identificação dos jogadores deve ser enviada ao auditor. Contudo, não é
necessário que a tabela de identificação dos jogadores figure nas demonstrações finan-
ceiras anuais.

A informação mínima contida na tabela de identificação de jogadores, relativamente a
cada registo de jogador, detida até à data de fecho das últimas demonstrações finan-
ceiras é a seguinte: 

a) Nome e data de nascimento;
b) Datas de início e de fim de contrato;
c) Custos de aquisição diretos de registos de jogadores;
d) Amortizações acumuladas no decurso do exercício;
e) Custos /amortizações no decurso do exercício;
f) Perda de valor no decurso do exercício;
g) Saídas (custo e amortizações acumuladas);
h) Valor contabilístico líquido; e
i) Lucro/(perda) resultante da saída de registos de jogadores.

Os jogadores abrangidos pela obrigação de figurar na tabela são todos aqueles cujo re-
gisto é detido pelo candidato à licença em qualquer momento no decorrer do exercício
e para os quais foram incorridos custos diretos de aquisição, sejam quais forem, (em
qualquer momento no decorrer do exercício ou no decorrer dos exercícios precedentes).

Os valores totais seguintes que figuram na tabela de identificação dos jogadores devem
ser reconciliados com os valores correspondentes registados no balanço e na conta de
resultados nas demonstrações financeiras anuais auditadas:

a) O total da amortização dos registos de jogadores para o período em curso,
que figurem na tabela dos jogadores, deve corresponder à rubrica «Amortização
dos registos de jogadores» (indicado na conta resultado do período ou numa
nota referente à mesma);
b) O total das provisões para perda de valor constituídas para o período em curso,
que figure na tabela de identificação dos jogadores, deve corresponder à rubrica
«Imparidade dos registos de jogadores» (indicado na conta de resultados do pe-
ríodo ou numa nota referente à mesma);
c) O total do lucro ou da perda resultante da saída de registos de jogadores que
figurem na tabela de identificação dos jogadores deve corresponder à rubrica
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«Lucro /(perda) resultante da saída de registos de jogadores» (indicado na conta de re-
sultado do período ou numa nota referente à mesma);
d) O total do valor contabilístico líquido dos registos de jogadores que figuram na tabela
de identificação dos jogadores deve corresponder ao valor da rubrica «Imobilizações in-
corpóreas – jogadores» indicado no balanço no final do período ou numa nota referente
ao mesmo.

Para os candidatos à licença que tenham reformulado os valores contabilísticos relativos aos jo-
gadores, de modo a cumprir as exigências contabilísticas do presente regulamento, os totais dos
valores que figuram na tabela de identificação dos jogadores devem corresponder aos valores
reformulados nas informações complementares.
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ANEXO VI
Noção de “dívidas vencidas”

As dívidas são consideradas vencidas se não forem pagas nos termos acordados.

As dívidas não são consideradas vencidas no sentido do presente regulamento se o can-
didato à licença/licenciado (ou seja, o clube devedor) puder provar em 31 de Março (para
os efeitos dos Artigos 49 e 50), e em 30 de Junho e em 30 de  Setembro (para os efeitos
dos Artigos 65 e 66), respectivamente, que:

a) pagou integralmente o montante correspondente; ou
b) celebrou um acordo, aceite por escrito pelo credor, para prorrogar o prazo li-
mite do pagamento para além do prazo aplicável (nota: o facto de o credor não
ter reclamado o pagamento de um montante vencido não é considerado prorro-
gação do prazo de pagamento); ou
c) instaurou uma acção legal que tenha sido considerada admissível pela autori-
dade competente em conformidade com o direito nacional ou iniciou procedi-
mentos junto dos órgãos nacionais ou internacionais do futebol ou perante o
tribunal arbitral competente para contestar a sua responsabilidade em relação
às dívidas vencidas. Contudo, se os órgãos de decisão (FPF e/ou UEFA Club Finan-
cial Control Body) considerarem que esta acção ou procedimentos foram iniciados
com o objectivo único de não respeitar os prazos limites aplicáveis em virtude do
presente regulamento (ou seja, de modo a ganhar tempo), o montante corres-
pondente será considerado como uma dívida vencida; ou
d) contestou perante a autoridade competente em conformidade com o direito
nacional, os órgãos nacionais ou internacionais do futebol ou o tribunal arbitral
competente, uma acção legal ou procedimentos que tenham sido iniciados contra
si por um credor em relação às dívidas vencidas e pode provar, de modo satisfa-
tório, aos órgãos de decisão correspondentes (FPF e/ou UEFA Club Financial Con-
trol Panel), que tem razões fundamentadas para  contestar a acção legal ou os
procedimentos iniciados; contudo se os órgãos de decisão (FPF e/ou UEFA Club
Financial Control Panel) considerarem que as razões para contestar a ação ou o
procedimento instaurados são manifestamente infundados a quantia em causa
continuará a ser considerada como dívida vencida.
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ANEXO VII
Procedimentos de avaliação das exigências e dos critérios financeiros

A. Princípio
Os procedimentos de avaliação para verificar o respeito das exigências e dos critérios
financeiros (ver Artigos 10 e 55) compreendem etapas de avaliação específicos que 
devem ser seguidas pelo OGL como indicado de seguida.

B. Avaliação do relatório do auditor sobre as demonstrações financeiras anuais e as
demonstrações financeiras intermédias
No que diz respeito às demonstrações financeiras anuais e às demonstrações financeiras inter-
médias, o OGL deve executar os procedimentos de avaliação mínimas seguintes:

a) apreciar se a entidade/as entidades selecionada(s) para apresentar as demonstrações
financeiras são apropriadas ao licenciamento de clubes;
b) avaliar as informações (demonstrações financeiras anuais e demonstrações financeiras
intermédias, podendo igualmente incluir informações complementares) fornecidas de
modo a formar a base da sua decisão de licenciamento;
c) ler e examinar as demonstrações financeiras anuais e as demonstrações financeiras
intermédias, incluindo o relatório do auditor sobre estas demonstrações financeiras;
d) Estudar as consequências de qualquer modificação do relatório do auditor (em relação
ao modelo não qualificado) e/ou as insuficiências em relação às exigências mínimas em
matéria de apresentação e de princípios contabilísticos nos termos do n.2.

