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PREAMBULO 
 

Durante cerca de sete semanas um grupo de Sportinguistas discutiu em formato de debate, com um 

moderador e seis convidados em cada uma das sessões, um conjunto de temas considerados 

fracturantes e que têm dividido os Sportinguistas nos últimos anos.  

 

Em sete sessões debateram-se temas como a Governance (duas sessões), Revisão Estatutária, 

Sustentabilidade Financeira, Futebol e Modalidades, Estratégia Institucional e Segurança, e Marca e 

Comunicação. 

 

A iniciativa pretendia que no mesmo espaço pudessem sentar-se Sportinguistas das mais variadas 

facções ou orientações e de uma forma elevada conseguissem dar as suas opiniões, e gerar consensos 

sobre qual o futuro a trilhar pelo Sporting. Em suma, o que é que os Sportinguistas opinam sobre as 

matérias de maior importância para o clube e que caminhos se podem seguir. 

 

Embora não tenha havido consenso, o que só vem demonstrar o espírito democrático que se viveu 

entre Sportinguistas, na grande maioria dos casos houve sem dúvida posições que registaram 

adesões claramente maioritárias. 

 

Este documento pretende ser um resumo daquilo que foi dito e, reflectindo a opinião da maioria dos 

intervenientes, quais as matérias mais preocupantes e que carecem de maior urgência para o bom 

funcionamento do Sporting como Clube de dimensão mundial, bem como que rumo se deverá seguir 

em cada uma das áreas debatidas. 

 

Esperamos que o contributo dos ilustres Sportinguistas que aceitaram o convite para participar 

nestas jornadas, de forma livre e altruísta, visando apenas ajudar o seu clube de Coração com o know-

how acumulado ao longo das suas carreiras, venha a servir o Sporting e a contribuir para o 

incremento da sua extensa lista de sucessos e vitórias. 
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GOVERNANCE I – 16/06/2020 
 

Numa primeira análise de diagnóstico sobre a governação actual do Sporting Clube de Portugal, a 

opinião é consensual de que o Clube se encontra profundamente fracturado e dividido, privilegiando-

se mais a discussão sobre pessoas do que sobre ideias ou projectos, actualmente também demasiado 

fechado sobre si mesmo, incapaz de lidar com opiniões e ideias divergentes, dir-se-ia mesmo, com 

facções demasiado extremadas, em clima de guerrilha, olhando-se mais aos interesses e aos nomes 

do que ao bem comum e aos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. 

 

Incontornavelmente, a manutenção ou a perda da maioria do capital social que o Sporting Clube de 

Portugal detém, por via directa ou indirecta, na Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD é um tema 

tão decisivo como fracturante na definição do modelo de governação do Clube e da SAD. Na 

generalidade das opiniões, recusa-se a ideia de que a solução para a viabilização governativa e 

financeira do Clube e para a obtenção do sucesso desportivo seja a perda da maioria do capital social 

da SAD, abrindo a porta a um investidor que, contudo, só surgiria se efectivamente pudesse mandar, 

caso contrário, não se vislumbra que venham a ser os sócios ou adeptos a fazer esse investimento. 

 

Não obstante, se alguns são mais radicais em manifestar total oposição à perda dessa maioria, outros 

admitem que sua possível inevitabilidade, muito embora todos sejam unânimes de que, antes de 

qualquer possibilidade de perda da maioria da SAD, esta e o Clube têm que ser manifestamente mais 

bem geridos, com mais profissionalismo, mas, sobretudo, com mais competência, até porque o 

sucesso desportivo pode resolver muito dos problemas de governabilidade, mas esse sucesso 

desportivo só é alcançável se for visto como o resultado natural de uma máquina profissional e 

competente que não começa, mas sim termina, no desempenho dos atletas no relvado. 

 

Independentemente da visão que se possa assumir sobre a estrutura accionista da Sporting SAD, no 

pressuposto de que o Clube mantém a posição maioritária, todos são unânimes quanto à necessidade 

de o modelo de governação ser menos presidencialista, ou seja, que haja manifestamente uma menor 

concentração de poderes numa só pessoa, que se envolva directamente em todos os aspectos do 

Clube, incluindo a gestão do futebol e das modalidades, muito embora todos concordem também que 

o presidente do Clube deva ser o presidente da SAD, mesmo que não executivo (porventura uma 
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espécie de “chairman”), sendo assim o representante de todos os sócios do Clube no conselho de 

administração da SAD. Na generalidade das opiniões, o presidente deve ter um papel 

verdadeiramente institucional, representando o Clube nas suas diversas dimensões e em todas as 

instâncias, mas deve também ser um agregador, um líder, um excelente comunicador, capaz de 

escolher os melhores profissionais, conhecedores do “negócio”, que, numa hierarquia situada entre 

o excelente capital humano de que dispõe o Clube e a SAD e os órgãos sociais, assumam a gestão, 

enquanto comissão executiva, seja no Clube, seja na SAD, podendo, e devendo, ser responsabilizados. 

 

Tema considerado também fulcral é a perspectiva consensual quanto à urgente necessidade de o 

Sporting garantir, com a maior brevidade, e pelo melhor preço possível, a compra, em 2026, dos 

Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), que se vencem naquele ano, e que, se 

não forem comprados pelo Clube, uma vez que se convertem obrigatoriamente em acções, 

aumentando forçosamente o capital social da SAD, a posição do Clube perderá a força maioritária que 

tem, podendo a SAD passar a ser detida por terceiros, sem necessidade sequer de qualquer aprovação 

em Assembleia Geral do Clube, uma vez que não se trata da venda das suas participações sociais, mas 

sim da perda da força proporcional da sua posição accionista em face de um aumento de capital que 

não consegue acompanhar. 

