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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE  
EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013/2014 

 
 
 
 
 
INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE ESTRUTURA ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA 

SOCIEDADE 
 
 
 
A. ESTRUTURA ACIONISTA  
 
 
I. Estrutura de capital  
 
1. Estrutura de capital  
 
O capital social da SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD é de 39.000.000,00 euros, 
integralmente subscrito e realizado, dividido em 39.000.000 de ações ordinárias, nominativas, 
cada uma com o valor nominal de 1 euro. 
 
Todas as ações são nominativas e têm a forma de representação escritural. 
 
Da totalidade de direitos de voto emitido 89,20 % são, tanto quanto é do conhecimento da 
Sociedade, imputados aos titulares de participações qualificadas referidas em II.7. 
 
A totalidade das ações representativas do capital social da Sociedade está admitida à 
negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 
 
Os estatutos preveem duas categorias de ações, A e B. São ações da Categoria A as subscritas 

diretamente pelo Sporting Clube de Portugal e enquanto se mantiverem na sua titularidade. 

São de categoria B as detidas pelos restantes acionistas. 

Os estatutos preveem direitos especiais inerentes às ações de categoria A, detidas pelo clube 

fundador, o Sporting Clube de Portugal, direitos que decorrem diretamente do regime Jurídico 

aplicável às sociedades anónimas desportivas.  

 

Nos termos do art.º 12º dos Estatutos, a Assembleia Geral não poderá, em qualquer caso, 

funcionar nem deliberar, em primeira convocação, sem que esteja representada a totalidade 

das ações da Categoria A.  
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Os estatutos da Sociedade exigiam, no seu art.º 14º nº 2, a unanimidade dos votos 

correspondentes às ações da Categoria A para se considerarem aprovadas as deliberações da 

Assembleia Geral sobre as seguintes matérias: 

 

 Alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem o património 

imobiliário da Empresa; 

 Criação de novas categorias de ações; 

 Cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade, aumento ou redução do 

capital social, outras alterações dos estatutos e supressão ou limitação do direito de 

preferência dos acionistas; 

 Distribuição de bens aos acionistas que não consista em distribuição de dividendos; 

 Eleição dos membros dos órgãos sociais, salvo o disposto no nº8 do artigo 392 do 

Código das Sociedades Comerciais; 

 Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários, ou autorização para a mesma, 

remição de ações preferenciais e amortização de ações; 

 Mudança da localização da sede da sociedade ou consentimento para a mesma. 

 
 

Na Assembleia Geral da Sociedade realizada aos 23 de Julho de 2013 foi alterada a redação do 

número 2 do artigo 14º, tendo em vista a harmonização dos estatutos com o novo regime 

jurídico das sociedade anónimas desportivas, reformulado pelo Decreto-lei n.º 10/2013 de 25 

de Janeiro, o qual reduziu os direitos especiais das ações de categoria A.  

 

Assim, o número 2 do artigo 14º dos Estatutos passou a ter a seguinte redação: 

“´É necessária a unanimidade dos votos estatutariamente correspondentes às ações da 

categoria A para se considerarem aprovadas as deliberações da Assembleia Geral, reunida em 

primeira ou segunda convocação, sobre as seguintes matérias: 

 

a) fusão, cisão, ou dissolução da sociedade, a mudança de localização da sede e dos 

símbolos do clube, desde o seu emblema ao seu equipamento;  

 

b) o poder de designar pelo menos um dos membros do Conselho de Administração, com 

direito de veto das respetivas deliberações que tenham objeto idêntico ao da alínea anterior 

 

 

O titular das ações e Categoria A terá o direito de designar um dos membros do Conselho de 

Administração, o qual terá direito de veto sobre as matérias referidas no parágrafo anterior. 

 

Releva-se que os direitos especiais inerentes às ações de categoria A decorrem diretamente da 

lei, designadamente, do regime Jurídico aplicável às sociedades anónimas desportivas. 

 

Não existem regras estatutárias sobre sistemas de destaque de direitos de conteúdo 

patrimonial. 



SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD 
Relatório sobre o Governo da Sociedade 
Exercício 2013/2014 
 

4 
 

 

 
A 30 de Junho de 2014 as ações de categoria A correspondem a 25,26 % do capital, as ações de 
categoria B corresponderem a 74,74 % do capital. 
 
 
2. Restrições à transmissibilidade e à titularidade das ações 
 
Não existem restrições à transmissibilidade e à titularidade das ações da Sociedade. 
 
3. Ações próprias  
 
 A Sociedade não detém quaisquer ações próprias em carteira.  
 
 
4. Impacto da alteração da estrutura acionista da Sociedade em acordos significativos  
 
Não existem acordos celebrados pela Sporting SAD que contenham cláusulas com o objetivo 
de constituírem medidas defensivas à alteração do seu controlo acionista, nem que cessem em 
caso de mudança de controlo da Sociedade na sequência de uma oferta pública de aquisição.  
 
A maioria do capital social da Sporting SAD é detida pelo Sporting Clube de Portugal, que, 
direta e indiretamente, detém 89,32 % do capital social. 
 
 
5. Medidas defensivas em caso de mudança de controlo acionista 
 
Não foram adotadas quaisquer medidas defensivas. 
 
 
6. Acordos parassociais  
 
Tanto quanto é do seu conhecimento não existem quaisquer acordos parassociais tendo por 
objeto a Sociedade. 
 
 
 
II. Participações Sociais e Obrigações detidas  
 
 
7. Participações qualificadas  
 
As participações qualificadas no capital da Sporting SAD, com referência a 30 de Junho de 
2013, de acordo com as notificações recebidas pela Sociedade, por referência ao art.º 16.º do 
Código dos Valores Mobiliários, bem como a percentagem de capital e de votos imputáveis e 
da fonte e causas da imputação, são as seguintes: 
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Número

de Acções

 

Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 12.014

Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 10.000

Dr. Vitor Manuel da Silva Ferreira -

Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro -

Dr. Paulo Miguel Soares Antunes da Silva

Membros do Conselho Fiscal:

Prof. Doutor António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 100

Dr. Paulo Jorge Frade de Almeida 200

Dr. Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 250

Dr. Sérgio Luis Ferreira Félix 100

Sociedade de Revisões Oficiais de Contas:

PriceWaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda, representada pelo Dr. Carlos Maia -

Número % Direitos

de Acções de Voto

Sporting Clube de Portugal:

       Directamente: 9.858.745 25,279%

        - Acções da categoria A 9.849.622 25,255%

        - Acções da categoria B 9.123 0,023%

       Através de:

            Acções de categoria B 24.975.933 64,041%

            Sporting SGPS 24.962.270 64,006%

            Sporting - Património e Marketing, SA 122 0,000%

            Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 12.014 0,031%

            Rui Pereira Caeiro (SCP) 100 0,000%

            Alexandre António Gaspar Carvalho Godinho (SCP) 200 0,001%

            Nuno Silvério Marques (SCP) 1.005 0,003%

            Óscar Manuel Machado Figueiredo (SCP) 22 0,000%

            Vicente Lemos Caldeira Pires (SCP) 100 0,000%

            Jorge Bruno Silva Barbosa Gaspar (SCP) 100 0,000%

34.834.678 89,320%

      Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

            Através de Olivedesportos SGPS, SA 2.134.770 5,474%

Membros dos Corpos Sociais da Sociedade detentores de Acções

Participações Qualificadas

Total imputável
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8. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização.  
 
Esta informação consta do ponto anterior. 
 
9. Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a 
deliberações de aumento do capital  
 
O Conselho de Administração é o órgão de gestão da Sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre 

todos os assuntos e praticar todos os atos legalmente considerados como de exercício de 

poderes de gestão, competindo-lhe, nomeadamente: 

 

(i) Definir e executar a estratégia e as políticas gerais da sociedade;  

 

(ii) Definir a estrutura empresarial do grupo; 

 

(iii)  Estabelecer a organização funcional e administrativa da Sociedade, as normas de 

funcionamento interno, incluindo em relação aos recursos humanos e à sua 

remuneração, e os sistemas e procedimentos internos de controlo; 

(iv)  Executar os orçamentos de exploração e os planos de investimento e 

desenvolvimento a médio e longo prazo; 

(v)   Negociar, celebrar, modificar e promover a celebração de quaisquer contratos, 

incluindo entre outros, contratos de trabalho desportivos, contratos de cedência 

e de aquisição temporária ou definitiva de jogadores, contratos de formação 

desportiva, contratos de prestação serviços desportivos e todos aqueles que se 

verifiquem necessários à prossecução do objeto social; 

(vi)   Cooptação de Administradores; 

(vii)   Pedido de convocação de Assembleias Gerais; 

(viii)  Aprovação do relatório e contas anual a submeter à Assembleia Geral; 

(ix)   Aprovação das contas trimestrais e semestrais a publicar nos termos legais; 

(x)   Aprovação de projetos de fusão, cisão e transformação da Sociedade; 

(xi)   Representar a Sociedade em juízo e fora dele, bem como propor ou prosseguir 

quaisquer ações judiciais ou arbitrais, confessá-las e delas desistir ou transigir, e 

bem assim celebrar convenções de arbitragem; 

(xii)   Qualquer outro assunto sobre o qual algum Administrador requeira deliberação 

do Conselho. 

Para além das competências acima identificadas, compete ainda ao Conselho de 

Administração a avaliação do modelo societário adotado pela Sociedade. A este propósito 

compete referir que, atendendo à dimensão da Sociedade e a especificidade do negócio do 

futebol, em concreto do futebol profissional, o Conselho de Administração considera 
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adequado o modelo de governo adotado pela Sporting SAD, não tendo detetado quaisquer 

constrangimentos ao seu funcionamento, nem tendo qualquer indicação por parte dos 

restantes órgãos sociais da existência de constrangimentos ao exercício das suas funções e 

responsabilidades. 

As deliberações sobre aumentos de capital são matéria da competência da Assembleia Geral. 

Contudo, os Estatutos preveem que o Conselho de Administração pode aumentar o capital 

social, com o parecer favorável do Conselho Fiscal e mediante autorização da Assembleia 

Geral, observando o que desta constar. 

10. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os 
titulares de participações qualificadas e a sociedade.  
 
Não foram realizados em 2013/2014 quaisquer novos negócios e operações realizados entre a 

Sociedade e os membros dos seus órgãos de administração e fiscalização ou sociedades que se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo. 

Conforme divulgado no relatório do governo societário e no relatório e contas do exercício 

2011/2012, o Conselho de Administração da Sociedade contratualizou em final de Setembro 

de 2011, com o Sporting Clube de Portugal, o plano de pagamentos de longo prazo do 

montante de Euros 53.976 milhares, prevendo uma remuneração à taxa Euribor a 6 meses 

acrescida de um spread de 2,35%,  

 
 
B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES  
 
I. ASSEMBLEIA GERAL  
 
a) Composição da mesa da assembleia-geral 
 
11. Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia-geral e respetivo mandato  
 
A Mesa da Assembleia Geral é composta pelos seguintes membros:  

 
Presidente: Dr. João Ataíde Ferreira Sampaio 

Vice-Presidente: Dr. Rui Pedro de Oliveira Morgado 

Secretário: Dr. Nuno Alexandre Bastos Marques Godinho 

 
A Sociedade disponibiliza ao Presidente da Mesa da Assembleia todos os meios necessários 

para que este possa convocar, preparar e realizar as Assembleias Gerais de forma 

independente e eficiente. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral pode requerer, sempre 

que assim o pretender, para apoio ao exercício da sua função, toda a estrutura de recursos 

humanos e logísticos, nomeadamente a estrutura de recursos da Sporting Património e 

Marketing, SA., (adiante SPM) sociedade do Grupo Sporting, que assegura toda a assessoria 

administrativa, financeira e comercial à Sociedade.  
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Foi aprovada pela Assembleia Geral da Sociedade, realizada aos 23 de Julho de 2013, a fusão 

por incorporação nos termos do art.º 97º,nº 4, alínea a) do Código das Sociedade Comerciais, 

da SPM na Sociedade, por meio da qual toda a estrutura de recursos humanos e logísticos da 

SPM, que até aqui prestam apoio ao Presidente da Mesa da Assembleia, será integrada na 

Sociedade. A concretização da referida fusão, que se encontra englobada num vasto processo 

de reestruturação financeira da Sociedade, está dependente do deferimento de isenções 

fiscais requeridas pela Sociedade. 

 

O mandato da Mesa da Assembleia Geral é de quatro anos e é renovável (art. 11º dos 

Estatutos). 

 
Todos os membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos, para o quadriénio em curso 

(2010/2014), na Assembleia Geral realizada aos 23 de Julho de 2013. 

 

Uma vez que o mandato em curso já terminou, na próxima Assembleia Geral anual da 

Sociedade serão eleitos os novos membros da Mesa da Assembleia Geral. 

 

 
b) Exercício do direito de voto  
 
12. Eventuais restrições em matéria de direito de voto  
 
12.1 Limitações ao exercício do voto dependente da titularidade de um número ou 
percentagem de ações 
   

Nos termos do art.º 9º nº 3 dos estatutos da Sociedade, e sem prejuízo da hipótese de 

agrupamento, a cada cem ações corresponde um voto, pelo que não se encontra adotada na 

presente data a recomendação, carecendo a sua adoção da competente alteração dos 

estatutos.  

 

Para além disto, cumpre referir que os estatutos previam, no art.º 13º e no art.º 27º, uma 

limitação da contagem dos votos correspondentes às ações de categoria B. Tal limitação foi 

eliminada com a supressão destes dois artigos dos Estatutos, aprovada na Assembleia Geral da 

Sociedade aos 23 de Julho de 2013.  

