






















  1 -   Introdução

Nos termos da lei e dos estatutos, vem a  Direção da Federação Portuguesa de Corfebol, com sede social em Avenida 
Norton de Matos 69 A, submeter à apreciação de V. Exas. o presente relatório de gestão expressa de forma apropriada 
a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2017.

É elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contem uma exposição fiel e clara 
da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Federação Portuguesa de Corfebol, procedendo a uma 
análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade 
com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que 
a mesma se defronta.

  1.1 -   Apresentação da Entidade

O Corfebol existe em Portugal desde 1982 e conta com cerca de 800 atletas federados. Conta agora com 42 clubes 
inscritos, havendo maior predominância de atletas na zona de Lisboa. Sendo o Corfebol Português reconhecido 
internacionalmente, as nossas seleções nacionais têm conseguidos excelentes resultados nas competições 
internacionais, em todos os escalões. Atualmente, os maiores clubes são Núcleo de Corfebol de Benfica, Clube 
Carnaxide Cultura e Desporto, Clube de Corfebol de Oeiras, Club Internacional de Foot-ball, Clube Recreativo e Cultural 
da Quinta dos Lombos, Korfball Lisbon Project, Grupo Desportivo dos Bons Dias e Clube Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho.

  2 -   Análise da Atividade e da Posição Financeira

No período de 2017 os resultados espelham um aumento da atividade desenvolvida pela Federação. O volume de 
negócios atingiu um valor de 17.326,29 euros, representando uma variação de 32,62% relativamente ao ano anterior, 
pelo facto da Federação em 2015 ao contrário do ano anterior no ter organizado eventos internacionais.

A evolução dos rendimentos bem como a respetiva estrutura são apresentadas nos gráficos seguintes:
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