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Eterno agradecimento aos saudosos beiramarenses que partiram recentemente,
tanto no período a que este relatório se refere, como no que foi elaborado.

Aos dirigentes, sócios, adeptos, atletas, treinadores e beneméritos que nos
deixaram, enviamos uma palavra de gratidão, amizade e reconhecimento. O
empenho, os feitos, a dedicação e o amor ao Clube perdurará para sempre na
memória de todos nós.

Saudosos Beiramarenses



Crescente aumento de visibilidade

através da comunicação, imagem e

presença do Clube em várias ações,

como o São Gonçalinho, escolas e

atividades da Região.

Após uma campanha de sócios

realizada no primeiro quadrimestre de

2019, no final da época o Clube contava

com 4.399 sócios, tendo-se registado

um aumento de 8,5% face aos 4.054 da

época transata.

Notas Gerais



A época de 2018/2019 deu continuidade à atividade existente de recuperação do Clube no pós Plano de

Recuperação Financeira. Contudo, mantem-se a contrariedade da não extinção definitiva da Beira-Mar Futebol

SAD, com todas os problemas daí inerente, nomeadamente no impedimento ao acesso dos mecanismos do

estado, nomeadamente, ao protocolo de desenvolvimento desportivo proporcionado pelo Município de Aveiro,

com consequências elevadas no que concerne a apoios financeiros.

Notas Gerais

No decorrer da época 2018/2019 o Clube perdeu

um elemento dos Órgãos Sociais, o Saudoso Sérgio

Loureiro, membro do Conselho Beiramarense.

Também no decorrer da época, o Clube investiu na

compra da massa insolvente da SAD.

Após o término do exercício houve

desenvolvimentos referente ao processo da Beira-

Mar SAD, em que o Tribunal proferiu o seguinte:

“Qualifico de culposa a insolvência de Sport Clube

Beira Mar Futebol, SAD”.



Em maio de 2019 celebrou-se a conquista da Taça de Portugal, fazendo 20 anos da efeméride. Este momento foi assinalado

com a edição de uma camisola evocativa do momento.

Durante o decorrer da época foram, também, homenageados os diversos obreiros da conquista do Troféu.

20 Anos de Taça de Portugal



Atividade



Destaca-se a subida de divisão da equipa de futebol sénior, a conquista do campeonato nacional de Sub 18 de Basquetebol, 
a descida da equipa de juniores de futebol e da equipa sénior de basquetebol. 

Destaque, também, para os vários campeões nacionais nas modalidades de combate e, no que concerne ao Bilhar, a 
conquista do campeonato distrital.

Atividade – Notas Gerais



•Jantar de Natal com todas as modalidades do Clube

•Festividades de Aveiro - São Gonçalinho, Sta Joana e São Bráz

•Regata OLI

•Homenagens a atletas e dirigentes

•Envolvimento da comunidade com diversas Associações

Atividades Gerais



15 Modalidades

• Atletismo
• Basquetebol
• Bilhar
• Boxe
• Capoeira
• E-Sports
• Futebol
• Futsal
• Grappling
• Jiu Jitsu
• Judo
• Karaté
• Kickboxing
• Krav Maga
• Paintball

Ecletismo



O Atletismo, com uma nova direção, deu cumprimento aos desígnios traçados – alicerçar a atividade na
formação e aumentar a visibilidade pública da Secção, tentando ganhar reconhecimento e notoriedade junto
da população da cidade e do Distrito. A distinção que o prof. Mário Cordeiro recebeu por parte da Federação
de Atletismo é sinal do trabalho realizado.

Atletismo



No Basquetebol a época ficou marcada pela descida de divisão da equipa sénior mas, principalmente, pela conquista do
campeonato nacional de Sub 18, que foi um feito histórico para o Clube. A vitória dos Sub 18 foi acompanhada pelas fases
finais dos Sub 16 e Sub 14. Estes feitos são, de facto, o retorno da aposta firme na formação.

