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O MUNDO COMO 
O CONHECEMOS 
ACABOU

Os tempos mudaram. Vivemos hoje numa nova Era - A ERA DO PROPÓSITO. 

Nesta época há 3 manifestações que ganham palco no estabelecimento 

da nova ordem das coisas: “Sentido de Agência” (sense of Agency)1, 

“Automação”2 e “Habilidade de Aprender” (Learnability).3

Entrámos numa nova Era porque existe uma nova visão do mundo, um 

novo conhecimento científico e uma auto-consciência do papel de cada 

um e da tecnologia como seu braço armado. 

A natureza das relações mudou. Muito em concreto na relação do Homem 

e das organizações entre si e com o planeta. Mas, acima de tudo, muda a 

cada dia muito rapidamente, a uma velocidade sem precedentes. 

Existe uma nova consciência individual sobre a necessidade de um modelo 

socioeconómico que assegure a sustentabilidade ambiental.

Existe uma nova consciência sobre os benefícios da colaboração altruísta 

e intergeracional para uma melhor vivência em sociedade.

Existe uma nova consciência sobre o papel crítico do desporto em 

benefício da saúde pública – física e mental – e do seu papel central a 

nível social e de entretenimento como catalisador das relações humanas.

Vivemos numa era digital e global. Entrámos na 4ª Revolução Industrial, 

com algoritmos de auto-aprendizagem4, Blockchain5, Web 3.06, e damos 

já os passos inicias a caminho do Metaverse7. Temos a maior esperança 
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média de vida de sempre.  Tudo isto coloca desafios enormes relacionados 

com o sedentarismo, o distanciamento e o isolamento social. 

O Desporto assume assim um papel nuclear, quer pela prática do mesmo, 

quer pela sua componente de relacionamento humano. A força da marca 

que as organizações desportivas têm, a sua capacidade mobilizadora e 

social, a sua importância na saúde física e mental ganham uma dimensão 

que conquista um pódio de referência dentro da cadeia de valor, assim 

como servindo de exemplo para fora. 

Os desafios são enormes, mas o grande diferencial versus outros tempos 

está na necessidade de rapidez de adaptação que cada indivíduo 

e organização têm (ou não) aos mesmos, e que determinará a sua 

sobrevivência ou o seu maior, ou menor, sucesso. 

Os Clubes são organizações e, como tal, enfrentam estes desafios globais, 

para além daqueles especificamente respeitantes ao seu sector.  

A diferença está, mais do que nunca, não no que se diz, mas no que se 

faz, e como se faz. 
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UM CLUBE
COM PROPÓSITO

A nossa proposta consiste num Sporting Clube de Portugal como actor 

principal desta nova Era. POR UMA NOVA ERA VERDE. 

Com um propósito claro e visível.  Um Sporting CP inspirando as pessoas 

a tornarem-se na melhor versão de si mesmas para que elas próprias 

possam inspirar outros. Através do Desporto, através da sua Marca, 

através dos seus. 

Um Clube líder do seu próprio destino e deste caminho a nível mundial no 

âmbito dos Clubes desportivos.

Assumimos uma visão expansionista para o Clube enquanto organização, 

preservando e partindo do seu epicentro – o Desporto.
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Um futuro que, acreditamos, deve ser sustentado em três Eixos, quatro 

Pilares e uma única forma de estar:

3 EIXOS

SUSTENTABILIDADE  |  COLABORAÇÃO  |  PERFORMANCE 

4 PILARES

PESSOAS  |  ESTRUTURA  |  SUPORTE  |  INTERACÇÃO

 (os mesmo já definidos na Visão Estratégica 20-22 - “Regresso ao Futuro”) 

THE GREEN WAY

UM MANIFESTO DO ADN SPORTING CP
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O CAMINHO FAZ-SE 
CAMINHANDO

Porque fazemos aquilo que dizemos, assumimos que a nossa actuação 

será guiada pela matriz ESG - Environmental (Ambiental), Social (Social) 

e Governance (Governança Corporativa), que hoje constitui a pedra 

angular do investimento sustentável e responsável. 

A nossa visão estratégica assume um pacto com criação de valor a longo 

prazo, promovendo um impacto positivo e transformador tanto a nível 

ambiental como social. 

Embebemos na mesma os nossos 3 EIXOS, intrínsecos à identidade e ADN 

do Sporting CP, e que guiarão de forma permanente a nossa estratégia: 

SUSTENTABILIDADE  |  COLABORAÇÃO  |  PERFORMANCE 

[Para mais informação sobre o ESG, consultar a página 23]
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SUSTENTABILIDADE

Aos poucos, pintamos o Mundo de verde, a nossa cor

O Sporting CP nasceu VERDE. Faz parte do nosso ADN. Fará sempre 

parte do nosso Futuro.

A Sustentabilidade é um eixo fundamental e perene porque não se trata de um 

objectivo em si mesmo, mas de uma necessidade fundamental para a existência.

A sobrevivência do Clube depende dela. A sobrevivência do planeta 

depende de todos contribuírem positivamente, e de forma cooperativa, 

para que a mesma exista.

A Sustentabilidade exige assim uma gestão eficiente e colaborativa dos 

recursos ao nosso dispor com uma visão colectiva de médio-longo prazo 

e assente em dois domínios: ambiental e financeiro.  

AMBIENTAL

O Sporting CP será parte activa na transição ambiental, de forma endógena 

e exógena. Liderando no mundo do desporto como exemplo e utilizando 

a força da sua marca como agente de influência para uma sociedade mais 

activa e consciente da importância da sustentabilidade.

MEDIDAS

 1 THE GREEN PATH

  Definição e publicação de plano com políticas de eficiência 

energética e neutralidade climática.
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 2 DESPORTO COM PROPÓSITO 

  Reforço do investimento em iniciativas a partir do desporto que 

contribuam para a sustentabilidade e responsabilidade social.