 
12.2 Representação 
 
O direito de voto por representação e o modo como este pode ser exercido constam das 
respetivas convocatórias das Assembleias Gerais, em observância da lei e dos Estatutos. 
 
A representação voluntária de qualquer acionista poderá ser cometida a outro acionista, a 

membro do Conselho de Administração, a cônjuge, descendente ou ascendente do acionista, 

ou a terceiro, nos termos do disposto no artigo 10º dos Estatutos e no art. 380º do Código das 

Sociedades Comerciais, estando disponível o formulário do instrumento de representação no 

sítio da Internet www.sporting.pt. 

http://www.sporting.pt/
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Os instrumentos de representação voluntária de acionistas na Assembleia Geral (cartas 

mandadeiras) deverão ser remetidos para ou entregues na sede social da sociedade, dirigidos 

ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

As pessoas coletivas podem ser representadas na Assembleia Geral pelas pessoas que para o 

efeito nomearem, por simples carta, a remeter ou a entregar ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral. 

12.3 Voto por correspondência 
 
Não existem regras estatutárias que afastem o direito de voto por correspondência. 

 

A Sociedade disponibiliza, no seu site da internet, uma minuta para o exercício do direito de 

voto por correspondência, de acordo com as regras previstas no parágrafo anterior. 

 

Os acionistas com direito de voto poderão, de harmonia com o disposto no art.º 22º do CVM, 

exercê-lo por correspondência, através de declaração por si assinada, onde manifestem, de 

forma inequívoca, o sentido do seu voto em relação a cada um dos pontos da Ordem de 

Trabalhos da Assembleia.  

 

A declaração de voto deve ser acompanhada de fotocópia do bilhete de identidade ou cartão 

do cidadão do caso de o acionista ser uma pessoa coletiva, a declaração de voto deverá ser 

assinada por quem o represente, com a assinatura reconhecida legalmente nessa qualidade. 

 

As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no parágrafo anterior, devem 

ser inseridas em envelope fechado, endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

apresentadas em mão na Sede da Sociedade, ou aí recebidas através de correio registado. 

 
Conforme previsto nas Convocatórias da Assembleia Geral os votos por correspondência 

devem ser recebidos na Sede da Sociedade até à véspera do dia da Assembleia. 

 
O escrutínio dos votos por correspondência será feito pela Mesa da Assembleia Geral, por 

adição aos votos expressos na Assembleia, considerando-se, na hipótese de agrupamento, os 

votos relativos aos quais os diversos titulares indiquem a vontade de agrupar e preencham os 

requisitos para tal. 

 
12.4 Voto eletrónico 
 
Não existem igualmente regras estatutárias que impeçam o voto por meios eletrónicos. 
 
A Sociedade encontra-se a estudar os mecanismos necessários que possibilitem o voto 

eletrónico, por meios que garantam a segurança e fiabilidade no voto por esta forma emitido, 

sendo sua intenção que tais mecanismos sejam implementados, com a maior brevidade 

possível, cumprindo referir que até à presente data nenhum acionista solicitou à Sociedade o 

voto por meios eletrónicos; de resto, a média de presenças de acionistas nas Assembleias 

Gerais é relativamente baixa. 
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13. Percentagem Máxima dos Direitos exercidos por acionistas individualmente ou 
Relacionados nos termos do n.º 1 do art. 20.º.  
 
Não existe qualquer limitação máxima estatutária ao exercício do direito de voto. 
 
14. Quórum deliberativo  
 
Os estatutos preveem direitos especiais inerentes às ações de categoria A, detidas pelo clube 

fundador, o Sporting Clube de Portugal, direitos que decorrem diretamente do regime Jurídico 

aplicável às sociedades anónimas desportivas. Por esta razão a Sociedade entende que a 

recomendação I.2 não é aplicável à Sociedade. 

 

Nos termos do art.º 12º dos Estatutos, a Assembleia Geral não poderá, em qualquer caso, 

funcionar nem deliberar, em primeira convocação, sem que esteja representada a totalidade 

das ações da Categoria A. São ações da Categoria A as subscritas diretamente pelo Sporting 

Clube de Portugal e enquanto se mantiverem na sua titularidade.  

 

Conforme referido em I.1 supra é necessária a unanimidade dos votos estatutariamente 

correspondentes às ações da categoria A, isto é as detidas pelo Sporting Clube de Portugal, 

para se considerarem aprovadas as deliberações da Assembleia Geral, reunida em primeira ou 

segunda convocação, sobre as seguintes matérias: 

a) fusão, cisão, ou dissolução da sociedade, a mudança de localização da sede e dos 

símbolos do clube, desde o seu emblema ao seu equipamento;  

b) o poder de designar pelo menos um dos membros do Conselho de Administração, com 

direito de veto das respetivas deliberações que tenham objeto idêntico ao da alínea 

anterior 

 

 
II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO  
 
a) Composição 
 
15. Identificação do modelo de governo adotado.  
 
A estrutura do governo societário da Sporting SAD baseia-se no modelo latino e é composta 

pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas. 

 

A Sociedade dispôs ainda de uma comissão composta por acionistas (habitualmente designada 

por Comissão de Vencimentos) responsável pela aprovação das remunerações de todos os 

órgãos sociais. 

 

O Conselho de Administração é o órgão responsável por gerir os negócios da Sociedade, 

assegurar a gestão diária da mesma, praticar todos os atos de administração compreendidos 

no seu objeto social, definir a estrutura organizacional, bem como definir a estratégia e as 

políticas gerais da Sociedade e coordenar a sua execução. 

À exceção do Secretário Efetivo e Suplente, todos os demais órgãos sociais são eleitos pela 

Assembleia Geral de Acionistas.  
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16. Regras estatutárias sobre a nomeação e substituição dos Administradores 
 
Os Administradores nos termos da lei e dos Estatutos são eleitos para o Conselho de 
Administração pela Assembleia Geral, nos termos constantes da proposta aprovada pela 
mesma. 
 
A Assembleia Geral designará, entre os membros do Conselho de Administração, o membro 

que irá ocupar o cargo de Presidente e poderá designar um ou dois vice-presidentes do 

Conselho de Administração, sendo que se não efetuar essa designação será este feita, quanto 

ao Presidente, e poderá sê-lo, quanto aos vice-presidentes, pelo próprio Conselho de 

Administração. 

Por outro lado, os Estatutos da Sociedade preveem que, nos termos do artigo 14º nº 3, um dos 

membros do Conselho de Administração seja designado pelas ações da categoria A mediante 

simples comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo a designação ser 

revogada pela mesma forma e só havendo lugar a eleição se a designação não for feita. 

O membro do Conselho de Administração designado nos termos supra referidos terá direito a 

veto nas deliberações sobre as matérias que caibam na competência do Conselho, referidas no 

artigo 14º nºs 2 e 3 dos Estatutos de acordo com o disposto no Regime Jurídico das Sociedades 

Desportivas.  

Atualmente o membro do Conselho de Administração designado pelas ações da categoria A é 

o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho.  

No âmbito do exercício do poder de cooptação do Conselho de Administração, faltando 

definitivamente um administrador, o Conselho de Administração pode deliberar a nomeação 

de novos administradores por cooptação, sendo responsável por escolher candidatos ao cargo 

de administrador com perfil adequado ao exercício dessas funções. 

A deliberação de cooptação do Conselho de Administração deve nos termos da lei ser 

ratificada na Assembleia Geral seguinte. 

 
 
17. Composição do Conselho de Administração  
 
A Administração da Sociedade será exercida por um Conselho de Administração composto por 

três a seis membros, considerando-se aplicável o número de cinco se a Assembleia Geral, em 

deliberação autónoma, não fixar outro.  

O mandato dos órgãos sociais é de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por 

sucessivos quadriénios, sem prejuízo das limitações impostas por lei às sociedades emitentes 

de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado.  

O atual Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
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Presidente:   Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho  

Vogais:    Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 

    Dr. Victor Manuel da Silva Ferreira 

Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço 

Pinheiro 

Dr. Paulo Miguel Soares Antunes da Silva 

 

O Presidente do Conselho de Administração e os Vogais Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho 

Vieira e Dr. Victor Manuel da Silva Ferreira foram designados por cooptação pelo Conselho de 

Administração, nas suas reuniões de 28 de Março de 2013, cooptações estas que foram 

ratificadas na Assembleia Geral da Sociedade realizada aos 23 de Julho de 2013. Os Vogais Dr. 

Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro e Dr. Paulo Miguel Soares 

Antunes da Silva foram eleitos na referida Assembleia Geral. Todos os membros do Conselho 

de Administração foram eleitos até ao final do mandato então mandato em curso (2010/2014). 

 

Uma vez que o mandato em curso já terminou, na Assembleia Geral anual da Sociedade, que 

será convocada para o dia 1 de Outubro de 2014, serão eleitos os novos membros do Conselho 

de Administração. 

 

O Conselho de Administração da Sociedade é atualmente composto por cinco membros, dos 

quais três são executivos e dois são membros não executivos. 

 

18. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração  
 
O Conselho de Administração da Sociedade é atualmente composto por cinco membros, dos 

quais três são executivos (Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho, Dr. Carlos Fernando 

Barreiros Godinho Vieira e Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro) e 

os restantes dois são membros não executivos (Dr. Victor Manuel da Silva Ferreira e Dr. Paulo 

Miguel Soares Antunes da Silva). 

A seleção dos administradores executivos e não executivos teve em linha de conta a 

especificidade da atividade aliada à dimensão da Sociedade, sendo os administradores 

escolhidos em função da efetiva contribuição que possam dar pelo conhecimento do mercado 

e da atividade desportiva de futebol.  

Os membros não executivos do Conselho de Administração estão presentes nas reuniões do 

Conselho e têm acesso a toda a informação sobre a atividade da Sociedade, podendo requerer 

aos administradores executivos toda e qualquer informação relativa à mesma.  

Por outro lado, os membros executivos, em particular o Presidente do Conselho de 

Administração, presta regularmente informação aos membros não executivos sobre os 

negócios e operações relevantes da atividade da Sociedade, seja por meio do envio de 
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documentação relevante sobre tais negócios e operações, seja através da realização de 

reuniões, nas quais são prestados todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

Em face do acima referido não se verificam constrangimentos de qualquer ordem à 

participação dos membros não executivos do Conselho de Administração na atividade da 

Sociedade  

 
19. Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros do Conselho de Administração 
 
 
Presidente – Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão. Mestre em 

Gestão do Desporto – Gestão de Organizações Desportivas na Faculdade de 

Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa. 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Entre 1998 e 2009 Sócio Gerente da Bruno de Carvalho – Revestimentos, Soluções de 

Interiores e Representações Comerciais, Lda. e da Soluções Atelier, Lda. 

Em 2009 Fundador e Presidente da Fundação de Solidariedade Social Aragão Pinto, 

que tem como missão o apoio, desenvolvimento e integração social de crianças e 

jovens carenciados e deficientes. 

Entre 2008 e 2011 Vice-Presidente da Associação de Patinagem do Sporting Clube de 

Portugal 

É Presidente Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal desde 27 de Março de 

2013 e Presidente do Conselho de Administração das seguintes sociedades do Grupo 

Sporting: Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD; Sporting – SGPS, S.A.; Sporting 

Património e Marketing, S.A.; Sporting. Com, S.A, e Sporting Multimédia - Gestão, 

Produção e Exploração Multimédia, S.A. 

 

Vogal – Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica 

Portuguesa (Lisboa) em Julho de 1996. 

Em Julho de 2000 concluiu o curso de Pós-Graduação em Gestão e Organização 

Industrial, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Grupo Unisla - entre Dezembro de 2011 e Abril de 2013, foi Administrador das 

seguintes sociedades do Grupo titulares de instituições de ensino superior e de 

formação profissional: UNISLA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.; 

Ensigaia – Educação e Formação, Sociedade Unipessoal, Lda.; ISLA – Instituto Superior 

de Leiria, Sociedade Unipessoal, Lda.; ISLA Santarém, Educação e Cultura, Sociedade 

Unipessoal, Lda.; Grinfor – Informática, Lda. 
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Desde 1 de Fevereiro de 2007 Administrador ou Gerente de várias sociedades do 

Grupo Ensinus, titulares das instituições de ensino superior e de ensino básico, 

secundário e profissional: CODEPA - Centro de Orientação e Documentação de Ensino 

Particular S.A.; ENSINUS - Estudos Técnicos e Profissionais S.A.; TERCIFORMA - Estudos 

de Comércio e Serviços S.A.; INAE - Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino S.A.; 

ENSINUS I- Empreendimentos Educativos S.A.; ENSINUS - Estabelecimentos de Ensino 

Particular S.A.; ENSINUS - Estudos Superiores S.A.; Aula de Comércio - Estudos Técnicos 

e Profissionais, Lda.; SDG – Sociedade para o Desenvolvimento da Gestão, S.A. (em 

Moçambique); ADI – Associação para o Desenvolvimento da Investigação no ISG;  

ENSINUS – Empreendimentos Pedagógicos, Lda. (até Maio de 2013); VISUAL ATTACK – 

Visual Merchandising, S.A. (até Dezembro de 2011); Desde Julho de 2014 é 

Administrador Não Executivo da sociedade Logistel, S.A. 

É, desde Maio de 2010, Presidente do Conselho de Fundadores da FLAV – Fundação 

Luís António Verney. 