 

Mostrou-se ser também consensual a necessidade de previsão estatutária de uma segunda volta 

eleitoral, se tal for necessário para a eleição de órgãos sociais com maioria absoluta dos votos, 

conferindo-se assim maior legitimidade política a quem vence. Contudo, também consensuais foram 

as opiniões de que, muito embora possa ser mais democrático o princípio de cada sócio tem direito a 

um voto, o Clube não deve eliminar a vigente ponderação de votos em função dos anos de antiguidade 

de sócio. Consensual foi também a necessidade de alterar o actual funcionamento das assembleias 

gerais do Clube, recorrendo, por exemplo, ao modelo de uma assembleia delegada. 

 

Tanto no futebol como nas modalidades é genericamente consensual que a aposta deve incidir na 

formação, quer na perspectiva desportiva (o Sporting deve recuperar a sua posição de líder na 

formação, mas com aproveitamento desportivo, pondo fim ao desperdício histórico de talento), quer 

na perspectiva da sustentabilidade financeira (os resultados operacionais da SAD são regularmente 

negativos sem a venda de jogadores), quer na perspectiva de uma identidade unificadora (formação 
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faz parte do ADN do Sporting e cria lações maiores de empatia e afectividade com o maior activo do 

Clube, que são os sócios).  

 

Tal perspectiva não impede a composição de um departamento de recrutamento de elevada 

qualidade, preservando-se o eclectismo de alto rendimento com vista à conquista de títulos, marca 

distintiva do Clube e que lhe confere a dimensão mundial que tem.  

 

 

Moderador:  Luis Marques 

Convidados:  Ângelo Correia, Diogo Lacerda Machado, João Marques da Cruz, Jorge Coelho, Pedro 

Mourisca, Ricardo Silva Oliveira 
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GOVERNANCE II – 17/06/2020 
 

Numa primeira análise de diagnóstico sobre a governação actual do Sporting Clube de Portugal, a 

opinião é consensual de que o Clube se encontra profundamente fracturado e dividido, privilegiando-

se mais a discussão sobre pessoas do que sobre ideias ou projectos, actualmente também demasiado 

fechado sobre si mesmo, incapaz de lidar com opiniões e ideias divergentes, dir-se-ia mesmo, com 

facções demasiado extremadas, em clima de guerrilha, olhando-se mais aos interesses e aos nomes 

do que ao bem comum e aos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. Este contexto, 

aliado a um atraso estrutural e organizacional, tem atrasado o Sporting em relação aos rivais.  

 

O Sporting precisa de união e, acima de tudo, de estabilidade, quer na organização (estatutos e 

modelos orgânicos bem definidos), quer na política desportiva (coerência), quer na estrutura 

dirigente (liderança), mas é também fundamental que se fale verdade aos sócios. 

 

Incontornavelmente, a manutenção ou a perda da maioria do capital social que o Sporting Clube de 

Portugal detém, por via directa ou indirecta, na Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD é um tema 

tão decisivo como fracturante na definição do modelo de governação do Clube e da SAD. Nesta 

jornada, as opiniões foram mais divididas, repartindo-se entre a total e manifesta oposição à perda 

da maioria do capital da SAD, pois a simples injecção de dinheiro não resolve problemas estruturais, 

esbarra com dificuldades legais e não garante sucesso desportivo; e, por outro lado, a ideia de que, 

sem investimento forte, não há sucesso desportivo imediato, o que só é possível por via da entrada 

de investidores, livres ou condicionados a serem sportinguistas, com a consequente perda da maioria 

do capital da SAD como solução de viabilidade governativa e financeira, uma vez que ninguém investe 

sem poder mandar, embora haja quem admita ser possível um investidor “musculado”, que possa 

aceitar não ter a maioria, desde que possa controlar a gestão. 

 

Independentemente das divergências quanto à estrutura accionista da SAD, é consensual que, acima 

de tudo, a SAD e o Clube têm que ser manifestamente mais bem geridos, com mais profissionalismo, 

mas, sobretudo, com mais competência, sendo certo que, muitos dos problemas de governabilidade 

e de sustentabilidade financeira se resolvem com sucesso desportivo. Contudo, salvo para aqueles 

que defendem que isso se obtém com investimento externo forte, o sucesso desportivo só se alcança 
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se houver paciência, se for explicado aos sócios o caminho a percorrer, onde se quer chegar e como 

se chega lá. 

 

Também não se mostraram consensuais as opiniões sobre a manutenção de um modelo 

presidencialista, sendo tendencialmente maioritária a ideia de que o modelo de governação deve ser 

menos presidencialista, ou seja, em que haja manifestamente uma menor concentração de poderes 

numa só pessoa, que se envolva directamente em todos os aspectos do Clube, incluindo a gestão do 

futebol e das modalidades, sendo o presidente do Clube também o presidente da SAD, no pressuposto 

de que o Clube mantém a sua posição maioritária na SAD, ainda que não executivo, embora haja quem 

defenda que estes não devam coincidir, ou que, pelo menos, não tenham que coincidir. A corrente 

defensora de um modelo presidencialista, que se vai manter num futuro próximo, sugere inclusive 

que a eleição deveria ser uninominal, escolhendo o presidente eleito a sua própria equipa. Todavia, 

tanto num modelo como noutro, é fundamental uma estrutura intermédia profissional, entre o 

quadro de funcionários dedicados e competentes (Clube e SAD) e os órgãos sociais eleitos, que tenha 

continuidade e não se altere ao sabor das eleições, mas que seja também responsabilizada pela sua 

competência. 

 

Tema considerado também fulcral é a perspectiva consensual quanto à urgente necessidade de o 

Sporting garantir, com a maior brevidade, e pelo melhor preço possível, a compra, em 2026, dos 

Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), que se vencem naquele ano, e que, se 

não forem comprados pelo Clube, uma vez que se convertem obrigatoriamente em acções, 

aumentando forçosamente o capital social da SAD, a posição do Clube perderá a força maioritária que 

tem, podendo a SAD passar a ser detida por terceiros, sem necessidade sequer de qualquer aprovação 

em Assembleia Geral do Clube, uma vez que não se trata da venda das suas participações sociais, mas 

sim da perda da força proporcional da sua posição accionista em face de um aumento de capital que 

não consegue acompanhar. 

