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PROGRAMA ELEITORAL
PORTA 10-A – 10 CHAVES PROGRAMÁTICAS

1.  MODELO DE GESTÃO

     a. Governance

             i.  Avaliação de todos os departamentos ao nível de recursos humanos e implementação de 
um modelo de avaliação de performance, bem como a implementação de software que 
maximize a performance dos quadros e recursos da família Sportinguista.

           ii.  Criação de um modelo de gestão actual e profissional, claramente representado num or-
ganigrama, com work-flows, job-descriptions, departamentos e interactividades.

          iii.  Definição das áreas transversais ao clube e à SAD, dotadas de profissionais qualificados, re-
munerados ao nível do mercado nacional, pertencentes aos actuais quadros do clube, ou, 
se necessário, recrutados por via de concurso: área financeira, área jurídica, área comercial 
e marketing e área da comunicação.

          iv.  Exigência de uma disciplina financeira que estabeleça a distinção, com rigor e transparência, 
da imputação dos custos e das receitas entre o clube e a SAD, e, no seio do clube, a sua se-
paração por modalidades, cumprindo com as mais elementares regras de contabilidade, de 
forma a que cada empresa, departamento ou direcção possa aferir os resultados líquidos da 
sua actividade, e não como um todo.

           v.  Tomada de decisão de investimentos financeiros sempre baseada nos mais competentes 
estudos e aplicando critérios modernos de Project-Finance.

          vi.  Constituição da Comissão Executiva que gere o Sporting no seu dia a dia e faz a ponte 
entre Clube e SAD.

         vii.  Introdução do voto electrónico com o objetivo superior de permitir que os Sócios não te-
nham que se deslocar a Lisboa para exercer o seu direito de voto, não tenham os custos do 
voto por correspondência e de promover a celeridade do processo eleitoral. Num futuro 
perfeito, o Sócio não terá sequer de sair de casa e poderá exercer o seu direito de voto a 
partir de qualquer telemóvel, tablet ou computador, ou terminal com acesso à internet. 
Os núcleos terão um terminal e os sócios poderão deslocar-se aos núcleos para exercer o 
seu direito de voto.        
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        viii.  Estabelecimento de protocolos com universidades, no sentido de fomentar os estágios 
com os melhores alunos na área do desporto e gestão desportiva e possíveis contratações 
de capital intelectual.

     b. Estatutária

         i.  Revisão estatutária previamente discutida e preparada, de forma cuidada, técnica e con-
sensual, em sede de Congresso, tendo por princípios norteadores a defesa da coesão in-
terna do clube, a salvaguarda da separação de poderes entre órgãos e a sua independên-
cia financeira, assim como uma maior celeridade de prazos e agilização de procedimentos, 
introduzindo também questões como a 2ª volta eleitoral em caso de não obtenção de 
maioria de 50%, a limitação de mandatos a a três consecutivos, só sendo extensível se 
aprovado em assembleia geral por maioria qualificada, a reintrodução do método de Hon-
dt na eleição do conselho fiscal e o voto electrónico a nível nacional.

           ii.  Criação de um conselho estratégico, enquanto órgão consultivo do Presidente do Conselho 
Directivo actualmente consagrado nos estatutos, composto por membros especializados 
nas áreas desportivas e estratégicas, por candidatos a presidente do Conselho Directivo 
no anterior acto eleitoral, pelos antigos presidentes, pelos representantes dos grandes 
parceiros comerciais, pelo presidente do Conselho de Filiais, Delegações, Núcleos e Orga-
nizações (a criar nos termos dos estatutos) e pelo Provedor do Sócio (figura independente, 
a criar no seio do clube, com a função principal de promover a defesa dos direitos, liberda-
des, garantias e interesses legítimos dos sócios junto do Conselho Directivo).

          iii.  Não obstante a sensibilidade do tema, importa colocar os Sócios a reflectir sobre a maior 
eficiência para o Clube da democracia representativa, através de uma assembleia delega-
da, que represente os interesses de todos os Sócios do Sporting, mas sem a insustentabi-
lidade de se realizarem assembleias gerais com milhares de sócios presentes, sem espaço 
para discussões serenas, construtivas e carregadas de emotividade e menor racionalidade.

          iv.  Sendo um Clube dos Sócios e para os Sócios, é fundamental capitalizar a história, o afecto, o 
esforço, a dedicação e a devoção de cada um, não só para alcançar a glória, mas também, 
em função dos 3,5 milhões de adeptos, para aumentar o número já crescente de Sócios 
em todo o mundo (com maior proporcionalidade de Sócios pagantes).
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2. REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

a.  Concretizar a reestruturação financeira em curso e as negociações que têm sido desenvolvidas 
nos últimos meses, com vista a uma determinante redução da dívida bancária, em condições 
altamente vantajosas para o clube, libertando-o, em simultâneo, das obrigações restritivas a 
que estava sujeito junto das instituições bancárias portuguesas que foram parceiras nas últimas 
décadas.

b.  Reavaliar e cumprir o planeamento de recompra, em 2026, da totalidade dos Valores Mobiliários 
Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), e, se possível, em prazo mais reduzido, com menores 
custos, sempre com a perspectiva de garantir a manutenção pelo clube da maioria do capital 
da SAD.

c.  Depois de concretizada a reestruturação em curso, o passivo do clube baixará para cerca de 35% 
do valor actual, incluindo as VMOC, e o clube passará a dispor de 90% das acções da Sporting, 
SAD.