Desde 27 de Março de 2013 é Vice – Presidente do Sporting Clube de Portugal, com o 

pelouro Financeiro, e desde 28 de Março de 2013 Administrador da Sporting Clube de 

Portugal – Futebol, SAD sendo também representante das Relações com o Mercado. É 

também Administrador das seguintes sociedades do Grupo Sporting: Sporting – SGPS, 

S.A.; Sporting Património e Marketing, S.A.; Sporting. Com, S.A.; Sporting Multimédia - 

Gestão, Produção e Exploração Multimédia, S.A.; Construz - Promoção Imobiliária S.A.;  

É Vice-Presidente da ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais e membro 

da Direcção da CNEF – Confederação Nacional da Educação e Formação. 

É Membro efetivo da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Técnicos Oficiais de 

Contas. 

 

 

Vogal – Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Faculdade de Ciências 

Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa). 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

De 1997 a 2013 pertenceu aos quadros da KPMG, inicialmente na KPMG & Associados 

– Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., e mais tarde na KPMG II – 

Consultores de Negócios, S.A, Desde 1999 até ao presente integrou o departamento 

de Transactions & Restructuring da KPMG, tendo assumido em 2007 as funções de 

Diretor, sendo responsável pela área de Avaliações e Regulação. Neste departamento 

liderou diversos projetos de avaliações, reestruturações financeiras, fusões e 

aquisições, assessoria financeira em mercados regulados, entre outros. Desde 23 de 

Julho de 2013 é Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD.  

 

Vogal – Dr.  Victor Manuel da Silva Ferreira 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
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 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Desde 1974 Advogado inscrito na Ordem dos Advogados com a Cédula Profissional nº 

1334, exercendo atualmente a advocacia. 

Sócio Gerente da Sotecnigás, Lda. desde 2000. 

Desde 27 de Março de 2013 Vice – Presidente do Sporting Clube de Portugal, com o 

pelouro do Património, e desde 28 de Março de 2013 Administrador da Sporting Clube 

de Portugal – Futebol, SAD. 

É também Administrador das seguintes sociedades do Grupo Sporting: Sporting – 

SGPS, S.A.; Sporting Património e Marketing, S.A.; Sporting. Com, S.A. e Sporting 

Multimédia - Gestão, Produção e Exploração Multimédia, S.A. 

 

 

Vogal – Dr. Paulo Miguel Soares Antunes da Silva 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1993. 

Equivalência pela Universidade Agostinho Neto (Angola), em 2003. 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Exercício efetivo da advocacia, como profissional liberal, em Portugal, de 1995 até 

2003, e em Angola desde 2003, especializando-se sobretudo nas áreas do Direito 

Comercial e Societário. 

Presidente da Direcção da Firma «Paulo Antunes – Advogados», desde 1 de Setembro 

de 2008,tendo coordenado diversos projetos no sector Bancário como responsável 

pelo contencioso de um Banco Angolano e de diversos projetos na área do urbanismo 

e imobiliário colaborando com o Governo da Província de Luanda. Desde 23 de Julho 

de 2013 é Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD. 

 

 
20. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros 
do Conselho de Administração com acionistas a quem seja imputável participação 
qualificada superior a 2% dos direitos de voto. 
 
O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Bruno Miguel de Azevedo Gaspar de Carvalho, 
e os Vogais, Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira e Dr. Victor Manuel da Silva Ferreira 
são simultaneamente, quanto ao primeiro, Presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube 
de Portugal e Presidente do Conselho de Administração da Sporting, SGPS, SA, e quanto ao 
segundo e terceiro Vice-presidentes o Conselho Diretivo e Vogais do Conselho de 
Administração da Sporting, SGPS, SA. 
 
Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade não existem quaisquer outras relações 
familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do Conselho de 
Administração com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% 
dos direitos de voto. 
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21. Organograma relativo à repartição de competências entre os vários órgãos sociais e 
departamentos da sociedade 
 
 

 
 
No âmbito da atual composição do Conselho de Administração os pelouros estão distribuídos 

da seguinte forma: 

Presidente: Dr. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho: futebol, direção e coordenação 

geral e desenvolvimento estratégico; 

Vogais:     

Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira: financeiro, governance, jurídico, recursos 

humanos e sistemas de informação; 

Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro: financeiro, controle de gestão 

e planeamento estratégico; 

Dr. Victor Manuel da Silva Ferreira: sem pelouro; 

Dr. Paulo Miguel Soares Antunes da Silva: sem pelouro. 

 

MATÉRIAS INDELEGÁVEIS 

O Conselho de Administração não poderá delegar, seja numa Comissão Executiva, seja na 

pessoa de um administrador-delegado por si designado, as seguintes competências: 
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a) Escolha do Presidente sem prejuízo do art.º 395º do CSC e nº 6 do art.º 15º dos 

Estatutos; 

b) Cooptação dos Administradores; 

c) Pedido de Convocação de Assembleias Gerais; 

d) Relatório de Contas anuais; 

e) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Sociedade; 

f) Mudança de sede e aumentos de capital, nos termos previsto no contrato de 

sociedade; 

g) Projetos de fusão, de cisão e de transformação da Sociedade; 

  

b) Funcionamento  
 
22. Regulamento de funcionamento do Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração dispõe de um regulamento que se encontra disponível no site da 
Sociedade www.sporting.pt. 
 
No âmbito de vasto processo de reestruturação financeira, no qual a Sociedade está englobada 
em conjunto o Sporting Clube de Portugal e demais sociedades participadas pelo Clube, a 
Sociedade encontra-se atualmente em, processo de revisão do regulamento do Conselho de 
Administração. 
 
 
23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro do Conselho de 
Administração às reuniões realizadas.  
 
No exercício de 2013/2014 o Conselho de Administração reuniu dezasseis vezes, tendo sido 

lavradas atas de todas as reuniões, as quais são assinadas pelos administradores presentes. 

 
24. Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de 
desempenho dos administradores executivos.  
 
A Comissão de Vencimentos é o órgão responsável pela aprovação das remunerações dos 
membros do Conselho de Administração e restantes órgãos sociais, de acordo com a política 
de remunerações que esta propõe aos acionistas e que é apreciada e votada na Assembleia 
Geral anual da Sociedade. 
 
Não existem comissões específicas para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e do desempenho global de gestão. Contudo, a Sociedade entende 
não haver necessidade de se criarem comissões com esse fim específico em virtude da 
especificidade da atividade da Sociedade, designadamente pela exposição, visibilidade e 
escrutínio público da gestão da própria atividade, aliada à dimensão da mesma. 
 
No que se refere ao sistema de governo da Sociedade, o Administrador Dr. Carlos Fernando 

Barreiros Godinho Vieira tem o pelouro do Corporate Governance, pelo que no âmbito deste 

pelouro efetua uma análise e acompanhamento desta matéria, propondo alterações ao 

modelo adotado quando considerado oportuno. 

http://www.sporting.pt/
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25. Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos.  
 
Decorrente do referido no ponto anterior a avaliação de desempenho dos administradores 

executivos está intimamente ligada com a obtenção de resultados no contexto específico do 

futebol. 

A remuneração dos membros executivos, proposta pela comissão de vencimentos e aprovada 

pela Assembleia Geral, tem em conta o benchmark salarial do sector, a especificidade e 

complexidade da própria atividade e, por outro, o mediatismo e exposição inerente às 

funções.  

Por outro lado a política de vencimentos pressupõe que os administradores remunerados não 

aufiram remuneração pelo exercício de cargos sociais, ou a qualquer outro título no Sporting 

Clube de Portugal, ou em quaisquer sociedades do Grupo Sporting. 

 

26. Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho de Administração com indicação 
dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.  
 
A atividade profissional dos atuais membros do Conselho de Administração, a indicação de 
outras empresas onde desempenhem funções de administração e outras atividade relevantes 
exercidas encontra-se descrita no ponto 19. 
 
Os membros do Conselho de Administração demonstraram disponibilidade no exercício das 
suas funções tendo estado presente e participado em todas as reuniões daquele órgão. Para 
além disto o Presidente do Conselho de Administração e os Vogais, Dr. Guilherme José Araújo 
da Costa Carracho Lourenço Pinheiro e Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira exercem 
as suas funções em permanência total. 
 
 
c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados  
 
 
27. Identificação das comissões criadas pelo Conselho de Administração 
 
Conforme referido no ponto 9 supra, não existem quaisquer comissões criadas pelo Conselho 
de Administração, embora os estatutos prevejam essa possibilidade. 
 
 
28. Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) 
delegado(s).  
 
Não aplicável face ao referido no ponto anterior. 
 
 
29. Competências e síntese das atividades pelas comissões criadas  
 
Não aplicável face ao referido no ponto 27. 
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III. FISCALIZAÇÃO  
 
a) Composição  
 
30. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado.  
 

O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas são no modelo de governo adotado os órgãos 

de fiscalização da Sociedade. 

 
31. Composição do Conselho Fiscal 
 
Nos termos dos estatutos, o Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e um 

suplente, eleitos por períodos de quatro anos e reelegíveis nos termos da lei.  

A composição do Conselho Fiscal para o atual mandato (2010/2014) é a seguinte: 

Presidente:   Prof. Doutor António Rui Carvalho Moreira de Carvalho 

Vogais Efetivos:  Dr. Paulo Jorge Frade de Almeida 

    Dr. Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 

Vogal Suplente:  Dr. Sérgio Luís Ferreira Félix 

 

Conforme já referido, uma vez que o mandato em curso (2010/2014) já terminou, na 

Assembleia Geral anual da Sociedade, que será convocada para o dia 1 de Outubro de 2014, 

serão eleitos os novos membros do Conselho Fiscal para o novo quadriénio. 

O Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral de acionistas. Se a Assembleia Geral não 

eleger os membros do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração deve, e qualquer 

acionista pode, requerer a sua nomeação judicial.  

Se a Assembleia Geral não designar o Presidente, mesmo será designado pelos membros do 

Conselho Fiscal. 

Se o Presidente cessar funções antes do termo do mandato para que foi eleito, o Conselho 

Fiscal escolhe um substituto para exercer essas funções até ao termo do mandato.  

Os membros do Conselho Fiscal que estejam temporariamente impedidos, ou cujas funções 

tenham cessado, serão substituídos pelo suplente. O suplente que substitua membro cujas 

funções tenham cessado, mantém-se em funções até à primeira Assembleia Geral Anual, na 

qual as vagas devem ser preenchidas. 

No caso de não ser possível preencher uma vaga de um membro devido a falta de suplentes 

eleitos, as vagas existentes, tanto dos efetivos como dos suplentes, devem ser preenchidas 

através de uma nova eleição.  
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Todos os atuais membros do Conselho Fiscal foram eleitos pela primeira vez em 23 de Julho de 

2013, até ao final do mandato em curso. 

A responsabilidade de cada um dos membros do Conselho Fiscal, que não sejam revisores 

oficiais de contas, deve ser garantida através de caução ou de contrato de seguro nos termos 

previstos no art. 15º, nº7.  

 
32. Independência 
 
Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes nos termos do n.º 5 do artigo 414.º, 

e não estão abrangidos por nenhuma incompatibilidade nos termos do n.º 1 do artigo 414.º A, 

ambos do Código das Sociedades Comerciais.  

 
33. Qualificações profissionais e elementos curriculares dos membros do Conselho Fiscal 
 
 
Presidente: Prof. Doutor António Rui Carvalho Moreira de Carvalho  

 Qualificações académicas: Licenciado em Engenharia de Máquinas Marítimas pela 

Escola Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), mestre em Economia e Gestão da Ciência 

e Tecnologia (ISEG) e doutorado em Gestão de Empresas pelo ISCTE. 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

De Fevereiro de 2009 a Março de 2011 foi assessor do Conselho de Administração da 

Caixa Geral de Depósitos. Desde Março de 2011 é Diretor no Gabinete de Estudos da 

Caixa Geral de Depósitos e desde Dezembro de 2011 assessor da Comissão de 

Auditoria e da Comissão de Estratégia, Governação e Avaliação da CGD.  

Integra o Conselho Geral da Escola Náutica Infante D. Henrique (período 2013-2017) 

desde 2013. 

 

Vogal Efetivo: Dr. Paulo Jorge Frade de Almeida 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão 

(Universidade Lusófona) em 1995. 

Em 1997 Pós-Graduação em Gestão de Empresas e em 2001 mestrado em Gestão de 

Empresas, Área Financeira ambos na Universidade Lusíada de Lisboa  

Em 2008 Pós-Graduação em Direito Fiscal na Universidade de Direito de Lisboa 

É Membro efetivo da Ordem dos Economistas (nº12181) com o código de 

especialidade “Economia e Gestão Empresariais” e da Ordem dos Técnicos Oficiais de 

Contas (nº59659). 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Desde 2005 Sócio Gerente da Gestecla – Gabinete Técnico de Fiscalidade e 

Contabilidade, Lda. e sócio Gerente de Power Space – Comércio e Serviços Lda. 
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Vogal Efetivo: Dr. Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior das Ciências 

do Trabalho e da Empresa (ISCTE), e também em Economia pelo ISCTE. 

É Revisor Oficial de Contas desde 2005. 

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Iniciou a sua carreira como auditor na Arthur Andersen e ingressou depois na 

Vodafone Portugal onde se manteve até 2011 e onde desempenhou diversas funções  

na área financeira da empresa. Esteve envolvido em diversos projetos internacionais 

do Grupo Vodafone e em 2009 transitou para Inglaterra onde esteve cerca de um ano. 