 

Mostrou-se ser também consensual a necessidade de previsão estatutária de uma segunda volta 

eleitoral, se tal for necessário para a eleição  de órgãos sociais com maioria absoluta dos votos, 

conferindo-se assim maior legitimidade política a quem vence, sendo apontado, por diversos 

intervenientes, o regresso à eleição dos órgãos sociais em listas separadas, e sugerida, em particular, 
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a separação do Conselho Fiscal e Disciplinar em dois órgãos distintos. Consensual foi também a 

necessidade de alterar o actual funcionamento das assembleias gerais do Clube, admitindo-se, por 

um lado, a criação de órgãos adicionais que permitam a representação das diversas sensibilidades do 

Clube, desde os antigos presidentes aos núcleos e aos grupos organizados de adeptos, bem como os 

patrocinadores e parceiros; e, por outro lado, a separação das decisões da vida corrente das grandes 

decisões eleitorais ou referendárias.   

 

No caminho que não passe pelo investimento financeiro externo avultado, a base de um projecto 

desportivo deve assentar na formação, com aproveitamento desportivo primeiro, pondo fim ao 

desperdício histórico de talento, complementada por um departamento de recrutamento de elevada 

qualidade, e depois com rendimento financeiro, por via da venda de jogadores.  

 

O eclectismo deve ser preservado.  

 

 

Moderador:   José Manuel Barroso 

Convidados:  António Pires de Lima, João Duque, José Braz da Silva, Luis Filipe Menezes, Samuel 

Almeida 
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REVISÃO ESTATUTÁRIA – 23/06/2020 
 

 Os sportinguistas foram unânimes quanto à necessidade imperiosa e urgente de proceder a uma 

profunda revisão dos estatutos do Sporting Clube de Portugal, devendo ser criada, no imediato, uma 

comissão de revisão, composta por diferentes sensibilidades que levasse a cabo um trabalho 

preparatório e congregador, que fosse depois discutido publicamente, em diversos locais, por largo 

período, e depois votado pelos associados. Este processo poderia constituir uma oportunidade para 

unir os sportinguistas. 

 

Os estatutos devem ser modernizados e reforçados, traduzindo aquilo que os sportinguistas querem 

do Clube e contribuindo para a sua governabilidade, podendo inclusive ser eliminadas matérias que 

não precisam ser reguladas nos estatutos, podendo ser remetidas para outra regulamentação. 

 

Mudança consensual é a da exigência de maioria absoluta na eleição dos órgãos sociais do Clube, com 

implementação de uma segunda volta se for necessário para aquele efeito. É uma solução que confere 

maior legitimidade e conforto político aos órgãos eleitos. Há quem defenda, contudo, que tal exigência 

deve também ser acompanhada de uma maior exigência no número total de votos necessários para 

apresentar uma candidatura aos órgãos sociais (actualmente são 1.000 votos).  

 

Tema bastante mais fracturante é a ponderação de votos de que dispõe cada sócio. Sendo certo que 

a maioria tende a admitir uma redução das diferenças na ponderação dos votos em função da 

antiguidade, todos colocam muitas resistências em alterar já essa ponderação para a equivalência de 

um voto por cada sócio, uma vez que se deve continuar a privilegiar quem mais investiu tempo e 

dinheiro na fidelização ao Clube. No entanto, os mais resistentes a esta evolução preconizam que, a 

verificar-se, a mesma deve então ser acompanhada de maior exigência de antiguidade de sócio, quer 

do ponto de vista da capacidade eleitoral activa (aumentar o número de anos de sócios para poder 

votar), quer do ponto de vista da capacidade eleitoral passiva (aumentar o número de anos de sócio 

para poder ser candidato a membro dos órgãos sociais).  

 

Reúne igualmente consenso a necessidade de alterar o modo actual de funcionamento das 

assembleias gerais para permitir o debate sério e necessário sobre os assuntos do Clube. Contudo, se 
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há quem entenda que se deve proceder a essa mudança por via da previsão estatutária de uma 

assembleia delegada (na qual se admitiria, eventualmente, a correspondência de um voto por cada 

delegado), cuja composição permitiria que as mais diversas sensibilidades, grupos organizados ou 

núcleos se fizessem representar e permitiria assim a representação de um número muito superior 

de sócios, aproximando-os das decisões por via da democracia indirecta; por outro lado, há quem 

entenda que a participação directa dos sócios é sinal de vitalidade do Clube, regulando-se o 

funcionamento das assembleias gerais pela via do exercício do poder disciplinar sobre os 

comportamentos desviantes, desde de que haja coragem para o fazer. 

 

No campo da disciplina, aliás, admite-se que seja matéria que possa ser retirada dos estatutos, 

mediante aprovação de um regulamento próprio, ou até a instituição de um verdadeiro Código de 

Ética, não só para regular o comportamento dos sócios, mas também a integridade dos dirigentes. 

Nessa matéria, sugere-se ainda que o Conselho Fiscal e Disciplinar do Clube se desdobre em dois 

órgãos distintos, pois são missões e competências distintas que não devem permanecer misturadas. 

 

Não obstante, solução alternativa, quer para assembleias gerais eleitorais, quer para as demais, 

poderá ser o sistema de “I-Voting”, que tem vindo a ser anunciado pelos actuais órgãos sociais. 