Após ter lido o relatório do auditor sobre as demonstrações financeiras anuais e as demonstra-
ções financeiras intermédias, o OGL deve avaliá-lo em conformidade com os pontos seguintes:
a) se o relatório do auditor contiver uma opinião não qualificada, sem qualquer modificação,

esta opinião constitui uma base satisfatória para o licenciamento.
b) se o relatório do auditor indicar a impossibilidade de exprimir uma opinião ou exprimir
uma opinião desfavorável, a licença deve ser recusada, salvo se for fornecida uma nova
opinião que não exprima qualquer opinião desfavorável (em relação a outras demons-
trações financeiras relativas ao mesmo exercício, que cumpram as exigências mínimas) e
se o OGL considerar esta nova opinião de auditoria como satisfatória.
c) se o relatório do auditor incluir uma ênfase material ou uma opinião/conclusão quali-
ficada (do tipo “excepto para”) relativamente à incerteza de continuidade, a licença deve
ser recusada, salvo se:
i) uma nova opinião de auditoria sem ênfase material ou uma opinião/conclusão qualifi-
cada  relativamente à incerteza de continuidade for fornecida para o mesmo exercício;
ou
ii) documentos justificativos suplementares que demonstrem a capacidade do candidato
à licença para evitar a incerteza de continuidade, pelo menos até ao final da época de li-
cença em que foram fornecidos ao OGL, se o respectivo perito, após os ter avaliado, ficar
satisfeito. Os documentos justificativos suplementares compreendem, embora não este-
jam limitados a essas informações, as informações descritas no Artigo 52 (Informações fi-
nanceiras futuras).
d) se o relatório do auditor incluir uma ênfase material ou uma opinião/conclusão quali-
ficada no que diz respeito uma questão que não a incerteza de continuidade, o OGL deve
examinar as consequências desta modificação em matéria de licenciamento de clubes. A
licença pode ser recusada, salvo se os documentos justificativos suplementares tiverem
sido fornecidos ao OGL e se a sua avaliação tiver sido satisfatória. Os justificativos suple-
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mentares que podem ser exigidos pelo OGL dependem da razão da modificação
do relatório de auditoria.
e) Se o relatório do auditor fizer uma referencia a qualquer das situações defini-
das no artigo 51, n.2 d), a licença deve ser recusada.

Se o candidato à licença fornece informações complementares, o OGL deve avaliar ainda
o relatório do auditor sobre os procedimentos acordados no que diz respeito a essas in-
formações complementares. A licença pode ser recusada se o relatório do auditor incluir
referências a erros e/ou exceções detectados.

C. Avaliação das dívidas vencidas para com outros clubes
No que diz respeito às dívidas vencidas para com os outros clubes, o OGL pode decidir:
a) avaliar diretamente as informações submetidas pelo candidato à licença. Neste caso,
deverá proceder à avaliação nos termos do n.2;

ou
b) confiar a execução dos procedimentos de avaliação a um auditor indepen-
dente. Neste caso, o OGL deve examinar o relatório do auditor e verificar que a
amostra selecionada pelo auditor é satisfatória e poderá proceder a qualquer
avaliação complementar que estime necessária, ou seja, estender a amostra e/ou
pedir ao candidato à licença que forneça documentos justificativos suplementa-
res.

Se a avaliação for feita pelo OGL, este deve avaliar as informações submetidas pelo can-
didato à licença, em particular a tabela de pagamentos de transferência e os documentos
justificativos correspondentes, como é indicado abaixo. Se a avaliação for efectuada por
um auditor, este deve seguir idênticas etapas:
a) Reconciliar o total da tabela de pagamentos de transferência  com a rubrica “Dívidas
a pagar resultantes da transferência de jogadores” que figura nas demonstrações anuais

ou intermédias em 31 de Dezembro;
b) verificar a exatidão matemática da tabela de pagamentos de transferência;
c) selecionar todas ou uma amostra de transferências/empréstimos de jogadores,
comparar os contratos correspondentes às informações que figuram na tabela de
pagamentos de transferência e evidenciar as transferências/empréstimos selecio-
nados;
d) selecionar todos ou uma amostra de pagamentos de transferência, compará-
los com as informações que figuram na tabela de pagamentos de transferência e
evidenciar os pagamentos selecionados;
e) Se se verificar na tabela de pagamentos de transferência que um montante
continua devido em 31 de Março, relativo a uma transferência ocorrida antes de
31 de Dezembro do ano precedente, verificar que, o mais tardar, em 31 de Março:
i) foi celebrado um acordo no sentido do de Anexo VI, n.2 b); ou
ii) ocorreu um litígio/reclamação no sentido do Anexo VI, n.2 c) ou d);
f) Examinar todos ou uma seleção de extratos bancários de suporte aos pagamen-
tos.
g) Se aplicável: obter e examinar a documentação, incluindo os acordos com o(s)
clube(s) de futebol envolvido(s) e/ou a correspondência com o organismo com-
petente, com vista a confirmar as declarações relativas à(s) alínea (s) e i) e/ou e ii)
infra.
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D. Avaliação das dívidas devidas para com o pessoal e as autoridades sociais ou fiscais 
No que diz respeito às dívidas devidas para com o pessoal e autoridades sociais ou fiscais, o OGL
pode decidir:

a) avaliar diretamente as informações submetidas pelo candidato à licença, caso em que
deverá proceder à avaliação nos termos do n.2;ou
b) confiar a execução dos procedimentos de avaliação a um auditor independente. Neste
caso, a entidade licenciadora deve examinar o relatório do auditor e verificar que a amos-
tra selecionada pelo auditor é satisfatória e poderá proceder a qualquer avaliação com-
plementar que estime necessária, ou seja, estender a amostra e/ou pedir ao candidato à
licença que forneça documentos justificativos suplementares.

O OGL deve avaliar as informações submetidas pelo candidato à licença, em particular a lista do
pessoal e os documentos justificativos correspondentes, como é indicado de seguida. Se a ava-
liação for efectuada por um auditor, este deve seguir as mesmas etapas:

a) obter a lista do pessoal preparada pela direção;
b) Reconciliar do montante total das dívidas constantes na lista do pessoal com a rubrica
«Dívidas para com os trabalhadores » das demonstrações financeiras anuais ou intermé-
dias em 31 de Dezembro;
c) Obter e inspecionar todas ou uma amostra de cartas de confirmação do pessoal, sele-
cionada de modo aleatório, e comparar as informações obtidas com as que figuram na
lista do pessoal;
d) se, de acordo com o OGL, existir um montante em dívida em 31 de Março que diz res-
peito às obrigações contratuais e legais para com o pessoal, anteriores a 31 de Dezembro
do ano precedente, verificar que, o mais tardar, em 31 de Março:
i) foi celebrado um acordo no sentido do Anexo VI, n.2 b); ou
ii) ocorreu um litígio/reclamação no sentido do Anexo VI, n.2 c) ou d);
e) examinar todos ou uma parte dos extractos bancários fornecidos com vista a confirmar
o pagamento;
f) se aplicável: examinar a documentação, incluindo os acordos com o(s) membro(s) do
pessoal envolvido(s) e/ou a correspondência com o organismo competente, com vista a
confirmar as declarações relativas às alínea(s) d i) e/ou d ii) retro.

O OGL deve examinar a informação submetida pelo candidato à licença, em especial a tabela
das dívidas sociais e fiscais e outros documentos justificativos, tal como definido adiante. Se a
verificação for efetuada por um auditor, os mesmos passos devem ser seguidos por este:

a) Obter a tabela das dívidas sociais e fiscais elaborada pela direção;
b) Reconciliar o total pago na tabela de dívidas sociais e fiscais com os montantes da ru-
brica ”Contas pagas a autoridades sociais e fiscais” nas demonstrações financeiras anuais
ou intermédias relativos a 31 de Dezembro;
c) Obter os documentos de suporte correspondentes;
d) Se o OGL verificar existir um montante em dívida em 31 de Março, que se refere a dí-
vidas para com as autoridades sociais e fiscais emergentes de obrigações legais ou con-
tratuais para com empregados, com origem anterior a 31 de Dezembro, verificar que, o
mais tardar, em 31 de Março:
i) foi celebrado um acordo no sentido de Anexo VI, n.2 b); ou
ii) ocorreu um litígio/reclamação no sentido do Anexo VI, n.2 c) ou d);
e) Examinar todos ou uma seleção de extratos bancários de suporte a estes pagamentos. 
f) Se aplicável: examinar a documentação, incluindo os acordos com as autoridades sociais
ou fiscais relevantes e/ou a correspondência com o organismo competente, com vista a
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confirmar as declarações das(s) alíneas(s) d i) e/ou d ii) retro.