d.  Em função da titularidade desse capital social, o Clube poderá alienar parte das mesmas, de 
forma a encaixar capital para as necessidades correntes ou de emergência, mantendo sempre, 
repita-se, a maioria do capital social da Sporting, SAD.

e.  No futuro, existindo a disponibilidade financeira e, caso não tenha sido necessário recorrer à 
venda de acções como forma de financiamento do clube, importará analisar a possibilidade de 
compra das acções detidas pela “Holdimo”, de forma a aproximar o clube da titularidade total 
das acções da Sporting, SAD.

f.   Concretizar a emissão do empréstimo obrigacionista necessário ao cumprimento do reembolso 
do empréstimo obrigacionista em vigor, no valor de 30 milhões de euros.

g.  Privilegiar outras formas de reforço da tesouraria ou capacidade de investimento, designada-
mente através da antecipação de receitas em condições vantajosas, mas nunca hipotecando ou 
condicionando receitas para além de uma época desportiva.

h.  Incentivar o investimento na SAD através do assento no Conselho de Administração da SAD 
proporcional à participação social na mesma, mantendo sempre o Clube a maioria dos mem-
bros do Conselho de Administração.

i.  Distribuição de dividendos aos accionistas da Sporting, SAD, sempre que esta apresentar resul-
tados operacionais positivos e quando permitido por lei. O Sporting Clube de Portugal, enquan-
to accionista sempre maioritário, também receberá dividendos em função da sua participação 
social, servindo estes para compensar resultados menos positivos que o Clube possa eventual-
mente apresentar ou para reforçar a capacidade investimento e desenvolvimento do Clube.
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j.  Assegurar o financiamento necessário para garantir a viabilidade financeira do Clube e da SAD, 
de forma que o Clube possa competir com os outros grandes clubes europeus.

3. RELAÇÃO CLUBE E SAD

a.  Controlo inalienável da maioria do capital da SAD pelo clube, seja por participação directa, seja 
por via indirecta, através da Sporting Clube de Portugal, SGPS.

b.  Tendo em conta o actual regime jurídico das sociedades desportivas, que estabelece apenas um 
limite mínimo de 10% do capital social para a participação directa do clube fundador na socie-
dade anónima desportiva, tendo eliminado o anterior máximo de 40%, deve ser equacionada 
a extinção da Sporting Clube de Portugal, SGPS, passando o Clube a deter a maioria do capital 
da SAD apenas pela via da participação directa, continuando assim o processo de redução de 
estruturas societárias no Universo Sporting, sem prejuízo de uma análise prévia dos custos e 
benefícios, jurídicos e financeiros, dessa extinção.

c.  O Presidente do clube é necessariamente o Presidente da SAD, sem prejuízo dos demais admi-
nistradores nas áreas estratégicas já definidas, com um director geral/desportivo muito forte, 
como elo de ligação entre a administração da SAD e a equipa técnica e o director da Academia.

d.  A comissão Executiva estabelece a ponte entre o Clube e a SAD.

4. FUTEBOL - A “MOLA” DO CLUBE

a.  Construção da Academia de Formação na zona limítrofe de Lisboa/Oeiras para desenvolver ver-
dadeiramente a formação.

b.  Estabelecimento de um protocolo com uma escola local ou inclusivamente a construção de 
instalações próprias para uma “Escola Sporting” (vertente académica), de forma a que os jovens 
atletas possam conciliar os estudos com a formação no desporto.

c.  Ressuscitar e redinamizar a Academia de Futebol em Alcochete, reservando a sua utilização para 
a equipa profissional de futebol do Sporting, mas procurando rentabilizá-la como centro de es-
tágios de outras equipas ou selecções.

d.  Reestruturação do futebol formação, devolvendo a vocação de descoberta e formação de ta-
lentos para a equipa principal e não apenas a conquista de campeonatos (sem prejuízo da 
cultura de vitória que deve continuar a ser enraizada nos jovens), com filosofia e metodologia 
de treino transversal aos diversos escalões, com origem na equipa principal (mesmo que isso 
possa implicar menor sucesso desportivo nos escalões jovens), pois o objectivo primordial da 
formação é servir a equipa principal, dotá-la de qualidade e identidade leonina, e rentabilizar 
financeiramente essa formação, potenciando, em parte, o reinvestimento directo na estrutura 
humana e logística da própria formação.
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e.  Profissionalização da estrutura do futebol, por departamentos e áreas de actividade claramente 
definidas, aplicando métodos de avaliação não só da performance dos atletas e das equipas, 
como de todo o “staff” e respectivos departamentos.

f.  Política de recrutamento jovem, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, através das 
“Academias Sporting”, servindo estas, não apenas para expansão e comercialização da marca e 
do “know-how”, mas como verdadeiros campos de recrutamento que permitam potenciar a for-
mação de técnicos, mas também o futebol nacional de determinados países, com muita qualida-
de, mas pouca formação (exemplo de África), com contrapartidas para o Sporting na prioridade 
de recrutamento de talentos.

