
 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: 112.500.000 euros 

Capital Próprio: - 70.343.293 euros (aprovado em Assembleia Geral de 27 de novembro de 2017) 
Sede Social – Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Coletiva n.º 504 076 574 

 
 

COMUNICADO 

 

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores 

Mobiliários, vem informar o mercado que, na presente data, procedeu à cessão dos créditos 

decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados 

pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de 

dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. 

(posteriormente cedido à Altice Picture, SARL). Os créditos cedidos servirão para colateralizar a 

emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado 

assegurados mecanismos contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto – Futebol, 

SAD possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma vez terminada a 

operação. Esta operação permitiu um encaixe financeiro no montante de € 100.000.000 (cem 

milhões de euros). 

 

A referida cessão de créditos insere-se no âmbito de um processo de simplificação da estrutura 

de financiamento da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior 

estabilidade na referida estrutura financeira. As receitas líquidas desta cessão destinar-se-ão a 

substituir passivos, maioritariamente financeiros. 

 

Nestes termos, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD tomou a decisão de não exercer a opção 

de aumento do montante do Empréstimo Obrigacionista “FC PORTO SAD 2018-2021”, fixando-

se o mesmo em 35.000.000€ (trinta e cinco milhões de euros), 10.000.000€ abaixo do 

Empréstimo Obrigacionista que o precedeu. 

 

O Conselho de Administração 

 

 

Porto, 24 de maio de 2018 