E. Avaliação da declaração escrita
No que diz respeito à declaração escrita, o OGL deve ler e avaliar o impacto de qualquer
mudança significativa ocorrida relativamente ao critério de licenciamento.

O OGL deve também ler e examinar as informações relativas a qualquer evento ou con-
dição de relevante importância económica, em combinação com as demonstrações fi-
nanceiras, as informações financeiras futuras e todos os documentos justificativos
fornecidos pelo candidato à licença. O OGL pode decidir delegar a realização desta ava-
liação num auditor.

O OGL deve avaliar se se verifica incerteza de continuidade por parte do candidato à li-
cença, pelo menos até ao final da época de licença. A licença deve ser recusada se, com
base nas informações financeiras avaliadas pelo OGL, se considerar que se verifica uma
incerteza de continuidade por parte do candidato à licença pelo menos até ao final da
época de licença.

Se o candidato à licença ou qualquer empresa associada do candidato incluída no perí-
metro de reporte está/esteve em busca de proteção ou recebeu/está ainda a receber pro-
teção dos seus credores nos termos de lei ou regulamentos (incluindo procedimentos de
administração voluntários ou obrigatórios) nos 12 meses anteriores à época da licença,
a licença deve ser recusada mesmo que a entidade em causa já não esteja a receber pro-
teção contra os seus credores no moimento em que a decisão de licenciamento é to-
mada.

F. Avaliação das informações financeiras futuras
No que diz respeito às informações financeiras futuras, o OGL deve avaliar se existe in-
fracção ou não em relação a um dos indicadores definidos no Artigo 52. Em caso de in-
fracção em relação a qualquer um dos indicadores, o OGL deve avaliar as informações
financeiras previsionais nos termos do n.2.

Os procedimentos de avaliação, que podem ser efectuados por um auditor, devem com-
preender, no mínimo, os elementos seguintes:

a) verificar que as informações financeiras futuras são aritmeticamente exatas;
b) determinar, em discussão com a direção e examinando as informações finan-
ceiras futuras, se estas últimas foram preparadas com base nas hipóteses e riscos
apresentados;
c) verificar que os balanços de abertura contidos nas informações financeiras pre-
visionais são coerentes com o balanço que figura nas últimas  demonstrações fi-
nanceiras anuais auditadas ou nas demonstrações financeiras intermédias revistas
(se tiverem sido submetidas tais demonstrações intermédias); 
d) verificar que as informações financeiras futuras foram formalmente aprovadas
pelo órgão executivo do candidato à licença;
e) Se aplicável, examinar os documentos de suporte correspondentes incluindo,
por exemplo, acordos com patrocinadores, documentos bancários, aumentos de
capital, garantias bancárias e atas da direção.

O OGL deve avaliar se se verifica incerteza de continuidade por parte do candidato à li-
cença, pelo menos até ao final da época de licença. A licença deve ser recusada se, com
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base nas informações financeiras avaliadas pelo OGL, se considerar que se verifica uma incerteza
de continuidade por parte do candidato à licença pelo menos até ao final da época de licença.

G. Avaliação das dívidas vencidas - avançado
Relativamente aos requisitos avançados de dívidas vencidas (para com clubes de futebol, em-
pregados e autoridades sociais e fiscais) o OGL deve executar, no mínimo, os seguintes procedi-
mentos de avaliação:

a) ler a informação final do licenciado sobre pagamentos e questionar o licenciado se
existem informações que possam estar incompletas e/ou incorretas com base no conhe-
cimento atual do OGL baseado no licenciamento de clubes e/ou em outras fontes de in-
formação credíveis;
b) relativamente à informação de pagamentos de transferências, verificar a integralidade
da lista de jogadores submetida com a informação já apresentada para efeito do registo
dos jogadores no período entre 1 de Julho do ano anterior à época da licença e a data
da avaliação.

H. Avaliação das informações relativas ao break-even 
No que diz respeito às informações relativas ao break-even, o OGL deve avaliar se as informações
financeiras submetidas pela licenciado correspondem às informações relativas à(s) mesma(s) en-
tidade(s) fornecidas no âmbito do sistema de licenciamento de clubes.

Os procedimentos de avaliação devem compreender, no mínimo, os elementos seguintes:
a) verificar que as informações relativas ao break-even são aritmeticamente exatas;
b) verificar que os balanços contidos nas informações relativas ao break-even  correspon-
dem aos balanços que figuram nas demonstrações financeiras auditadas, nas informações
complementares ou nos registos contabilísticos subjacentes;
c) verificar que as informações relativas ao break-even foram formalmente aprovadas
pelo órgão executivo do licenciado.

A entidade licenciadora deve confirmar ao UEFA Club Financial Control Body o resultado dos
procedimentos de avaliação acima referidos.
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ANEXO VIII
Cálculo do resultado relativo ao break-even 

A. Resumo do cálculo do resultado relativo ao break-even
O resultado do break-even para um período de reporte é a diferença entre as receitas
relevantes e as despesas relevantes (ver Artigo 58).

As receitas relevantes são constituídas pela soma dos elementos seguintes (ver porme-
nores na secção B):

a) Receitas – Bilheteira;
b) Receitas – Patrocínio e publicidade;
c) Receitas – Direitos de transmissão;
d) Receitas – Atividades comerciais;
e) Receitas – Outros lucros operacionais;
f) Lucro resultante da saída de registos de jogadores (ou receitas resultantes da
saída de registos de jogadores);
g) Excedente resultante da cessão de imobilizações corpóreas;
h) Receitas financeiras.
As receitas relevantes são reduzidas se os elementos do n.2, alíneas a) a h) compreen-
dem um ou mais dos elementos a seguir indicados (ver pormenor na secção B):
i) Créditos não monetários;
j) Receitas provenientes de transações com uma ou várias partes relacionadas su-
periores ao justo valor;
k) Receitas provenientes de operações não futebolísticas não relacionadas com
o  clube.