Em Junho de 2011 foi contratado pelo Grupo LeYa, a maior editora nacional, para 

iniciar a área de Auditoria Interna e em 2012 foi responsável pela gestão do cash-flow 

do Grupo TIMw.e., com escritórios em 26 países. Desde Novembro de 2013 é gestor 

financeiro no Grupo Espírito Santo Viagens, onde é responsável pela área Finanças e 

Terceiros. 

Em paralelo, desenvolve desde 2005 a atividade de Revisor Oficial de Contas com 

clientes nas áreas da saúde e ensino. 

 

Vogal Suplente: Dr. Sérgio Luís Ferreira Félix 

 Qualificações académicas:  

Licenciado em Contabilidade e Administração pelo Instituto de Estudos Superiores de 

Contabilidade (IESC) em 2001. 

Em Outubro de 2007 mestrado em Gestão no Instituto Superior de Gestão.  

É Membro efetivo da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas  

 Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

Desde Maio de 2007 Diretor Administrativo e Financeiro da Ensinus I – 

Empreendimentos Educativos, SA e participadas. 

Desempenha a seguinte atividade docente do ensino superior: 

Desde 2008: É docente de ensino superior no Instituto Superior de Novas Profissões na 

Cadeira de Análise Financeira, nos 1ºs Ciclos das Licenciaturas de Turismo, Relações 

Públicas e Publicidade e Assessoria; Docente na Cadeira de Contabilidade Geral e 

Analítica, nos 1ºs Ciclos das Licenciaturas de Turismo, Relações Públicas e Publicidade 

e Assessoria. 

Desde 2011: ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas (Madeira) - Docente 

na Pós Graduação de Controlo de Gestão e Analise Financeira, na unidade curricular de 

Rácios e Indicadores para Analise de Gestão 
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b) Funcionamento  
 
34. Regulamentos de funcionamento do Conselho Fiscal 
 
O Regulamentos de funcionamento do Conselho Fiscal pode ser consultado no endereço 
eletrónico da Sociedade, www.sporting.pt. 
 
 
35. Reuniões do Conselho Fiscal 
 
As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria simples, lavrando-se uma ata de 
cada reunião do Conselho. 
 
Durante o exercício económico de 2013/2014 o Conselho Fiscal reuniu cinco vezes, sendo a 
taxa de comparência de 95 %. 
 
 
36. Disponibilidade  
 
A atividade profissional dos atuais membros do Conselho Fiscal, a indicação de outras 
empresas onde desempenhem funções de administração e outras atividade relevantes 
exercidas encontra-se descrita no ponto 33. 
 
Os membros do Conselho Fiscal demonstraram disponibilidade no exercício das suas funções 
tendo estado presente e participado em todas as reuniões daquele órgão. 
 
c) Competências e funções  
 
37. Intervenção do Conselho Fiscal na contratação de serviços adicionais externos ao auditor 
externo.  
 
Os serviços adicionais a contratar ao auditor externos são contratados pelo Conselho de 

Administração, ouvido o Conselho Fiscal. 

O Conselho Fiscal avaliou e avalia, tendo competências para tal, o auditor externo e proporá à 

Assembleia Geral a sua destituição caso se verifique justa causa para o efeito. 

 
38. Outras funções dos órgãos de fiscalização 
 
38.1. Conselho Fiscal  
 
O Conselho Fiscal dispõe dos poderes e encontra-se sujeito aos deveres estabelecidos na lei e 

no Contrato de Sociedade, competindo-lhe em especial: 

 Fiscalizar a administração da sociedade; 

 Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade, 

 Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem 

de suporte; 

 Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas; 
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 Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela 

sociedade conduzem a uma concreta avaliação do património e dos resultados; 

 Elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o 

relatório, contas e propostas apresentadas pela administração; 

 Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respetiva mesa o não faça, 

devendo faze-lo; 

 Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do 

sistema de auditoria interna; 

 Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores 

da sociedade ou outros 

 Fiscalizar o processo de preparação e divulgação de informação financeira; 

 Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade; 

 Fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à 

prestação de serviços adicionais e zelar para que sejam asseguradas, no seio da Sociedade, as 

condições adequadas ao exercício da atividade do revisor oficial de contas; 

 Agir como interlocutor da Sociedade perante o Revisor Oficial de Contas, e ser o primeiro 

destinatário dos relatórios por este realizados; 

 Proceder à avaliação anual da atividade desempenhada pelo Revisor Oficial de Contas e 

Auditor Externo, propondo a sua destituição à Assembleia Geral, sempre que se verifique justa 

causa para o efeito; 

Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato de sociedade 
 
 
38.2 Revisor Oficial de Contas  
 
O Revisor Oficial de Contas é o órgão de fiscalização responsável pela certificação legal da 

informação financeira da Sociedade, tendo como competências fundamentais: 

(i) Verificar a regularidade de todos os livros, registos contabilísticos e documentos de suporte; 

(ii) Sempre que achar conveniente e através de meios que considere adequados, verificar a 

extensão de numerário e valores de qualquer tipo de ativos ou títulos pertencentes à 

Sociedade ou por esta recebidos como garantia, depósito ou com outro propósito; 

(iii) Verificar a exatidão das demonstrações financeiras e exprimir a sua opinião sobre as 

mesmas na Certificação Legal de Contas e no Relatório de Auditoria; 

(iv) Verificar que as políticas contabilísticas e os critérios de valorização adotados pela 

Sociedade resultam na correta valorização dos ativos e dos resultados; 

(v) Realizar quaisquer exames e testes necessários para a auditoria e certificação legal das 

contas e realizar todos os procedimentos estipulados pela lei; 

(vi) Verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações e a eficácia e funcionamento 

dos mecanismos de controlo interno reportando quaisquer deficiências ao Conselho Fiscal, nos 

termos, no âmbito e dentro dos limites das suas competências legais e procedi mentais;  

(vii) Atestar que o Relatório de Governo da Sociedade inclui os elementos referidos no artigo 

245.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS  
 
39. Identificação  
 
O Revisor Oficial de Contas da Sociedade é a PricewaterhouseCoopers & Associados (SROC 

183), representada pelo Senhor Dr. Carlos Manuel Sim Sim Maia, Revisor Oficial de Contas nº 

1138 ou pelo Senhor Dr. Jorge Manuel Santos Costa, Revisor Oficial de Contas nº 847. 

 
40. Permanência na função  
 
A Sociedade promove a rotação do Revisor Oficial de Contas seu revisor oficial de contas, 

tendo na Assembleia Geral de 23 de Julho de 2013 sido designado um novo ROC para o 

quadriénio então em curso. 

 
41. Outros serviços prestados à Sociedade  
 
A PricewaterhouseCoopers & Associados exerce as funções de auditor, prestando, entre 
outros, serviços de garantia da fiabilidade e de consultoria fiscal, sob supervisão do Conselho 
Fiscal. 
 
 
V. AUDITOR EXTERNO  
 
42. Identificação  
 
O Auditor Externo da Sociedade, designado nos termos do art.º 8.º do Código dos Valores 

Mobiliários, é a PricewaterhouseCoopers & Associados (SROC 183), registada sob o n.º 9077 na 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, representada pelo Revisor Oficial de Contas 

Senhor Dr. Carlos Manuel Sim Sim Maia ou pelo Revisor Oficial de Contas Senhor Dr. Jorge 

Manuel Santos Costa. 

43. Permanência na função 
 
A Sporting SAD promove a rotação do seu auditor, tendo na Assembleia Geral de 23 de Julho 
de 2013 sido designado um novo auditor para o quadriénio então em curso. 
 
 
44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo  
 

O Conselho Fiscal adotou o princípio recomendado de apenas não proceder à rotação do 

Auditor Externo no final de dois mandatos de quatro anos em permanência de funções, se, 

após ter efetuado uma avaliação criteriosa, tiver concluído, em primeira linha, que a 

manutenção em funções para além do referido período não colide com a necessária 

independência do Auditor Externo e, uma vez satisfeito este requisito prévio, que a 

ponderação entre os custos e os benefícios da sua substituição aconselham a renovação do 

mandato. 
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45. Órgão responsável pela avaliação do auditor externo  
 
O Conselho Fiscal supervisiona, em conjunto com o Conselho de Administração, a atuação do 

Auditor Externo e a execução dos trabalhos ao longo de cada exercício, pondera e aprova os 

trabalhados adicionais por aquele a prestar e procede, anualmente, a uma avaliação global do 

Auditor Externo, na qual inclui uma apreciação sobre a sua independência. 

 
46. Trabalhos adicionais distintos dos de auditoria realizados pelo auditor externo e 
procedimentos internos para efeitos da sua contratação  
 
Os serviços adicionais aos serviços de auditoria foram contratados ao Auditor Externo com 
autorização do Conselho Fiscal, o qual reconheceu que a contratação de serviços adicionais 
não afetava a independência do Auditor Externo, e simultaneamente satisfazendo uma 
necessidade da Sociedade. 
 
Adicionalmente foi tido em consideração pelo Conselho Fiscal, e também pelo Conselho de 
Administração, que: 
 
1. De acordo com informação fornecida pela PricewaterhouseCoopers & Associados esta 
possui um sistema de qualidade (controlo interno) que permite monitorizar os riscos 
potenciais de perda de independência, ou de eventuais conflitos de interesse e assegurar a 
qualidade dos serviços prestados em cumprimento de regras de ética e independência; 
 
 
2. Os serviços de consultoria fiscal e os outros serviços foram prestados por técnicos diferentes 
dos que estiveram envolvidos no processo de auditoria; 
 
3. Os serviços adicionais não representaram, no conjunto dos serviços prestados, um relevo 
superior a 30%. 
 
 
47. Remuneração anual paga pela sociedade ao Auditor Externo  
 
Os valores da remuneração paga ao Auditor Externo, a PricewaterhouseCoopers & Associados 

e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede suportada pela 

Sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo, são os que a seguir 

se discriminam em função da sua natureza: 

a) Serviços de revisão legal de contas e auditoria 
Remuneração anual: Euros 75.000,00  
 

b) Outros serviços de garantia de fiabilidade; 
Remuneração anual: Euros 14.000  
 

c) Serviços de consultoria fiscal; 

Remuneração anual: Euros 1.100,00   
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C – ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos  
 
Conforme referido no ponto I.1 os estatutos preveem direitos especiais inerentes às ações de 
categoria A, isto é as ações detidas pelo clube fundador, o Sporting Clube de Portugal, direitos 
estes que decorrem diretamente do regime Jurídico aplicável às sociedades anónimas 
desportivas.  
 

Em matéria de alteração dos estatutos da Sociedade estes exigiam, no seu art.º 14º nº 2, a 

unanimidade dos votos correspondentes às ações da Categoria A para se considerarem 

aprovadas as deliberações da Assembleia Geral sobre alterações estatutárias.  

 

Na Assembleia Geral da Sociedade realizada aos 23 de Julho de 2013 foi alterada a redação do 

número 2 do artigo 14º, tendo em vista a harmonização dos estatutos com o novo regime 

jurídico das sociedade anónimas desportivas, reformulado pelo Decreto-Lei n.º 10/2013 de 25 

de Janeiro, tendo em matéria de alteração de estatutos caído a exigência da unanimidade dos 

votos correspondentes às ações da Categoria A. 

 
Assim, as alterações dos Estatutos seguem as previsões do Código das Sociedades Comerciais, 
pelo que se exige a maioria de dois terços dos votos emitidos para aprovação dessas 
deliberações. 
 
Para o funcionamento da Assembleia Geral, em primeira convocatória, os Estatutos requerem 
que um mínimo de 50% do capital emitido esteja presente ou representado na Assembleia 
Geral. 
 
 
II. Comunicação de irregularidades  
 
49. Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade.  
 

Não existe uma política de comunicação de irregularidades formalmente definida, sendo que a 

proximidade dos membros do Conselho de Administração à atividade da Sociedade e aos 

respetivos colaboradores, bem como o próprio modelo de gestão, são fatores redutores de 

ocorrência de irregularidades relevantes que não sejam do conhecimento efetivo do órgão de 

gestão.  

As práticas existentes de reporte de irregularidades às chefias e à própria administração têm 

assegurado à Sociedade o conhecimento de irregularidades, permitindo-lhe a adoção e a 

implementação das medidas corretivas que se verifiquem necessárias. 

 

Deste modo, não foi até à data sentida a necessidade de criação de um sistema formal de 

reporte de irregularidades, no entanto, o Conselho ponderará a sua criação de forma a ajustar-

se às recomendações existentes sobre esta matéria. 
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III. Controlo interno e gestão de riscos  
 
50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 
implementação de sistemas de controlo interno.  
 
A Sociedade não dispõe de serviços autónomos de compliance. 
 
O Conselho de Administração tem como preocupação que a gestão de risco esteja presente 
em todos os processos de gestão e negociação, sendo também uma responsabilidade que é 
incutida em todos os colaboradores da Sociedade. 
 
A gestão de risco tem como objetivo o controlo das oportunidades e das ameaças que podem 
afetar os objetivos da Sociedade numa perspetiva de continuidade.   
 
 
51. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos da sociedade.  
 
O controlo interno da Sociedade, nas diversas áreas em que opera, é alcançado através da 

adoção de um conjunto de procedimentos e práticas de reporte funcional que lhe permitem 

monitorizar o regular funcionamento de cada uma das áreas bem como minimizar os 

respetivos riscos, nomeadamente a análise regular e sistematizada do plano de negócios, 

orçamento de exploração e tesouraria e indicadores de gestão.  

Acresce que o Grupo Sporting dispõe de serviços que reportam funcionalmente ao Conselho 

de Administração, o qual tem como função a deteção eficaz de riscos ligados à atividade das 

empresas do Grupo Sporting e que efetua um controlo permanente sobre as diversas áreas de 

atividade, com especial enfoque na área financeira (contabilidade, controle, reporte, 

orçamento), de recursos humanos e comercial (Clientes/fornecedores, controlo de qualidade). 

