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Eximos. Senhores 

Presidente da Mesa da Assembleia-geral 

Delegados dos Clubes 

 

Nos termos estatutários vimos apresentar à Assembleia-geral da ASSOCIAÇÃO DE 

FUTEBOL DE VISEU o Plano de Atividades e Orçamento para a época 2017 / 2018. 

Na época 2017 / 2018 centraremos a nossa ação na consolidação da imagem da Associação 

de Futebol de Viseu, junto dos nossos associados e demais Instituições, contribuindo para a 

sustentabilidade e credibilidade do Futebol. 

Em termos gerais, pretende-se dar seguimento ao trabalho realizado até à data, 

continuando a dar especial atenção à formação dos árbitros, às seleções da A.F. Viseu, 

participando nos torneios institucionalizados pela FPF ou noutros em que for oportuno 

participar. 

Em termos de investimentos, a Direção, no seguimento da candidatura aos apoios da FPF 

irá efetuar um investimento estrutural, de raiz, em Mundão, na criação da Academia de 

Futebol, composta por balneários, sala de formação, e 3 campos de futebol, investimento 

este previsto em 600m€. Neste Projeto de Investimento a AFV, tem previsto o apoio direto 

da FPF no montante de 150m€, empréstimo de 150m€ à taxa zero também da FPF, e o 

contributo de todas as Câmaras Municipais do distrito (24), que rondará os 120m€ e cerca 

de 70m€ respeitantes ao apoio/patrocínio de algumas empresas.  Informamos também que 

a primeira pedra da academia, já foi colocada no dia 17/09/2017. 

 Tendo em conta a conjuntura financeira, a AFV prevê:  

a) Obter um saldo de exploração de 28 m€ (excluindo depreciações, as Imparidades das 

dívidas a receber, as provisões e as eventuais reversões); 

b) Ficando com um saldo remanescente de 7m€ para a época seguinte; 
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TESOURARIA Valor

Saldo da época anterior: 89.670,94 €

Saldo de exploração, excluindo imparidades, provisões, reversões e depreciações 28.000,00 €

Investimento Previsto -505.000,00 €

Variação das Dividas a Receber/ Pagar 395.000,00 €

Saldo para a época seguinte 7.670,94 €  

Em termos de exploração prevê-se que os resultados sejam idênticos à época anterior, 

conforme quadro seguinte, tendo em linha de conta com o subsídio para a modernização de 

55.000 €, da Federação Portuguesa de Futebol. 

 

Rendimentos e Gastos Valor

Vendas e prestações de serviços 600 000,00 €

Subsidios, doações e legados à exploração 155 000,00 €

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas -14 000,00 €

Fornecimentos e serviços externos -540 000,00 €

Gastos com pessoal -174 000,00 €

Imparidades de dividas a receber (perdas/reversões) -4 000,00 €

Outros rendimentos e ganhos 6 000,00 €

Outros gastos e perdas -5 000,00 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 24 000,00 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortizaçãos -17 000,00 €

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 7 000,00 €

Resultados antes de impostos 7 000,00 €
 

 

A Direção, 