f.   Manter a estratégia do futebol muito assente muito na formação como ADN do Sporting, mas 
nunca deixando de realizar as contratações cirúrgicas que permitam fortalecer o plantel com 
vista à conquista imediata de títulos, o que implica também um investimento forte e compe-
tente no “scouting”. A formação tem sido uma enorme mais-valia, inclusive do ponto de vista 
financeiro, mas multiplicar a descoberta de jogadores, por exemplo, como Slimani (adquirido 
por baixo valor e vendido por um dos valores mais altos do clube), é outra forma de potenciar o 
lucro, potenciar o sucesso desportivo e auto-sustentar o reinvestimento a realizar nesse mesmo 
“scouting”, dotando-o de recursos humanos e logísticos progressivamente mais qualificados.

g.  Profissionalização da estrutura do futebol, por departamentos e áreas de actividade claramente 
definidas, e aplicando métodos de avaliação não só da performance dos atletas e equipes como 
de todo o staff e respectivos departamentos.

h.  Aumento do quadro de pessoal na área do “scouting” do futebol profissional e da formação.

i.  Maior optimização dos atletas da Academia, bem como maior critério de selecção dos atletas 
recrutados, com efectiva redução do número atletas contratados em cada época desportiva, 
passando a um máximo de 25 atletas por escalão, com excepção do escalão de sub-14, no qual 
serão um máximo de 30 atletas.

j.  Manutenção do plantel de uma época desportiva para a outra, com a venda máxima de 5 joga-
dores por época e aquisição máxima de igual número, mas só depois de esgotadas as possibili-
dades de as vendas serem colmatadas com jogadores da formação.

k.  Plano de formação e respectivas acções de formação para valorização e aquisição de conheci-
mentos para todos os técnicos e funcionários.

l.  Celebração de contratos de trabalho com todos os técnicos e funcionários que entendemos se-
rem competentes, reduzindo a precariedade. 

m.  Criação de planos de carreira para todos os técnicos, atletas de formação e funcionários. 
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n.  Perfil de treinador terá que enquadrar mais do que o elevado conhecimento do treino e do jogo, 
integrando também valências ao nível da formação, em parceria com o Director da Academia; 
ao nível do recrutamento (profissional e jovem), em parceria com o Director do Departamento 
de Recrutamento; ao nível da gestão, em parceria com a Administração e o Director Desportivo. 

o.  Perfil do “Team Manager” (ou Secretário Técnico) muito identificado com a identidade e os va-
lores do Clube, antigo atleta do Clube, com capacidade para potenciar a interacção do plantel 
com o Clube, transmitindo aquela identidade e aqueles valores aos jogadores mais jovens vin-
dos da formação e aos novos jogadores recrutados externamente. 

p.  Criação do Departamento de Acompanhamento aos atletas que não integram o plantel do 
Sporting e estão emprestados a outros clubes nacionais ou internacionais. 

q.  Atenção particular à manutenção da alta qualificação e especialização do departamento médi-
co, ao nível da prevenção, do tratamento e da recuperação, mantendo-o dotado de especialis-
tas altamente qualificados e das tecnologias e dos equipamentos mais avançados, como pilar 
fundamental para a obtenção do sucesso desportivo, bem como a reactivação do Conselho 
Médico Leonino. 

r.  Implementação da competição a nível federativo de todas as Escolas Academias Sporting, bem 
como a revisão do projecto E.A.S. 

s.  Presença de antigos atletas do clube nas equipas técnicas, em todos os escalões, por forma a 
passar a mística e a cultura Sporting. 

t.   Criação de um gabinete de análise, selecção e contratação de atletas profissionais, que elabore 
relatórios e pareceres sobre os atletas indicados pelo director desportivo, técnicos, técnicos de 
“scouting”, empresários e outras entidades ou individualidades parceiras, para que a administra-
ção possa decidir melhor da sua contratação. 

u.  Celebração de protocolos de cooperação com equipas de renome internacional, por forma a 
alargar o âmbito das nossas relações internacionais. 

v.   Expansão das Academias Sporting, com um novo modelo e conceito, pelos países de língua ofi-
cial portuguesa, África, América do Sul e outros mercados emergentes. Temos investidores para 
10 academias Sporting, que financiam a construção e exploração das mesmas, sem qualquer 
custo para o Sporting (não aumentam passivo), num total de 150 milhões de dólares. 

w.   Aposta na equipa de Sub-23 como forma de desenvolver novos talentos que acrescentam mais 
valias financeiras futuras.

x.   Participação no G15 e na Associação Europeia de Clubes, de forma a reforçar o posicionamento 
do Sporting e dar-lhe voz junto dos melhores clubes do mundo. 

y.  Manter o Futebol Feminino na SAD.
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5. MODALIDADES E ECLETISMO – O ADN DO CLUBE

a.  Essencial manter o eclectismo, alicerçado no recente sucesso desportivo que fixa o nível de 
exigência e de ambição para o futuro, não podendo deixar de o fazer de forma financeiramente 
sustentada, tendo sempre a formação como suporte, conservando a veia formativa e social do 
Clube, não descurando a recente contribuição decisiva do Sporting para o desenvolvimento do 
desporto feminino, do desporto paralímpico e do desporto olímpico.

b.   Para essa sustentabilidade das modalidades, é fundamental e incontornável manter a totalida-
de das receitas das quotizações no Clube, bem como as receitas geradas pela Sporting TV com 
os direitos televisivos, sem prejuízo do espaço para optimizar as receitas de patrocínios e bilhé-
tica (equipas de andebol e voleibol, por exemplo, não podem deixar de ter os seus patrocínios 
directos nos equipamentos). 