Contudo, se todos estão de acordo que tal sistema poderia aproximar a maioria dos sportinguistas 

das decisões (evitar deslocações) e ser um sinal de modernidade (aproveitar as tecnologias), a 

verdade é que a maioria das opiniões se manifesta contra o sistema, pelo menos por agora, não só 

pela sua falta de fiabilidade, de segurança cibernética e de garantia de confidencialidade, mas 

também porque os tempos que se vivem no Clube não são propícios a gerar a necessária confiança e 

credibilidade nesse sistema, sendo preferível privilegiar o sistema de voto electrónico vigente (que 

permite a confrontação com um documento físico), mas descentralizado, permitindo o voto dos 

sócios geograficamente mais afastados, com o apoio físico dos núcleos espalhados pelo país e pelo 

mundo. 

 

Em matéria de eleição dos órgãos sociais, referência ainda para a divisão de opiniões entre um 

sistema de eleição por listas únicas, que privilegia a solidariedade institucional e a afirmação 

programática dos vencedores, e a eleição em listas separadas (eventualmente com recurso ao método 
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de Hondt, sobretudo nos órgãos de fiscalização e controlo), que, garantindo maior independência, 

permite maior escrutínio e fiscalização do poder e da gestão. 

 

 

Moderador:  Nicolau Santos 

Convidados:  José Dias Ferreira, Rui Alexandre de Jesus, Rui Januário, Sérgio Abrantes Mendes, 

Soraia Quarenta 
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA – 24/06/2020 
 

Na sua generalidade, os Sportinguistas consideram que o sucesso desportivo gera rendimento 

financeiro, sem prejuízo da necessidade de os resultados operacionais, sem venda de jogadores, 

serem efectivamente sustentáveis, o que só se alcança com estabilidade, com boa gestão, com 

profissionalismo, com competência, com liderança, com qualidade na organização que integra o 

excelente capital humano de que o Sporting dispõe, sem prejuízo da emoção clubística, pois é um 

negócio que vive de emoções, mas também com abertura, transparência, informação e integração de 

todos os sócios e adeptos, com uma política de comunicação clara e inteligível e com uma estratégia 

institucional forte, dinâmica e agregadora, quer a nível interno, quer a nível externo. 

 

Para alcançar resultados operacionais equilibrados, é necessário reduzir custos, mas sem descurar o 

rendimento desportivo, porque esse é sempre o fim último e prioritário. O Sporting tem que criar 

condições financeiras, tem que gerar riqueza e criar valor para poder investir ao nível dos nossos 

directos competidores e, consequentemente, alcançar o sucesso desportivo nacional e internacional 

no futebol e nas modalidades (“sucesso desportivo sustentado”). O sucesso desportivo está 

intrinsecamente dependente da qualidade da gestão, é o reflexo dessa gestão. 

 

Importa, contudo, ter a consciência de que o Sporting, neste momento, para se manter equilibrado, 

necessita de receitas anuais que permitam cobrir o regular prejuízo anual de cerca 40M milhões de 

euros sem venda de jogadores. Ora, o Sporting tem antecipado receitas (direitos televisivos), mas 

isso não é solução, porque mais tarde, essas receitas deixam de existir. É necessário gerar outro tipo 

de receitas, tendo por base uma estratégia de Sporting global, que ultrapasse fronteiras, usufruindo 

do seu melhor activo que são os 3,5 milhões de adeptos e que exponenciam a expansão da formação, 

a expansão de sócios e núcleos pelo mundo ou a expansão da marca Sporting. Internamente, o 

Sporting pode também olhar para outras fontes de receitas, como os lugares de leão, cujos direitos 

terminam em 2023; o “naming right” do estádio, num acordo a 10 anos; a rentabilização da ocupação 

do estádio e do pavilhão; ou as campanhas de recuperação e angariação de sócios, com o consequente 

aumento do valor da marca e das parcerias estratégicas. 
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A sustentabilidade financeira do Clube e, consequentemente, das suas modalidades, depende muito 

da sustentabilidade financeira da SAD, pois o futebol é a mola do Universo Sporting, mas a 

sustentabilidade desta, bem como a do Clube, deve assentar na formação. A formação, não só como 

plano estratégico desportivo, deve também ser encarada como fazendo parte do projecto financeiro, 

não constituindo apenas receitas extraordinárias, mas servindo também de suporte financeiro aos 

objectivos do Clube e da SAD, que são, e devem ser sempre, focados na vitória, na obtenção de títulos 

em qualquer modalidade, no sucesso desportivo em geral. 

 

O Sporting vive há anos em reestruturações financeiras sucessivas, contudo, seja retomando a 

reestruturação planeada em 2018, seja negociando novas condições junto de novos protagonistas, 

mostra-se decisivo aproveitar a disponibilidade para obter um corte substancial da dívida bancária, 

permitindo ao Sporting gerir com um passivo mais folgado, libertar-se dos constrangimentos 

bancários sobre as transferências de jogadores, ganhar novo fulgor operacional, mas também 

preparar uma reserva para a compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis 

(VMOC), que se vencem em 2026 e corresponderão então a cerca de 66% do capital social, após o 

necessário aumento de capital decorrente da conversão dos VMOC em acções da Sporting SAD.  

 

Com efeito, a planificação da vertente financeira do Sporting deve também ser focada na necessidade 

de reunir a verba que vier a ser necessária para a referida compra dos VMOC em 2026, mas o acordo 

para o efeito deve ficar fechado agora, porque, devendo o Sporting manter e reforçar a sua maioria 

no capital social da SAD, essa planificação deve ser iniciada agora, com certezas sobre o valor que 

será necessário. 

 

Há ainda quem considere que agora é a oportunidade ideal para o Sporting recuperar algum do 

património não desportivo, sobre o qual o Sporting tem direito de preferência vitalício, para que 

esses activos pudessem sustentar ainda mais o Clube e as modalidades. 