 3 THE GREEN QUEST

  Conteúdo digital em formato documentário que pretende 

consciencializar para a importância de um mundo mais verde 

através de histórias, projectos ou vivências inspiradoras.

FINANCEIRA

A Sustentabilidade Financeira do Clube é assegurada principalmente 

pela continuação do modelo estratégico já definido, assente em 5 bases, 

interdependentes entre si:

 1 FORMAÇÃO

  Afirmação do Sporting Clube de Portugal como o clube de 

referência na Formação, em todas as modalidades. Para tal, 

é fundamental a continuação da política de investimento 

criteriosa baseada nos 4 pilares estratégicos já definidos 

que permitem a maximização do seu retorno (ver o eixo 

Performance/Excelência Desportiva e Eclectismo). 

 2 RECEITAS EXCLUINDO TRANSACÇÕES DE JOGADORES

  Criação de valor do ecossistema Sporting que permita potenciar 

o crescimento das actuais linhas de negócio e a criação de 

novas, entre elas a negociação do modelo de centralização de 

direitos televisivos. 
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 3 BREAK-EVEN OPERACIONAL EXCLUINDO TRANSACÇÕES  

DE JOGADORES

  Para assegurar a capacidade de resiliência aos ciclos desportivos 

e económico-sociais, o Sporting tem como meta o break-even 

operacional tanto do ponto de vista contabilístico como do 

ponto de vista de fluxos de caixa. Isto permitirá minimizar 

a dependência da receita líquida de venda de jogadores 

e assegurar maior constância vencedora nos resultados 

desportivos. Depois de um ciclo de forte intervenção na 

estrutura de custos, o novo mandato focar-se-á essencialmente 

na optimização de receitas para fechar definitivamente o défice 

operacional ainda existente.

 4 PASSIVO BANCÁRIO

  Dar seguimento ao processo de reestruturação da dívida 

bancária de forma a adequar os termos do acordo de 

reestruturação à real capacidade do Grupo Sporting. 

 5 MAIORIA DE CAPITAL DA SAD

  Conclusão do processo de aquisição da totalidade dos VMOCs 

depois de garantida opção de compra por um preço unitário de 

0.30¤ mediante o acordo celebrado com os bancos em 2019.  
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MEDIDAS

 1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

  Continuação do projecto de transformação digital para 

capacitar o grupo no seu desígnio de optimização e bem-estar 

dos recursos humanos, alavancagem de receitas e optimização 

de custos, tendo como objectivo ter um modelo com maior 

independência, flexibilidade e qualidade de execução.

 2 ESTRUTURA DE CUSTOS

  Estabilização da estrutura de custos.

 3 POLÍTICA RETRIBUTIVA

  Consolidação da política retributiva, nomeadamente no futebol 

e modalidades.

 4 NEGOCIAÇÃO

  Conclusão do processo de negociação com os parceiros 

bancários.

 5 FINANCIAMENTO 

  Exploração de fontes de financiamento alternativas como 

green bonds e moedas digitais.
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COLABORAÇÃO

Não estamos sozinhos no campo de jogo nem nunca o 
estaremos fora dele

O Sporting CP nasceu Colaborativo. Faz parte do nosso ADN. Fará sempre 

parte do nosso Futuro.

Mudam-se os tempos, mudam-se as formas de Colaborar, porém não 

muda a sua essência.

A essência humana é social e constrói-se em colaboração e cooperação 

entre as partes, o que hoje em dia, perante os desafios digitais, ganha 

uma relevância adicional. 

O desporto é o veículo perfeito para a criação de uma cultura colectiva 

de grupo, de entreajuda, que fomente o bem-estar social e a colaboração 

através do relacionamento interpessoal e a solidariedade intergeracional. 

Promove o desenvolvimento pessoal, incutindo valores e práticas que vão 

muito além da esfera desportiva.

À FUNDAÇÃO SPORTING, que se tem dedicado ao apoio, envolvimento 

e desenvolvimento de diversas comunidades, será dado um papel mais 

central, em total integração com a identidade e estratégia que está 

delineada para a marca Sporting.

A Colaboração será materializada numa proximidade cada vez maior no 

apoio às comunidades locais, num envolvimento mais profundo do Clube 

na sociedade, e no desenvolvimento e promoção de uma vivência de 

respeito para com os outros. 
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COMUNIDADE & SOCIEDADE

Sporting CP é emoção, é paixão, dentro e fora do campo. Sporting CP é 

envolvimento, é estar presente nos bons e maus momentos, é contribuir 

para o avanço da sociedade. 

Acreditamos que o Sporting CP tem o poder de mudar e melhorar 

vidas através do desporto, que constitui língua universal, inclusiva e 

motivacional. 

A nossa forma de estar deve reflectir a nossa forma de ser: próximos 

de quem mais precisa no apoio às comunidades e à promoção de um 

saudável equilíbrio social. 

Evoluiremos a Cidade Sporting para ser mais “Child-friendly”, de forma a 

que o ecossistema Sporting seja uma referência de visita para as crianças.

MEDIDAS

 1 Planeamento e implementação de iniciativas de apoio às 

comunidades locais através da Fundação e com recurso aos 

activos Sporting.

 2 Criação de rede de voluntários.

 3 Continuação da promoção do Dia do Voluntário através da 

dinamização de iniciativas com colaboradores.
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INCLUSÃO & DIVERSIDADE

Não existe realmente Colaboração sem a inclusão e respeito pela 

diversidade humana. Vemos o Sporting CP como um motor para o 

desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. É nossa responsabilidade 

assegurar a transmissão de valores que inspirem e apaixonem as gerações 

actuais e seguintes na construção de um futuro melhor.