c.   Manter a mentalidade ganhadora que nos levou a obter tantos títulos em tantas modalidades. 
Continuar a investir nas modalidades de forma a renovar os títulos nacionais, bem como a forte 
aposta na conquista de títulos Europeus (com destaque para as fortes possibilidades no Hóquei 
em Patins, no Futsal, no Atletismo ou no Goalball, mas sem prejuízo de reconhecidas participa-
ções nas demais modalidades que elevam o prestígio do Sporting). 

d.   Para além da necessária rentabilização do Pavilhão João Rocha, aumentando a sua capacidade 
de gerar receitas que devem ser exclusivamente canalizadas para as modalidades, importa tam-
bém optimizar a utilização e os recursos do Multidesportivo, procurando ainda soluções para 
aumentar as receitas próprias de modalidades históricas que se pagam à si próprias, como a 
Ginástica, a Natação, os Desportos de Combate, entre outras, como será o caso do Padel, moda-
lidade em exponencial crescimento, procurando espaços (se possível, os espaços “perdidos” do 
Alvaláxia) que permitam aumentar exponencialmente os atletas dessas modalidades, poten-
ciando dessa forma o aumento do número de Sócios e, consequentemente, gerando receitas 
para a sua auto-sustentação, mas também para o Clube no seu todo. 

e.  Procurar manter as equipas técnicas e direcções das diferentes modalidades assegurarando a    
estabilidade desportiva e competitiva.

f.   Construir a “Academia das Modalidades”, conferindo melhores condições de treino às modalida-
des, potenciando também a formação, mas também a maximização da utilização do Multides-
portivo e a sua rentabilização, tendo em conta a libertação de espaços para a prática desportiva. 
A Academia das Modalidades, deverá reger-se por um programa de alto rendimento transversal 
a todas as modalidades que vise potenciar a alta performance desportiva e a criação de novos 
talentos, de forma a que as equipas seniores das modalidades possam vir a constituídas por pelo 
menos 50% de atletas portugueses. 
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g.  Construção da Escola Sporting junto à Academia das Modalidades de forma a estabelecer um 
modelo de funcionamento semelhante ao Americano, que sustenta a complementaridade dos 
estudos com o desporto. 

h.   Criação da figura do Director Geral das Modalidades, que centralize a coordenação do funciona-
mento do Pavilhão João Rocha e do Multidesportivo, optimizando ao máximo a sua utilização, 
que coordene a interacção entre as modalidades e o aproveitamento transversal dos diversos 
serviços e fornecimentos proporcionados às modalidades (jurídicos, médicos, seguros, equi-
pamentos e materiais desportivos, entre outros), e que uniformize a gestão, o financiamento, a 
imagem,  a marca, a estratégia de patrocínios e parceiros e a articulação com a comunicação do 
Clube, potenciando esta a visibilidade das modalidades (a título de exemplo, uma programação 
fixa semanal na Sporting TV sobre cada uma das modalidades, sem prejuízo das transmissões 
directas já efectuadas, entre outras medidas). 

i.   Implementação de um modelo de alto rendimento e performance, denominado “A roda da ex-
celência”, transversal a todas as modalidades, que visa potenciar a alta performance desportiva 
e a criação de novos talentos, de forma a que as equipas seniores possam vir a constituídas por, 
pelo menos, metade de atletas portugueses, e que uniformiza todas as regras imperiosas no 
trabalho em equipa: motivação, liderança, disciplina, ética, comprometimento, cumplicidade, 
perseverança, superação. 

j.   Dividir as modalidades em “Amadoras” e de “Alta-Competição” com um director específico para 
cada um dos grupos. 

k.  Perspectivar o regresso sustentável do Basquetebol sénior, com carácter competitivo, e abraçar 
novas modalidades, desde que criadas com um planeamento financeiro sustentável, sempre 
com vocação formativa. 

l.   Estabelecer uma política de preços acessíveis com “pack” família para o regresso dos sportin-
guistas e ter o pavilhão cheio. 

m.  Manter todas as modalidades actuais, sem abdicar da referida possibilidade de criar outras. 

n.  Fomentar as visitas ao Pavilhão João Rocha por parte das escolas de todo o país, com activida-
des de interacção com as referências (atletas) do Sporting e de forma a cativar os mais jovens 
para o nosso Clube. 

o.  Manter o Pavilhão João Rocha no Clube e utilizá-lo com actividades extradesportivas que pos-
sibilitem a angariação de mais receitas. 

p.  Criação da cerimónia de apresentação de atletas das modalidades, integrando os atletas de 
todos os escalões e modalidades e de forma a fomentar a interacção entre Sócios/adeptos e 
atletas do Clube, bem como motivar os atletas mais jovens.
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q.  Criação de protocolos com clubes internacionais dos países tradicionalmente fortes em cada 
modalidade, de forma a potenciarmos todo um modelo de desenvolvimento e um compromis-
so de trabalhar como os melhores do mundo. 

r.   Autonomizar a gestão do Futsal, por via da sua integração na Sporting, SAD (o que se coaduna-
ria também com a alçada desportiva da Federação Portuguesa de Futebol sobre o futebol e o 
futsal), ou pela criação de uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas, conforme a melhor 
solução jurídica, o que vai possibilitar, em qualquer das soluções, um desafogo financeiro de 
parte relevante da despesa pertencente ao clube, transferindo-a para uma sociedade gerida de 
forma autónoma. 

6. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEMPRE NA LINHA DA FRENTE

a.  Pelouro directo do Presidente do Sporting Clube de Portugal.

b.   Posicionamento forte e líder, com poder de influência, nas instâncias de todas as modalidades, 
a começar pelo futebol, sem belicismo, mas defendendo de forma intransigente e independen-
te os interesses do Sporting, sem cedências e sem alianças, sendo o Clube sempre representado 
pelo seu Presidente. 

c.   Colocar o Sporting sempre na linha da frente pela defesa intransigente, sem hesitações, nem 
margem para dúvidas, da ética e da verdade desportiva, censurando todo o tipo de práticas 
contrárias a esses princípios, exigindo das instâncias nacionais públicas uma luta assumida e 
eficaz contra a violência no desporto em Portugal, com real e eficaz aplicação da lei, e contra os 
fenómenos da corrupção desportiva, do tráfico de influências e da manipulação de resultados 
desportivos. 

d.  Reabrir a discussão entre os clubes profissionais sobre a centralização dos direitos televisivos 
como factor essencial de aumento da competitividade do futebol português e redução das as-
simetrias entre clubes, potenciando assim o produto futebol e a sua rentabilização. 

e.   Defesa intransigente de uma maior independência do órgão que dirige a arbitragem, com total 
transparência de procedimentos de nomeação, relatórios e classificações, pugnando por uma 
optimização substancial do protocolo do VAR, adequando as medidas de transparência levadas 
a cabo no último mundial e gerando influência para que outras sejam adoptadas. 

7.  FAMÍLIA SPORTINGUISTA (NÚCLEOS, FILIAIS, DELEGAÇÕES  
E ORGANIZAÇÕES)

a. Pelouro directo do Presidente do Sporting Clube de Portugal.

b.  Criar o Conselho de Filiais, Delegações, Núcleos e Organizações, conforme é denominado esta-
tutariamente, sem prejuízo de poder ser adoptada outra denominação.
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c.   Sedimentar a política de proximidade do Clube com os núcleos, enquanto elementos impres-
cindíveis de transmissão, aproximação e aglutinação do sentimento sportinguista, criando con-
dições para que os associados dos mesmos sejam todos também Sócios do Clube. 

d.   Proporcionar condições de apoio a uma harmonização e padronização das infra-estruturas dos 
núcleos, utilizando-os também como veículos coordenados de expansão da marca e da ima-
gem do Clube, com condições para se constituírem, por exemplo, como pontos de venda de 
produtos Sporting e de bilhetes, serem colocados em rede informática, constituírem-se como 
centros de voto pela via electrónica, podendo também servir de pontos geográficos de apoio 
ao recrutamento de talentos nas mais diversas modalidades, devendo ser considerados como 
parceiros estratégicos do crescimento do Clube. 

e.   Privilegiar a harmonia da família leonina e das instituições ou grupos que a compõem, como 
os grupos organizados de adeptos, o grupo Stromp, os Cinquentenários, os Leões de Portugal e 
a Fundação Sporting, devendo ser coordenada a relação destas duas últimas organizações, de 
forma a cada uma manter a sua finalidade e a sua individualidade, mantendo-se o Clube como 
o seu suporte logístico, comunicacional e institucional, mas aproveitando as respectivas siner-
gias para que cada uma leve a cabo a sua missão, fazendo sobressair, acima de tudo, o nome e 
a imagem do Sporting e a sua vocação para a solidariedade social. 

f.  Apoio ao projecto dos Leões de Portugal de criação do complexo social inter-geracional (cre-
che/escola/residência estudantil/lar), tornando-o também um projecto do Sporting, por só ser 
possível com a força e a influência do Clube junto das autoridades governamentais e camarárias. 

g.  Criação das Escolas Fundação Sporting, usufruindo dos núcleos como locais onde as crianças 
e jovens podem fazer os trabalhos de casa, cursos de informática e de línguas e actividades 
desportivas em pareceria com escolas e empresas locais; e criação da Liga Escolas Fundação 
Sporting, permitindo juntar num torneio desportivo, em Alvalade e no Pavilhão João Rocha, no 
final da época, as equipas das diversas Escolas, tendo em conta não só os resultados desporti-
vos, mas também as médias escolares das equipas participantes. 

h.  Após o acto eleitoral, o Clube deverá necessariamente reunir e dialogar com os grupos organi-
zados de adeptos, no sentido de avaliar e perspectivar a relação entre esses grupos e o Clube, 
revendo os respectivos protocolos, de forma a manterem-se como factor fundamental de apoio, 
mobilização, agregação e engrandecimento do Clube, canalizando todos os esforços para ex-
purgar as conotações negativas que recaem sobre esses grupos, potenciando que sejam um 
parceiro da “festa” do futebol e das modalidades e da imagem do Clube, atraindo os demais Só-
cios, e não um foco ou um reflexo de ruído, de violência, de intervenção policial, de acumulação 
de sanções para o Clube. 

i.  Criação da Residência do Leão (centro de apoio aos atletas retirados) para que o Sporting possa 
tratar bem os antigos atletas e apoiar aqueles que deixaram a sua marca no Clube. 
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8.  MARCA SPORTING - MARKETING, MERCHANDISING, BRANDING,  
COMERCIAL

a.  Reformular, modernizar e diversificar a política de práticas comerciais, marketing e merchandi-
sing do Sporting, apostando na expansão nacional e internacional, compatível com a dimensão 
do Clube e o alcance do mesmo, assente na excelência da formação, usufruindo dos proveitos 
de imagem da mesma, e assente no conceito de Maior Potência Desportiva Nacional e uma das 
maiores da Europa e do Mundo, recorrendo a consultoras especializadas e qualificadas para o 
efeito sem custos (apenas uma comissão final proporcional ao sucesso das operações). 