 

Moderador:  Henrique Monteiro 

Convidados:  Agostinho Abade, Carlos Vieira, Miguel Frasquilho, Ricardo Silva Oliveira, Sérgio 

Cintra, Eduardo Baptista Correia 
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FUTEBOL E MODALIDADES – 30/06/2020 
 

Apesar de se tratar de uma jornada de debate mais direccionada para a área especificamente 

desportiva, os Sportinguistas identificaram nesta temática a mesma base dos problemas 

identificados nas outras áreas temáticas: a falta de estabilidade. Falta de estabilidade ao nível dos 

dirigentes, ao nível da estrutura profissional insuficiente, ao nível das equipas técnicas em constante 

mudança, e até ao nível dos atletas. 

 

O projecto desportivo do Sporting Clube de Portugal tem de ser um projecto a médio e longo prazo, 

que exige tempo, paciência, estabilidade, cultura desportiva, falar a verdade aos sócios e 

profissionalismo especificamente vocacionado para o futebol e para as modalidades. 

 

Curiosamente, todos estes Sportinguistas preconizam a necessidade de “separação” do Clube e da 

SAD ao nível da sua gestão, não sendo o presidente do Clube necessariamente o presidente da SAD, 

pois aquele deve ser uma figura institucional, de defesa dos valores e do nome do Clube, deve ser o 

elo de ligação aos sócios, o representante destes, mas que deixa a gestão desportiva aos profissionais, 

tanto no futebol como nas modalidades. Na verdade, não descartam a possibilidade de a SAD ter um 

“dono”, ou seja, ser detida por investidores, com profissionais vocacionados para o negócio 

desportivo, beneficiando o Clube do investimento e do sucesso que se obtenha no futebol, permitindo 

o seu crescimento e o investimento próprio nas modalidades que, por sua vez, devem também ser 

geridas profissionalmente, mas mantendo-se no seio do Clube. 

 

O projecto desportivo do Sporting deve ainda assentar essencialmente na formação, tanto no futebol 

como nas modalidades. Relativamente a estas, a pandemia da Covid-19 vai mudar a realidade, pois o 

Sporting investiu, e bem, nas modalidades, obteve-se sucesso desportivo, compensando o insucesso 

no futebol, o que gera empatia nos sócios, mas a realidade vai mudar e o Sporting vai ter que se retrair 

e a aposta na formação vai ser fundamental. Contudo, no futebol, a aposta na formação é também 

decisiva, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, sem prejuízo de 

apostas seguras em jogadores que possam complementar a aposta na formação, trazendo qualidade 

e experiência, com recrutamento competente, inclusive no futebol português, mercado por vezes mal 

explorado. A aposta na formação deve também abranger a formação de técnicos de qualidade, mas 
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deve também ter uma abrangência global, promovendo parcerias internacionais, trocando o Sporting 

o seu “know-how” por um campo mais alargado de recrutamento de talentos. 

 

Tudo isto, contudo, não nos deve fazer omitir um facto incontornável e que não podemos de todo 

ignorar: o Sporting não tem poder nem força institucional no futebol português para se fazer 

respeitar e evitar que os jogos sujos e as forças ocultas do sistema de arbitragem e de justiça do 

futebol português continuem a bloquear o sucesso desportivo do Sporting quando este, por si 

próprio, se mostra em condições de o alcançar. Ou seja, mesmo quando fazemos as coisas bem, não 

nos querem deixar ganhar e sistematicamente tem sido assim nos últimos 40 anos e, enquanto o 

Sporting não tiver força e influência para mudar o estado das coisas, continuará a ser muito difícil 

alcançar o desejado sucesso desportivo. 

 

Sem prejuízo da profunda intervenção que o futebol português deveria sofrer em matéria de 

arbitragem, de disciplina e de administração, também os quadros competitivos profissionais em 

Portugal deveriam sofrer alterações para tornar o futebol mais competitivo, reduzindo equipas, 

aumentando o numero de jogos competitivos, atraindo mais gente a estádios sempre vazios, 

optimizando a experiência no estádio, cuidando do antes e do depois do jogo e não apenas o durante, 

e, com isso, gerar mais receitas para todos os clubes. Mas a UEFA também deve mudar a sua filosofia, 

impondo tectos salariais, sendo rigorosa com as regras do “fair-play” financeiro, proporcionando 

uma distribuição mais equitativa das receitas por todos os clubes para tornar as competições ainda 

mais competitivas e, consequentemente, equilibrar também os clubes a nível de competitividades 

internas. 

 

 

Moderador:  Luís Miguel Mendonça 

Convidados:  António Bessone Basto, Francisco Marcos, Marco Caneira, Ricardo Pereira, Rui 

Oliveira 
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ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL E SEGURANÇA - 07/07/2020 
 

No enquadramento daquilo que deveria ser a estratégia institucional do Sporting Clube de Portugal, 

foram apontadas algumas das fragilidades já referenciadas nas jornadas anteriores, como a desunião, 

a falta de paz e estabilidade, a intolerância pelo pluralismo de opiniões, a falta de democratização dos 

órgãos de comunicação do Clube (de que é exemplo a sua ausência nesta iniciativa), a opacidade e 

falta de transparência sobre o que se passa no Clube, a falta de estratégia comum e de projecto a 

médio e longo prazo, ou ainda a falta de voz e de afirmação no contexto do futebol português e 

europeu.  

 

Não obstante, também o próprio contexto do futebol português não ajuda, pois temos uma das ligas 

menos competitivas da Europa, temos graves problemas de integridade, em particular ao nível dos 

órgãos disciplinares e de arbitragem, e não desenvolvemos todas as áreas dos negócios do futebol 

que poderiam gerar mais segurança, mais credibilidade, mais profissionalismo e, mais receitas.  

 

Ao nível da segurança, aliás, o Sporting falhou nas suas diversas vertentes, ou seja, na segurança 

pessoal (com agressões a dirigentes, técnicos e jogadores), patrimonial (os incidentes acontecem nas 

instalações do Sporting, seja no estádio, no pavilhão ou na academia) e informática (“football leaks” 

e recente exposição pública da auditoria de gestão). Fomos incapazes de proteger os nossos “activos”, 

o nosso património e os nossos “segredos”. 