Basquetebol



O Bilhar desenvolveu a sua atividade regular com três equipas, no Café Tako, local onde se encontram 
instaladas as facilidades desportivas.

À semelhança das épocas anteriores, o Beira-Mar continuou a ser o clube do distrito de Aveiro com mais 
atletas a competir individualmente. Realce a conquista do campeonato distrital, que honrou e projetou 
o Clube nesta modalidade.

Bilhar



No Boxe, fruto de uma parceira, a secção passou a desenvolver a atividade num espaço de Cross Fit, tendo todas as 
condições de trabalho e de complementaridade.

Além da atividade de não competição, a secção participou em diversas Galas e Campeonatos.

Boxe



A Capoeira, uma das modalidades recentes, contou com um total de 10 atletas e participou em diversos
eventos. A modalidade continua a apostar na formação aliada às vertentes lúdica e social.

Capoeira



E-Sports confrontou-se com diversas dificuldades, principalmente na captação de atletas. Entretanto, 
viria a suspender a atividade. 

E-Sports



Aumento do número de equipas e de atletas. 

Estabilidade e credibilidade alcançadas

Descida da equipa de Juniores, que passaram para a 2ª divisão nacional

Na Páscoa realizou-se a Quarta Edição do Torneio Engenheiro António Pascoal

Futebol - Academia



O Futebol sénior conheceu um ano de entusiasmo mas, em que o grande objetivo de subir aos 
campeonatos nacionais foi atingido. Atingiu-se, assim, um grande desígnio do Clube e uma 
responsabilidade para com os sócios.

Futebol - Sénior



No Futsal a aposta continuou a ser nos escalões de Formação, designadamente Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis e 
Petizes, decidiu fazer uma aposta muito forte no incremento das escolinhas, onde se obteve um aumento significativo de 
atletas. A época contou, também, com uma equipa sénior.

Desportivamente, destaque para a equipa de juvenis que voltou a classificar-se para os apuramento de campeão. 

Nota de destaque para a equipa de Futsal Adaptado que tem desenvolvido um trabalho notável.

O Futsal conheceu uma alteração diretiva no final da época.

Futsal



A modalidade de Grappling, que iniciou atividade no decorrer da época, desenvolveu a sua atividade no 
Estádio Municpal de Aveiro, na área destinada às modalidades de combate, tendo concluído a época 
com um total de 15 atletas.

Grappling



Modalidade iniciou a atividade em 2017/2018

Desenvolve atividade no Estádio Municipal de Aveiro

Contou com, aproximadamente, 30 atletas.

Realce para a continuação da conquista de títulos nacionais.

Jiu-Jitsu



O Judo do Sport Clube Beira-Mar desenvolve a sua atividade no espaço destinado às modalidades de combate 
do Estádio Municipal de Aveiro, contando com cerca de 50 atletas em várias categorias.

O dinamismo e empenho de todos os seccionistas, treinadores, pais e atletas, permitiu a presença em 
inúmeras atividades, torneio e campeonatos em todo o país e no estrangeiro. As famílias são, não só no caso 
do Judo, o pilar da sustentabilidade do desporto.

Judo



O Karaté, tem vindo a desenvolver a sua atividade em vários espaços, no Estádio Municipal de Aveiro, 
nas escolas, Gafanha do Carmo e Resende, em Viseu. A atividade tem vindo a crescer, está a fidelizar 
atletas e ganhar dimensão social. 

Apesar da juventude da secção, a atividade foi intensa e teve um crescimento notável. Também no 
Karaté a formação tem destaque e é um dos focos da secção.

Karaté



A secção de Kickboxing, que ainda se encontra em instalação, está localizada no Estádio Municipal de 
Aveiro e inscrita na Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai.

Kickboxing



O Krav Magá deu os primeiros passos no final da época 2018-2019, conta com, aproximadamente, 25 atletas e, 
dada a natureza da modalidade, não existe competição.

O Krav Magá é uma modalidade de combate corpo a corpo, desenvolvido em Israel, que envolve técnicas de 
luta, torções, defesa contra armas, bastões, facas e golpeamentos.