Não é um caminho novo para nós. É um resgate do nosso ADN para um 

Eixo orientador da conduta do nosso dia-a-dia. 

Citando o Artigo 3º dos nossos próprios estatutos:

“No SPORTING CLUBE DE PORTUGAL não se fará distinção de ascendência, 

género, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 

ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social, sendo 

únicos critérios de qualificação dos sócios a respectiva antiguidade, os 

galardões atribuídos e a contribuição que derem ao Clube.”

Por outro lado, sendo um dos grandes clubes em Portugal, é ainda nosso 

compromisso melhorar a experiência desportiva e repudiar veemente e 

publicamente todo e qualquer acto discriminatório. De facto, e como já o 

referimos variadíssimas vezes nos nossos comunicados “O Sporting Clube 

de Portugal luta diariamente para a erradicação de comportamentos 

discriminatórios (…) e considera que estes comportamentos são 

intoleráveis e não podem passar indiferentes e impunes”.

Para tal, pretendemos aliarmo-nos às principais organizações para que, de 

forma unida e com um esforço concertado possamos moldar a sociedade.
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MEDIDAS

 1 Consciencialização da importância da inclusão e diversidade 

junto da sociedade e, especialmente, das camadas mais jovens.

 2 Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização com reversão 

das receitas em benefício de causas.
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PERFORMANCE

Somos Leões e com raça e garra conquistamos o futuro

O Sporting CP é movido por uma paixão por performance. Sempre foi. 

Sempre será. 

Acreditamos que aquilo que nos diferencia reside naquilo que fazemos e 

em como o fazemos.  

A performance reside na capacidade de executarmos o que acreditamos 

como queremos, através das nossas acções, inspirando os outros. 

Para isso é preciso ter um objectivo de perseguir a Excelência, 

disciplinadamente tutelado por um modelo de governo transparente e 

rigoroso. 

EXCELÊNCIA DESPORTIVA E ECLECTISMO

A Excelência é um ideal que se persegue e que aplicamos a tudo, 

nomeadamente ao coração da nossa actividade - o Desporto. 

Os seres humanos movem-se por um propósito. Uma vez alcançado 

procuram outro que o substitua, e assim continuamente. 

O Sporting CP procura a excelência com base na Sustentabilidade e 

Colaboração, sem as quais não é possível a primeira ter constância, e em 

alinhamento com a sua visão Ecléctica do Desporto.

O Eclectismo está na nossa génese e continuaremos a trabalhar na edificação 

das bases para a sua continuidade, para que o Sporting CP continue a 

cimentar o seu posicionamento enquanto melhor Clube de Portugal, da 

Europa e do Mundo, através da formação e da qualidade dos seus atletas, 

das competições em que participa e dos seus resultados desportivos.
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MEDIDAS

 1 FORMAÇÃO

  Continuação de um modelo de desenvolvimento assente na 

Formação em todas as modalidades.

 2 MODELO CENTRADO NO JOGADOR

  Optimização e extensão do Modelo Centrado no Jogador.

 3 ACADEMIA

  Consolidação do projecto Academia Sporting – Futebol e 

Modalidades.

 4 PESSOAS

  Investimento em recursos humanos, de instalações e suporte 

para captação, desenvolvimento e retenção dos melhores.

 5 CENTRO DE OPTIMIZAÇÃO DESPORTIVA 

  Execução do Centro de Optimização Desportiva (COD) de 

apoio a todas as modalidades, no Pavilhão João Rocha com 

várias áreas de apoio – clínica, fisioterapia, nutrição, psicologia 

desportiva, preparação física e scouting.

 6 ECOSSISTEMA DIGITAL

  Continuação do desenvolvimento do ecossistema digital que 

facilite e dinamize a relação do praticante com o Clube.



21

MODELO DE GOVERNO

A perfeição não existe. Existe uma ambição diária de a alcançar, de fazer 

melhor, de dar o melhor exemplo, tutelado por um modelo de governo 

que regule de forma transparente, rigorosa e disciplinada a performance 

do nosso sistema de decisão, individual e colectivo, de forma holística. 

Há 3 áreas de actuação que se destacam como prioridades para os 

próximos 4 anos:

MAIORIA DO CLUBE NA SAD 

Manutenção da maioria da participação do Clube no capital da SAD 

assegurando o seu controle. 

REVISÃO DOS ESTATUTOS 

Apresentaremos uma proposta para alteração de estatutos com o desígnio 

de conciliação dos mesmos à Era corrente e que, acima de tudo, permita 

uma participação universal de todos os Sócios nas decisões do Clube. 

CORRUPÇÃO & TRANSPARÊNCIA

Guiamos a nossas acções com base em condutas que respeitam a Ética e 

o “Compliance” da lei.  

Acreditamos que o nosso sucesso só existe se for atingido dentro dos 

limites definidos no âmbito destes 2 domínios.
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MEDIDAS

 1 Proposta de ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS do Clube a ser 

sufragada pelos Sócios.

 2 Melhoria contínua de:

  POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO, com vista à 

prevenção de actos que possam constituir corrupção ou 

incentivo à mesma, e adopção das melhores práticas de 

“compliance”.

  POLÍTICA FISCAL, com compromisso de monitorizar a 

evolução das melhores práticas internacionais em termos de 

transparência fiscal.

  CÓDIGOS DE CONDUTA E POLÍTICAS DE TRABALHO, em 

actualização permanente com a nova dinâmica laboral.
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SOBRE O ESG

Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 

2015 pela ONU, fazem parte de um compromisso global para erradicação 

da pobreza e preservação do meio ambiente por parte de empresas, 

governos e sociedade civil.