 

Muito embora o tema central fosse a estratégia institucional do Sporting, na sua vertente interna 

(sócios e adeptos) e na sua vertente externa (posicionamento do Clube face às instituições 

desportivas nacionais e internacionais e às autoridades públicas), a sua relação estreita com o modelo 

de governação levou a evidenciar, mais uma vez, a divisão dos sportinguistas entre: 

- um modelo mais presidencialista, ainda que sem a concentração de poderes que se tem 

verificado nos últimos anos, em que o presidente do Clube coincide com o presidente da SAD, assente 

numa liderança forte, comunicadora, agregadora, carismática, com capacidade de decisão, mas 

também com capacidade para escolher e coordenar uma equipa que congregue pessoas competentes 

que, por sua vez, tenham valências especificas superiores às do próprio presidente em cada uma das 

diferentes áreas de gestão do Clube e da SAD;  
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- um modelo que, mantendo o controlo maioritário da SAD, separe a gestão desta da gestão 

do Clube, diferenciando mesmo as pessoas dos respectivos presidentes, ou, sendo a mesma pessoa, 

o presidente da SAD seja um presidente não executivo, sem prejuízo das mesmas características 

acima referidas, com uma estrutura altamente profissional, tanto na SAD com no Clube (há até quem 

defenda a eleição apenas do presidente para dirigir o Clube, escolhendo este depois livremente a sua 

equipa), que seja devidamente escrutinada e responsabilizada, seja por via de conselhos estratégicos 

de supervisão ou de conselhos fiscais independentes (eleições por listas separadas), mas que aporte 

receitas e solidez financeira; inclusive ao nível da segurança informática, é fundamental fazer essa 

separação entre Clube e SAD;  

- e, finalmente, um modelo em que o Clube abdique da sua posição maioritária na SAD, em 

favor de um investidor ou de um grupo de investidores portugueses e sportinguistas sérios, que 

controlariam a SAD, atraindo profissionais competentes, que não estejam dependentes de projectos 

eleitorais, e dotando-a de recursos financeiros que permitam formar, pois está no nosso ADN, mas 

também ficar mais rapidamente mais perto de vencer em Portugal e ser competitivo na Europa, 

aproveitando o lucro para financiar o Clube e, consequentemente, as modalidades. 

 

Consensualmente, o Sporting deve recuperar o respeito, a força e o peso que perdeu nos organismos 

desportivos em geral, mas sobretudo no futebol em particular, mas é imperioso que o Sporting se 

faça ouvir e, para isso, tem que ter voz forte e comunicar bem, mas tem que se perceber com clareza 

o plano estratégico que o Sporting tem para as relações institucionais e para o futebol português, 

para a governação da Liga ou para a centralização dos direitos televisivos, mas também para um 

maior envolvimento nas principais instituições internacionais.  

 

O Sporting deve também batalhar sempre por mais integridade e transparência no futebol e, por isso, 

não se devia ter afastado, nem deve fazê-lo no futuro, dos processos em que, directa ou 

indirectamente, pudesse ser envolvido, constituindo-se assistente nos mesmos. 

 

Internamente, a posição estratégica do Clube deve passar por uma maior aproximação aos sócios, 

gerar mais empatia, maior ligação, sendo os núcleos, as filiais e as delegações do Sporting pilares 

importantíssimos nessa estratégia, tanto na defesa do Clube como na promoção da sua imagem e do 

seu “merchandising” e na angariação de sócios, uniformizando-se em termos de imagem e de 
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organização. Os milhões de adeptos são o património que confere ao Sporting a sua dimensão 

mundial e são o activo essencial para a internacionalização e projecção da marca no mundo, com lojas 

que se devem espalhar pelo país e pelo mundo, e para a globalização do produto desportivo.     

 

Por questões que se levantam de integridade sobre a supervisão do processo, por necessidade de 

prévia revisão estatutária, por motivos até de segurança informática, mas também atendendo ao 

clima que se vive no Clube, tentar implementar agora o sistema de “I-voting” mostra-se 

manifestamente e unanimemente um erro, constituindo-se como alternativa a manutenção do actual 

sistema de voto electrónico, mas descentralizado, recorrendo aos núcleos para garantir maior 

proximidade dos sócios aos locais de voto e, consequentemente, maior participação. 

 

É unanime a necessidade manter a ligação com os Grupos Organizados de Adeptos (GOA), pois fazem 

parte da história do Sporting. O Sporting foi pioneiro com o nascimento da Juventude Leonina, e todas 

as claques foram e são promotores de laços de afectividade com o Clube nas gerações mais novas, 

foram e são compostas por muita gente de bem. Mas é também unânime que essa relação deve ser 

estabelecida e pacificada com regras claras, transparentes e exigentes (inclusive ao nível da 

idoneidade dos dirigentes dos GOA), aprovadas pelos sócios do Sporting, que salvaguardem a 

credibilidade e a confiança dos sportinguistas nesses mesmo grupos, mas salvaguardando, em 

paralelo, a governação, a imagem e o bom nome do Clube. Complementarmente, o Sporting deve 

também repudiar e combater as práticas organizadas de assédio, coacção, difamação e injúria a sócios 

e adeptos do Sporting ou aos seus dirigentes através das diferentes redes sociais, seja por via de 

perfis falsos, seja por via de perfis verdadeiros, mas instrumentalizados. 

 

Aos sportinguistas deve ser sempre dita a verdade, devem ser dados a escolher todos os caminhos 

alternativos e permitir-lhes debater o Clube, ter opinião, sem que isso signifique ser oposição a quem 

quer seja ou algum sportinguista ser ostracizado por isso, porque o Sporting é de todos e precisa de 

todos. 