 

52. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.  
 
Em especial a Direcção Geral Financeira tem vindo a desenvolver um conjunto de mecanismos 

de controlo de riscos, tais como: negociação e contratação de financiamentos bancários para 

fazer face às necessidades financeiras do Grupo Sporting; monitorização e controlo, através de 

adequados instrumentos financeiros, tendo em vista a diminuição dos riscos das taxas de 

juros; negociação e contratação de seguros ao nível do Grupo Sporting, com o fim de assegurar 

soluções adequadas para a cobertura dos riscos seguráveis. 

Por outro lado, no âmbito das competências do auditor externo encontra-se entre outras 

responsabilidades a verificação da eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo 

interno e o reporte de quaisquer deficiências ao Conselho Fiscal. 

 

53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos  
 
A Sociedade tem a sua atividade principal ligada à participação nas competições desportivas 

nacionais e internacionais de futebol profissional. A Sporting SAD depende assim da existência 
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dessas competições desportivas, da manutenção dos seus direitos de participação e da 

performance desportiva alcançada pela sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade 

de apuramento para as competições europeias. Por sua vez, a performance desportiva poderá 

ser afetada pela venda ou compra dos direitos desportivos de jogadores considerados 

essenciais para o rendimento da equipa do Sporting. 

A Sociedade está sujeita ao risco desportivo que corresponde ao risco de que alterações nos 

preços de transação dos ativos intangíveis, nomeadamente a nível de aquisição e alienação de 

direitos de jogadores, possam influenciar os resultados e capitais próprios da Sociedade. 
 
No âmbito deste risco desportivo, incluem-se variações nas tendências do mercado de 

transferências, nomeadamente pela oferta e procura de futebolistas com um conjunto 

específico de qualidades, pelos resultados desportivos passados, pela existência de lesões 

graves ou por outras situações que originam a desvalorização dos atletas, bem como por 

fatores que determinem a desvinculação antecipada da Sociedade. Para obviar a estes riscos, a 

Sociedade aposta numa política desportiva assente na complementaridade de atletas oriundos 

da formação com outros atletas de reconhecido valor nacional e internacional, e procura 

minimizar tais riscos contratando seguros de responsabilidade e dispondo de uma vasta equipa 

de técnicos, que inclui médicos, enfermeiros, preparadores físicos, olheiros e prestadores de 

serviços de scouting.  
 
Os custos relativos ao conjunto de jogadores de futebol da Sporting SAD assumem um peso 

determinante nas contas de exploração da empresa. A rentabilidade e o equilíbrio económico-

financeiro da Sociedade estão, por isso, significativamente dependentes da capacidade do 

Conselho de Administração de assegurar uma evolução moderada dos custos médios por 

jogador e a racionalização do número de jogadores. 

Por outro lado, parte significativa dos proveitos de exploração da Sporting SAD resulta de 

contratos de cedência dos direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e de 

contratos publicitários. Essas receitas estão dependentes da projeção mediática e desportiva 

da equipa principal de futebol bem como da capacidade negocial da Sporting SAD face às 

entidades a quem sejam cedidos os direitos de exploração daquelas atividades.  

Adicionalmente, a Sporting SAD está dependente da capacidade das contrapartes dos referidos 

contratos cumprirem com os pagamentos acordados e de, no limite, ser possível encontrar no 

mercado outras entidades que possam substituir aquelas, sendo que a Sociedade tem uma 

política de concessão de crédito com análise individual de cada cliente. Os proveitos de 

exploração estão também dependentes das receitas resultantes da participação da sua equipa 

de futebol nas competições Europeias. 

A Sporting SAD não tem vindo a seguir qualquer política de cobertura de risco de taxa de juro, 
sendo as suas operações contratadas com base nas necessidades de financiamento de 
atividade. 
 
Em termos de risco de liquidez a gestão do risco é realizada com base nos compromissos 
celebrados com os seus devedores e credores, tentando sempre que possível adequar os fluxos 
de caixa de forma a encontrar um permanente equilíbrio entre recebimentos e pagamentos. 
 
Para além dos riscos próprios da atividade já mencionados, a Sociedade está sujeita aos demais 

riscos a que as restantes atividades se encontram sujeitas como sejam os decorrentes da 
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conjuntura económica e financeira, nacional e internacional, e eventuais alterações legislativas 

que ocorram no plano nacional, ou internacional, com repercussões a nível interno, que 

poderão determinar efeitos negativos na atividade e rentabilidade dos negócios da Sporting 

SAD, mas não se encontra exposta a riscos de mercado de valores e apenas marginalmente a 

riscos cambiais. 

 

 
54. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão 
de riscos 
 
O Conselho de Administração procura implementar sistemas que lhe permitam identificar os 
riscos aos quais a Sociedade se encontra exposta, monitorizando a evolução dos riscos 
identificados e dos instrumentos de cobertura. 
 
As estratégias de gestão de risco adotadas visam garantir que os sistemas e procedimentos de 
controlo e as políticas instituídas permitam responder às expectativas dos órgãos de gestão, 
acionistas e demais stakeholders. 
 
Os sistemas e procedimentos de controlo e as políticas instituídas estão de acordo com todas 
as leis e regulamentos aplicáveis, nomeadamente a informação financeira e operacional é 
completa, fiável, segura e reportada periódica e atempadamente.  
 
Em termos de metodologia cabe ao Conselho de Administração identificar os riscos internos e 
externos suscetíveis de afetar de forma relevante a prossecução dos objetivos estratégicos da 
Sociedade. 
 
Contudo, os responsáveis operacionais dos vários departamentos são igualmente envolvidos 
neste processo, identificando igualmente os fatores de risco e eventos que podem afetar as 
operações e atividades do seu departamento, assim como 
eventuais processos e mecanismos de controlo. 
 
 
55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco 
implementados na sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação 
financeira  
 
O risco de divulgação de informação financeira é atenuado pelo facto de serem envolvidas um 
número muito restrito de colaboradores da Sociedade no processo de análise financeira da 
Sociedade. 
 
Todos os colaboradores envolvidos são considerados como tendo acesso a informação 
privilegiada, estando especialmente informados sobre o conteúdo das suas obrigações bem 
como sobre as sanções decorrentes do uso indevido da referida informação. 
 
A Sociedade procura constantemente identificar e melhorar os processos mais relevantes em 
termos de preparação e divulgação de informação financeira, tendo em vista a transparência, 
fiabilidade e materialidade.  
 
O sistema de controlo interno na área da contabilidade é assegurado da seguinte forma: 
 

 Pela utilização de princípios contabilísticos detalhados ao longo das notas às 
demonstrações financeiras, que constituem uma das bases do sistema de controlo; 
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 A informação financeira é analisada, de forma sistemática e regular, garantindo uma 
monitorização permanente e o controlo orçamental; 

 Durante o processo de preparação e revisão da informação financeira é estabelecido 
previamente um calendário de encerramento de contas e partilhado com as diferentes 
áreas envolvidas; 

 Ao nível das demonstrações financeiras estas são asseguradas pelos serviços 
administrativos e contabilísticos. As demonstrações financeiras são elaboradas pelo 
técnico oficial de contas e revistas pela direção financeira; 

 Os documentos que constituem o relatório anual são enviados para revisão e 
aprovação do Conselho de Administração. Depois da aprovação, os documentos são 
enviados para o Auditor Externo, que emite a sua Certificação Legal de Contas e o 
Relatório de Auditoria; 

 Todo o processo é supervisionado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de 
Administração. 

 
Para além do supra referido, o Conselho de Administração, em articulação com o Conselho 

Fiscal, analisa e supervisiona regularmente a elaboração e divulgação da informação 

financeira, no sentido de obviar o acesso, indevido e extemporâneo, de terceiros, à informação 

relevante. 

 
 
IV. Apoio ao Investidor  
 
56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor 
 
Com o objetivo de assegurar um contacto permanente com o mercado, respeitando sempre o 

princípio da igualdade dos acionistas e prevenindo eventuais disparidades no acesso à 

informação por parte dos investidores, a Sporting SAD, por um lado, nomeou um 

Representante para as Relações com o Mercado e, por outro lado, criou um Gabinete de Apoio 

ao Investidor, sendo o Representante para as Relações com o Mercado o responsável pelo seu 

funcionamento. 

 
O Gabinete de Apoio ao Investidor tem como missão principal assegurar a prestação de toda a 

informação relevante ao mercado, a divulgação de informação financeira intercalar e noticias 

relacionadas com a Sociedade e ainda responder a questões e pedidos de esclarecimentos de 

investidores ou público em geral sobre a informação de carácter público relacionada com a 

atividade da Sociedade. 

 
O Gabinete de Apoio ao Investidor mantém um fluxo de comunicação constante com 

acionistas, investidores, bem como com a bolsa de valores dos mercados onde as ações do 

Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD se encontram admitidas à negociação e respetivas 

entidades reguladoras e de supervisão, CMVM e Euronext, disponibilizando toda a informação 

e esclarecimentos necessários, com observância das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 

Os investidores podem aceder ao Gabinete de Apoio ao Investidor através do telefone 

+351217516605, fax +351217516285 e e-mail: ir@sporting.pt. 

mailto:ir@sporting.pt
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O horário de atendimento é nos dias úteis entre as 9:30 e as 13:00 horas e entre as 14:30 e as 

18:00 horas. 

 
 
57. Representante para as relações com o mercado 
 
A função de Representante para as Relações com o Mercado é exercida por um membro do 

Conselho de Administração, o Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira. O seu endereço 

profissional é: 

Dr. Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 

Estádio José Alvalade 

Rua Prof. Fernando da Fonseca  

1600 – 616 Lisboa 

Telefone: 217516605 

Fax: 217516285 

E-mail: cgvieira@sporting.pt 

 
58. Pedidos de informação  
 
No exercício de 2013/2014 a Sociedade recebeu cerca de vinte pedidos de informação, a 
maioria dos quais para esclarecimento de dúvidas relacionadas com a participação dos 
acionistas nas Assembleias Gerais da Sociedade, pedidos estes que foram respondidos 
imediatamente, ou em alguns casos, mais tarde, por escrito, estimando-se um prazo médio de 
resposta de 3 dias úteis. 
 
Para efeitos de informação comparativa, o Jornal de Negócios e a Proteste Investe 
promoveram em Abril de 2014 um inquérito de investidor anónimo, tendo o Sporting 
respondido em 7 dias, sendo importante uma comparação com algumas sociedades listadas no 
PSI20 que não chegaram a enviar qualquer resposta. Mais informação sobre este estudo em 
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/contribuicoes_externas/analises_deco/detalhe/res
posta_rapida_aos_investidores.html. 
 
 
V. Sítio de Internet  
 
59. Endereço 
 
O site da Sociedade na internet é o seguinte: www.sporting.pt. 

 
60. Local onde se encontra divulgados os estatutos e demais elementos mencionados no 
artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais  
 
A seguinte informação está disponível no site da Internet da Sociedade: a firma, a qualidade de 

sociedade aberta, a sede e os demais elementos mencionados no artigo 171.º do Código das 

Sociedades Comerciais; os Estatutos; a identidade dos titulares dos órgãos sociais e do 

representante para as relações com o mercado e os respetivos currículos; a identificação do 

Gabinete de Apoio ao Investidor, respetivas funções e meios de acesso; os documentos 

referentes à prestação de contas da Sociedade; o calendário semestral de eventos societários; 

mailto:cgvieira@sporting.pt
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/contribuicoes_externas/analises_deco/detalhe/resposta_rapida_aos_investidores.html
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/contribuicoes_externas/analises_deco/detalhe/resposta_rapida_aos_investidores.html
http://www.sporting.pt/
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as propostas apresentadas para discussão e votação em Assembleia Geral, bem como as 

convocatórias de Assembleia Geral.  

A informação está disponível em português. 

 
61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos 
e/ou comissões.  
 

Os estatutos e demais regulamentos da Sociedade encontram-se divulgados no site da 

Sociedade, www.sporting.pt. 

 
62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos 
sociais, do representante para as relações com o mercado, do Gabinete de Apoio ao 
Investidor respetivas funções e meios de acesso.  
 
Esta informação encontra-se divulgada no site da Sociedade, www.sporting.pt. 

 
63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar 
acessíveis pelo menos durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos 
societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da 
assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais.  
 
Os documentos previstos neste ponto encontram-se divulgados no site da Sociedade, 

www.sporting.pt. 

 
64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a 
informação preparatória e subsequente com ela relacionada.  
 
As convocatórias das assembleias gerais e toda a informação preparatória e subsequente 

encontram-se divulgados no site da Sociedade, www.sporting.pt. 

 
65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões 
das assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das 
votações, com referência aos 3 anos antecedentes.  
 
A informação prevista neste ponto encontra-se divulgada no site da Sociedade, 

www.sporting.pt. 

 
D. REMUNERAÇÕES  
 
I. Competência para a determinação  
 
66. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais 
 
A comissão de acionistas prevista no art.º 19º dos estatutos é o órgão responsável pela 
aprovação das remunerações dos membros do Conselho de Administração e restantes órgãos 

http://www.sporting.pt/
http://www.sporting.pt/
http://www.sporting.pt/
http://www.sporting.pt/
http://www.sporting.pt/
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sociais, de acordo com a política de remunerações que esta propõe aos acionistas e que é 
apreciada e votada na Assembleia Geral anual da Sociedade. 
 