As despesas relevantes são constituídas pela soma dos elementos seguintes (ver porme-
nores na secção C):

a) Custos – Custos de vendas/materiais;
b) Custos – Despesas com o pessoal;
c) Custos – Outros custos operacionais;
d) Amortização/depreciação dos registos de jogadores e perda com a saída de
registos de jogadores (ou custos de aquisição de registos de jogadores);
e) Custos financeiros e dividendos.
As despesas relevantes são aumentadas se os elementos do n.3, alíneas a) a e)
compreendem o elemento indicado de seguida (ver pormenores na secção C):
f) Despesas provenientes de transações com uma ou várias partes relacionadas
inferiores ao justo valor.
As despesas relevantes são reduzidas se os elementos do n.3, alíneas a) a e) com-
preendem um ou mais dos elementos indicados de seguida (ver pormenores na
secção C):
g) Despesas relativas às atividades de formação do futebol jovem;
h) Despesas relativas às atividades de formação da comunidade;
i) Débitos/encargos não monetários;
j) Encargos financeiros diretamente atribuíveis à construção de imobilizações cor-
póreas;
k) Despesas provenientes de operações não futebolísticas não relacionadas com
o clube.
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Os elementos das receitas relevantes são definidos do seguinte modo:
a) Receitas – Bilheteira

Receitas provenientes da venda de bilhetes para a época ou para um jogo individual ao grande
público e às empresas, relativas às competições nacionais (campeonato e taça), às competições
de clubes da UEFA e a outros jogos (incluindo os jogos e digressões amigáveis). Compreendem
igualmente as quotas dos membros.

b) Receitas – Patrocínio e publicidade

Receitas provenientes do patrocinador principal, dos outros patrocinadores, dos painéis publici-
tários situados ao redor do terreno e noutros locais, e das outras atividades publicitárias e de
patrocínio.

c) Receitas – Direitos de transmissão

Inclui receitas provenientes da venda dos direitos de transmissão relativamente às competições
nacionais (campeonato e taça), às competições de clubes da UEFA e a outros jogos (incluindo os
jogos e torneios amigáveis) à televisão, rádio, novos meios de comunicação social e outros meios
de comunicação social de radiodifusão.

d) Receitas – Atividades comerciais

Receitas provenientes do merchandising, da venda de alimentos e bebidas, conferências, lotaria
e de outras atividades comerciais que não estejam incluídas noutra categoria. 

e) Receitas  –  Outros rendimentos operacionais 

Compreende todos os rendimentos operacionais que não entram nas categorias indicadas acima,
incluindo as receitas proveniente de outras atividades, como os subsídios, rendas, dividendos e
receitas provenientes de operações não futebolísticas.

f) Lucro resultante da saída de registos de jogadores ou Receitas resultantes da saída de registos

de jogadores

Para o cálculo das receitas relevantes, a integração pelo clube (i) do lucro resultante da saída de
registos de jogadores ou (ii) das receitas resultantes da saída do registo de jogadores depende
do método contabilístico adoptado por cada clube para os registos de jogadores nas suas de-
monstrações financeiras e da aplicação das exigências definidas de seguida:

i) Para um clube que utiliza o método contabilístico da “capitalização e amortização”
para os registos de jogadores, o lucro resultante da saída do registo de um jogador é cal-
culado deduzindo o valor contabilístico líquido do registo do jogador no momento da
transferência do produto líquido de saída recebido ou a receber.
Um lucro sobre a saída do registo de um jogador é registado se o produto líquido da
saída ultrapassar o valor contabilístico líquido do registo do jogador no momento da
transferência. Qualquer lucro deste tipo deve ser incluído nas receitas relevantes para o
cálculo do resultado relativo ao resultado de break-even. 
ii) Para um clube que utiliza o método contabilístico das receitas e dos encargos para os
registos de jogadores, o rendimento resultante da saída do registo de um jogador é o
produto líquido da saída gerado pela transferência do registo do jogador num outro
clube. O produto líquido da saída deve ser equivalente às receitas monetárias resultante
da saída do registo desse jogador.
Para fins do cálculo do resultado relativo ao break-even:
iii) Os clubes que utilizam o método contabilístico da “capitalização e amortização” para
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os registos de jogadores nas suas demonstrações financeiras anuais devem regis-
tar as receitas relevantes e as despesas relevantes de acordo com o mesmo mé-
todo.
iv) Os clubes que utilizam o método contabilístico das “receitas e despesas” para
os registos de jogadores nas suas demonstrações financeiras anuais podem esco-
lher entre o método das “receitas e despesas” e o da “capitalização e amortiza-
ção”. O método escolhido deve ser aplicado de maneira coerente durante todas
os períodos de reporte.

g) Excedente resultante da cessão de imobilizações corpóreas

O lucro resultante da cessão de imobilizações corpóreas (incluindo o estádio e as insta-
lações de treino do clube) no decorrer de um período de reporte deve ser excluído do
resultado relativo ao break-even, excepto nos dois casos seguintes:

i) Se uma imobilização corpórea que não um estádio ou as instalações de treino
não for substituída, o lucro resultante da cessão que figura na conta de resultados
pode ser contabilizado enquanto rendimento até à:
i.1 diferença entre o produto da cessão e o custo histórico do ativo contabilizado
enquanto imobilização corpórea nas demonstrações financeiros da entidade re-
portante.
ii) se um clube demonstra que substitui um ativo imobilizado vendido, o lucro re-
sultante da cessão que na conta de resultados pode ser contabilizado enquanto
rendimento relevante até à:
ii.1 diferença entre o produto da cessão e o custo total do ativo de substituição
que é ou deve ser contabilizado enquanto imobilização corpórea nas demonstra-
ções financeiras da entidade; ou
ii.2 a diferença entre o produto da cessão e o valor atualizado de 50 anos de pa-
gamentos de locação mínimos relativos aos ativos de substituição a utilizar pelo
clube no âmbito de um contrato de locação/arrendamento.

h) Receitas financeiras

Receitas constituídas pelos juros proveniente da utilização por terceiros de ativos da en-
tidade que rende juros. 

i) Créditos não monetários

Devem ser feitos ajustamentos apropriados de modo a que os Créditos não monetários
sejam excluídos das receitas relevantes para o cálculo do resultado relativo ao break-
even. Os elementos não monetários são aqueles que não são cobertos pela definição
dos elementos monetários. Os elementos monetários são definidos como divisas detidas
bem como os ativos e passivos a receber ou a pagar num número fixo ou variável de di-
visas. A característica essencial de um elemento monetário é o direito de receber (ou a
obrigação de fornecer) um número fixo ou variável de divisas.
Exemplos de elementos não monetários:

• Reavaliação de imobilizações corpóreas e incorpóreas;
• Reavaliação dos inventários;
• Redução da depreciação ou da amortização em relação às imobilizações corpó-
reas (incluindo os registos de jogadores); e
• Ganhos/(perdas) de diferenças cambiais em relação a elementos não monetá-
rios.
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j) Receitas provenientes de transações com parte(s) relacionada(s) acima do justo valor 

Para o cálculo do resultado relativo ao break-even, o licenciado deve determinar o justo valor
de toda a transação de uma parte relacionada.
Se o justo valor estimado for diferente do valor registado, as receitas relevantes devem ser ajus-
tadas em conformidade, mas não podem ser ajustadas para cima.
Exemplos de transações de uma parte relacionada que exigem que o licenciado demonstre o
justo valor estimado da transação:

• Venda de direitos de patrocínio por um clube a uma parte relacionada;
• Venda de pacotes de hospitalidade e/ou de direitos de acesso a um camarote VIP por
um clube a uma parte relacionada; e
• Toda a transação com uma parte relacionada no âmbito da qual os bens ou serviços são
fornecidos a um clube.
Exemplos de transações com uma parte relacionada que devem ser ajustadas, uma vez
que devem sempre ser excluídas das receitas relevantes:
• Montantes recebidos de uma parte relacionada por um clube como doação; e
• Regulamento de passivos para a conta do clube por uma parte relacionada.