b.  Aumentar as receitas em 10% ao ano, nas áreas de patrocínios, venda de produtos e publicida-
de, recompensando a produtividade por objectivos. 

c.  Criação de novas receitas, como, por exemplo, o aluguer de instalações desportivas, estágios, 
campos de férias, entre outras. 

d.  Aumentar o reconhecimento internacional da marca, capitalizando o nome Ronaldo, alicerçado 
no facto de sermos a maior potência do mundo na formação de futebol. 

e.  Criar o Sporting Clube Verde, com políticas ecológicas que coloquem o Sporting na frente em 
mais uma actividade, através da implementação da sustentabilidade energética, energias lim-
pas, carros eléctricos, separação de lixo, etc.

f.  Implementação da Cultura Sporting, com a dinamização do dia do Sporting, em que o sócio/
adepto pode passar o dia em Alvalade e assistir aos treinos ou jogos de todas as modalidades.

g.  Implementação da comunicação digital, tornando o estádio “technology friendly”, com a imple-
mentação de Wi-Fi em todo o estádio e pavilhão, que possibilite acções de publicidade e acesso 
a serviços criados especificamente para os Sportinguistas.

a.   Multiplicação de pontos de venda de merchandising, designadamente através dos Núcleos, 
permitindo o acesso mais facilitado a todos os adeptos do Sporting, multiplicando e diversifi-
cando muito mais o tipo de produtos (possibilitando, por exemplo, a prática das mais diversas 
modalidades com equipamento próprio do Sporting), sem prejuízo de ser analisada a imple-
mentação de mais Lojas Verdes em Lisboa e nas principais cidades do país, bem como de mais 
Lojas Verdes itinerantes.

i.  Atendimento pessoal e digital ao sócio de excelência, com capacidade de resposta às reclama-
ções e sugestões dos Sócios e adeptos, designadamente com a criação da figura do Provedor do 
Sócio.

j.  Ofertas atractivas na compra das Gamebox futebol e modalidades.
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k.  Ofertas atractivas e convidativas para o convívio em família na “Cidade Sporting”, em dias de 
jogos do futebol e das modalidades, mas também fora desses dias, procurando continuar a con-
ciliar os calendários das modalidades com o futebol, beneficiando aquelas do fluxo de Sócios 
no futebol.

l.  Aumentar a qualidade da venda online de bilhetes, seja para o futebol, seja para as modali-
dades, com evolução desse serviço para a reserva de bilhetes para jogos fora de Alvalade, em 
competições nacionais e internacionais, ao estilo das reservas para fases finais de Europeus ou 
Mundiais, sem prejuízo da manutenção dos critérios de preferência e prioridade na aquisição 
desses bilhetes.

m.  Dinamização das visitas ao Museu, Estádio, Pavilhão, Academia e Lojas Verdes, através da in-
trodução dos roteiros turísticos físicos e digitais e da publicidade em locais estratégicos, com 
maior aproveitamento das figuras marcantes do Universo Sporting, explorando, em particular, 
a figura incontornável de Cristiano Ronaldo que arrasta legiões de fãs.

n.  Dar o nome de grandes atletas do Sporting às portas do estádio e pavilhão, e decorar as res-
pectivas áreas de acesso aos lugares com imagens alusivas às grandes conquistas dos mesmos, 
de forma a enaltecer o espírito Sportinguista e criar uma atmosfera de união logo no início dos 
jogos. 

9. COMUNICAÇÃO/MEDIA

a.  O Sporting Clube de Portugal deve cumprir as funções de informar, divulgar, promover e escla-
recer os diversos públicos aos quais se dirige. 

b.  Relativamente ao público interno, propomos melhorar o fluxo de informação e a qualidade do 
processo de partilha de conteúdos, de modo a envolver as diversas estruturas do Clube, criando 
sinergias que potenciam a obtenção de resultados eficazes. No desenvolvimento de projectos 
transversais, pretende-se combater o baixo nível de envolvimento entre direcções, departa-
mentos e equipas, criando uma cultura de partilha que visa atingir a excelência e assegurar a 
coesão organizacional. 

c.  Os públicos externos, sejam sócios, adeptos, simpatizantes, agentes desportivos, parceiros, for-
necedores, clubes ou demais instituições portuguesas ou estrangeiras, relacionadas com o des-
porto ou a sua jurisdição, serão alvo de estratégias e acções de comunicação do Sporting Clube 
de Portugal, pautadas pelo respeito absoluto pelos valores fundamentais da democracia e do 
Estado de Direito, pelos valores da ética e da deontologia e pela manutenção do estatuto e da 
reputação da instituição e da marca Sporting. 