 

Moderador:  Carlos Andrade 

Convidados:  Carlos Anjos, Miguel Poiares Maduro, Miguel Salema Garção, Rui Calafate, Tomás 

Froes 
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MARCA E COMUNICAÇÃO - 08/07/2020 
 

Nesta última jornada de debate, não se fugiu à regra, começando por um diagnóstico que, uma vez 

mais, identificou, como gerador de dificuldades do crescimento do Sporting Clube de Portugal, a falta 

de uma estratégia global clara e definida, a falta de união (palavra já muito desgastada pela ausência 

de actos concretos) e de mobilização da massa associativa, a falta de profissionalismo, sobretudo no 

sentido da falta de independência e autonomia dos profissionais, e, naturalmente, também a falta de 

sucesso desportivo.  

 

Não obstante, no caso especifico destes temas da marca e comunicação, tem também faltado a 

diferenciação, ou seja, marcar uma diferença para os demais Clubes, em particular para os maiores 

rivais, estabelecer efectivamente uma diferença na mensagem que passamos aos outros, na forma 

como nos “vendemos” comercialmente, assim como tem faltado a consciência de que essa forma de 

nos “vendermos” aos sócios e aos adeptos, o valor da marca e a comunicação deve estar tudo 

interligado.  

 

Tudo se torna ainda mais complicado, não só em resultado da percepção negativa que se tem do 

futebol português (corrupção, influências e guerrilha), mas também pelos perigos que advêm das 

redes sociais, dos perfis falsos e do discurso de ódio que aí prolifera. 

 

A comunicação do Sporting insere-se num contexto ou num “ecossistema comunicacional” que, hoje 

em dia, prolifera pela maioria dos clubes, mas, mais acentuadamente, nos “grandes”, no qual se prima 

por adoptar modelos de comunicação em que o papel do jornalista é subalternizado e o seu acesso 

aos protagonistas do espectáculo limitado, com a anuência e subserviência dos meios de 

comunicação social, dispondo de plataformas de comunicação próprias (televisão, jornal, “site”, redes 

sociais), através das quais se fornece uma “informação subsidiada” aos meios de comunicação social, 

ou seja, já trabalhada estrategicamente e formulada numa linguagem jornalística, de forma a passar 

a mensagem que querem, como querem e quando querem, deixando aos meios de comunicação o 

recurso ao negócio da controvérsia, uma vez que precisam de conteúdos para gerar audiência, mas 

não dispõem dos conteúdos dos espectáculos desportivos propriamente ditos ou dos conteúdos que 

os Clubes preservam para si mesmos. 
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Diferenciar-nos dos demais e acrescentar valor à marca significa preservar os princípios e valores 

morais, de carácter e de ética, significa aproveitar a imagem fortíssima do leão (exemplo do sucesso 

do “Jubas” junto das gerações mais novas), significa manter a fasquia elevada de continuarmos a ser 

pioneiros em quase tudo, significa potenciar o valor da nossa marca para valores e patamares iguais 

ou até superiores aos dos nossos rivais (exemplo do contrato com a NOS), significa até passar do 

rótulo de “maior potência desportiva nacional” para o de “maior potência desportiva mundial”, não 

nos cingindo a associar a nossa marca apenas pela via do futebol, mas também por via das 

modalidades e dos nossos diversos palcos públicos. Mas há quem entenda, contudo, que o Sporting 

não se deve excluir do campo do marketing de guerrilha que é feito pelos nossos rivais, inclusive para 

blindar melhor a nossa marca de situações que a fragilizam porque fragilizam o Clube.  

 

A marca tem, para todos, um valor extremamente considerável e decisivo no universo do Clube e, por 

isso, é preciso preservá-la, dinamizá-la, acrescentar-lhe valor, enquadrá-la numa visão expansionista 

permanente do Clube. Mas a marca não deve ser trabalhada por si só, como se de uma marca 

meramente comercial ou politica se tratasse, é uma marca desportiva, que exige constantemente ser 

líder todos os anos, e que deve ser trabalhada na sua génese, na sua origem, que são os 3,5 milhões 

de sócios e adeptos do Sporting, que lhe conferem uma identidade que deve ser cultivada, que lhe 

dão uma dimensão mundial e que fazem mexer a marca. Acrescentar valor à marca implica ainda 

incutir e enraizar em todos os sportinguistas uma cultura de exigência, ou seja, entender que somos 

grandes, mas jamais ficarmos satisfeitos com qualquer conquista, é querer vencer sempre mais e 

mais.  

 

A força da marca e da comunicação resulta também daquilo que for a liderança e a política desportiva 

do Clube. Por isso, a liderança precisa de ser forte, determinada, fervorosa, ambiciosa, agregadora e 

assertiva, sendo fundamental o papel do presidente, que deve colocar o Sporting nos centros de 

decisão, mas ser também um bom comunicador. Tanto assim que é unânime que o director de 

comunicação deve integrar a estrutura interna do Clube, pois é um cargo de confiança e de muita 

proximidade, que deve estar sintonizado com o presidente. Menos consensual é a necessidade de o 

Sporting trabalhar com agências de comunicação. Sendo certo que há quem entenda que todos os 

recursos de comunicação e marketing, juntamente com os meios de comunicação do Clube, devem 
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estar integrados num departamento interno próprio, sob a alçada do Clube, não havendo espaço para 

agências de comunicação, a maioria entende que, sendo o director de comunicação interno, sendo as 

plataformas de comunicação internas, bem como as suas orientações programáticas e os seus 

conteúdos, o apoio e o suporte de uma agência de comunicação pode trazer valências e suprir 

necessidades pontuais, como o controlo de danos, a gestão de crises, o tal marketing de guerrilha, o 

jogo de influências ou o lobby (actividade não regulada em Portugal), sendo a sua externalização 

(“outsourcing”) mais viável financeiramente, potenciando a escolha dos melhores profissionais. 

