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Equipas A, Equipa B e Sub 23.

311 2 colaboradores, entre os quais
82
são do sexo feminino,
representando 27% da estrutura.
Contudo, quando comparado com o
período homólogo, em que as
Mulheres representavam 24% do
mesmo
Universo
Funcional,
verifica-se um aumento relativo de
aproximadamente 3%, na percentagem de mulheres na Sporting SAD.
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Dados de Agosto 2020.
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SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD
PLANO PARA A IGUALDADE 2021

Anexo I. Plano para a Igualdade 2021 |Implementação
Dimensão

Objetivos

Medidas

Responsabilidade/
Ponto Focal

Tempo despendido pelos membros da
Task Force

Reuniões periódicas (bi ou trimestralmente) do Comité para
a Igualdade (CI)

Efetivação e dinamização da Task Forceinterna, Comité para
a Igualdade, multidisciplinar/transversal à empresa,
envolvendo elementos das diferentes direcções, para
deﬁnição e acompanhamento das medidas.

Administração

Representante de cada departamento da
Direcção de RH e um/a representante das
seguintes Direções:
Jurídica, Marketing, Academia de Formação,
Sistemas e Tecnologias de Informação,
Operações e Gestão de Sócios e Projetos
desportivos

Aprofundamento do autodiagnóstico participado,
envolvendo representantes de todas as direções e
departamentos, seguindo a matriz facultada para o efeito.

DRH

Todas

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Desagregação de todos os dados por sexo nos diferentes
instrumentos de gestão da empresa.

DRH

Direcção de Sistemas e Tecnologias de
Informação (DSTI) e Direcção de Marketing
(MKT)

Divulgação do compromisso da empresa com a IG em meios
de comunicação internos e externos da empresa

DRH e Direcção de MKT

Indicadores

Meta

Monitorização

Report de cada reunião para o Conselho de
Administração

Relatório de autodiagnóstico contendo o tratamento e a
análise dos dados recolhidos

Relatório de autodiagnóstico contendo o tratamento e a
analise dos dados recolhidos no 1º semestre do ano de
referência

Relatório analisado e monitorizado em duas reuniões do
CI a decorrerem , a primeira, entre Fevereiro e Março e a
segunda em Maio/Junho 2021

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Instrumentos de gestão com dados desagregados por sexo

Instrumentos de gestão, nomeadamente no que concerne
as diferentes politicas de Gestão de RH, com dados
desagregados por sexo, até o ﬁnal de Junho 2021

Reunião bimensal da DRH e da Direcção de MKT para
monitorização da medida com envio de report para
supervisão do Conselho de Administração

Direcção de Sistemas e Tecnologias de
Informação (DSTI)
Envolvimento da Sporting Comunicação e
Plataformas

Não envolve custos especíﬁcos

Nº de Publicações em meios de comunicação internos e
externos do Grupo Sporting referentes ao nosso
compromisso com a promoção da IG.

Garantir, pelo menos, 2 publicações na intranet do Grupo
Sporting no ano de referência

DSTI e Sporting Comunicação e Plataformas reportam à
DRH em Março, Junho, Setembro e Dezembro as
publicações efetuadas

Divulgação, interna e externa, de boas prá<cas de gestão no
dominio da IG nos meios de comunicação internos e
DRH e Direcção de MKT
externos da empresa

Envolvimento da Sporting Comunicação e
Plataformas

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Nº de artigos e noacias sobre as nossas boas práticas de
gestão no domínio da IG nos meios de comunicação internos
e externos

Mínimo de 2 publicações, referentes a boas prá<cas de
gestão da nossa empresa no domínio da IG, em cada um dos Sporting Comunicação e Plataformas e DRH enviam
seguintes meios de comunicação: site, intranet e no Jornal
trimestralmente ao CI as noacias e os artigos publicados
Sporting , no ano de referência

Promover e consolidar relações
externas no
âmbito da promoção da
igualdade entre
mulheres e homens

Desenvolvimento de relações de cooperação
com entidades públicas que prosseguem o objetivo de
promover a igualdade entre mulheres e homens

DRH

Task Force Interna

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Nº de reuniões ou de acções conjuntas realizadas com cada
uma destas entidades ao longo do ano

Garantir um mínimo de 3 reuniões ou ações conjuntas com
entidades públicas que prosseguem o obje<vo de promover
a IG no ano de referência

Assegurar a informação
a trabalhadores e
trabalhadoras relativa a
direitos e deveres no
domínio da igualdade e
não discriminação