d.  A Comunicação no Sporting Clube de Portugal cumprirá a sua função, baseada nos valores da 
verdade, do rigor e do pluralismo, cultivando um estilo assertivo, agregador e de exaltação dos 
valores leoninos.
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e.  A política de comunicação é definida pelo Presidente e pelo Conselho Directivo e a sua im-
plementação exigirá a criação de uma estrutura que assegure a total integração das diversas 
acções “a uma só voz”, dirigidas aos diversos públicos. Sendo o Sporting Clube de Portugal a en-
tidade maioritária no capital da Sporting SAD, na prática, a Comunicação será articulada trans-
versalmente ao Clube e à SAD, de modo a reforçar o caracter “uníssono” e a permitir preservar a 
identidade “Sporting” em todas as acções desenvolvidas. 

f.  A estratégia de Comunicação do Sporting Clube de Portugal não passará pela criação artificial 
de protagonistas/vozes oficiais de “pulverização informativa na imprensa e redes sociais” e será 
desenvolvida, para esses meios, por profissionais altamente qualificados, que integram os diver-
sos departamentos da direcção de comunicação, no âmbito da política definida pelo Conselho 
Directivo para este sector. 

g.  O Sporting Clube de Portugal irá colaborar com todos os órgãos de comunicação social, para 
que estes possam desenvolver a sua actividade de mediação da informação relacionada com o 
Clube dirigida aos seus diferentes públicos. Dada a importância da sua função para a promoção 
da marca Sporting, o clube procurará potenciar a relação com os media, através de criação de 
conteúdos específicos que permitam aos diferentes órgãos de comunicação ter acesso a ma-
terial informativo de maior relevância. Este esforço de colaboração não inviabilizará a defesa 
intransigente do Clube, nomeadamente a reacção à difusão de informação não verdadeira ou 
a ataques atentatórios do bom nome e da imagem da instituição. Será sempre exigido, sem ex-
cepções, que as notícias sobre o Clube sejam assentes em jornalismo rigoroso e que se garanta 
o direito ao contraditório.

h.  O conceito de “Comunicação Positiva” norteará as acções de comunicação do Universo Spor-
ting, na convicção de ser este o conceito que se identifica com os valores de sempre do Clube e 
que reflecte a opção por métodos que visam a construção de soluções consensuais geradoras 
de progresso, crescimento e dimensão institucional. 

i.  Para a divulgação de notícias do Clube são privilegiados os canais de comunicação oficiais: Spor-
ting TV, Jornal Sporting, Website e Redes Sociais Sporting. 

j.  A Sporting TV terá de aumentar a sua audiência. A marca Sporting só poderá crescer se os ca-
nais de comunicação do clube chegarem “cada vez mais longe”. Serão implementadas alterações 
na estratégia de programação e um reforço dos meios técnicos e humanos que permitirão, a 
curto prazo, incrementar a audiência e aumentar a rentabilidade do canal televisivo oficial do 
Sporting. O crescimento da audiência é fundamental para o estabelecimento de investimentos 
comerciais com parceiros e patrocinadores e para a valorização da publicidade difundida. Uma 
estratégia de programação com “mais desporto e menos política” e a criação de conteúdos ge-
neralistas que possam chegar a “mais públicos” permitirão potenciar este canal de comunicação 
que usufrui do estatuto de “canal aberto” e da oportunidade de chegar a casa de todos os portu-
gueses sem custos extra. 
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k.  O Jornal Sporting (implementando medidas que potenciem a sua maior distribuição junto dos 
sportinguistas e um reforço da informação sobre as modalidades e resultados desportivos), o 
Website Sporting (que deve ser totalmente reformulado e dinamizado, sendo inadmissível a fre-
quente desactualização de muita informação actualmente online) e as Redes Sociais Sporting 
serão alvo de profunda reformulação no sentido de se tornarem mais úteis e eficazes. 

l.  Promover definitivamente o lançamento da Sporting Rádio, através de parcerias que assegurem 
a minimização dos custos iniciais e que permitam a concretização de um projecto que será cru-
cial para o dimensionamento da marca Sporting e da sua influência no mercado nacional. 

m.  Criar, simultaneamente, nos canais de comunicação do Clube e através de uma aplicação, uma 
plataforma “Resultados Sporting”, com a actualização” ao minuto” de todos os resultados das 
competições das diversas modalidades, desde as primeiras equipas até à formação, e com in-
formação relevante sobre atletas e equipas.

n.  Desenvolver eventos Sporting com o objectivo de aumentar a coesão entre a família leonina, de 
projectar a marca Sporting, de proporcionar adequado retorno para parceiros/patrocinadores e 
de afirmar a grandeza do Sporting Clube de Portugal, a nível nacional e internacional:

                i.   CONGRESSO LEONINO – Promover a realização a cada 4 anos do Congresso Leonino, de 
forma a permitir aos sócios do Sporting contribuírem com sugestões para a melhoria 
da gestão nas diversas áreas do Clube; desenvolver um modelo de Congresso que per-
mita um trabalho eficaz dos congressistas ao longo de dois dias e que as conclusões/
medidas sejam obtidas com largos consensos de modo a poderem ser efectivamente 
implementadas pelo Conselho Directivo. 

               ii.  PRESIDÊNCIA ABERTA – Durante o mês de Junho, Presidente e Conselho Directivo do 
Sporting saem de Lisboa para trabalhar, durante dois dias, em cada uma de quatro 
capitais de distrito, eleitas em cada ano, numa presidência aberta que visa potenciar a 
coesão da família leonina espalhada pelo país e captar o interesse de patrocinadores 
para um mega “road-show”; saraus; jogos de exibição; espectáculos musicais; sessões 
de autógrafos com atletas;  almoços e festividades dinamizados pelos núcleos; Loja 
Verde com descontos especiais; eventos promovidos pelos parceiros/ patrocinadores 
do Clube; apresentação oficial de novos atletas.