Enquanto os ODS pretendem ser um guia, o ESG é uma sigla que significa 

Environmental (Ambiental), Social (Social) and Governance (Modelo 

de Governo) e sintetiza uma série de critérios de conduta e práticas 

que as organizações utilizam para impactar positivamente o planeta, 

colaborando no cumprimento dos ODS estipulados pela ONU.

O ESG funciona como uma métrica que avalia o desempenho das 

empresas nas áreas previamente identificadas, sendo que seguir os 

critérios de ESG aumenta e atrai o investimento socialmente positivo e a 

competitividade a longo prazo, já que a tendência é que as empresas que 

não têm preocupações ambientais e sociais sejam rejeitadas, no futuro, 

pelos próprios consumidores que valorizam o preço e a qualidade, mas 

também o impacto positivo gerado na sociedade.

Os clientes, colaboradores e investidores esperam transparência em 

relação a estas iniciativas e as empresas já estão a mudar as suas práticas 

para mostrar o seu compromisso com a sustentabilidade e os critérios 

ESG através de relatórios anuais de sustentabilidade.
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A BASE PARA  
O SUCESSO

A Estratégia do Sporting assenta em 4 pilares fundamentais para o 

cumprimento da sua missão: “Dar a melhor experiência à sua Família”*

* Sócios, adeptos, fãs, núcleos e parceiros

Os 3 primeiros pilares – Pessoas, Estrutura e Sistemas de Suporte – 

constituem a base (maioritariamente invisível) que permite a optimização 

do último pilar – Interacção com a Família.

O Sporting tem como meta atingir a excelência desportiva, operacional e 

de marca, através de uma aposta na Formação, da Transformação Digital 

e de uma nova Arquitectura de Marca, estreitando ao máximo a relação 

bidireccional Clube/Família.
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PESSOAS

Amplificar o poder e voz das nossas pessoas, são elas que 
concretizam os sonhos

O nosso maior activo são as pessoas. Os nossos atletas e colaboradores 

constituem a base para que o Sporting alcance todos os objectivos a que 

se propõe.

Porque são as nossas pessoas que, na realidade do dia-a-dia, tornam o 

sonho possível, colocando o coração e a razão em tudo o que fazem 

para alcançar as metas traçadas e atingir os resultados desportivos e 

operacionais ambicionados. 

E porque as transformações fazem-se de dentro para fora, no actual 

contexto, tanto no âmbito desportivo como operacional, é fundamental para 

o futuro do Sporting a captação, retenção e desenvolvimento de talento 

humano com este fit perfeito com o nosso ADN de Leão, de ambição. 

As pessoas são o nosso factor crítico de sucesso e por isso continuaremos 

o caminho já anteriormente iniciado sustentado em:

  PESSOAS PRIMEIRO

  Aposta num ecossistema de referência para captar, desenvolver 

e reter os melhores talentos.

  FORMAÇÃO

  Desporto: manter a aposta na Formação no âmbito desportivo, 

para conseguir um equilíbrio, sustentável e sustentado no tempo, 

entre jogadores “Made in Sporting” e jogadores criteriosamente 

contratados com foco na necessária maturidade e constância 

desportiva.
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  Desenvolvimento: construir o modelo de desenvolvimento em 

que as pessoas estejam em formação contínua, endemicamente 

e em parceria com o sistema educacional e empresarial.

  CIÊNCIA NO CENTRO DE DECISÃO

  Continuar o caminho de colocar a ciência no centro de decisão 

através da melhoria contínua da Unidade de Performance, 

Gabinete de Observação e Recrutamento, cujo suporte 

é essencial na captação, avaliação e desenvolvimento de 

performance dos atletas. 

Pretendemos promover e investir na prática do desporto profissional e 

amador, especialmente nas gerações mais novas, contribuindo de forma 

direta para a diminuição do sedentarismo e da obesidade, promovendo 

uma sociedade saudável e activa. Crianças activas são mais saudáveis, 

felizes, sociáveis e com tendência para alcançar maiores níveis de 

desempenho dentro de campo, na sala de aula e, um dia, nas suas carreiras 

e comunidades.

MEDIDAS

 1 OFICINAS ADN SPORTING

  Criação das Oficinas ADN Sporting para desenvolvimento 

e consolidação da Identidade Cultural Sporting ao nível da 

organização.
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 2 MODELO CENTRADO NO JOGADOR

  Consolidação do modelo de desenvolvimento centrado no 

Jogador, vencedor do prémio Internacional Youth Football 

Award, atribuído pela Associação Europeia de Clubes (ECA).

 3 MADE IN SPORTING

  Investir numa estratégia de crescimento sustentável através do 

aumento do número de atletas da formação nas equipas de 

Futebol e das Modalidades, dotando as equipas do equilíbrio 

entre formação e contratações externas asseguradas através 

de um scouting criterioso.

 4 MODELO TRIUNVIRATO

  Reforço do modelo de coordenação entre Unidade de 

Performance (vertente médica), Gabinete de Observação 

(vertente analítica) e Recrutamento (vertente prospecção da 

formação) para alcance da excelência.

 5 MODELO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

  Adopção de uma metodologia de gestão assente num 

modelo de avaliação com remuneração variável em função do 

desempenho. 

 6 AGILE WAY

  Adaptação da estrutura organizativa para esta nova Era assente 

num modelo cada vez mais colaborativo, ágil e digital.
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ESTRUTURA

Disponibilizar o ecossistema e condições adequadas para 
que as nossas pessoas vinguem 

A cultura actual, influenciada pelo modus operandi das start-ups, os 

avanços dos modelos híbridos de trabalho, entre outras coisas tem levado 

as organizações a repensar os seus espaços físicos. 

