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COMUNICADO 

 

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) 

vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que 

decorre do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários,  

informar que a Assembleia Geral de 1 de Outubro de 2019 tomou as seguintes deliberações: 

 

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

2019: 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no ponto 1 da 

ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 630 votos a favor, 2520 votos 

contra e 20 abstenções; 

 

2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados: 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no ponto 2 da 

ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 727 votos a favor, 129 votos 

contra e 2309 abstenções; 

  

3. Apreciação geral da Administração da Sociedade, de cada um dos seus membros, do 

Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas: 

A proposta apresentada pelo acionista Sporting Clube de Portugal no ponto 3 da ordem 

do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 615 votos a favor, 2522 votos contra 

e 21 abstenções; 

 

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

sociais da Sociedade para o exercício de 2018/2019: 
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A proposta apresentada pela Comissão de Acionistas no ponto 4 da ordem do dia foi 

aprovada, por maioria, tendo obtido 627 717 votos a favor, 2 437 votos contra e 2 

abstenções; 

 

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

sociais da Sociedade elaborada para o exercício de 2019/2020: 

A proposta apresentada pela Comissão de Acionistas no ponto 5 da ordem do dia foi 

aprovada, por maioria, tendo obtido 427 615 votos a favor, 202 521 votos contra e 0 

abstenção; 

 

6. Deliberar sobre a eleição de dois administradores para o Conselho de Administração até 

ao final do mandato em curso: 

A proposta apresentada pelo acionista   Sporting Clube de Portugal  no ponto 6 da ordem 

do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 657 votos a favor, 133 votos contra 

e 2403 abstenções; 

 

7. Deliberar sobre a eleição de um membro efectivo e de um membro suplente do 

Conselho Fiscal até ao final do mandato em curso: 

 A proposta apresentada pelo acionista Sporting Clube de Portugal  no ponto 7 da ordem 

do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 826 votos a favor, 12 votos contra e 

2291 abstenções. 

 

Lisboa, 1 de Outubro de 2019 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 