              iii.   PRÉMIOS HONORIS SPORTING – Dar continuidade à atribuição dos prémios que home-
nageiam as figuras do Sporting em cada ano desportivo, reformulando o regulamento, 
no sentido de tornar mais criterioso o processo de escolha dos nomeados. 
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                iv.   GALA HONORIS SPORTING – Manter o evento anual de atribuição dos prémios Honoris 
Sporting, com alterações no seu regulamento, por forma a poder permitir que, com o 
seu total financiamento através de patrocínios, se assegure o acesso gratuito a todos 
os sócios do Sporting e viabilizar que o evento possa ser realizado em qualquer ponto 
do país numa perspectiva de descentralização. 

               v.   SARAU DE GINÁSTICA PROFESSOR REIS PINTO – Promover o lançamento do Sarau de 
Ginástica Prof. Reis Pinto, em homenagem ao maior impulsionador da modalidade no 
Clube e responsável pela obtenção de estatuto e prestígio internacionais; dimensionar 
as estruturas de produção do evento, de forma a tornar-se uma referência nacional e 
capaz de gerar um produto televisivo apelativo para rentabilização. 

              vi.   EVENTOS LOJA VERDE – Para além da multiplicação de pontos de venda de menor di-
mensão, que “estejam onde estão as pessoas” (incluindo o regresso de uma “mini-store” 
no estádio que complemente a do Pavilhão João Rocha), serão realizados eventos na 
Loja Verde para potenciar a actividade comercial com ofertas muito atractivas. 

             vii.   EVENTOS EXPERIÊNCIA PARA SÓCIOS – Aumentar a oferta de eventos para sócios que 
permitam uma ligação mais forte com o Clube; criar soluções lúdicas que incrementem 
o valor da experiência afectiva dos sócios na sua relação com os seus ídolos, com as 
instalações desportivas desconhecidas do grande público, com as actividades que se 
desenrolam nos bastidores dos treinos e das competições. 

10. PATRIMÓNIO E SEGURANÇA

a.   Estádio – avaliação da transformação das bancadas coloridas em bancadas verdes com o apoio 
de patrocinadores; bancadas e portas com os nomes de glórias do Sporting como factor de 
fomento de laços de afecto dos adeptos com o estádio; transformação do espaço da antiga 
loja verde em local de convívio de Sócios, com a sua rentabilização, nela incluindo uma referida 
“mini-store”. 

b.   Pavilhão João Rocha – sustentabilidade da sua manutenção por via dos patrocinadores; banca-
das e portas com os nomes de glórias do Sporting como factor de fomento de laços de afecto 
dos adeptos com o pavilhão.

c.  Multidesportivo – maximizar a sua utilização e rentabilização; propor a denominação de “Mul-
tidesportivo Reis Pinto”, em homenagem ao Professor Reis Pinto pelos reconhecidos méritos 
no crescimento e desenvolvimento da prática desportiva generalizada no Sporting Clube de 
Portugal; baptizar as diversas salas de treino com os nomes mais afectivos do Sporting e das 
respectivas modalidades. 
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d.  Academia Sporting – sustentabilidade da sua manutenção por via dos patrocinadores, em par-
ticular com a comercialização do “naming“ para um desses patrocinadores ou, se possível, para 
uma marca internacional, mas com evidente ligação afectiva, como seria, por exemplo, a marca 
CR7; e ainda por via da comercialização da sua utilização em “períodos mortos”, seja para está-
gios de equipas ou selecções estrangeiras, seja para actividades desportivas ou lúdicas (exem-
plo das férias de leão, mas podem ser diversificadas), seja para actividades privadas ou eventos 
específicos. 

e.  Estudo sobre a possibilidade de recuperação e aproveitamento dos terrenos adjacentes ao pa-
vilhão e estádio.

f.  Implementação de um projecto de Mini Produção Fotovoltaica na Cidade Sporting que, através 
do investimento (que já temos) de um milhão de euros, não só suprimos custos energéticos, 
como temos uma receita líquida de três milhões de euros ao fim dos 15 anos. 

g.  Introdução dos postos de carregamento eléctricos, sem custos para o Clube, limitados aos Só-
cios do Clube – uso do cartão de sócio. Academia Sporting – sustentabilidade da sua manu-
tenção por via dos patrocinadores, em particular com a comercialização do “naming“ para um 
desses patrocinadores ou, se possível, para uma marca internacional, mas com evidente ligação 
afectiva, como seria, por exemplo, a marca CR7; e ainda por via da comercialização da sua utili-
zação em “períodos mortos”, seja para estágios de equipas ou selecções estrangeiras, seja para 
actividades desportivas ou lúdicas (exemplo das férias de leão, mas podem ser diversificadas), 
seja para actividades privadas ou eventos específicos. 

h.  O próximo mandato terá forçosamente que ter um cuidado especial e uma atenção particular 
com as questões de segurança de sócios, adeptos, atletas e dirigentes, nos diversos espaços 
físicos do Sporting, nos diversos eventos desportivos, sociais e institucionais, sendo absoluta-
mente indispensável transmitir uma mensagem e uma imagem de segurança, de conforto e de 
confiança nas estruturas e nos meios técnicos e humanos. 


