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RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
1. Relatório de Atividades
No cumprimento do estipulado nos Estatutos dos Leões de Portugal, IPSS, submete-se à apreciação da
Assembleia Geral Ordinária o Relatório de Atividades, relativo ao exercício do ano de 2021, em que se
pretendeu dar a continuidade possível ao trabalho da Associação, quer junto da geração sénior, quer das
camadas mais jovens do universo sportinguista, nomeadamente através da captação de recursos humanos
e materiais que permitissem manter e alargar as nossas atividades e projetos de carácter social e cultural,
numa conjuntura de pandemia, amplamente condicionante dos nossos objetivos.
I
Órgãos Sociais
1. Em 17 de dezembro de 2021, realizaram-se as eleições dos Órgãos Sociais dos Leões de Portugal, IPSS,
para o quadriénio 2021 – 2025, cuja lista se transcreve:
ASSEMBLEIA GERAL: Carlos Pinto de Abreu, Presidente; André Dias Ferreira, Vice-Presidente; Cláudia
Malaquias, Secretária.
DIRECÃO: M. Helena Dias Ferreira, Presidente; Isabel Alves, Vice-Presidente; Jaime Ayash, VicePresidente; José Luís Monteiro de Castro, Vice-Presidente; Hugo Soares, Tesoureiro; Leonor Varandas,
1ª Vogal Suplente; Graça Nunes de Carvalho, 2ª Vogal Suplente; Artur Madeira, 3º Vogal Suplente.
CONSELHO FISCAL: Rui Ascenção, Presidente; Gonçalo Cruz, Vogal; Miguel Monteiro, Vogal; José
Roseiro, 1º Suplente; Pedro Marçal, 2º Suplente; Diogo Gomes, 3º Suplente.
CONSELHO SOCIAL: António Arouca; António Menezes Rodrigues; António Viana Rodrigues; Armando
Santos; Carlos Sequeira; Eugénia Martins; Henrique Salgado; José Neto; José Álvarez; Margarida Caldeira
da Silva; Mário Casquilho; Rosa Duarte; Tito Fontes; Vítor Melícias e Zeferino Boal.
2. A posse dos mesmos teve lugar no dia 13 de janeiro de 2022 e contou com a presença do Presidente do
Conselho Diretivo do SCP, doutor Frederico Varandas e do Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar,
doutor Ricardo Mexia, que tiveram intervenções com votos dos maiores sucessos para a nossa
instituição.
3. Da equipa anterior, temos a lembrar o desaparecimento do nosso Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Coutinho; da 3.ª Vogal Suplente da Direção, Corália Soares; do Vogal Suplente do Conselho
Fiscal, José Branquinho; dos membros do Conselho Social, António Aguiar de Matos e João Salvador
Marques. Não serão esquecidos por todos nós por tudo o que fizeram nos Leões de Portugal.
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II
Associados
1. Em 2021 demos continuidade à campanha de recuperação de quotas e de captação de novos
associados, tendo sido atingido o n.º 1025.
2. Igualmente, foi dada continuidade à divulgação da nossa instituição para efeito de nos ser atribuída a
consignação de 0,5% do IRS, quer através da entrega de folhetos, quer através de publicações no Jornal
Record. Apesar das dificuldades e do pouco apoio na divulgação, registámos, ainda, um total de
consignação fiscal de IRS e de reembolso de IVA no valor global de 45.855,89 Euros.
3. Em 15 de dezembro, quarta-feira, realizou-se mais uma vez o nosso ALMOÇO DE NATAL, nas instalações
do Centro de Dia, com o refeitório apenas preenchido por utentes e membros dos Órgãos Sociais.