 
II. Comissão de remunerações  
 
 
67. Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas 
contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um dos 
membros e assessores.  
 

A atual comissão de acionistas, também designada de comissão de vencimentos, é composta 

por três membros, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, aos 23 de Julho de 2013, até ao 

final do mandato em curso. Integram a comissão e vencimentos os seguintes acionistas:  

- Dr. João Ataíde Ferreira Sampaio  

- Eng.º António Rui Carvalho Moreira de Carvalho  

- Dr. Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico 

Os membros da comissão e vencimentos são independentes relativamente ao órgão de 
administração e a qualquer grupo de interesses, face à seguinte explicação: 
 
O Dr. João Ataíde Ferreira Sampaio é simultaneamente Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da Sociedade; por sua vez os Eng.º. António Rui Carvalho Moreira de Carvalho e o Dr. 

Paulo Jorge Ruxa Roberto Perico são, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho Fiscal 

da Sociedade. Contudo, nenhum dos acima referidos aufere qualquer remuneração pelo 

exercício das suas funções.  

A comissão de vencimentos recorre aos estudos de benchmarking em matéria de práticas e 

politicas retributivas anualmente divulgadas pelas principais consultoras nesta matéria. Em 

concreto, tem em conta o benchmark salarial do sector das sociedades anónimas desportivas, 

o qual reflete, por um lado, a especificidade, complexidade e aleatoriedade da própria 

atividade do futebol e, por outro, o mediatismo e exposição inerente às funções 

desempenhadas pelos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 

 
No decurso da atividade por si desenvolvida no exercício económico em apreço a comissão de 
acionistas não foi assessorada por quaisquer entidades contratadas. 
 
 
68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria 
de política de remunerações.  
 
O Conselho de Administração entende que, em face da sua experiência profissional, todos os 

membros da comissão de remunerações possuem conhecimentos adequados em matéria de 

política de remunerações. 
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III. Estrutura das remunerações  
 
69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização  
 
Nos termos da atual declaração sobre a política de remuneração dos órgãos sociais da 

Sociedade, aprovada na Assembleia Geral anual da Sociedade de 30 de Setembro de 2013, os 

membros do Conselho Fiscal não são remunerados. 

 

Relativamente à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é remunerada de acordo com os 

níveis de honorários normais para serviços similares, por referência à informação do mercado, 

sob proposta do Conselho de Administração. 

 

No que respeita ao Conselho de Administração, a referida declaração sobre a política de 

remuneração dos órgãos sociais da Sociedade prevê que apenas os membros executivos 

auferem remuneração, tendo esta uma componente mensal exclusivamente fixa, que foi paga 

catorze vezes no decorrer do exercício económico em apreço. 

 
 
A remuneração tem em conta o benchmark salarial do sector das sociedades anónimas 

desportivas, o qual reflete, por um lado, a especificidade, complexidade e aleatoriedade da 

própria atividade do futebol e, por outro, o mediatismo e exposição inerente às funções 

desempenhadas pelos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 

Tendo em atenção a situação económico-financeira do país e da Sociedade foi decidido não 

atribuir qualquer remuneração variável no exercício 2013/2014.  

 
70. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 
alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de 
longo prazo da sociedade, bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do 
desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos.  
 
A política de remuneração dos administradores executivos visa assegurar uma contrapartida 

adequada e rigorosa do desempenho e contribuição de cada administrador para o sucesso da 

Sporting SAD, alinhando os interesses dos administradores executivos com os dos Acionistas e 

da Sociedade.  

As propostas de remuneração dos administradores executivos são elaboradas tendo em conta 

as funções desempenhadas, a responsabilidade e o valor acrescentado pelo desempenho 

individual, o conhecimento e a experiência acumulada no exercício da função e a situação 

económica da Empresa. 

 
71. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e 
informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.  
 
Conforme referido supra, decorre da declaração sobre a política de remuneração dos órgãos 

sociais da Sociedade para o exercício 2013/2014, aprovada na Assembleia Geral anual da 
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Sociedade de 30 de Setembro de 2013, não atribuir ao Conselho de Administração qualquer 

remuneração variável no exercício 2013/2014. 

 
72. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 
período de diferimento.  
 
Conforme referido, a declaração sobre política de remuneração não prevê a possibilidade de 

ser paga remuneração variável aos Administradores da Sporting SAD no exercício 2013/2014, 

pelo que a questão do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração 

não se coloca. 

 
73. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em ações bem como 
sobre a manutenção, pelos administradores executivos, dessas ações, sobre eventual 
celebração de contratos relativos a essas ações, designadamente contratos de cobertura 
(hedging) ou de transferência de risco, respetivo limite, e sua relação face ao valor da 
remuneração total anual.  
 
Não aplicável, em face da inexistência da atribuição de remuneração variável, conforme 
referido supra. 
 
 
74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação 
do período de diferimento e do preço de exercício.  
 
Não aplicável, em face da inexistência da atribuição de remuneração variável, conforme 
referido supra. 
 
 
75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de 
quaisquer outros benefícios não pecuniários.  
 
Não aplicável, em face da inexistência da atribuição de remuneração variável, conforme 
referido supra. 
 
 
76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma 
antecipada para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, 
em termos individuais.  
A Sociedade não tem qualquer sistema de regimes complementares de pensões ou de reforma 

antecipada, para além do estabelecido por contrato coletivo de trabalho e que se encontra 

explicitada no seu Relatório e Contas. 

 
IV. Divulgação das remunerações  
 
77. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros do órgão de administração da sociedade 
 
Em cumprimento da política de renumerações aprovada pelos acionistas da Sociedade, os 

membros executivos do Conselho de Administração auferiram, no exercício 2013/2014, 
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remuneração fixa, paga mensalmente, com o máximo de 14 no exercício, fixada dentro dos 

seguintes limites:  

- Para o Presidente do Conselho de Administração - 5.000€ (cinco mil euros) ilíquidos/mês  

- Para os demais membros executivos do Conselho de Administração - 3.500€ (três mil e 

quinhentos euros), ilíquidos/mês. 

Assim, foram pagos pela Sociedade os seguintes montantes: 

Bruno Miguel Avezedo Gaspar 

de Carvaho 23000 70000 0 93000

Carlos Fernando Barrerios 

Godinho Vieira 16100 49000 0 65100

Guilherme José Araújo 

Carrancho Lourenço Pinheiro 0 49000 0 49000

39100 168000 0 207100

Fixas *  

2012/2013

Fixas *  

2012/2013

Variáveis Total 

 

 

*NOTA: A política de remunerações da Sociedade foi aprovada na Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2013, 
prevendo que as remunerações dos membros executivos do Conselho de Administração fossem pagas desde o 
início do exercício das suas funções. Deste modo, importa distinguir e informar sobre os valores pagos por 
referência à época 2012/2013 e 2013/2014, conforme resulta do quadro supra.  

 
 
78. Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de 
grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.  
 
No exercício 2013/2014 não foram pagas por outras sociedades do Grupo Sporting aos 

administradores da Sporting SAD quaisquer montantes. 

 
79. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 
prémios e os motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos.  
 
Com referência ao exercício 2013/2014 não foram atribuídas quaisquer remunerações 

variáveis, sob a forma de participação nos lucros ou de pagamento de prémios aos membros 

do Conselho de Administração.   

 
80. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 
cessação das suas funções durante o exercício.  
 
Durante o exercício 2013/2014 não foram pagas ou são devidas quaisquer indemnizações a ex-

administradores executivos relativamente à cessação das suas funções. 
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81. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros do órgão de fiscalização da sociedade, para efeitos da Lei n.º 28/2009, de 19 
de junho.  
 
Conforme decorre da atual política de remunerações os membros do Conselho Fiscal não são 
remunerados pelo exercício das suas funções. 
 
Relativamente à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é remunerada de acordo com os 

níveis de honorários normais para serviços similares, por referência à informação do mercado, 

sob proposta do Conselho de Administração. 

 
 
82. Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia 
geral.  
 
Conforme decorre da atual política de remunerações os membros da Mesa da Assembleia 
Geral não são remunerados pelo exercício das suas funções. 
 
 
V. Acordos com implicações remuneratórias  
 
83. Limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa 
causa de administrador e sua relação com a componente variável da remuneração.  
 
A política de remunerações não contempla a atribuição de compensações aos 

administradores, ou membros dos demais órgãos sociais, associadas à cessação de funções 

antecipada ou no termo do respetivo mandato, sem prejuízo do cumprimento pela Sociedade 

das disposições legais em vigor nesta matéria. 

84. Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos 
entre a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do n.º 3 
do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, que prevejam indemnizações em caso 
de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na 
sequência de uma mudança de controlo da sociedade.  
 
Não existem acordos entre a Sociedade e os titulares do órgão de administração ou outros 

dirigentes, na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, que 

prevejam indemnizações em caso de pedido de demissão, despedimento sem justa causa ou 

cessação da relação de trabalho na sequência de uma mudança de controlo da Sociedade. Não 

se encontram igualmente previstos acordos com os administradores no sentido de assegurar 

qualquer compensação em caso de não recondução no mandato. 

 
VI. Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (‘stock options’)  
 
85. Identificação do plano e dos respetivos destinatários.  
 
A Sociedade não possui qualquer plano de atribuição de ações ou de opções sobre ações aos 

membros dos órgãos sociais, nem aos seus trabalhadores. 
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86. Caracterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, 
critérios relativos ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o 
qual as opções podem ser exercidas, características das ações ou opções a atribuir, 
existência de incentivos para a aquisição de ações e/ou o exercício de opções).  
 

A Sociedade não possui qualquer plano de atribuição de ações ou de opções sobre ações de 

aquisição de ações. 

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (‘stock options’) de que sejam 
beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa.  
 
Não existem quaisquer direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações de que sejam 

beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa. 

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos 
trabalhadores no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos 
diretamente por estes (art. 245.º-A, n.º 1, al. e)).  
 
Não aplicável conforme exposto acima. 

 
E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
 
I. Mecanismos e procedimentos de controlo  
 
89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 
partes relacionadas  
 
Atualmente, não estão estabelecidos quaisquer procedimentos ou critérios relativos à 

definição do nível relevante de significância de negócios entre a Sociedade e titulares de 

participações qualificadas, ou entidades que com eles estejam em relação de domínio ou 

grupo, a partir do qual é exigida a intervenção do órgão de fiscalização. 

 
90. Indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência.  
 
Não foram realizados outros negócios ou operações entre a Sociedade e s membros dos 
órgãos sociais (de administração ou fiscalização) ou com titulares de participações qualificadas, 
exceto os que, fazendo parte da atividade corrente da Sociedade, foram realizados em 
condições normais de mercado para operações do mesmo género. 
 
91. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 
para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de 
participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos 
termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.  
 

As transações com administradores ou com sociedades que estejam em relação de grupo ou 

domínio com aquela em que o interveniente é administrador, independentemente do 

montante, estão sujeitas à autorização prévia do Conselho de Administração com parecer 
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favorável do órgão de fiscalização, nos termos do artigo 397º do Código das Sociedades 

Comerciais.  

 
II. Elementos relativos aos negócios  
 
92. Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível 
informação sobre os negócios com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, 
alternativamente, reprodução dessa informação.  
 
A informação prevista neste ponto está disponível na Nota 26 do Anexo às Demonstrasses 
Financeiras. 
 
 
 
PARTE II - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO  
 
1. Identificação do Código de governo das sociedades adotado  
 
O presente relatório foi elaborado de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 4/2013, de 1 

de Agosto e com o Código de Governo das Sociedades, disponíveis em www.cmvm.pt, e 

pretende ser o resumo dos aspetos fundamentais da gestão da Sociedade no que respeita ao 

Conselho de Administração, tendo em conta a necessidade de transparência relativamente a 

esta matéria e a premência de comunicação para com os investidores e demais stakeholders. O 

modelo de relatório adotado pela Sociedade é o estipulado pelo número 4 do artigo 1º 

daquele Regulamento e constante do Anexo I ao mesmo. 

O relatório cumpre as normas do artigo 245º-A do Código dos Valores Mobiliários bem como 

divulga, à luz do princípio comply or explain, o grau de observância das Recomendações da 

CMVM integradas no Código de Governo das Sociedades da CMVM de 2013. 

São igualmente cumpridos os deveres de informação exigidos pela Lei 28/2009, de 19 de 

Junho, pelos artigos 447º e 448º do Código das Sociedades Comerciais e pelo Regulamento da 

CMVM n.º 5/2008, de 2 de Outubro de 2008. 

O relatório sobre o governo societário encontra-se disponível ao público no site da Sociedade, 
com o endereço www.sporting.pr, bem como no site da CMVM. 
 