Krav Maga



A secção de Paintball do SC Beira-Mar continuou a atividade e sagrou-se, novamente, vice campeã nacional.

A secção contou, na época em análise, com, aproximadamente, 20 atletas - 10 na Equipa Beira-Mar Gold e
outros 10 na equipa Beira-Mar Silver. Sendo esta uma equipa de Formação.

Paintball



Relatório de Contas



1) No exercício correspondente à época 2018/2019 obteve-se um Resultado Líquido
Positivo de 871.789,53€.

2) O valor avultado deste resultado deve-se ao facto de neste exercício ter sido reconhecido
e regularizado parcialmente o protocolo com a Câmara Municipal de Aveiro, faltando o
reconhecimento do custo por parte do clube no valor de 991.945,25€ e o proveito no
valor de 114.706,70€, acertando assim entre as partes o que tinha ficado protocolado no
ano de 2016.

3) Assim, e retirando o ganho e o custo extraordinário obtido com o referido protocolo, o
resultado do exercício foi negativo em 5.449,02€, sensivelmente menos de metade do
resultado negativo obtido no exercício anterior (2017/2018) que foi de 13.886,44€.

4) O clube tem vindo a cumprir com o plano prestacional acordado no Plano de
Recuperação com a Autoridade Tributária, que entretanto ficou suspenso.

Considerações Iniciais



Considerações Iniciais
Entidade : Sport Clube Beira-Mar

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019 EUR

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS

2018-2019 2017-2018

Vendas e serviços prestados 0

Subsídios à exploração 0

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0 0,00 0,00

Variação nos inventários da produção 0 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0 0,00 0,00

Fornecimentos e serviços externos 0

Gastos com o pessoal 0

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0

Provisões (aumentos/reduções) 0 0,00 0,00

Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 0

Outros gastos e perdas 0

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 0

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 0 -804,94 -151,50

Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 0

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0 0,00 0,00

0

Resultado antes de impostos 0

Imposto sobre o rendimento do período 0 0,00 0,00

Resultado líquido do período 0

425 485,11 389 974,27

123 413,44 140 670,27

-335 025,57 -357 846,09

-67 432,67 -24 777,91

-137 326,49 -140 803,91

991 925,25 5 746,02

-128 444,60 -26 697,59

872 594,47 -13 734,94

871 789,53 -13 886,44

871 789,53 -13 886,44

871 789,53 -13 886,44



Empréstimos Obtidos

Não se registaram empréstimos significativos no decorrer da época, sendo de,
aproximadamente 3,500€.

Descrição  
30-JUN-2019 

Corrente 
 

30-JUN-2018 
Corrente 

 

Empréstimos bancários  0,00€  0,00€  
Outros empréstimos:      
Inverfutebol   0,00€  0,00€  
Diretores e ex. diretores  56.714,09€  53.207,59€  
Parvalorem  0,00€  0,00€  
Descobertos bancários  0,00€  0,00€  
Total dos Empréstimos  56.714,09€  53.207,59€  

 



Rédito

O valor de publicidade foi de 141.198,87€, tendo-se registado um incremento de 30% face
aos 109.002,97€ da época anterior.

Este crescimento denota, também, a confiança no Clube por parte do tecido empresarial, e 
o reconhecimento do valor da marca SC Beira-Mar.

Descrição  2018/2019  2017/2018 

Prestação de serviços:     

Quotizações de sócios  222.164,80€  219.990,30€ 

Quotizações de utilizadores  62.121,44€  60.981,00€ 

Patrocinadores/Publicidade  141.198,87€  109.002,97€ 

Outros  0,00€  0,00€ 

Total de Prestação de Serviços  425.485,11€  389.974,27€ 

 

Trabalho
Confiança

Incremento da Marca



Dívidas de clientes e utentes

1) A rubrica de clientes e utentes diz respeito, essencialmente, a dívidas ao Clube
e aos 55.000,00€ reconhecidos referentes ao protocolo assinado com o
Município de Aveiro na época de 2017-2018 e que ainda não foi recebido.