III
Boletim Leões de Portugal
1. Em 2021, retomámos a publicação dos Boletins Informativos “Leões de Portugal”, inseridos no Jornal
Sporting, com quatro novas edições da responsabilidade da nossa equipa editorial e consubstanciando
uma aposta num grafismo e conteúdos apelativos.
2. Assim, foram publicados 4 Boletins, respetivamente, em maio, junho, julho e setembro de 2021, em que
os seus conteúdos foram entrevistas aos utentes do Centro de Dia: Rosa Ferreira, Laura Horta, José
Alvarez e José Neto, subordinados ao tema “ADN Sporting nos Leões de Portugal”.
3. No site dos Leões de Portugal foram publicadas, mensalmente, com exceção do mês de agosto, as
NEWSLETTERS dos Leões de Portugal, onde fomos dando notícia de tudo o que se passava na instituição.

IV
Bolsas de Estudo
1. Em 2021, foi levada a cabo mais uma edição do Programa de BOLSAS DE ESTUDO, com a divulgação do
projeto e seu Regulamento e a ordenação dos candidatos para a atribuição das bolsas relativas ao ano
escolar 2021/2022, através da organização e instrução de quase uma centena de processos de
candidatura.
2. A ordenação dos candidatos, tendo em conta os graus de ensino e as capitações das respetivas famílias,
foi levada a cabo pela Vogal da Direção, Leonor Varandas, e pela nossa colaboradora Daniela Reis e,
mais uma vez, foi feita a sua validação pelo Conselho Pedagógico, constituído pela Presidente da
Direção, o Prof. Pedro Lynce e a Dra. Rita Amaral Cabral, elementos independentes da nossa instituição,
a quem nunca é demais agradecermos a sua disponibilidade e contributos.
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3. Não podemos deixar de salientar que, apesar da pandemia, os Patronos habituais estiveram presentes
com o seu espírito solidário, tão característico dos sportinguistas, e que até aumentaram, pois
alcançámos o número total de 50 Bolsas de Estudo em 2021/2022, perfazendo um total global de 796
bolsas ao longo dos 37 anos de vida do programa. Também se torna incontornável referir que este ano,
pela primeira vez, pudemos contar com o CRISTIANO RONALDO como patrono de 2 bolsas de estudo de
Doutoramento.
4. Este ano escolar de 2021/2022, tivemos a cerimónia de entrega de bolsas em 12 de fevereiro de 2022,
no AUDITÓRIO ARTUR AGOSTINHO, gentilmente cedido pelos responsáveis do Sporting Clube de
Portugal, durante a qual os Leões de Portugal homenagearam o Grupo Stromp como um dos Patronos
mais antigos, pois apesar de um intervalo, são patrocinadores da respetiva Bolsa Stromp desde 1989.
5. Aproveitámos, igualmente, este evento para homenagear o nosso saudoso associado e membro dos
Órgãos Sociais Prof. Mário Moniz Pereira, que, em 11 de fevereiro de 2022, faria 101 anos, com a
presença da sua filha, Prof.ª Leonor Moniz Pereira, e a participação dos fadistas António Pinto Basto e
Teresa Siqueira, que, acompanhados pelos guitarristas Gustavo Pinto Basto e Diogo Sena Quadros,
cantaram músicas de Moniz pereira, entre as quais o “Valeu a Pena”, e culminaram com o hino do
Sporting de Maria José Valério.

V
Centro Leões de Portugal
1. Por força de determinação ministerial e razões de saúde pública, e tal como aconteceu em 2020, o
Centro de Dia Leões de Portugal teve de encerrar de 20 de janeiro a 1 de abril. E a sua reabertura foi
lenta e paulatina, com muitas famílias a hesitarem no regresso à normalidade.
2. Contudo, graças ao Protocolo assinado com a CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, que mantivemos para a
continuação do programa de Apoio Alimentar, continuamos a fornecer refeições confecionadas no
Centro a mais de 40 beneficiários por dia. Este programa ainda se mantém em 2022.
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2. Análise económica e financeira
2.1. Rendimentos
Variação
a) Vendas e Prestação de Serviços
b) Subsídios à Exploração
c) Outros Rendimentos e Ganhos
d) Rendimentos Financeiros