As contribuições de uma parte relacionada podem ser tomadas em consideração unicamente na
determinação do desvio aceitável (no sentido do Artigo 61) no âmbito da avaliação da exigência
relativa ao break-even, tal como é descrita na secção D do presente anexo.
As definições dos termos «parte relacionada», «transações entre partes relacionadas» e «justo
valor das transações entre partes relacionadas» figuram na secção E do presente anexo.

k) Receitas proveniente de operações não futebolísticas não relacionadas com o clube

As receitas (e as despesas: ver secção C, n.1 alínea k)) das operações não futebolísticas apenas
devem ser excluídas do cálculo das receitas relevantes se não estiverem clara e exclusivamente
relacionadas com as atividades, locais e marca do clube de futebol.
Exemplos de atividades que podem figurar nas demonstrações financeiras enquanto operações
não futebolísticas, mas que não deveriam normalmente ser ajustadas no âmbito do cálculo das
receitas e das despesas relevantes:

• As operações baseadas no estádio ou nos locais de treino de um clube ou que decorram
na proximidade imediata dos mesmos, como um hotel, um restaurante, um centre de
conferências, locais comerciais (para arrendar), um centro de fitness, outras equipas des-
portivas; e
• As operações que utilizam deliberadamente o nome/a marca de um clube.

C. Despesas relevantes
Os elementos das despesas relevantes são definidos do seguinte modo:
a) Despesas  –  Custos de venda/marca

Custos de venda de todas as atividades, como a restauração, merchandising, cuidados médicos,
equipamentos e o material desportivo.

b) Despesas – Prestações a favor do pessoal

Estas prestações incluem todas as formas de retribuição em troca de serviços prestados durante
o período de reporte pelo pessoal, incluindo a direção e o pessoal encarregue da gestão.
As prestações a favor do pessoal cobrem todas as formas de retribuição, incluindo nomeada-
mente os benefícios ao pessoal a curto prazo (salários, contribuições à segurança social, partici-
pação nos benefícios e prémios), os benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento,
automóvel, bens ou serviços gratuitos ou subsidiados), os benefícios pós-emprego (pagos no
termo do contrato de trabalho), outros benefícios a longo prazo, indemnizações de rescisão de
contrato e pagamentos com base em ações.
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c) Despesas – Outros encargos operacionais 

Encargos que compreendem todos os outros custos operacionais, como as despesas re-
lativas aos jogos, os custos de arrendamento, as despesas gerais e administrativas e as
despesas relativas às operações não futebolísticas.
Em conformidade com as exigências mínimas em matéria de apresentação previstas no
anexo VI, secção C, as depreciações, as amortizações e as perdas de valor não são incluí-
das nos outros encargos operacionais e são apresentadas separadamente na conta de
resultados.

d) Amortização/perda de valor sobre os registos de jogadores e perda sobre a saída de

registos de jogadores, ou custos de aquisição de registos de jogadores

Para o cálculo das despesas relevantes, a integração pelo clube (i) da amortização/a
perda de valor sobre os registos de jogadores e da perda sobre a saída de registos de jo-
gadores ou (ii) dos custos de aquisição de registos de jogadores depende do método
contabilístico adoptado por cada clube para os registos de jogadores nas suas demons-
trações financeiras e da aplicação das exigências definidas abaixo:

i) Para as entidades reportantes que utilizam o método contabilístico da capita-
lização e da amortização para os registos de jogadores nas suas demonstrações
financeiras anuais, a amortização e/ou a perda de valor sobre os custos de aqui-
sição de registos de jogadores durante um período de reporte devem ser calcu-
ladas em conformidade com as exigências contabilísticas mínimas descritas no
Anexo VII, secção C.
A perda resultante da saída do registo de um jogador é calculada deduzindo o
produto líquido da saída recebido ou a receber do valor contabilístico líquido do
registo do jogador no momento da transferência.
Uma perda resultante da saída do registo de um jogador é reportada se o pro-
duto líquido da saída for inferior ao valor contabilístico líquido do registo do jo-
gador no momento da transferência. Qualquer perda deste tipo deve ser incluída
nas despesas relevantes para o cálculo do resultado relativo ao break-even.
ii) Para as entidades reportantes que utilizam o método contabilístico das receitas
e dos encargos para os registos de jogadores, os custos de aquisição de registos
de jogadores são registados durante um período de reporte.
Para fins do cálculo do resultado relativo ao break-even:
iii) Os clubes que utilizam o método contabilístico da capitalização e da amorti-
zação para os registos de jogadores nas suas demonstrações financeiras anuais
devem registar as receitas relevantes e as despesas relevantes de acordo com o
mesmo método.
iv) Os clubes que utilizam o método contabilístico das receitas e dos encargos
para os registos de jogadores nas suas demonstrações financeiras anuais podem
escolher entre o método das receitas e dos encargos e o da capitalização e amor-
tização. O método escolhido deve ser aplicado de maneira coerente durante
todos os períodos de reporte.

e) Encargos financeiras e dividendos

Os encargos financeiras compreendem os juros e as outras despesas incorridas por uma
entidade no âmbito do empréstimo de capitais, incluindo os juros sobre os descobertos
e empréstimos bancários bem como sobre os outros empréstimos, e os encargos finan-
ceiros relacionados com os contratos de locação-financiamento.
Os dividendos são distribuições aos detentores de instrumentos de capitais próprios. Se
os dividendos são apresentados nas demonstrações financeiras, quer figurem na conta
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de resultados ou num documento separado, devem ser incluídos nas despesas relevantes.

f) Despesas proveniente de transações com parte(s) relacionadas(s) abaixo do justo valor

Para o cálculo do resultado relativo ao break-even, o licenciado deve determinar o justo valor
de todas as transações de uma parte relacionada.
Se o justo valor estimado for diferente do valor registado, as despesas relevantes devem ser ajus-
tadas em conformidade, mas não podem ser ajustadas para baixo.
A definição de «justo valor das transações entre partes relacionadas» figura na secção E do pre-
sente anexo.