 

Quantos à gestão dos meios de comunicação do Clube como a “SportingTv” ou o “Jornal Sporting”, ou 

mesmo uma futura “Rádio Sporting”, sobressai a preferência por um modelo de fusão das diferentes 

redacções, sendo relativamente consensual que a estrutura editorial esteja dentro do Clube, mas 

unânime que a parte da produção seja operacionalizada externamente, até porque não é vocação do 

Clube produzir televisão, rádio ou jornais, nem isso traz qualquer vantagem. 

 

Tendo sido pioneiro em tantas áreas ao longo da sua história centenária, tendo uma adesão 

proporcionalmente superior às plataformas das redes sociais do que os rivais, estando até na linha 

da frente da incorporação no Clube dos “e-games”, o Sporting precisa também de ser o primeiro a 

estar preparado para a transformação digital que se avizinha e que passa pela assimilação do advento 

das novas tecnologias como o 5G ou a inteligência artificial. Este é o caminho da captação de mais 

adeptos, de mais sócios, designadamente no seio das gerações mais jovens, mas também nas 

diferentes faixas etárias, sem perder, contudo, o contacto pessoal, que é fundamental, pois a relação 

com os sócios e adeptos é afectiva, não é uma relação de cliente. 

 

 

Moderador:  José Diogo 

Convidados:  Carlos Miguel, Francisco Louro, José Quintela, Miguel Almeida Fernandes, Pedro 

Paulino 
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RESUMO FINAL 
 

1. O clube deve manter a maioria do Capital na SAD a todo o custo, embora se equacione a 

participação de investidores a quem se poderia atribuir a gestão sem perda de maioria, ou com 

um parassocial que não deixe o Sporting perder o controle da SAD. 

2. Modelo de Governação deve ser menos presidencialista – poderes mais distribuídos  por uma 

equipa competente. 

3. Presidente do Clube deve ser o Presidente da SAD mas como Não-Executivo ou Chairman, e 

representa todos os sócios na SAD. 

4. Presidente deve ser figura Institucional e que representa o clube e exerce influência junto dos 

organismos externos. 

5. A administração da SAD e a direcção executiva do Clube devem ser integrados por profissionais 

que assumem a gestão e são responsabilizados por ela. 

6. Presidente deve ser eleito com maioria absoluta. Caso não exista maioria absoluta, os estatutos 

ou o regulamento eleitoral devem prever uma 2ª volta entre os dois candidatos mais votados.  

7. Embora se mantenha o actual peso dos votos, deve começar a estudar-se uma alteração que 

caminhe no sentido de um sócio um voto. 

8. As Assembleias Gerais devem ser mais ordeiras e deve equacionar-se a possibilidade de virem a 

ser Assembleias Gerais Delegadas. 

9. Regresso à eleição de órgãos sociais em listas separadas com a utilização do método de Hondt a 

fim de garantir órgãos mais isentos e mais supervisores. 

10. Separação do Conselho Fiscal e Disciplinar em dois órgãos distintos. 

11. “I-Voting” ainda não garante votação segura e por isso não deve ser implementado já, embora se 

equacione a possibilidade de uma votação electrónica mais descentralizada, com mesas de voto 

noutras regiões do país.  

12. Garantir que o Sporting tem os fundos necessários para comprar as VMOCS aos bancos em 2026. 

13. A formação está no ADN do Sporting e o Sporting deve ser um clube de Formação, devendo esta 

ser a sua maior fonte de receita. 

14. Separação entre o Clube e a SAD em termos de gestão.  

15. Reforço de poder e peso junto das instituições do Futebol e do Desporto em geral. 

16. Lutar por um Futebol mais isento e transparente. 
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17. Maior proximidade com os sócios, núcleos e filiais. 

18. Deve manter-se a ligação com os GOA, mas com medidas que possam controlar a idoneidade dos 

seus dirigentes. 

19. Quadros da Comunicação devem permanecer na esfera interna do clube, bem como 

departamentos editoriais da TV e Jornal, embora se possa depois contratar serviços externos a 

outros níveis. 

20. Preservação do Eclectismo  
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CRÉDITOS 
 

 

Moderadores: Carlos Andrade, Henrique Monteiro, José Manuel Diogo, José Manuel Barroso, Luis 

Marques, Nicolau Santos, e Rui Miguel Mendonça. 

 

Convidados: Ângelo Correia, António Pires de Lima, Agostinho Abade, António Martins da Cruz, 

Alexandre Mestre, Carlos Anjos, Carlos Feijó, Carlos Miguel, Carlos Vieira, Diogo Lacerda Machado, 

Eduardo Baptista Correia, Francisco Louro, Francisco Marcos, Francisco Teixeira, João Duque, João 

Marques da Cruz, Jorge Coelho, José Braz da Silva, José Eugénio Dias Ferreira, José Quintela, Luis 

Filipe Meneses, Luis Natário, Marco Caneira, Miguel Almeida Fernandes, Miguel Frasquilho, Miguel 

Poiares Maduro, Miguel Relvas, Miguel Salema Garção, Nuno Saraiva, Pedro Mourisca , Pedro Paulino, 

Ricardo Pereira, Ricardo da Silva Oliveira, Rui Alexandre Jesus, Rui Calafate, Rui Januário, Rui 

Oliveira, Samuel Almeida, Sérgio Abrantes Mendes, Sérgio Cintra, Soraia Quarenta, Tomás Froes, Toni 

Bessone Basto. 

 

Ex-Jogadores: Nani, Ivone de Franceschi. 

 

Anfitriões: Isaltino Morais (Câmara Municipal de Oeiras) e TagusPark (Eduardo Baptista Correia 

 

Produtores: Paulo Alves (PAHD) 

 

Equipa Organizadora: André Dias Ferreira, Jorge Gurita, Bernardo Gonçalves, Carlos Sousa, Filipe 

Silva, e Rui Sousa. 

 

 

 

Obrigado Sportinguistas. 