Reforçar a divulgação interna em espaços esicos e virtuais
de informação, relativa aos direitos e deveres dos
DRH
trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de igualdade e
e não discriminação em função do sexo

Instalações e DSTI

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

N.º de meios de informação aﬁxados em locais visíveis e
acessíveis no Estádio José Alvalade, Polo EUL e Academia
Sporting

Informação aﬁxada em locais visíveis e acessíveis no Estádio
José Alvalade, Polo EUL e Academia Sporting

Estratégia,
Missão e
Valores

Assumir publicamente
(interna e externamente) o
compromisso com a promoção da
igualdade entre mulheres e
homens

Deﬁnir, de forma clara e objetiva, internamente e com a
nossa entidade parceira na área do recrutamento e selecção,
DRH
critérios e procedimentos visando a igualdade e não
discriminação em função do sexo

500 € em MKT

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

N.º de noacias intranet sobre o tema

Documento escrito e ﬁrmado entre a DRH e a entidade
parceira, com a deﬁnição de critérios e procedimentos
visando a igualdade e não discriminação em função do sexo

Garantir, pelo menos, 2 publicações nos meios de
comunicação externos do Grupo no ano de referência

Capacitar os nossos recursos
humanos em áreas relacionadas
com a IG

Plano de formação conanua para 2021 incluindo módulos
relacionados com a IG

DRH

DRH

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Todas

Não envolve custos especíﬁcos

Não envolve custos especíﬁcos devido a
parceria com entidades públicas

Reunião , e respetivo relatório, do CI

Documento escrito e ﬁrmado entre a DRH e a entidade
parceira no 1º semestre de 2021

Dados quantitativos relativos ao número de candidatos/as
seleccionados/as nas diferentes fases dos processos de
recrutamento, desagregados por sexo, idade e escolaridade

2 Relatórios semestrais com dados quantitativos,
desagregados por sexo, idade e escolaridade, relativos ao
número de candidatos/as seleccionados/as nas diferentes
fases dos processos de recrutamento, no ano de referência

Rácio entre o N.º total de anúncios publicados e o número
de anúncios publicados com linguagem inclusiva

70% dos anúncios de oferta de emprego publicados com uso
de linguagem inclusiva, no ano de referência

% de colaboradores/as usufruindo dessas formações

Pelo menos 25% do universo de colaboradores/as do Grupo
Sporting, abrangido pelas formações, no ano de referência

Caracterização dos/as formandos/as com base no sexo, faixa
etária, grupo funcional e função

Reunião , e respetivo relatório, do CI

2 noacias intranet sobre o tema, no ano de referência

Assegurar e contribuir para um
processo de recrutamento justo e
objetivo para mulheres e homens

Uso de linguagem inclusiva em todos os nossos anúncios de
oferta de emprego

Formação inicial
e contínua

Orçamento

Realização de, no mínimo, 4 reuniões do Comité para
Igualdade (CI) no ano de referência

Assegurar a
implementação do Plano
para a Igualdade, a sua
monitorização,
acompanhamento e
sustentabilidade

Igualdade no
acesso e no
emprego

Direcções envolvidas

33% do número total de formandos/as do sexo feminino, no
ano de referência
80% das lideranças de cada área abrangidas pelas ações de
formação, no ano de referência

Monitorização semestral entre a DRH e a entidade
subcontratada para o recrutamento e selecção, com
report escrito enviado ao CI responsável por deﬁnir
eventuais medidas corretivas necessárias

Relatório trimestral dos dados inseridos em sistema GIAF
relativos à formação conanua. Dados a serem enviados ao
CI

trabalhadoras relativa a
direitos e deveres no
domínio da igualdade e
não discriminação

de informação, relativa aos direitos e deveres dos
DRH
trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de igualdade e
e não discriminação em função do sexo

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD
PLANO PARA
IGUALDADE
2021 e com a
Deﬁnir, A
de forma
clara e objetiva, internamente
nossa entidade parceira na área do recrutamento e selecção,
DRH
critérios e procedimentos visando a igualdade e não
discriminação em função do sexo

Igualdade no
acesso e no
emprego

Uso de linguagem inclusiva em todos os nossos anúncios de

Objetivos

Capacitar os nossos recursos
humanos em áreas relacionadas
com a IG
Formação inicial
e contínua

Estratégia,
Missão e
Valores e
Parentalidade
Conciliação
entre a vida
familiar, pessoal
e proﬁssional

Assegurar a
implementação do Plano
para a Igualdade, a sua
monitorização,
acompanhamento e
Promover o empoderamento
sustentabilidade