O local de trabalho é muito mais que isso e tem que ser um espaço de 

atractividade e veículo do ADN Sporting, para captar talento e para inspirar 

e motivar os nossos colaboradores e atletas, promovendo um ambiente 

positivo que fomente a criatividade, a colaboração e a produtividade.

Assim, torna-se fundamental que os espaços sejam modernizados e 

adaptados, no sentido de proporcionarem novas formas de trabalho, 

relacionamento e descompressão aos atletas e colaboradores.

MEDIDAS

 1 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA

  a) Continuação do projecto de expansão da Academia aprovado.

  b) Construção dos novos campos de futebol 9 e 10, para 

acomodar a expansão do projecto desportivo, sobretudo para 

garantir o suporte ao futebol feminino e à Equipa B masculina.

 2 POLÍTICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E NEUTRALIDADE 

CARBÓNICA PARA TODAS AS INSTALAÇÕES

  a) Implementação de projecto de optimização do consumo 

energético e uso de energias renováveis.
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  b) Promoção de deslocações para os recintos através de 

transporte sustentável e disponibilização de pontos de 

carregamento elétrico.

  c) Utilização de veículos movidos a energia elétrica.

  d) Redução do consumo de água e materiais tóxicos.

 3 CRIAÇÃO DE UM BUSINESS HUB

  Desenvolvimento de um Business Hub, com criação do 

CoWorking Sporting no Estádio José Alvalade. Este espaço 

permitirá um melhor local de trabalho para uso dos colaboradores, 

uma requalificação dos espaços corporate e uma criação de 

valor fora dos dias de jogo. 
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SISTEMAS DE SUPORTE

Dar o suporte que as nossas pessoas necessitam, a cada 
momento da sua jornada

A pandemia veio desestabilizar o regime de trabalho e, hoje, as pessoas estão 

expostas a um modelo híbrido onde o teletrabalho e o trabalho presencial 

coabitam. Esta realidade constitui um desafio para as organizações e o 

Sporting CP não é excepção. Urge a adaptação e definição de modelos 

de relacionamento remotos assentes em ferramentas colaborativas que 

mantenham a motivação e produtividade das equipas.

Estamos numa nova era pautada pelo crescimento exponencial da 

tecnologia e do volume de informação. Assim, por um lado, pretendemos 

alavancar estas novas tecnologias para simplificar e/ou automatizar 

processos e tarefas rotineiras e repetitivas, para que as nossas pessoas 

possam dedicar os seus esforços a actividades mais desafiantes e de 

maior valor acrescentado. Outro dos nossos objectivos passa por garantir 

um eficiente fluxo de informação, porque informação é poder e, para 

conquistar esta nova era, o Sporting CP tem de ter a capacidade de 

tratar e utilizar a informação recolhida, pelos vários departamentos, para 

permitir uma tomada de decisão assertiva.

MEDIDAS

 1 NOVO ERP

  Modernização do ecossistema de sistemas de suporte à decisão 

do negócio.

 



34

 2 FERRAMENTAS COLABORATIVAS

  Análise e implementação de ferramentas de trabalho 

colaborativas que disseminem a adopção de uma mentalidade 

“Agile” e facilitem a colaboração e cooperação entre equipas.

 3 SOFTWARES À MEDIDA

  Desenvolvimento de uma estrutura de micro-seviços, com 

softwares ad-hoc à medida para dar resposta a necessidades 

específicas (e.g. Scouting, social listening).
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INTERACÇÃO COM A FAMÍLIA*

Garantir a felicidade da nossa Família porque ela não 
esquece como o Sporting a faz sentir, a faz sonhar

* Sócios, adeptos, fãs, núcleos e parceiros

Nas palavras da poetisa norte-americana Dra. Maya Angelou, “(…) people 

will forget what you said, people will forget what you did, but people will 

never forget how you made them feel”8.

Este é o mantra pelo qual o Sporting se rege. O Sporting é emoção.  

O Sporting é paixão. O SPORTING É FAMÍLIA. Esta é a sua “raison d’etrê” 

e não podia ser de outra forma. Sem ela fica esvaziado da sua essência, 

despojado do seu caráter…

E é pela Família que o Sporting trabalha todos os dias. É pela Família que 

o Sporting quer e vai melhorar.

Porque uma relação pressupõe uma troca equilibrada, o Sporting CP 

pretende dar tanto quanto aquilo que recebe dos seus Sócios, dos seus 

adeptos, dos seus fãs, dos seus núcleos e dos seus parceiros. E aqui, 

mais além das conquistas no plano desportivo, o Sporting CP pretende 

melhorar o relacionamento e a experiência disponibilizada ao longo de 

todos os canais de contacto com a sua Família. 
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MEDIDAS 

DIGITAL

 1 NOVO SITE & APP

  Desenvolvimento de um novo site e app, obedecendo às melhores 

práticas de design, usabilidade, acessibilidade e tecnologia, 

com autonomia na gestão do “source-code”, alojamento Cloud 

escalável para assegurar níveis elevados de performance.

 2 ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS

  Media House: Criação do Sporting Media House para continuação 

do projecto de centralização de produção e promoção de 

conteúdos do Universo Sporting.

  Inside Talks by SCP: Lançamento do Inside Talks by Sporting para 

dar a conhecer o dia-a-dia da perspectiva dos Colaboradores 

Sporting.

 3 LANÇAMENTO DE NFT’S E FANTOKENS 

  Capitalização das novas tecnologias para, em parceria, disponibilizar 

activos digitais ou representações digitais de activos físicos no 

blockchain (NFTs), e ainda Fan Tokens, criptoativo próprio do 

Sporting CP, que permite dar aos sócios, fãs e adeptos poder 

de decisão em temáticas do Universo Leonino, e que poderão 

também ser trocados por benefícios e recompensas ligadas ao 

Sporting CP.
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MARCA

 1 EXPERIÊNCIA DOS SÓCIOS E PARCEIROS

  Eventos de Activação da Marca, Nacional e Internacional, com 

destaque para plano para dinamização dos núcleos.