2) Não foram reconhecidas quaisquer perdas por imparidade em dívidas de
clientes e utentes na época 2018/2019.

3) Estão reconhecidos créditos de cobrança duvidosa na rubrica de clientes no
montante de €503.255,14, cuja Perda por Imparidade associada já foi
reconhecida em exercícios anteriores.

Descrição  30-JUN-2019  30-JUN-2018 

Clientes e utentes:     

Conta corrente:  354.164,90€  354.164,90€ 

Cobrança duvidosa  503.255,14€  503.255,14€ 

  857.420,04€  857.420,04€ 

Perdas por Imparidade acumuladas:     

Início do período  503.255,14€  503.255,14€ 

Reconhecimento de imparidades  0,00€  0,00€ 

Perdas por imparidade acumuladas  503.255,14€  503.255,14€ 

 



Quotizações

As quotizações de associados foram de 81.948,25€, registando-se um aumento de 10,8%
face aos 73.956,50€ da época transata.

Descrição  2018/2019  2017/2018 

     

Quotas lançadas  222.164,80€  219.990.30€ 

Quotas recebidas  81.948,25€  73.956,50€ 

Quotas em dívida  835.331,90€  702.846.08€ 

Reconhecimento de imparidades  132.485,82€  145.837,11€ 

Reversão de imparidades  0,00€  0.00€ 

Perdas por Imparidade Acumuladas  835.331,90  702.846.08€ 

Ativo  0,00€  31.063,33€ 

Adiantamentos de quotas (passivo)  3.196,48€  2.890,06€ 

     

 



Dívidas a fornecedores

O valor apresentado na rubrica de fornecedores diz respeito a dívidas correntes. 

A dívida teve um aumento de 1,7%. No entanto, têm sido pagos valores referentes a épocas 
anteriores e constituídas da época em análise.

Descrição  30-JUN-2019  30-JUN-2018 

Fornecedores:     

Fornecedores c/c  73.517,07€  72.227.81€ 

  73.517,07€  72.227,81€ 

 



Outras Contas a Pagar

O valor das outras contas a pagar refletido no passivo não corrente diz respeito ao montante 
remanescente após perdão de dívida aprovado pelos credores, para o qual existem períodos 
de carência entre 5 e 7 anos após trânsito em julgado do acordo de homologação do Plano 
de Recuperação. 

Houve regularização dos valores respeitantes ao PER (Passivo não Corrente) e liquidação 
do Passivo Corrente.

Descrição 30-JUN-2019  30-JUN-2018 

Passivo não corrente 138.893,55€  150.382,85€ 

Passivo corrente 

Acre 

0.00€  23.244,98€ 

 138.893,55€  173.627,83€ 

 



Remunerações

Durante a época 2018/2019 o Sport Clube Beira-Mar teve ao seu serviço em regime de
contrato de trabalho sete funcionários sendo a maior parte jogadores com contrato de
trabalho. Existem, também, relações em regime de voluntariado e de prestação de serviços.

Descrição  2018/2019  2017/2018 

Remunerações  54.737,46€  20.161,21€ 

Encargos sobre remunerações  11.199,41€  3.966,10€ 

Seguros acidentes trabalho  1.495,80€  650,60€ 

Gastos com o pessoal  67.432,67€  24.777,91€ 

 



Estado

Excluindo o IVA, que é transitório, e as novas coimas referente à ASCEDI que surgiram, houve
uma redução da dívida de, aproximadamente, 13.5K€, maioritariamente referente a coimas
da Ascendi

Descrição  30-JUN-2019  30-JUN-2018 

Passivo:     

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)  7.951,23€  3.919,25€ 

Autoridade Tributária :     

   Fazenda Nacional PER  235.330,82€  247.504.00€ 

   Coimas/Multas PER  6.469,56€  10.715.01 

    Coimas/Ascendi 1  2.278,49€  3.623.78€ 

   Coimas/Ascendi 2  4.868,91€  5.516.68€ 

Contribuições para a Segurança Social   10.484,41€  895,01€ 

  262.514,51€  271.949.43€ 

 