Favorecer a conciliação entre a
vida familiar, pessoal e proﬁssional
Assumir publicamente
(interna e externamente) o
compromisso com a promoção da
igualdade entre mulheres e
homens

Medidas

Dialogo Social e
Participação

Promover e consolidar relações
externas no
âmbito da promoção da
igualdadea entre
Prevenir
prática de assédio e
mulheres
e homens
aﬁrmar
uma
cultura empresarial
de respeito

DRH

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Responsabilidade/
Ponto Focal

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Direcções envolvidas

Não envolve custos especíﬁcos

Orçamento

Tempo
despendido
membros
da a
Não
envolve
custos pelos
especíﬁcos
devido
Task Force
parceria com entidades públicas

Todas

Tempo despendido pelas pessoas
Orçamento DRH: 4.525€
envolvidas

Reforço de parcerias visando maiores beneﬁcios/descontos
em
equipamentos
e serviços
externos
relacionados
com
Desagregação
de todos
os dados
por sexo
nos diferentes
DRH
infância,
juventude,
educação,
saúde, desporto, cultura e/ou DRH e Comercial
instrumentos
de gestão
da empresa.
lazer

Direcção de Sistemas e Tecnologias de
(DSTI)parceira:
e Direcção
Marketing
Informação
Entidade
externa
VIPde
DISTRICT
(MKT)

Tempo despendido pelas pessoas
Permuta de serviços
envolvidas

Divulgação do compromisso da empresa com a IG em meios
de comunicação internos e externos da empresa

DRH e Direcção de MKT

Promoção de inicia<vas de saúde e bem estar no local de
trabalho

Direcção de Sistemas e Tecnologias de
Informação (DSTI)
Envolvimento da Sporting Comunicação e
Plataformas

DRH

Aprofundamento do
participado,
Desenvolvimento
de autodiagnóstico
formações na área
de liderança e do
envolvendo
representantes
de todas
as direções
e que se
coaching
e performance,
dando
prioridade,
sempre
departamentos,
seguindode
a matriz
facultada para o efeito.
justiﬁque,
à participação
mulheres

Administração
DRH

DRH

Divulgação, interna e externa, de boas prá<cas de gestão no
DRH e Direcção de MKT
dominio da IG nos meios de comunicação internos e
externos da empresa

N.º de noacias intranet sobre o tema

Documento escrito e ﬁrmado entre a DRH e a entidade
parceira, com a deﬁnição de critérios e procedimentos
visando a igualdade e não discriminação em função do sexo

José Alvalade, Polo EUL e Academia Sporting

Documento escrito e ﬁrmado entre a DRH e a entidade
parceira no 1º semestre de 2021

Dados quantitativos relativos ao número de candidatos/as
seleccionados/as nas diferentes fases dos processos de
recrutamento, desagregados por sexo, idade e escolaridade

2 Relatórios semestrais com dados quantitativos,
desagregados por sexo, idade e escolaridade, relativos ao
número de candidatos/as seleccionados/as nas diferentes
fases dos processos de recrutamento, no ano de referência

Rácio entre o N.º total de anúncios publicados e o número
de anúncios publicados com linguagem inclusiva

70% dos anúncios de oferta de emprego publicados com uso
de linguagem inclusiva, no ano de referência

Desenvolvimento de relações de cooperação
com entidades públicas que prosseguem o objetivo de
promover
a igualdade
entre mulheres
Revisão
e posterior
divulgação
interna edohomens
código interno de
boa conduta para a prevenção e o combate ao assédio no
trabalho

% de colaboradores/as usufruindo dessas formações
Reuniões periódicas (bi ou trimestralmente) do Comité para
a Igualdade (CI)
Caracterização dos/as formandos/as com base no sexo, faixa
etária, grupo funcional e função

Meta

Pelo menos 25% do universo de colaboradores/as do Grupo
Sporting, abrangido pelas formações, no ano de referência
Realização
de, nototal
mínimo,
4 reuniões dodoComité
para
no
33%
do número
de formandos/as
sexo feminino,
Igualdade
(CI) no ano de referência
ano
de referência

N.º
de novas parcerias
por área de atuação
Instrumentos
de gestãoestabelecidas
com dados desagregados
por sexo
(infância, juventude, educação e saúde)

10
novas parcerias
estabelecidas
nas áreas
Instrumentos
de gestão,
nomeadamente
noinfância,
que concerne
Reunião bimensal
daSporting
DRH e da
de MKTde
para
Relatórios
do portal
DáDirecção
+ com número
juventude,
educação,
desporto,
e/ou lazer, no monitorização
as diferentes
politicas saúde,
de Gestão
de RH,cultura
com dados
da medida
com enviomonitorizado
de report para
parceiros e categoria
dos mesmos,
pela
1º
no ano de referência,
integradas
Portal2021
Interno de
desagregados
por sexo, até
o ﬁnal denoJunho
supervisão
do Conselho
Administração
entidade parceira
externadeVIP
DISTRICT
Benefícios Sporting Dá +