g) Despesas relativas às atividades de desenvolvimento do sector júnior

Podem ser feitos ajustamentos apropriados, nomeadamente para excluir as despesas relativas
às atividades de desenvolvimento do sector júnior do cálculo do resultado relativo ao break-
even. As despesas relativas às atividades de desenvolvimento do sector júnior correspondem às
despesas de um clube que são diretamente atribuíveis (ou seja, poderiam ter sido evitadas se o
clube não tivesse realizado tais atividades) às atividades de treino, formação e desenvolvimento
dos jovens jogadores integradas no programa de formação de jovens, das quais são deduzidas
todas as receitas recebidas pelo clube em relação direta com o referido programa. A exigência
relativa ao break-even permite à entidade reportante excluir as despesas relativas às atividades
de desenvolvimento do sector júnior das despesas relevantes. O objectivo é encorajar os inves-
timentos e as despesas na área das instalações e das atividades no interesse do clube a longo
prazo.
Exemplos de atividades de desenvolvimento do sector júnior:

i) Organização do sector júnior;
ii) Participação de equipas juniores em competições ou programas oficiais aos níveis na-
cional, regional ou local reconhecidos pela federação membro da UEFA;
iii) Programa de formação de futebol para diferentes escalões etários (aptidões futebo-
lísticas, técnicas, tácticas e físicas);
iv) Programa de formação sobre as Leis do Jogo;
v) Acompanhamento médico dos juniores; e
vi) Programas de formação não futebolísticas.
Exemplos de despesas diretamente atribuíveis a tais atividades:
vii) Custos do material e dos serviços utilizados ou consumidos no âmbito das atividades
de desenvolvimento do sector júnior, como os custos de alojamento, as despesas médicas,
os custos de formação, de viagem e estadia, o equipamento e o vestuário, o arrenda-
mento das instalações;
viii) Custos das prestações a favor do pessoal para os empregados que trabalham unica-
mente no sector júnior, à exceção dos jogadores, nomeadamente o responsável do pro-
grama de formação de jovens e os treinadores das equipas juniores no sentido dos Artigos
38 e 39, se a sua contratação pelo clube for exclusivamente para fins de realização de
atividades de desenvolvimento do sector júnior;
ix) Custos das prestações a favor do pessoal para os empregados que são jogadores com
menos de 18 anos na data de encerramento estatutária do licenciado. Os custos das pres-
tações a favor do pessoal para os empregados que são jogadores com 18 anos ou mais
na data de encerramento estatutária do licenciado não podem ser excluídos das despesas
relevantes.
Se a entidade reportante não puder separar as despesas relativas às atividades de desen-
volvimento do sector júnior das outras despesas, estas despesas não deverão ser tratadas
como despesas relativas às atividades de desenvolvimento do sector júnior. As despesas
seguintes não entram nesta última categoria no sentido das disposições seguintes:
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x) Custos de recrutamento de jogadores;
xi) Comissões pagas com vista ao registo de jogadores juniores, como as que são
pagas a um agente ou a um outro clube;
xii) Custos de venda, despesas administrativas e outras despesas gerais, salvo se
essas despesas forem diretamente atribuíveis às atividades de desenvolvimento
do sector júnior;
xiii) Custos das prestações a favor do pessoal para os empregados que trabalham
apenas parcialmente no sector júnior (por exemplo, um treinador que trabalha
a tempo parcial com as equipas juniores);
xiv) Custo das imobilizações corpóreas (terrenos, estádio e instalações) e/ou a de-
preciação dos mesmos, sendo que a depreciação das imobilizações corpóreas (in-
cluindo os ativos relativos às atividades de desenvolvimento do sector júnior não
faz parte das despesas relevantes).

h) Despesas relativas às atividades de desenvolvimento da comunidade  

Podem ser feitos ajustamentos apropriados, nomeadamente para excluir as despesas re-
lativas às atividades de desenvolvimento da comunidade, do cálculo do resultado rela-
tivo ao break-even. As despesas relativas às atividades de desenvolvimento da
comunidade correspondem às despesas diretamente atribuíveis (ou seja, as que pode-
riam ter sido evitadas se o clube não tivesse realizado tais atividades) às atividades de
utilidade pública com vista a promover a participação no desporto e a favorecer o de-
senvolvimento social.
Exemplos de atividades de desenvolvimento da comunidade:

i) Promoção da formação;
ii) Promoção da saúde;
iii) Promoção da integração social e da igualdade;
iv) Prevenção da pobreza ou ajuda a pessoas desfavorecidas;
v) Promoção dos direitos do homem, a resolução de conflitos, ou a promoção da
harmonia religiosa ou racial, da igualdade e da diversidade;
vi) Promoção do desporto amador;
vii) Promoção da proteção do ambiente ou da melhoria da situação ambiental;
ou
viii) Ajuda a pessoas necessitadas por razões de idade, saúde, deficiência, dificul-
dades financeiras ou outras dificuldades.
Exemplos de despesas diretamente atribuíveis a estas atividades:
ix) Custos do material dos serviços utilizados ou consumidos no âmbito destas
atividades;
x) Custos das prestações a favor do pessoal para os empregados que trabalham
unicamente no sector comunitário;
xi) Doações a outras entidades com o objectivo de promover a participação no
desporto e/ou o desenvolvimento social.
Se a entidade reportante não puder separar as despesas relativas às atividades
de desenvolvimento da comunidade das outras despesas, estas despesas não de-
verão ser tratadas como despesas relativas às atividades de desenvolvimento da
comunidade. As despesas seguintes não entram nesta última categoria no sentido
das disposições seguintes:
xii) Custos de venda, despesas administrativas e outras despesas gerais, salvo se
essas despesas forem diretamente atribuíveis às atividades de desenvolvimento
da comunidade;
xiii) Custos das prestações a favor do pessoal para os empregados que trabalham
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apenas parcialmente no sector comunitário (por exemplo, um treinador que trabalha a
tempo parcial nas atividades de desenvolvimento da comunidade);
xiv) Custo das imobilizações corpóreas (terrenos, estádio e instalações) e/ou a depreciação
dos mesmos, sabendo que a depreciação das imobilizações corpóreas (incluindo os ativos
relativos às atividades de desenvolvimento da comunidade) não faz parte das despesas
relevantes.

i) Débitos/encargos não monetários

Podem ser feitos ajustamentos apropriados para excluir os débitos/encargos das despesas rele-
vantes para o cálculo do break-even. Para mais informações sobre os elementos não monetários,
ver secção B, n.1 alínea i).

j) Encargos financeiros diretamente atribuíveis à construção de imobilizações corpóreas

Um licenciado pode excluir do cálculo do resultado relativo ao break-even todos os encargos fi-
nanceiros diretamente atribuíveis à construção de um bem destinado a ser utilizado para as ati-
vidades futebolísticas do clube se tiverem sido inscritos nas despesas no decorrer de um período
de reporte e não capitalizado enquanto custos de construção e até o bem estar pronto a ser uti-
lizado.
O montante que pode ser ajustado é a diferença entre os encargos reais com juros (não capita-
lizados) e as receitas provenientes do investimento temporário do montante emprestado sobre
o qual incidem os juros. Os juros em questão correm a partir da data na qual a entidade incorre
nas despesas para o bem em causa, incorre em custos de empréstimos obtidos e realiza as ativi-
dades necessárias para preparar esse bem para utilização ou para venda futura, até à data do
termo do ativo.
Uma vez terminada a construção do bem, todos os encargos financeiros devem ser incluídos no
cálculo do resultado relativo ao break-even.

k) Despesas proveniente de operações não futebolísticas não relacionadas com o clube

As despesas (e as receitas: ver secção B, n.1 alínea k)) das operações não futebolísticas que não
estejam clara e exclusivamente relacionadas com as atividades, locais e marca do clube de futebol
podem ser excluídas do cálculo das despesas relevantes.