 
2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado  
 
 
A Sporting SAD cumpre com a maioria das recomendações da CMVM relativas ao Governo das 
Sociedades como segue: 
 

http://www.sporting.pr/
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I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE 
IE CONTROLOOCIEDADE 
I.1 As sociedades devem incentivar os 
seus acionistas a participar e a votar nas 
assembleias gerais, designadamente não 
fixando um número excessivamente 
elevado de ações necessárias para ter 
direito a um voto e implementando os 
meios indispensáveis ao exercício do 
direito de voto por correspondência e por 
via eletrónica.  
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sociedade incentiva os seus acionistas à 
participação nas Assembleias Gerais, 
nomeadamente ao pôr à disposição dos 
acionistas os meios necessários ao 
exercício do voto por correspondência via 
postal ou por via eletrónica. 
Adicionalmente, a Sociedade disponibiliza 
no seu site desde a data da convocatória 
de cada Assembleia Geral, minutas de 
documentos destinados a facilitar o acesso 
à informação necessária à emissão das 
comunicações a efetuar pelos acionistas 
para a sua presença ou representação na 
assembleia, bem como faculta um 
endereço eletrónico dedicado à 
comunicação entre acionistas e o 
Presidente da Mesa e ainda coloca à 
disposição uma equipa de trabalho 
dedicada ao apoio do Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral e aos acionistas. 
Quanto ao número de ações necessárias 
para o exercício do direito de voto, nos 
termos do art.º 9º nº 3 dos estatutos da 
Sociedade, e sem prejuízo da hipótese de 
agrupamento, a cada cem ações 
corresponde um voto, contudo a 
Administração tem procurado adotar 
medidas que vão de encontro à presente 
recomendação, elo que na Assembleia 
Geral da Sociedade aos 23 de Julho de 
2013 deliberou suprimir os arts. 13º e 27º 
dos estatutos, os quais previam uma  
 
 
 

 
limitação da contagem dos votos 
correspondentes às ações de categoria B.  
 
 
I.2 As sociedades não devem adotar 
mecanismos que dificultem a tomada de 
deliberações pelos seus acionistas, 
designadamente fixando um quórum 
deliberativo superior ao previsto na lei. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL  
 

Os estatutos preveem direitos especiais 
inerentes às ações de categoria A, detidas 
pelo clube fundador, o Sporting Clube de 
Portugal, identificados no ponto I.14 do 
Relatório, direitos estes que decorrem 
diretamente do Regime Jurídico aplicável 
às sociedades anónimas desportivas, razão 
pela qual se entende que a presente 
recomendação não é aplicável à Sociedade. 
 
 
I.3 As sociedades não devem estabelecer 
mecanismo que tenham por efeito 
provocar o desfasamento entre o direito 
ao recebimento de dividendos ou à 
subscrição de novos valores e o direito de 
voto de cada ação ordinária, salvo se 
devidamente fundamentados em função 
dos interesses de longo prazo dos 
acionistas. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOPTADA 
 
Não se encontra estabelecido qualquer 
mecanismo desta natureza. 
 
 
I.4 Os estatutos das sociedades que 
prevejam a limitação do número de votos 
que podem ser detidos ou exercidos por 
um único acionista, de forma individual ou 
em concertação com outros acionistas, 
devem prever igualmente que, pelo 
menos de cinco em cinco anos, será 
sujeita a deliberação pela assembleia 
geral a alteração ou a manutenção dessa 
disposição estatutária – sem requisitos de 
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 quórum agravado relativamente ao legal 
– e que, nessa deliberação, se contam 
todos os votos emitidos sem que aquela 
limitação funcione. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL 
 
Os Estatutos da Sociedade não 
estabelecem qualquer limitação ao número 
de votos que pode ser emitido por um 
acionista. 
 
 
I.5 Não devem ser adotadas medidas que 
tenham por efeito exigir pagamentos ou a 
assunção  de  encargos  pela  sociedade 
em caso de transição de controlo ou de 
mudança da composição do órgão de 
administração e que se afigurem 
suscetíveis de prejudicar a livre 
transmissibilidade das ações e a livre 
apreciação pelos acionistas do 
desempenho dos titulares do órgão de 
administração. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sociedade não adotou quaisquer 
políticas que tenham por efeito qualquer 
uma das restrições previstas na presente 
recomendação. Os contratos e negócios 
celebrados refletem a defesa do interesse 
da Sociedade e dos seus acionistas 
II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO EE 
ADMINISTRAÇÃO 
II.1.1 Dentro dos limites estabelecidos por 
lei, e salvo por força da reduzida 
dimensão da sociedade, o conselho de 
administração deve delegar a 
Administração quotidiana da sociedade, 
devendo as competências delegadas ser 
identificadas no relatório anual sobre o 
Governo da Sociedade. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Administração é o órgão 

responsável por gerir os negócios da 

Sociedade, assegurar a gestão diária da  

mesma, praticar todos os atos de 

administração compreendidos no seu 

objeto social, definir a estrutura 

organizacional, bem como definir a 

estratégia e as políticas gerais da 

Sociedade e coordenar a sua execução. 

Atendendo à dimensão da Sociedade e a 

especificidade do negócio do futebol, em 

concreto do futebol profissional, o 

Conselho de Administração considera 

adequado o modelo de governo adotado 

pela Sporting SAD. 

 
 
II.1.2 O Conselho de Administração deve 
assegurar que a Sociedade atua de forma 
consentânea com os seus objetivos, não 
devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a: i) 
definir a estratégia e as políticas gerais da 
sociedade; ii) definir a estrutura 
empresarial do grupo; iii) decisões que 
devam ser consideradas estratégicas 
devido ao seu montante, risco ou às suas 
características especiais. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Administração não delega a 
sua competência em qualquer uma das 
matérias revistas na presente 
recomendação. As competências do 
Conselho de Administração não delegadas 
encontram-se descritas neste Relatório e 
observam as regras constantes desta 
Recomendação. 
 
 
II.1.3 O Conselho Geral e de Supervisão, 
além do exercício das competências de 
fiscalização que lhes estão cometidas, 
deve assumir plenas responsabilidades ao 
nível do governo da sociedade, pelo que, 
através de previsão estatutária ou 
mediante via equivalente, deve ser 
consagrada a obrigatoriedade de este 
órgão se pronunciar sobre a estratégia e 
as principais políticas da sociedade, a 
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definição da estrutura empresarial do 
grupo e as decisões que devam ser 
consideradas estratégicas devido ao seu 
montante ou risco. Este órgão deverá 
ainda avaliar o cumprimento do plano 
estratégico e a execução das principais 
políticas da sociedade. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL 
 
O modelo de governo adotado não inclui 
Conselho Geral e de Supervisão. 
 
 
II.1.4 Salvo por força da reduzida 
dimensão da sociedade, o Conselho de 
Administração e o Conselho Geral e de 
Supervisão, consoante o modelo adotado, 
devem criar as comissões que se mostrem 
necessárias para: 
a) Assegurar uma competente e 
independente de avaliação do 
desempenho dos administradores 
executivos e do seu próprio desempenho 
global, bem assim como das diversas 
comissões existentes; 
b) Refletir sobre a estrutura e as práticas 
de governo adotado, verificar a sua 
eficácia e propor aos órgãos competentes 
as medidas a executar tendo em vista a 
sua melhoria. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
Não existem comissões específicas para 
realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e do 
desempenho global de gestão. Contudo, a 
Sociedade entende não haver necessidade 
de se criarem comissões com esse fim 
específico em virtude da especificidade da 
atividade da Sociedade, designadamente 
pela sua exposição, visibilidade e escrutínio 
público da gestão da própria atividade, 
aliada à dimensão da mesma. 
 
No que se refere ao sistema de governo da 
Sociedade, o Administrador Dr. Carlos 
Fernando Barreiros Godinho Vieira tem o 
pelouro do Corporate Governance, pelo 

que no âmbito deste pelouro efetua uma 
análise e acompanhamento desta matéria, 
propondo alterações ao modelo adotado 
quando considerado oportuno. 

 

II.1.5 O Conselho de Administração ou o 
Conselho Geral e de Supervisão, 
consoante o modelo aplicável, devem 
fixar objetivos em matéria de assunção de 
riscos e criar sistemas para o seu controlo, 
com vista garantir que os riscos 
efetivamente incorridos são consistentes 
com aqueles objetivos. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sociedade não dispõe de serviços 
autónomos de compliance. Contudo, o 
Conselho de Administração tem como 
preocupação que a gestão de risco esteja 
presente em todos os processos de gestão 
e negociação, sendo também uma 
responsabilidade que é incutida em todos 
os colaboradores da Sociedade. A gestão 
de risco tem como objetivo o controlo das 
oportunidades e das ameaças que podem 
afetar os objetivos da Sociedade numa 
perspetiva de continuidade.   
 
 
II.1.6 O Conselho de Administração deve 
incluir um número de membros não 
executivos que garanta efetiva capacidade 
de acompanhamento, supervisão e 
avaliação da atividade dos restantes 
membros do órgão de administração. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Administração é constituído 
por um total de cinco membros, dos quais 
dois são não executivos. 
 
 
II.1.7 Entre os administradores não 
executivos deve contar-se uma proporção 
adequada de independentes, tendo em 
conta o modelo de governação adotado, a 
dimensão da sociedade e a sua estrutura 
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acionista e o respetivo free float. A 
independência dos membros do Conselho 
Geral e de Supervisão e dos membros da  
Comissão de Auditoria afere-se nos 
termos da legislação vigente, e quanto aos 
demais membros do Conselho de 
Administração considera-se independente 
a pessoa que não esteja associada a 
qualquer grupo de interesses específicos 
na sociedade nem se encontre em alguma 
circunstância suscetível de afetar a sua 
isenção de análise ou de decisão, 
nomeadamente em virtude de: 
a. Ter sido colaborador da sociedade ou 
de sociedade que com ela se encontre em 
relação de domínio ou de grupo nos 
últimos três anos; 
b. Ter, nos últimos três anos, prestado 
serviços ou estabelecido relação comercial 
significativa com a sociedade ou com 
sociedade que com esta se encontre em 
relação de domínio ou de grupo, seja de 
forma direta ou enquanto sócio, 
administrador, gerente ou dirigente de 
pessoa coletiva; 
c. Ser beneficiário de remuneração paga 
pela sociedade ou por sociedade que com 
ela se encontre em relação de domínio ou 
de grupo além da remuneração 
decorrente do exercício das funções de 
administrador; 
d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, 
parente ou afim na linha reta e até ao 3º 
grau, inclusive, na linha colateral, de 
administradores ou de pessoas singulares 
titulares direta ou indiretamente de 
participação qualificada; 
e. Ser titular de participação qualificada 
ou representante de um acionista titular 
de participações qualificadas. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Administração é integrado 
por dois membros não executivos, sendo 
que apenas um deles é independente. 
Contudo, atendendo à dimensão da 
Sociedade e à especificidade da atividade 
do futebol profissional entende quer o 

Conselho de Administração, quer o 
Conselho Fiscal da Sociedade que o atual  
modelo de governo é ajustado e não se 
verificam, por ora, necessidade de 
alterações.  
 
 
II.1.8 Os administradores que exerçam 
funções executivas, quando solicitados 
por outros membros dos órgãos sociais, 
devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por 
aqueles requeridas. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
Os membros executivos do Conselho de 
Administração prestam aos membros não 
executivos, bem como aos demais 
membros dos órgãos sociais, todos os 
esclarecimentos necessários ao exercício 
das competências destes, quer por sua 
iniciativa, quer a solicitação dos mesmos. 
 
 
II.1.9 O presidente do órgão de 
administração executivo ou da comissão 
executiva deve remeter, conforme 
aplicável, ao Presidente do Conselho de 
Administração, ao Presidente do Conselho 
Fiscal, ao Presidente da Comissão de 
Auditoria, ao Presidente do Conselho 
Geral e de Supervisão e ao Presidente da 
Comissão para as Matérias Financeiras, as 
convocatórias e as atas das respetivas 
reuniões. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Presidente do Concelho de 
Administração disponibilizou ao Presidente 
do Conselho Fiscal toda a informação 
relativa às reuniões realizadas. 
 
 
II.1.10 Caso o presidente do órgão de 
administração exerça funções executivas, 
este órgão deverá indicar, de entre os 
seus membros, um administrador 
independente que assegure a 
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coordenação dos trabalhos dos demais 
membros não executivos e as condições 
para  que  estes  possam  decidir de  forma  
independente e informada ou encontrar 
outro mecanismo equivalente que 
assegure aquela coordenação. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
Conforme já referido, a seleção dos 

administradores executivos e não 

executivos teve em linha de conta a 

especificidade da atividade aliada à 

dimensão da Sociedade. Os 

administradores são escolhidos em função 

da efetiva contribuição que possam dar 

pelo conhecimento da atividade desportiva 

de futebol.  

Os membros não executivos do Conselho 

de Administração estão presentes nas 

reuniões do Conselho e têm acesso a toda 

a informação sobre a atividade da 

Sociedade, podendo requerer aos 

administradores executivos toda e 

qualquer informação relativa à mesma.  

Por outro lado, os membros executivos, em 

particular o Presidente do Conselho de 

Administração, presta regularmente 

informação aos membros não executivos 

sobre os negócios e operações relevantes 

da atividade da Sociedade, seja por meio 

do envio de documentação relevante sobre 

tais negócios e operações, seja através da 

realização de reuniões, nas quais são 

prestados todas as informações e 

esclarecimentos solicitados. 

Em face do acima referido não se verificam 

constrangimentos de qualquer ordem à 

participação dos membros não executivos 

do Conselho de Administração na atividade 

da Sociedade  

 

II.2.1 Consoante o modelo aplicável, o 
presidente do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria ou da Comissão 
para  as   Matérias   Financeiras   deve  ser  
independente, de acordo com o critério 
legal aplicável, e possuir as competências 
adequadas ao exercício das respetivas 
funções. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Presidente do Conselho Fiscal, tal como 
todos os membros deste órgão, são 
independentes, de acordo com os critérios 
estabelecidos no n.º 5 do art.º 414.º do 
Código das Sociedades Comerciais e 
possuem as aptidões e experiência 
necessárias ao exercício das suas funções. 
 