Garantir,
pelo menos,
do Grupo
Concre<zação,
no ano 2depublicações
referência,na
deintranet
2 semanas
Sporting
no"O
ano
de referência
intituladas
Verde
faz nos bem" com disponibilização
gratuita de aulas de experimentação de diferentes
Garantir, pelo oferta
menos,de2 produtos
publicações
nos meiossaudáveis
de
modalidades,
alimentares
e
comunicação
Grupo no ano de referência
sessões sobreexternos
ginásticado
laboral

Direção Geral de Modalidades

Tempo despendido pelos/as treinadores/
as envolvidos/as

N.º de par<cipantes envolvidos/as, com a desagregação por
sexo, faixa etária, grupo funcional e área

Envolvimento da Sporting Comunicação e
Plataformas

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Nº de artigos e noacias sobre as nossas boas práticas de
gestão no domínio da IG nos meios de comunicação internos
e externos

Sem custos envolvidos

Integração em programas de estágios de, pelos menos, 10
Rácio entre o N.º total de beneﬁciários/as e o N.º de
pedidos recebidos por parte de ﬁlhos/as de colaboradores/as ﬁlhos/as de colaboradores/as np ano de referência
Nº de reuniões ou de acções conjuntas realizadas com cada
uma
destas
entidades
ao longo
ano de comunicação
Código
revisto
e divulgado
pelosdo
meios
internos do Grupo

Administração

DRH, Jurídico e MKT

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Assegurar a informação
a trabalhadores e
trabalhadoras relativa a
direitos e deveres no
domínio da igualdade e
não discriminação

Reforçar a divulgação interna em espaços esicos e virtuais
de informação, relativa aos direitos e deveres dos
DRH
trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de igualdade e
e não discriminação em função do sexo

Instalações e DSTI

Fomentar uma cultura empresarial
de participação e de feedback

Deﬁnição e Implementação de ferramentas internas de
gestão de feedback para avaliar o clima organizacional

DSTI e Direcção de MKT

500 € em MKT

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Publicação no site do SCP e na intranet

Garantir um mínimo de 3 reuniões ou ações conjuntas com
entidades
públicas
que prosseguem
o obje<vo
de promover
Código revisto
e divulgado
pelos meios
de comunicação
a IG no ano
referência
internos
do de
Grupo,
no ano de referência
Publicação no site do SCP e 2 noacias intranet, no ano de
referência

N.º de meios de informação aﬁxados em locais visíveis e
acessíveis no Estádio José Alvalade, Polo EUL e Academia
Sporting

Informação aﬁxada em locais visíveis e acessíveis no Estádio
José Alvalade, Polo EUL e Academia Sporting

N.º de noacias intranet sobre o tema

2 noacias intranet sobre o tema, no ano de referência
100% dos/as colaboradores/as com acesso a uma
ferramenta de feedback, no ano de referência

N.º Ferramentas internas de feedback criadas
Documento escrito e ﬁrmado entre a DRH e a entidade
parceira, com a deﬁnição de critérios e procedimentos
visando a igualdade e não discriminação em função do sexo

DRH

Entidade externa parceira na área do
recrutamento

Não envolve custos especíﬁcos

Relatório analisado e monitorizado em duas reuniões do
Relatórios de cada ação de formação efetuados pela
CI a decorrerem , a primeira, entre Fevereiro e Março e a
DRH, analisados mensalmente, por ela e pelo CI
segunda em Maio/Junho 2021

DSTI e Sporting Comunicação e Plataformas reportam à
DRH em Março, Junho, Setembro e Dezembro as
publicações efetuadas
Monitorização assegurada pela DRH
Relatórios de cada ação num prazo de 15 dias após a
execução da mesma, a ser analisado pelo CI

100% dos/as colaboradores/as abrangidos/as ao longo do
ano de referência
Mínimo de 2 publicações, referentes a boas prá<cas de
gestão da nossa empresa no domínio da IG, em cada um dos Sporting Comunicação e Plataformas e DRH enviam
seguintes meios de comunicação: site, intranet e no Jornal
trimestralmente ao CI as noacias e os artigos publicados
Sporting , no ano de referência