Os tipos de despesas seguintes podem ser excluídos do cálculo do resultado relativo ao break-
even:

a) Depreciação/perda de valor das imobilizações corpóreas

A depreciação é a repartição sistemática do montante amortizável de um bem no decorrer da
sua vida útil, ou seja, o período no decorrer do qual está disponível para utilização por uma en-
tidade. A perda de valor equivale ao montante do valor contabilístico do ativo fixo que ultra-
passa o valor recuperável, sendo este último o valor mais elevado entre o justo valor do ativo
após dedução dos custos da venda e o valor de uso.
A depreciação e/ou a perda de valor das imobilizações corpóreas no decorrer de um período de
reporte podem ser excluídas do cálculo do resultado relativo ao break-even. O objectivo é enco-
rajar os investimentos e as despesas na área das instalações e das atividades no interesse do clube
a longo prazo.

b) Amortização/perda de valor das imobilizações incorpóreas que não os registos de jogadores

A amortização é a repartição sistemática do montante amortizável de um bem durante a sua
vida útil, ou seja, o período no decorrer do qual está disponível para utilização por uma entidade.
A perda de valor equivale ao montante do valor contabilístico do ativo que ultrapassa a diferença
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entre o justo valor e os custos da venda.
A amortização e/ou a perda de valor das imobilizações incorpóreas, que não os custos
de aquisição de registos de jogadores no decorrer de um período de reporte, podem ser
excluídas do cálculo do resultado relativo ao break-even. Para que não subsistam dúvi-
das, esclarece-se que a amortização/perda de valor dos custos de aquisição de registos
de jogadores devem ser incluídas no cálculo do resultado relativo ao break-even para
um período de reporte (ver secção C, n.1 alínea d)).

c) Encargos fiscais

Os encargos fiscais relativos aos produtos fiscais incluem todos os impostos nacionais e
estrangeiros que são baseados no lucro tributável. O lucro (perda) tributável corres-
ponde ao lucro (perda) para um período de reporte no qual sejam devidos impostos
sobre o rendimento (recuperáveis). Os encargos fiscais são o montante reconhecido para
um período de reporte relativamente às consequências fiscais atuais e futuras das tran-
sações e dos outros eventos.
Os encargos fiscais não incluem o imposto sobre o valor acrescentado nem as contribui-
ções fiscais e as contribuições à segurança social a favor dos empregados.

D. Contribuições de acionistas e/ou de partes relacionadas
O desvio aceitável pode ultrapassar os 5 milhões de euros, até aos montantes que figu-
ram no Artigo 61, n.2, no decorrer de um período de monitorização unicamente se o
referido desvio for inteiramente coberto pelas contribuições de acionistas e/ou de partes
relacionadas.

As contribuições de acionistas são constituídas por pagamentos com vista à aquisição de
partes do capital social ou da conta de reservas de prémios de emissão. Trata-se de in-
vestimentos nos instrumentos de capitais próprios na qualidade de acionistas.

As contribuições de partes relacionadas incluem:
a) Contribuições de capital pelas partes relacionadas: doações incondicionais fei-
tas à entidade reportante por uma parte relacionada que aumentem os fundos
próprios da entidade em questão sem obrigação de reembolso nem contrapartida
de qualquer espécie. Por exemplo, uma declaração de renúncia a uma dívida in-
terna ou para com uma parte relacionada constitui uma contribuição de capital,
uma vez que resulta num aumento dos fundos próprios; e/ou
b) Transações financeiras de partes relacionadas, sendo que o montante a consi-
derar a título de contribuição equivale à diferença entre o rendimento real no
decorrer de um período de reporte e o justo valor da(s) transação/ões no decorrer
deste período estabelecido no âmbito do cálculo do resultado relativo ao break-
even (ver secção B, n.1 alinea j)). O montante deve ter sido recebido pela entidade
reportante. Não se deve tratar de uma promessa nem de um compromisso da
parte relacionada.

Os tipos de transações seguintes não são contribuições de acionistas e/ou de partes re-
lacionadas:

i) Movimentos positivos nos ativos/passivos resultantes de uma reavaliação;
ii) Criação de novas reservas ou aumento das reservas no balanço quando não se tra-
tar de uma contribuição de acionista;
iii) Transação devido à qual a entidade reportante tem uma responsabilidade, ou
seja tem a obrigação de agir de uma certa maneira ou de executar certas operações;
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iv) Contribuições de proprietários no âmbito de instrumentos classificadas como passi-
vos.

E. Parte relacionada, transações entre partes relacionadas e justo valor das transações
entre partes relacionadas
Uma parte relacionada é uma pessoa ou uma entidade que está ligada à entidade reportante.

Uma pessoa ou um membro da família próxima desta pessoa está relacionada com a entidade
reportante se:

a) exercer um controlo ou um controlo conjunto sobre a entidade;
b) exercer uma influência significativa sobre a entidade reportante; ou
c) figurar entre os principais dirigentes da entidade reportante ou de uma empresa-mãe.

Uma entidade está relacionada com a entidade reportante se uma ou mais das condições se-
guintes se aplicarem:

a) A entidade e a entidade reportante são membros do mesmo grupo, o que significa
que as empresas-mãe, as subsidiárias e as subsidiárias colegas estão relacionadas umas
com as outras.
b) As duas entidades são associadas ou formam uma joint-venture, diretamente ou com
um membro do grupo de uma das duas entidades.
c) As duas entidades formam uma joint-venture com o mesmo terceiro.
d) Uma entidade forma uma joint-venture com um terceiro e a outra entidade está asso-
ciada a esse terceiro.
e) A entidade é um regime de benefícios pós-emprego a favor do pessoal da entidade
reportante ou de uma entidade relacionada com esta última. Se a entidade reportante
for um tal regime, os empregadores do sector do patrocínio estão igualmente relaciona-
dos com esta entidade.
f) A entidade é controlada ou é objecto de um controlo conjunto por uma pessoa que fi-
gura no n.2.
g) uma pessoa mencionada no n.2 (a) exerce uma influência significativa sobre a
entidade ou figura entre os principais dirigentes da entidade ou da sua empresa-mãe.

Com referência aos ns.1 a 3, aplicam-se as definições seguintes:
a) Os membros da família próxima de uma pessoa são os membros da família dos quais
se pode esperar que influenciem essa pessoa, ou sejam influenciados por ela, nas suas re-
lações com a entidade. Compreendem os filhos e o cônjuge ou parceiro dessa pessoa, os
filhos do cônjuge ou parceiro, e as pessoas dependentes dessa pessoa ou do seu cônjuge
ou parceiro.
b) O controlo é o poder de dirigir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade
com vista à obtenção dos benefícios das suas atividades.
c) Uma joint-venture é um acordo contratual pelo qual duas partes ou mais desenvolvem
uma atividade económica que é submetida a um controlo conjunto.
d) O controlo conjunto é a partilha em virtude de um acordo contratual do controlo de
uma atividade económica e só existe quando as decisões estratégicas financeiras e ope-
racionais relativas a esta atividade exigem o consentimento unânime das partes que exer-
cem o controlo conjunto (os coparticipantes).
e) Os principais dirigentes são as pessoas que têm a autoridade e a responsabilidade da
planificação, da direção e do controlo das atividades da entidade, direta ou indireta-
mente, incluindo os administradores (dirigentes ou não) desta entidade.
f) A influência significativa é o poder de participar nas decisões de política financeira e
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operacional de uma entidade, sem contudo exercer um controlo sobre essas po-
líticas. Uma influência significativa pode ser adquirida pela detenção de ações,
pelos estatutos ou por um acordo.
g) Uma entidade associada é uma entidade, incluindo uma entidade sem perso-
nalidade jurídica, tal como certas sociedades de pessoas, sobre a qual o investidor
exerce uma influência significativa, e que não é nem uma subsidiária nem uma
participação numa joint-venture. Na definição de uma parte relacionada, uma
entidade associada inclui as subsidiárias desta entidade associada e uma joint-
venture inclui as subsidiárias desta joint-venture. Por exemplo, a subsidiária de
uma entidade associada e o investidor que exerce uma influência significativa
sobre a mesma estão relacionados um com o outro.