  Permissão aos núcleos de acesso autónomo à Loja Verde 

Online, através de login próprio, para compra de merchansiding 

via online, com desconto específico. 

 2 NOVA IDENTIDADE

  Evolução no posicionamento e imagem para a nova Era do 

Propósito.

 3 NOVA ARQUICTECTURA

  Evolução da Arquictectura de Marca em linha com o ADN 

Sporting.

 4 RELACIONAMENTO E ENGAGEMENT

  Programas de relacionamento e “engagement” com Sócios, 

adeptos, fãs, núcleos e parceiros, de forma a entregar uma 

experiência de relacionamento contínuo dentro do ecossistema 

Sporting, em linha com as mais recentes tecnologias de 

tokenização.
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CIDADE SPORTING

 1 SPORTING CP BUSINESS HUB & CO-WORK

  Criação de um Business Hub no EJA com desenvolvimento de 

um espaço de CoWorking Sporting, em linha com as tendências 

de decoração e layout de espaço e ferramentas de trabalho, 

direccionado para o tecido empresarial, nomeadamente start-ups, 

e para os nossos Parceiros que têm a oportunidade de utilizar os 

seus próprios camarotes (ou outros) como um espaço de trabalho 

no dia-a-dia com vista desafogada para o EJA.

 2 SKATE PARK

  Criação de um Skate Park ao ar livre.

 3 HUB ARTE E CULTURA

  Continuação do desenvolvimento de um Hub Desportivo-Cultural 

com espaços de conciliem a prática de desporto ao ar livre e a 

Arte Urbana.

 4 ESPAÇO-MUSEU

  Ampliação e dinamização do museu sobre um novo conceito 

de Espaço Museu.

 5 CAPILARIDADE LOJA VERDE

  Expansão da capilaridade de pontos de venda da Loja Verde 

no Estádio e Pavilhão.
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 6 EXPERIÊNCIA DE ENTRADA

  Soluções de entrada com acesso biométrico.

  Premiação de Sócios com entradas atempadas.

  Alterações à leitura dos torniquetes.

 7 WI-FI NO ESTÁDIO

  Disponibilização de acesso Wi-Fi em todo o EJA.
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THE GREEN WAY
UM MANIFESTO DO ADN SPORTING CP

Consideramos que este caminho tem múltiplas virtudes.

É continuísta relativamente ao ADN do Clube que, desde a sua génese, 

foi edificado em valores e princípios inegociáveis – Sporting: “A fair and 

generous in one’s behaviour or treatment of others, especially in a contest”9. 

Assume de forma visível aquele que é o sentimento real dos seus Sócios no 

compromisso de um Clube que se move orgulhosamente por um propósito 

claro, lidera pelo exemplo e tem uma forma de estar pioneira. Prepara o Clube 

para a Era já em curso e exige uma rapidez e uma adaptabilidade enormes. 

A evolução holística que propomos é também determinante para que os 

próximos 40 anos do Sporting CP sejam pautados por uma constância 

vencedora.  Edificando bases sólidas, assumimos a liderança de uma NOVA 

ERA VERDE em todos os sentidos. De liderança em tudo o que fazemos. 

Líderes no exemplo dos princípios e valores que temos. 

Líderes dentro de campo. 

Líderes fora de campo. No caminho da Sustentabilidade. No foco em 

melhorar o bem-estar das pessoas. Em entregar experiências marcadas pela 

inovação e vanguarda. 

Líderes na estabilidade democrática. 

No tempo incerto em que vivemos há uma certeza que consideramos 

absoluta, o Sporting CP deve assumir uma postura corajosa, actuando 

como catalisador da mudança. Primeiro no domínio do desporto, onde é 

imperativa uma alteração profunda do Status Quo que mancha e corrói 
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o desporto. Lutaremos também para o brilho de um espectáculo multi-

cultural, no convite às famílias, como foco no repúdio à violência e à 

intolerância. Batalharemos por uma maior presença da tecnologia no auxílio 

à arbitragem e pelo reforço da credibilidade das instituições desportivas. 

E, atenuando as incertezas resultantes de um futuro cada vez mais 

rapidamente mutante, seremos parte activa e integrante dos diálogos e 

debates referentes a todas as grandes questões. 

Na Era do Propósito, anunciaremos o nosso, mas mais importante vamos 

praticá-lo. 

Na Era do Ambiente, seremos Verdes. 

Na Era da Colaboração, seremos Colaborativos. 

Na Era Digital, seremos Digitais.

Na Era Global, seremos Globais. 

Seremos sempre Desporto. Seremos sempre Esforço, Devoção, 

Dedicação e Glória. 

Este percurso, que teve início em 2018, é isso mesmo, uma jornada, que se 

encontra ainda longe de estar terminada. O Sporting CP é o único Clube 

que hoje pode liderar e continuar esta sua jornada de (r)evolução para 

uma Marca com um grande propósito, em apanágio às crenças dos seus 

associados, para eles e com o seu apoio. 

MEDIDAS

 1 Publicação de um manifesto com os princípios do ADN 

Sporting CP, para serem usados todos os dias na nossa forma 

de actuação.
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RESUMO 
MEDIDAS

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

 1 THE GREEN PATH: Definição e publicação de plano com 

políticas de eficiência energética e neutralidade climática.

 2 DESPORTO COM PROPÓSITO: Reforço do investimento 

de iniciativas a partir do desporto que contribuam para a 

sustentabilidade e responsabilidade social.

 3 THE GREEN QUEST: Conteúdo digital em formato documentário 

que pretende consciencializar para a importância de um mundo 

mais verde através de histórias, projetos ou vivências inspiradoras.