 
II.2.2  O  órgão   de  fiscalização  deve  ser 
o interlocutor  principal do auditor 
externo e o primeiro destinatário dos 
respetivos relatórios, competindo-lhe, 
designadamente, propor a respetiva 
remuneração e zelar para que sejam 
asseguradas, dentro da empresa, as 
condições adequadas à prestação dos 
serviços. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Fiscal supervisiona, em 
conjunto com o Conselho de 
Administração, a atividade e a 
independência  do Revisor Oficial de 
Contas e Auditor Externo, rececionar 
primordialmente os seus relatórios, com 
ele interagindo diretamente.  
Por outro lado, é também o Conselho de 
Fiscal que propõe ao Conselho de 
Administração a remuneração do auditor 
externo.  
 
 
II.2.3 O órgão de fiscalização deve avaliar 
anualmente o auditor externo e propor ao 
órgão competente a sua destituição ou a 
resolução do contrato de prestação dos 
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seus serviços sempre que se verifique 
justa causa para o efeito. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 

O Conselho Fiscal avaliou e avalia, tendo 

competências para tal, o auditor externo e 

proporá à Assembleia Geral a sua 

destituição caso se verifique justa causa 

para o efeito. 

 

II.2.4 O órgão de fiscalização deve avaliar 
o funcionamento dos sistemas de controlo 
interno  e  de  gestão  de riscos e propor 
os ajustamentos que se mostrem 
necessários. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho de Administração assegura 
proactivamente o sistema de controlo 
interno e de gestão de riscos. O Conselho 
Fiscal avalia a eficácia daqueles sistemas, 
propondo as medidas de otimização que 
entender necessárias. 
 
 
II.2.5 A Comissão de Auditoria, o Conselho 
Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal 
devem pronunciar-se sobre os planos de 
trabalho e os recursos afetos aos serviços 
de auditoria interna e aos serviços que 
velem pelo cumprimento das normas 
aplicadas à sociedade (serviços de 
compliance), e devem ser destinatários 
dos relatórios realizados por estes 
serviços pelo menos quando estejam em 
causa matérias relacionadas com a 
prestação de contas a identificação ou a 
resolução de conflitos de interesses e a 
detenção de potenciais ilegalidades. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O Conselho Fiscal recebe dos serviços de 
auditoria interna reporte periódico da 
atividade desenvolvida, avalia os 

resultados e conclusões apuradas e afere 
da existência de eventuais irregularidades. 
 
 
II.3.1 Todos os membros da Comissão de 
Remunerações  ou  equivalente  devem 
ser    independentes    relativamente    aos  
membros executivos do órgão de 
administração e incluir pelo menos um 
membro com conhecimentos e 
experiência em matérias de política de 
remuneração. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA  
 
Todos os membros da comissão de 
remunerações são independentes. O 
Conselho de Administração entende que, 
em face da sua experiência profissional, 
todos os membros da comissão de 
remunerações possuem conhecimentos 
adequados em matéria de política de 
remunerações. 
 
 
II.3.2 Não deve ser contratada para apoiar 
a Comissão de Remunerações no 
desempenho das suas funções qualquer 
pessoa singular ou coletiva que preste ou 
tenha prestado, nos últimos três anos, 
serviços a qualquer estrutura na 
dependência do órgão de administração, 
ao próprio órgão de administração da 
sociedade ou que tenha relação atual com 
a sociedade ou com consultora da 
sociedade. Esta recomendação é aplicável 
igualmente a qualquer pessoa singular ou 
coletiva que com aquelas se encontre 
relacionada por contrato ou prestação de 
serviços. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A comissão de remunerações não 
contratou no desempenho das suas 
funções qualquer pessoa singular ou 
coletiva que preste ou tenha prestado, nos 
últimos três anos, serviços a qualquer 
estrutura na dependência do órgão de 
administração, ao próprio órgão de 
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administração da sociedade ou que tenha 
relação atual com a sociedade ou com 
consultora da sociedade. 
 
 
II.3.3 A declaração sobre a política de 
remunerações dos órgãos de 
administração e fiscalização a que se 
refere  o  artigo  2.º  da  Lei n.º 28/2009, 
de 19 de junho, deverá conter, 
adicionalmente: 
a) Identificação e explicitação dos critérios 
para a determinação da remuneração a 
atribuir aos membros dos órgãos sociais; 
b) Informação quanto ao montante 
máximo potencial, em termos individuais, 
e ao montante máximo potencial, em 
termos agregados, a pagar aos membros 
dos órgãos sociais, e identificação das 
circunstâncias em que esses montantes 
máximos podem ser devidos; 
d) (sic) Informação quanto à exigibilidade 
ou inexigibilidade de pagamentos 
relativos à destituição ou cessação de 
funções de administradores. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A declaração sobre a política de 
remunerações foi apresentada à 
Assembleia Geral Anual de 30 de Setembro 
de 2013 e integra a informação referida 
nesta recomendação. Não são exigíveis 
pagamentos relativos à destituição ou 
cessação de funções de administradores, 
sem prejuízo das disposições legais 
aplicáveis. 
 
 
II.3.4 Deve ser submetida à assembleia 
geral a proposta relativa à aprovação de 
planos de atribuição de ações, e/ou de 
opções de aquisição de ações ou com base 
nas variações do preço da ações, a 
membros dos órgãos sociais. A proposta 
deve conter todos os elementos 
necessários para uma avaliação correta do 
plano. 
 
 

RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL  
 
A Sociedade não possui qualquer plano de 

atribuição de ações ou de opções sobre 

ações de aquisição de ações. 

 

II.3.5 Deve ser submetida à assembleia 
geral a proposta relativa à aprovação de 
qualquer sistema de benefícios de 
reforma estabelecidos a favor dos 
membros dos órgãos sociais. A proposta 
deve conter todos os elementos 
necessários para uma avaliação correta do 
sistema. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL 
 
A política de remunerações aprovada não 
estabelece qualquer sistema de benefícios 
de reforma. 
 
III. REMUNERAÇÕES 
III.1 A remuneração dos membros 
executivos do órgão de administração 
deve basear-se no desempenho efetivo e 
desincentivar a assunção excessiva de 
riscos. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A remuneração dos membros executivos 

reflete, por um lado, a especificidade, 

complexidade e aleatoriedade da própria 

atividade do futebol e, por outro, o 

mediatismo e exposição inerente às 

funções desempenhadas. A política de 

remuneração dos administradores 

executivos visa assegurar uma 

contrapartida adequada e rigorosa do 

desempenho e contribuição de cada 

administrador para o sucesso da Sporting 

SAD, alinhando os interesses dos 

administradores executivos com os dos 

Acionistas e da Sociedade.  
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III.2 A remuneração dos membros não 
executivos do órgão de administração e a 
remuneração dos membros do órgão de 
fiscalização não deve incluir nenhuma 
componente cujo valor dependa do 
desempenho da sociedade ou do seu 
valor. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL  
 
Os membros não executivos do Conselho 
de Administração não são remunerados.  
 
 
III.3 A componente variável da 
remuneração deve ser globalmente 
razoável em relação à componente fixa da 
remuneração, e devem ser fixados limites 
máximos para todas as componentes. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL 
 
Conforme referido supra, decorre da 

declaração sobre a política de 

remuneração dos órgãos sociais da 

Sociedade para o exercício 2013/2014, 

aprovada na Assembleia Geral anual da 

Sociedade de 30 de Setembro de 2013, não 

atribuir ao Conselho de Administração 

qualquer remuneração variável no 

exercício 2013/2014. 

 

III.4 Uma parte significativa da 
remuneração variável deve ser diferida 
por um período não inferior a três anos, e 
o direito ao seu recebimento deve ficar 
dependente da continuação do 
desempenho positivo da sociedade ao 
longo desse período. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL  
 
Esta recomendação não é aplicável pelas 
razões referidas no ponto anterior. 
 
 

III.5 Os membros do órgão de 
administração não devem celebrar 
contratos, quer com a sociedade, quer 
com terceiros, que tenham por efeito 
mitigar o risco inerente à variabilidade da 
remuneração que lhes for fixada pela 
sociedade. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
Os membros do Conselho de 
Administração não celebraram contratos 
suscetíveis de produzir os efeitos previstos 
na presente recomendação. 
 
 
III.6 Até ao termo do seu mandato devem 
os administradores executivos manter as 
suas ações da sociedade a que tenham 
acedido por força de esquemas de 
remuneração variável, até ao limite de 
duas vezes o valor da remuneração total 
anual, com exceção daquelas que 
necessitem ser alienadas com vista ao 
pagamento de impostos resultantes do 
benefício dessas mesmas ações. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL  
 
Esta recomendação não é aplicável pelas 
razões referidas no ponto III.3. 
 
 
III.7 Quando a remuneração variável 
compreender a atribuição de opções, o 
início do período de exercício deve ser 
diferido por um prazo não inferior a três 
anos. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO APLICÁVEL 
 
A política de remuneração aprovada não 
integra atribuição de opções. 
 
 
III.8 Quando a destituição de 
administrador não decorra de violação 
grave dos seus deveres nem da sua 
inaptidão para o exercício normal das 
respetivas funções mas, ainda assim, seja 
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reconduzível a um inadequado 
desempenho, deverá a sociedade 
encontrar-se dotada dos instrumentos 
jurídicos adequados e necessários para 
que qualquer indemnização ou 
compensação, além da legalmente devida, 
não seja exigível. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sociedade observa integralmente esta 
recomendação na sua política. IV. AU 
 
DITORIA 
IV.1 O auditor externo deve, no âmbito 
das suas competências, verificar a 
aplicação das políticas e sistemas de 
remunerações dos órgãos sociais, a 
eficácia e o funcionamento dos 
mecanismos de controlo interno e 
reportar quaisquer deficiências ao órgão 
de fiscalização da sociedade. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
O auditor externo pronuncia-se sobre as 
matérias referidas na presente 
recomendação no seu relatório anual de 
auditoria sujeito a apreciação da 
Assembleia Geral Anual de Acionistas. 
 
 
IV.2 A sociedade ou quaisquer entidades 
que com ela mantenham uma relação de 
domínio não devem contratar ao auditor 
externo, nem a quaisquer entidades que 
com eles se encontrem em relação de 
grupo ou que integrem a mesma rede, 
serviços diversos dos serviços de 
auditoria. Havendo razões para a 
contratação de tais serviços – que devem 
ser aprovados pelo órgão de fiscalização e 
explicitadas no seu relatório anual sobre o 
Governo da Sociedade – eles não devem 
assumir um relevo superior a 30% do valor 
total dos serviços prestados à sociedade. 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
Os serviços prestados pelo auditor externo 
da Sociedade foram aprovados pelo 
Conselho Fiscal dentro dos princípios 
recomendados. 
 
 
IV.3 As sociedades devem promover a 
rotação  do   auditor  ao fim de dois ou 
três mandatos, conforme sejam 
respetivamente de quatro ou três anos. A 
sua manutenção além deste período 
deverá ser fundamentada num parecer 
específico do órgão de fiscalização que 
pondere expressamente as condições de 
independência do auditor e as vantagens 
e os custos da sua substituição. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sporting SAD promove a rotação do seu 
auditor, tendo na Assembleia Geral de 23 
de Julho de 2013 sido designado um novo 
auditor para o quadriénio então em curso. 
 
 
V.1 Os negócios da sociedade com 
acionistas titulares de participação 
qualificada, ou com entidades que com 
eles estejam em qualquer relação, nos 
termos do art.º 20º do Código dos Valores 
Mobiliários, devem ser realizados em 
condições normais de mercado. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sporting SAD pauta a realização de 
negócios com partes relacionadas por 
princípios de rigor, transparência e de 
estrita observância das regras 
concorrenciais de mercado.  
 
 
V.2 O órgão de supervisão ou de 
fiscalização deve estabelecer os 
procedimentos e critérios necessários 
para a definição do nível relevante de 
significância dos negócios com acionistas 
titulares de participação qualificada - ou 
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com entidades que com eles estejam em 
qualquer uma das relações previstas no nº 
1 do art.º 20º do Código dos Valores 
Mobiliários -, ficando a realização de 
negócios de relevância significativa 
dependente de parecer prévio daquele 
órgão. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A realização de negócios com acionistas 
titulares de participações qualificadas ou 
com entidades que com estes se 
encontrem numa relação de entre as 
elencadas nos termos do art.º 20.º do 
Código dos Valores Mobiliários, é 
precedida da obtenção de parecer prévio 
do Conselho Fiscal a pedido do Conselho 
de Administração. 
 
VI. INFORMAÇÃO 
VI.1 As sociedades devem proporcionar, 
através do seu sítio na Internet, em 
português e inglês, acesso a informação 
que permitam o conhecimento sobre a 
sua evolução e a sua realidade atual em 
termos económicos, financeiros e de 
governo. 
 
RECOMENDAÇÃO NÃO ADOTADA 
 
Toda a informação recomendada encontra-
se disponível no site da Sociedade, 
www.sporting.pt, mas apenas em 
português. 
 
 
VI.2 As sociedades devem assegurar a 
existência de um gabinete de apoio ao 
investidor e de contacto permanente com 
o mercado, que responda às solicitações 
dos investidores em tempo útil, devendo 
ser mantido um registo dos pedidos 
apresentados e do tratamento que lhe foi 
dado. 
 
RECOMENDAÇÃO ADOTADA 
 
A Sociedade dispõe de um Gabinete de 
Apoio ao Investidor que disponibiliza aos 

investidores informação regular e 
relevante. 
 

http://www.sporting.pt/
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3. Outras informações  
 

A Sporting SAD considera que, não obstante o não cumprimento integral das recomendações 

da CMVM, tal como acima justificado, o grau de adoção das recomendações é bastante amplo 

e completo. 

 

 

 