Pelo menos 50% dos/as colaboradores/as usaram uma
ferramenta
feedback,
no ano
de referência
Documentode
escrito
e ﬁrmado
entre
a DRH e a entidade
parceira no 1º semestre de 2021

Dados quantitativos relativos ao número de candidatos/as
seleccionados/as nas diferentes fases dos processos de
recrutamento, desagregados por sexo, idade e escolaridade

2 Relatórios semestrais com dados quantitativos,
desagregados por sexo, idade e escolaridade, relativos ao
número de candidatos/as seleccionados/as nas diferentes
fases dos processos de recrutamento, no ano de referência

Rácio entre o N.º total de anúncios publicados e o número
de anúncios publicados com linguagem inclusiva

70% dos anúncios de oferta de emprego publicados com uso
de linguagem inclusiva, no ano de referência

% de colaboradores/as usufruindo dessas formações

Pelo menos 25% do universo de colaboradores/as do Grupo
Sporting, abrangido pelas formações, no ano de referência

Assegurar e contribuir para um
processo de recrutamento justo e
objetivo para mulheres e homens

Uso de linguagem inclusiva em todos os nossos anúncios de
oferta de emprego

Relatório
dos para
dadoso inseridos
Report detrimestral
cada reunião
Conselho em
de sistema GIAF
relativos
à formação conanua. Dados a serem enviados ao
Administração
CI

80% das lideranças de cada área abrangidas pelas ações de
formação, no ano de referência

Nº de Publicações em meios de comunicação internos e
externos do Grupo Sporting referentes ao nosso
compromisso com a promoção da IG.
N.º de acções desenvolvidas

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas
Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

Monitorização

Relatório de autodiagnóstico contendo o tratamento e a
40% do número total de formandos/as do sexo feminino, no
analise dos dados recolhidos no 1º semestre do ano de
ano
de referência
referência

Custos de atualização do Portal Interno de
Descontos: 180 €

Task Force Interna

Monitorização semestral entre a DRH e a entidade
subcontratada para o recrutamento e selecção, com
report escrito enviado ao CI responsável por deﬁnir
eventuais medidas corretivas necessárias

% de formandas nas formações sobre liderança
Relatório de autodiagnóstico contendo o tratamento e a
análise
dos dadosnas
recolhidos
% de formandas
formações sobre coaching e
performance

Tempo despendido pelas pessoas
envolvidas

DRH

DRH

Indicadores

Reunião , e respetivo relatório, do CI

2 noacias intranet sobre o tema, no ano de referência

Não envolve custos especíﬁcos
Ativação de Parcerias Comerciais já
existentes

DRH

Deﬁnir, de forma clara e objetiva, internamente e com a
nossa entidade parceira na área do recrutamento e selecção,
DRH
critérios e procedimentos visando a igualdade e não
discriminação em função do sexo
Igualdade no
acesso e no
emprego

500 € em MKT

Representante de cada departamento da
Direcção de RH e um/a representante das
seguintes Direções:
Jurídica, Marketing, Academia de Formação,
Todas
Sistemas e Tecnologias de Informação,
Operações e Gestão de Sócios e Projetos
desportivos

Efetivação e dinamização da Task Forceinterna, Comité para
a Igualdade,
multidisciplinar/transversal
à empresa,
Plano
de formação
conanua para 2021 incluindo
módulos
envolvendo elementos
relacionados
com a IG das diferentes direcções, para
deﬁnição e acompanhamento das medidas.

Prioridade a ﬁlhos/as de colaboradores/as no acesso a
estágios curriculares e estágios de verão (Sporting Summer
Internship).

Prevenção na
prática de
assédio

acessíveis no Estádio José Alvalade, Polo EUL e Academia
Sporting

envolvidas

Assegurar e contribuir para um
processo de recrutamento justo e
objetivo para mulheres e homens

oferta de2021
emprego
Anexo I. Plano para a Igualdade
|Implementação

Dimensão

Instalações e DSTI

Monitorização assegurada pela DRH
Relatórios semestrais a ser enviados e analisados pelo CI

Reunião , e respetivo relatório, do CI
Monitorização assegurada pelo CI com report para o
Conselho de Administração

Reunião , e respetivo relatório, do CI
Relatórios trimestrais da DSTI sobre o uso das
ferramentas
Inquérito interno aos/às colaboradores/as sobre a
utilidade das ferramentas criadas e sugestões de melhoria.
Report do CI a ser enviado ao Conselho de Administração

Monitorização semestral entre a DRH e a entidade
subcontratada para o recrutamento e selecção, com
report escrito enviado ao CI responsável por deﬁnir
eventuais medidas corretivas necessárias

