
 
 

 
 
 

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D. 

Sociedade Aberta 

Capital Social: €67.000.000 

Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2015: € 7 043.000 

Sede Social: Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 503.994.499 

 
 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código 

dos Valores Mobiliários, o Conselho de Administração informa que a Assembleia Geral 

de 30 de Setembro de 2015 tomou as seguintes deliberações: 

 

1. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 

2015. A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no 

ponto 1 da ordem do dia obteve 348.441 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

 

2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados, apresentada pelo Conselho de 

Administração da Sociedade, no ponto 2 da ordem do dia. A proposta obteve 348 441 

votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

 
3. Aprovação de um voto de confiança à Administração da Sociedade, ao Conselho 

Fiscal, e a cada um dos seus membros, e à Sociedade de Revisores de Oficiais de 

Contas. A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 3 da ordem 

do dia, obteve 348 441 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

 
4. Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos 

sociais da Sociedade relativa ao exercício 2014-2015. A proposta apresentada pela 

Comissão de Acionistas, no ponto 4 da ordem do dia, obteve 348 441 votos a favor, 0 

contra e 0 abstenções. 

 
5. Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos 

sociais da Sociedade relativa ao exercício 2015-2016. A proposta apresentada pela 

Comissão de Acionistas, no ponto 5 da ordem do dia, obteve 348 441 votos a favor, 0 

contra e 0 abstenções. 



 
 

 
 
 

 
6. Aprovação da proposta do Conselho de Administração da Sociedade ao abrigo do 

ponto 6 da ordem do dia, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 72.º e 

seguintes do Código das Sociedades Comerciais, sobre a propositura de ação ou 

ações de responsabilidade pela Sporting SAD contra os ex-administradores da mesma 

que exerceram funções no período compreendido entre Outubro de 2005 e Março de 

2013, pelos danos causados à Sociedade. A proposta obteve 348 416 votos a favor, 0 

contra e 25 abstenções. 

 

Lisboa, 30 de Setembro de 2015 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 