FSE

Diminuição dos Trabalhos especializados em, aproximadamente, 22.8K€ derivado das
contabilização de custos

Descrição  30-JUN-2019  30-JUN-2018 

Trabalhos especializados  146,109,19€  88.796.83€ 

Vigilância e segurança  763,73€  3.337,75€ 

Publicidade e Propaganda  59,32€  836.35€ 

Serviços bancários  540,10€  0,00€ 

Conservação e reparação  9.887,58€  4.571,09€ 

Outros serviços especializados  81.633,64€  130.621.33€ 

Materiais  23.816,56€  29.540.54€ 

Energia e fluídos  29.426,19€  35.939,14€ 

Deslocações, estadas e transportes  20.190,60€  15.744,74€ 

Rendas e alugueres  11.599,60€  36.519.95€ 

Comunicações  1.322,38€  2.006,57€ 

Seguros  6.430,83€  2.819,38€ 

Limpeza, Higiene e Conforto  0,00€  697,24€ 

Outros serviços  3.245,85€  6.415.18€ 

  335.025,57€  357.846,09€ 

 



Relatório de Contas - Notas Finais

1) Resultado negativo de 5.449,02€. 

2) Redução de dívidas a terceiros.

3) Não houve aumento significativo de 
empréstimo de dirigentes.

4) Aumento significativo de patrocínios

5) Aumento de sócios e quotizações.



Considerações Finais



• Poucos atletas

• Descrédito na comunidade

• Descrédito no tecido empresarial

• Marca com potencial mas, com conotação negativa

• Sem campos para treinar

• Treinos em São João de Loure, Frossos, São Jacinto,

Seminário….

• Falta de horas em pavilhões

• Relações institucionais frágeis e sem relação de

confiança

• Início do pagamento do PER Piscinas

• Etc…

Como era o Clube num passado recente???

O caminho está a ser percorrido e, todos devemos caminhar para o mesmo lado!!!

• Aumento de atletas

• Aumento de modalidades

• Confiança das entidades e empresas

• Credibilidade nas nossas gentes

• Incremento de condições de trabalho

• Mais horários de treino

• Relações institucionais forte

• A caminho da resolução dos problemas legais

• Marca forte

• Presença assídua na imprensa regional e nacional

• Etc…



Continua o objetivo de tornar todas as modalidades completamente autossustentáveis com mecanismos de

angariação de receitas que permitam o saudável decorrer das atividades com ambições indexadas à disponibilidade

financeira de cada modalidade.

Os níveis competitivos e a qualidade da formação do Clube, aliados à sua história, responsabilidade e

sustentabilidade, implicam empenho e compromisso dos sócios e adeptos no apoio inequívoco às modalidades e à

estrutura.

Envolvimento da Comunidade

O envolvimento da comunidade, tanto pessoal,

como coletiva, empresarial e institucional é fulcral

para o garante de um futuro próspero do Clube de

todos nós.

Esta direção deixa o apelo ao envolvimento de

todos na persecução dos objetivos deste Clube

quase centenário pois, só com um forte

envolvimento é que o Sport Clube Beira-Mar se

corporiza



Três Desafios Estratégicos:

1) Complexo Desportivo para o Futebol (que dará resposta desde os petizes aos veteranos)

2) Extinção da SAD

3) Modelo governativo para futuro

Futuro

Modelo de atuação:

▪ Manter, e incrementar, as boas relações

institucionais

▪ Aumento da penetração no Tecido

Empresarial

▪ Aumento da presença na Comunidade

▪ Continuar a promover a confiança do

Clube

Hoje vivemos uma Paz e Estabilidade que há muito não existia!!!



A direção do Sport Clube Beira-Mar agradece o empenho e dedicação por parte de todos
os seus atletas, treinadores, colaboradores e a todos os associados que diariamente
contribuem para o engrandecimento do nosso clube.

Agradecimento