FINANCEIRA

 1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: Continuação do projecto 

de transformação digital para capacitar o grupo na sua 

capacidade de optimização e bem-estar dos recursos humanos, 

alavancagem de receitas e optimização de custos, tendo 

como objectivo ter um modelo com maior independência, 

flexibilidade e qualidade de execução. 
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 2 ESTRUTURA DE CUSTOS: Estabilização da estrutura de custos.

 3 POLÍTICA RETRIBUTIVA: Consolidação da política retributiva, 

nomeadamente no futebol e modalidades. 

 4 NEGOCIAÇÃO: Conclusão do processo de negociação com os 

parceiros bancários.

 5 FINANCIAMENTO: Exploração de fontes de financiamento 

alternativas como green bonds e moedas digitais.
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COLABORAÇÃO

COMUNIDADE & SOCIEDADE

 1 Planeamento e implementação de iniciativas de apoio às 

comunidades locais através da Fundação e com recurso aos 

activos Sporting.

 2 Criação de rede de voluntários.

 3 Continuação da promoção do Dia do Voluntário através da 

dinamização de iniciativas com colaboradores.

INCLUSÃO & DIVERSIDADE

 1 Consciencialização da importância da inclusão e diversidade 

junto da sociedade e, especialmente, das camadas mais jovens. 

 2 Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização com reversão 

das receitas em benefício de causas. 
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PERFORMANCE 

EXCELÊNCIA DESPORTIVA E ECLECTISMO

 1 FORMAÇÃO

  Continuação de um modelo de desenvolvimento assente na 

Formação em todas as modalidades.

 2 MODELO CENTRADO NO JOGADOR

  Optimização e extensão do Modelo Centrado no Jogador.

 3 ACADEMIA

  Consolidação do projecto Academia Sporting – Futebol e Modalidades. 

 4 PESSOAS

  Investimento em recursos humanos, de instalações e suporte. 

para captação, desenvolvimento e retenção dos melhores.

 5 CENTRO DE OPTIMIZAÇÃO DESPORTIVA 

  Execução do Centro de Optimização Desportiva (COD) de 

apoio a todas as modalidades, no Pavilhão João Rocha com 

várias áreas de apoio – clínica, fisioterapia, nutrição, psicologia 

desportiva, preparação física e scouting.

 6 ECOSSISTEMA DIGITAL

  Continuação do desenvolvimento do ecossistema digital que 

facilite e dinamize a relação do praticante com o Clube.
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MODELO DE GOVERNO

 1 Proposta de ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS do Clube a ser 

sufragada pelos Sócios.

 2 Melhoria contínua de:

  POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO, com vista à 

prevenção de actos que possam constituir corrupção ou 

incentivo à mesma, e adopção das melhores práticas de 

“compliance”.  

  POLÍTICA FISCAL, com compromisso de monitorizar a 

evolução das melhores práticas internacionais em termos de 

transparência fiscal.

  CÓDIGOS DE CONDUTA E POLÍTICAS DE TRABALHO, em 

actualização permanente com a nova dinâmica laboral. 
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A BASE PARA O SUCESSO 

PESSOAS

 1 OFICINAS ADN SPORTING

  Criação das Oficinas ADN Sporting para desenvolvimento 

e consolidação da Identidade Cultural Sporting ao nível da 

organização.

 2 MODELO CENTRADO NO JOGADOR

  Consolidação do modelo de desenvolvimento centrado no 

Jogador, vencedor do prémio Internacional Youth Football 

Award, atribuído pela Associação Europeia de Clubes (ECA).

 3 MADE IN SPORTING

  Investimento numa estratégia de crescimento sustentável 

através do aumento do número de atletas da formação nas 

equipas de Futebol e das Modalidades, dotando as equipas do 

equilíbrio entre formação e contrações externas asseguradas 

através de um scouting criterioso.

 4 MODELO TRIUNVIRATO

  Reforço do modelo de coordenação entre Unidade de 

Performance (vertente médica), Gabinete de Observação 

(vertente analítica) e Recrutamento (vertente captação da 

formação) para alcance da excelência.
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 5 MODELO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

  Adopção de uma metodologia de gestão assente num modelo de 

avaliação com remuneração variável em função do desempenho. 

 6 AGILE WAY

  Adaptação da estrutura organizativa para esta nova Era assente 

num modelo cada vez mais colaborativo, ágil e digital.
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ESTRUTURA

 1 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA

  c) Continuação do projecto de expansão da Academia aprovado. 

  d) Construção dos novos campos de futebol 9 e 10, para acomodar 

a expansão do projecto desportivo, sobretudo para garantir os 

treinos e jogos do futebol feminino e da Equipa B masculina. 

 2 POLÍTICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E NEUTRALIDADE 

CARBÓNICA PARA TODAS AS INSTALAÇÕES

  e) Implementação de projecto de optimização do consumo 

energético e uso de energias renováveis.

  f) Promoção de deslocações para os recintos através de 

transporte sustentável e disponibilização de pontos de 

carregamento elétrico. 

  g) Utilização de veículos movidos a energia elétrica.

  h) Redução do consumo de água e materiais tóxicos. 