Quando se consideram todas as possibilidades de relações entre partes relacionadas,
tem de se ter em atenção a substância das relações, e não simplesmente a sua forma ju-
rídica. As partes seguintes não estão relacionadas:

a) Duas entidades com o mesmo diretor ou um mesmo membro dos principais
dirigentes, ou quando um membro dos principais dirigentes de uma entidade
exerce uma influência significativa sobre a outra entidade;
b) Dois coparticipantes que exercem um controlo conjunto sobre uma joint-ven-
ture;
c) As entidades de fundos, sindicatos, serviços públicos, departamentos e agências
governamentais que não exerçam um controlo, um controlo conjunto ou uma
influência significativa sobre a entidade reportante, simplesmente em virtude
das suas relações normais com uma entidade (ainda que possam afectar a sua li-
berdade de ação ou participar no seu processo de decisão);
d) Um cliente, um fornecedor, um franchisador, um distribuidor ou qualquer
agente com o qual uma entidade realiza um volume importante de transações,
unicamente em virtude da dependência económica daí resultante.

Uma transação entre partes relacionadas é uma transferência de recursos, de serviços
ou de obrigações entre partes relacionadas, independentemente do facto de um preço
ser facturado ou não (as exigências mínimas em matéria de apresentação em relação a
partes relacionadas ou das transações entre partes relacionadas figuram no Anexo IV).

As transações entre partes relacionadas não têm lugar necessariamente no justo valor.
O justo valor é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou uma dívida regu-
larizada entre partes conhecedoras e dispostas a isso e que agem em condições de con-
corrência normal. Para se considerar que um acordo ou transação foi celebrado/a em
condições de concorrência normal, o/a mesmo/a não deve ser mais favorável a uma parte
do seria na ausência de relação entre as partes.
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ANEXO IX
Outros factores a considerar no âmbito dos requisitos de monitorização

Outros factores no sentido do Artigo 68, a serem considerados pelo UEFA Club Financial Control
Body compreendem, mas não exclusivamente, os elementos seguintes:
a) A amplitude e a tendência do resultado relativo ao break-even
Quanto mais o resultado relativo ao break-even é deficitário em relação às receitas relevantes
de um licenciado, no decorrer de um período de reporte ou, de forma agregada, num período
de monitorização, menos favorável será a avaliação. Uma tendência positiva nos resultados de
break-even anuais será considerada mais favoravelmente do que uma degradação.   

b) Impacto das flutuações das taxas de câmbio

Se as flutuações das taxas de câmbio tiverem tido um impacto desfavorável sobre o resultado
relativo ao break-even do licenciado em euros para um período de reporte ou sobre o resultado
global para um período de monitorização em relação à moeda utilizada pelo licenciado para as
suas demonstrações financeiras anuais, o impacto destas flutuações será tido em conta.

c) Previsão de resultado de break-even

Se a previsão de resultado relativa ao break-even para o período de reporte T+1 indicar um ex-
cedente, a avaliação será mais favorável do que se essa previsão de resultado indicar um deficit
para o mesmo período de reporte. No âmbito do seu exame, o UEFA Club Financial Control Body
pode igualmente pedir ao licenciado um plano de atividades a mais longo prazo (cobrindo os
períodos de reporte T+2 e T+3) de modo a melhor compreender a estratégia do clube.

d) Exatidão do orçamento

O resultado relativo ao break-even de um licenciado para um período de reporte pode ser com-
parado ao plano de conformidade (ou seja, ao resultado orçamentado relativo ao break-even)
submetido anteriormente. Se o resultado orçamentado relativo ao break-even for realista e coe-
rente com a prática do clube no passado, a avaliação será
mais favorável.

e) Endividamento 

Podem ser pedidas informações complementares a um licenciado em relação ao seu endivida-
mento. Estas informações podem compreender aspectos como a fonte do endividamento, a ca-
pacidade para pagar os juros e para reembolsar o montante principal, e a maturidade da dívida.
No âmbito do seu exame, o UEFA Club Financial Control Body pode avaliar nomeadamente os
ratios de endividamento seguintes de modo a avaliar a estrutura do capital e a capacidade de
um clube para pagar as suas dívidas:
i) Nível de alavancagem: nível do endividamento em relação às receitas e aos ativos subjacentes;
ii) rentabilidade e cobertura: nível das receitas em relação ao custo do pagamento da dívida;
iii) adequação do fluxo de caixa: capacidade para pagar os juros e para reembolsar o montante
principal.

f) Força maior 

No âmbito do seu exames, o UEFA Club Financial Control Body pode igualmente ter em consi-
deração os eventos extraordinários ou circunstâncias que escapem ao controlo do clube que
sejam considerados como casos de força maior.
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g) Limite do plantel

Na avaliação dos requisitos de monitorização o UEFA Club Financial Control Body tomará
em consideração o tamanho do plantel do licenciado e terá uma perspectiva mais favo-
rável a um licenciado com um plantel não superior a 25 jogadores (excluindo jogadores
com menos de 21 anos de idade) em qualquer dos dois períodos anuais de registo ante-
riores (tal como regulados no FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players)
antes e/ou durante as competições nacionais em que se qualificaram para as competições
de clubes da UEFA anteriores à época da licença.

Para os efeitos dos dois primeiros períodos de monitorização, ou seja os que são avalia-
dos no decorrer das épocas 2013/14 e 2014/15, o factor de transição suplementar a seguir
indicado deve ser tido em conta pelo UEFA Club Financial Control Body:
Jogadores com contrato antes de 1 Junho de 2010
Um licenciado que apresente um resultado global relativo ao break-even deficitário,
que ultrapasse o desvio aceitável beneficiará de uma avaliação favorável, se preencher
as duas condições seguintes:

i) apresenta uma tendência positiva dos resultados anuais relativos ao break-even
(provando que implementou uma estratégia concreta com vista a uma futura
conformidade);
ii) prova que o resultado global relativo ao break-even deficitário é unicamente
devido ao resultado anual relativo ao break-even deficitário para o período de
reporte que termina em 2012, o qual é atribuível a contratos com jogadores que
foram celebrados antes de 1 de Junho de 2010 (para que não subsistam dúvidas,
esclarece-se que qualquer renegociação de contratos efectuada após esta data
não será tida em consideração).

Isto significa que um licenciado que apresente um resultado global relativo ao break-
even deficitário mas que preencha as duas condições acima referidas não deverá em
princípio ser objecto de sanções.




