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COMUNICADO 
 

 

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

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

do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 16 de abril, que a Assembleia Geral da Sociedade de 29 de Setembro de 2022 tomou 

as seguintes deliberações: 

 

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de 

Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 1 da ordem do dia foi aprovada, por 

maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções; 

 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 

de Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, 

por maioria, tendo obtido 1.263.323 votos a favor, 13 votos contra e 21 abstenções; 

 

3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade. A proposta 

apresentada no ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 

1.263.318 votos a favor, 15 votos contra e 24 abstenções; 

 

4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26º-G, n.º 4 do Código dos 

Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de 

Administração, respeitante ao exercício 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 

4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 27 

votos contra e 21 abstenções; 
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5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros 

executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de 

Acionistas relativa ao exercício de 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 5 da 

ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 29 votos 

contra e 20 abstenções; 

 

6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da 

Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022/2023. A 

proposta apresentada no ponto 6 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo 

obtido 1.263.307 votos a favor, 27 votos contra e 23 abstenções; 

 

7. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2022/2026. A 

proposta apresentada no ponto 7 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo 

obtido 1.263.326 votos a favor, 10 votos contra e 21 abstenções; 

 
8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 

2022/2026. A proposta apresentada no ponto 8 da ordem do dia foi aprovada, por 

maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções; 

 

9. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026. 

A proposta apresentada no ponto 9 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo 

obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 2 abstenções; 

 

10. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 

2022/2026. A proposta apresentada no ponto 10 da ordem do dia foi aprovada, por 

maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 3 abstenções; 
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11. Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas, prevista no art. 18º dos Estatutos, 

para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 11 da ordem do dia foi 

aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 12 votos contra e 1 

abstenção. 

 

Lisboa, 30 de Setembro de 2022 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 


