
 

 

 

 

 

 

CLUBE DE FUTEBOL “OS BELENENSES” 

 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019 

 

 
Em cumprimento dos termos conjugados dos Artº 21º, nº 2 e 63º alínea h) dos 

Estatutos do Clube de Futebol Os Belenenses, a Direção apresenta para apreciação, 

discussão e votação, a proposta de orçamento para o exercício de 2018/2019. 

 

Este orçamento tem por base não só os dados reais verificados até ao 3º.trimestre 

do exercício 2017/18 bem como algumas repercussões financeiras provenientes de 

ações em desenvolvimento e a desenvolver futuramente. 

 

Estas ações têm permitido ao Clube de Futebol “Os Belenenses” o reforço de uma 

política direcionada para a evolução dos nossos jovens atletas bem como o 

ecletismo que nos caracteriza desde longa data. 

 

Este orçamento foi elaborado com bases financeiras bastante realistas e com dados 

reais da atual situação sem qualquer carácter “especulativo”. De realçar que o 

orçamento agora apresentado demonstra com transparência e clareza a atividade 

financeira perspetivada para as grandes áreas de atuação do CFB, concretamente, 

o Clube, o bingo e as modalidades. Em relação a estas, o orçamento está 

discriminado pelas principais modalidades que representam o Belenenses e que 

têm impacto orçamental. 

 

A gestão do Clube terá que continuar a ser alicerçada nos pilares de carácter 

estruturante que levaram nos últimos anos à obtenção do equilíbrio financeiro 

existente, destacando-se a componente associativa com realce para o grande 

crescimento ao nível da juventude, a componente comercial com o aproveitamento 

dos espaços existentes no complexo do Restelo e a componente financeira através 

de uma política de contenção de gastos não essenciais. Ao nível das principais 

“obrigações” financeiras, as mesmas estão a ser integralmente cumpridas, 

concretamente o PER, autoridade tributária, segurança social, recursos humanos e 

FSE´s (água, luz e gás). Simultaneamente, continuamos a reduzir o montante das 

dívidas antigas. 

 

O exercício 2018/19 estará associado a dois acontecimentos marcantes na vida do 

Clube: - a criação de uma equipa de futebol sénior do Clube de Futebol “Os 

Belenenses” e o início factual do desenvolvimento, ampliação e modernização do 

complexo do Restelo. 

 

No entanto, e face à necessidade de informação complementar em ambos os casos, 

este orçamento não reflete qualquer impacto financeiro relativo aos mesmos. 



 

 

 

 

Este orçamento não reflete qualquer rendimento proveniente da “Belenenses, 

SAD” tendo, no entanto, em consideração uma verba para a manutenção do 

relvado principal. 

 

Tal como referido inicialmente, uma das bases de sustentação do Clube tem sido 

o ecletismo, pelo que é intenção da Direção manter o apoio possível a todas as 

modalidades que representam o nosso emblema. 

  

O principal alicerce desta estratégia é o investimento nas camadas de formação, 

incutindo nestas os valores e os princípios do Clube, fomentando a mística e a 

história do CFB. Este propósito deverá, dentro das atuais capacidades do Clube, e 

a exemplo do que se tem verificado nos últimos anos, ser complementado com um 

maior investimento por forma a tornar mais competitiva as equipas do CFB, 

principalmente nas modalidades que tragam maior notoriedade ao Clube. 

 

Neste sentido, é intenção consolidar e melhorar o excelente trabalho efetuado a 

nível do futebol de formação bem como ao nível das modalidades ditas de 

pavilhão. De igual modo, o Clube apoiará, dentro das suas possibilidades, a 

concretização do “Belém Rugby Park”. 

 

Em relação às restantes modalidades, e dentro das suas possibilidades, o Clube 

tudo fará para lhes prestar o melhor apoio possível por forma a potenciar o 

extraordinário trabalho efetuado pelas estruturas técnicas e de apoio cujos 

resultados orgulham todos os Belenenses. 

 

Economicamente, este orçamento prevê um aumento de cerca de 8,35% no 

resultado estimado face ao Forcast 2017/18, estimando-se um resultado final de 

120.000 €.  

 

Simultaneamente, o cumprimento deste orçamento, irá em termos financeiros, 

refletir um diminuição do Passivo do Clube, facto que tem sido uma constante ao 

longo dos últimos anos. 

 

Acreditamos que o exercício de 2018/2019 será mais um marco importante na vida 

do Clube para se atingir a consolidação financeira e desportiva desejada por todos 

os que se identificam e vivem o Clube de Futebol “Os Belenenses”. 

 

Primeiro o Belenenses! 

 

Lisboa, 16 de Junho de 2018 

 