2020

2021

Euros

%

12.093,16

34.191,39

+22.098,23

+108,3

125.295,38

107.048,83

-18 246,55

-14,6

93.927,09

84.159,65

-9.767,64

-10,5

386,80

235,15

- 151,65

-39,0

e) Quotizações
Durante o ano de 2021, recebemos de quotizações um valor global de 6.450 €, tendo sido recebidos
4.920 € referentes a 2021 e 1.530 € referentes a anos anteriores.
f) Consignação Fiscal
Restituição de IRS
Foi atribuída pela Autoridade Tributária e Aduaneira a quantia de 43.809,22 €, referente à restituição
em sede de IRS do ano 2020, correspondente aos 0,5% apurados nas declarações de rendimentos dos
sujeitos passivos que indicaram os Leões de Portugal como beneficiários.
Restituição de Iva
Foi atribuída pela Autoridade Tributária e Aduaneira a quantia de 2 057,16 €, referente a restituição de
IVA respeitante a 2020, correspondente aos contribuintes que declinaram, a favor os Leões de Portugal,
o direito a este recebimento.
O valor global recebido foi de 45 866,38 € contra um valor global de 46.285,18 €, recebido no ano
anterior, que corresponde a um decréscimo de 418,80 €.
Todos estes valores foram transferidos no início de 2022, mas foram reconhecidos como proveitos de
2021.

2.2. Gastos
Variação
2020

2021

Euros

%

a) Fornecimentos e Serviços Externos

97.050,68

105.045,15

+7 994,47

+8,2

b) Custos com Pessoal

72.921,73

81.055,42

+8.133,69

+11,2

5.992,12

6.308,55

+316,43

+5,3

c) Depreciações
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d) Gastos financeiros
Em 2021 não se registaram quaisquer custos financeiros com investimentos ou desenvolvimento de
atividades. Também não se registaram gastos bancários por não haver lugar a tributação por rendimento
de capitais nas IPSS.

2.3. Resultados
Variação
2020

2021

Euros

%

EBITDA

34.179,88

-14.898,75

-43.086,29

-153

EBIT

28.187,54

-21.207,30

-49.394,84

-175

CASH FLOW
RESULTADOS LÍQUIDOS

34.566,46

-14.663,60

-49.230,06

-142

21.374,34

-20.972,15

-42.346,49

-198

2.4. Aplicação de Resultados
A Direção propõe à Assembleia Geral de Associados que o valor do Resultado Líquido Negativo, apurado
no exercício de 2021, no montante de 20.972,15 €, seja contabilizado na rubrica de Resultados
Transitados, dando, assim, origem à redução dos Capitais Próprios.

2.5. Valores Patrimoniais
O Balanço apresenta, em 31 de dezembro de 2021, a seguinte evolução patrimonial:
Variação
ATIVO
Investimentos líquidos
Créditos a Receber
Outros Ativos Financeiros
Disponibilidades
Diferimentos
Ativo total

2020

2021

Euros

%

173.415,42

168.726,32

-4.659,10

-2,7

59.337,74

50.716,67

-8.621,07

-1,5

2.474,92

474,92

-2000,00

-81,0

458.049,44

422.083,86

-35 965,58

-7,9

843,83

1.340,58

+496,75

+59

694.606,48

643.610,40

-50.996,03

-6,3
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Variação
PASSIVO

2020

2021

%

Euros

12.520,74

13.465,57

+944,83

+7,5

253,73

6.249,90

+5.996,17

+236

1.919,58

1.822,67

-96,91

-5,0

Diferimentos

67.068,00

33.200,00

-33.868,00

-50,0

Passivo Total

74.562,97

54.738,14

-19.824,83

-27,0

Outros Passivos Correntes
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos

Variação
CAPITAIS PRÓPRIOS

2020

2021

9 690,77

9 690,77

0,00

Outras Variações de Capital

102.000,00

99.000,00

-3.000,00

-2,9

Resultados transitados

479.779,30

501.153,64

+21.374,34

+4,5

21.374,34

-20.972,15

-42.346,49

-198

612.844,41

588.872,26

-23.972,15

-3,9

Capital inicial

Resultados líquidos
Total - Fundos Patrimoniais

Euros

%
0

2.6. Considerações finais
2.6.1. O aumento do valor das prestações de serviços em relação ao ano de 2020, deve-se
ao facto de, nesse ano, devido à pandemia, o Centro de Dia ter estado encerrado a
maior parte do ano.
2.6.2. A diminuição dos subsídios à exploração em 2021, face a 2020, justifica-se por
alguma redução de atividade, sobretudo no que se refere às verbas atribuídas pela
Câmara Municipal de Lisboa pelas refeições entregues aos munícipes em situação
desfavorável.
2.6.3. A diminuição dos rendimentos financeiros é justificada pela redução generalizada das
taxas de juro na remuneração de capitais.
2.6.4. As quotas dos associados eram só contabilizadas pelos pagamentos, ou seja, numa
base de caixa, mas por indicação da Segurança Social passaram a ser consideradas
em conta corrente, daí a alteração do critério operado, que também está na origem
do valor das imparidades registadas neste exercício.
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2.6.5. O aumento dos custos com pessoal deve-se à atualização salarial do acordo com a
CNIS, agravada com o valor das indeminizações prestadas durante o ano de 2021.
2.6.6. Os resultados líquidos apurados no ano económico e social de 2021 registam um
prejuízo de 20.972,15 €, para os quais contribuíram, essencialmente, o valor
atribuído às imparidades, o aumento dos custos com pessoal e o aumento dos
fornecimentos e serviços externos.
7. Agradecimentos
Todos os Associados.
Membros dos Órgãos Sociais dos Leões de Portugal.
Benfeitores da Instituição.
Patronos das Bolsas de Estudo atribuídas em 2021.
Comissão de Avaliação das Bolsas de Estudo 2021, especialmente à Dra. Rita Amaral Cabral e ao Prof. Pedro
Lynce.
Paulino Coelho, voz da nossa campanha de apelo à consignação fiscal.
Sporting Clube de Portugal.
Fundação Sporting.
Sporting TV.
Jornal Sporting.
Modalidades do Sporting Clube de Portugal.
Todos os serviços do Clube que colaboraram na atividade dos Leões de Portugal.
Junta de Freguesia do Lumiar.
Câmara Municipal de Lisboa.
Entidades individuais e coletivas que apoiaram os Leões de Portugal em 2021.
BDO pela colaboração prestada na certificação de contas.
Grupo Stromp pelo reconhecimento e apoios concedidos.
Grupo Os Cinquentenários pelo reconhecimento e apoios concedidos.
Núcleos do Sporting Clube de Portugal apoiantes da causa humanitária dos Leões de Portugal.
Funcionários, Voluntários, Estagiários e demais Colaboradores da Instituição.
Sportinguistas apoiantes da nossa missão, que, nas declarações de rendimentos, indicaram os Leões de
Portugal como beneficiários da atribuição de 0,5 % da tributação fiscal em IRS.
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Sportinguistas, que prescindiram da restituição do IVA a que tinham direito, delegando esse montante a
favor dos Leões de Portugal.
A todos, o nosso Obrigado.

Lisboa, 23 de março de 2022.

A Direção dos Leões de Portugal

Presidente – Maria Helena Sil de Almeida Dias Ferreira

Vice-Presidente – José Luís Monteiro de Castro

Vice-Presidente – Isabel Maria Rodrigues da Silva Alves

Vice-Presidente – Jaime Giro Ayash

Tesoureiro – Hugo Miguel Abrantes Soares
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II – Certificação Legal de Contas
em 31 de dezembro de 2021

III – Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
em 31 de dezembro de 2021