 3 CRIAÇÃO DE UM BUSINESS HUB

  Desenvolvimento de um Business Hub, com criação do 

CoWorking Sporting no Estádio José Alvalade. Este espaço 

permitirá um melhor local de trabalho para uso dos 

colaboradores, uma requalificação dos espaços corporate  

e uma criação de valor fora dos dias de jogo. 
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SISTEMAS DE SUPORTE

 1 NOVO ERP

  Modernização do ecossistema de sistemas de suporte à decisão 

do negócio

 2 FERRAMENTAS COLABORATIVAS

  Análise e implementação de ferramentas de trabalho 

colaborativas que disseminem a adopção de uma mentalidade 

“Agile” e facilitem a colaboração e cooperação entre equipas 

 3 SOFTWARES À MEDIDA

  Desenvolvimento de uma estrutura de micro-seviços, com 

softwares ad-hoc à medida para dar resposta a necessidades 

específicas (e.g. Scouting, social listening).
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INTERACÇÃO COM A FAMÍLIA*

* Sócios, adeptos, fãs, núcleos e parceiros

DIGITAL

 1 NOVO SITE & APP

  Desenvolvimento de um novo site e app, obedecendo às melhores 

práticas de design, usabilidade, acessibilidade e tecnologia, 

com autonomia na gestão do “source-code”, alojamento Cloud 

escalável para assegurar níveis elevados de performance

 2 ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS

  Media House: Criação do Sporting Media House para continuação 

do projecto de centralização de produção e promoção de 

conteúdos do Universo Sporting

  Inside Talks by SCP: Lançamento do Inside Talks by Sporting  

para dar a conhecer o dia-a-dia da perspectiva dos Colaboradores 

Sporting

 3 LANÇAMENTO DE NFT’S E FANTOKENS 

  Capitalização das novas tecnologias para, em parceria, disponibilizar 

activos digitais ou representações digitais de activos físicos no 

blockchain (NFTs), e ainda Fan Tokens, criptoativo próprio do 

Sporting CP, que permite dar aos sócios, fãs e adeptos poder 

de decisão em temáticas do Universo Leonino, e que poderão 

também ser trocados por benefícios e recompensas ligadas ao 

Sporting CP.
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MARCA

 1 EXPERIÊNCIA DOS SÓCIOS E PARCEIROS

  Eventos de Activação da Marca, Nacional e Internacional, com 

destaque para plano para dinamização dos núcleos.

  Permissão aos núcleos de acesso autónomo à Loja Verde 

Online, através de login próprio, para compra de merchansiding 

via online, com desconto específico. 

 2 NOVA IDENTIDADE

  Evolução no posicionamento e imagem para a nova Era do 

Propósito.

 3 NOVA ARQUICTECTURA

  Evolução da Arquictectura de Marca em linha com o ADN 

Sporting.

 4 RELACIONAMENTO E ENGAGEMENT

  Programas de relacionamento e “engagement” com Sócios, 

adeptos, fãs, núcleos e parceiros, de forma a entregar uma 

experiência de relacionamento contínuo dentro do ecossistema 

Sporting, em linha com as mais recentes tecnologias de 

tokenização.   
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CIDADE SPORTING

 1 SCP BUSINESS HUB & CO-WORK

  Criação de um Business Hub no EJA com desenvolvimento de 

um espaço de CoWorking Sporting, em linha com as tendências 

de decoração e layout de espaço e ferramentas de trabalho, 

direcionado para o tecido empresarial, nomeadamente start-

ups, e para os nossos Parceiros que têm a oportunidade de 

utilizar os seus próprios camarotes (ou outros) como um espaço 

de trabalho no dia-a-dia com vista desafogada para o EJA.

 2 SKATE PARK

  Criação de um Skate Park ao ar livre.

 3 HUB ARTE E CULTURA

  Continuação do desenvolvimento de um Hub Desportivo-Cultural 

com espaços de conciliem a prática de desporto ao ar livre e a 

Arte Urbana.

 4 ESPAÇO-MUSEU

  Ampliação e dinamização do museu sobre um novo conceito 

de Espaço Museu.

 5 CAPILARIDADE LOJA VERDE

  Expansão da capilaridade de pontos de venda da Loja Verde 

no Estádio e Pavilhão. 
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 6 EXPERIÊNCIA DE ENTRADA

  Soluções de entrada com acesso biométrico.

  Premiação de Sócios com entradas atempadas.

  Alterações à leitura dos torniquetes.

 7 WI-FI NO ESTÁDIO

  Disponibilização de acesso Wi-Fi em todo o EJA.
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THE GREEN WAY

MEDIDAS

 1 Publicação de um manifesto com os princípios do ADN 

Sporting CP, para serem usados todos os dias na nossa forma 

de actuação.



NOTAS
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1 SENTIDO DE AGÊNCIA

Sentido de Agência refere-se à capacidade de auto-conhecimento e 

sentido de controlo das próprias acções, e de, através delas, poder ter 

influência nos eventos externos do mundo. Está associado à tendência 

actual pela satisfação das acções em si na experiência de desenvolvimento 

pessoal e de maior capacidade de independência e autonomia individual 

(muito por consequência da evolução tecnológica).

2 AUTOMAÇÃO

Actualmente, a tecnologia permite-nos automatizar processos e tarefas 

repetitivas de simples/média complexidade. As grandes vantagens desta 

automação prendem-se com ganhos significativos de eficiência e escala, 

maior rapidez de execução e redução da ocorrência de erros humanos. 

3 LEARNABILITY

Learnability (Habilidade de aprender) é a capacidade, individual ou de um 

sistema (organização), de aprendizagem contínua de forma a conseguir 

adaptar-se rapidamente às novas circunstâncias provocadas pelo contexto. 

Foi considerada pelo World Economic Forum em 2017 como a principal 

aptidão que os indivíduos e organizações deveriam desenvolver na  

Era 4.0 (https://www.weforum.org/whitepapers/accelerating-workforce-

reskilling-for-the-fourth-industrial-revolution).
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4 ALGORITMOS DE AUTO-APRENDIZAGEM

Algoritmos de auto-aprendizagem como os chatbots utilizados 

maioritariamente no atendimento ao cliente, estão programados para 

reconhecer padrões e devolver uma resposta pré-definida. No entanto, 

eles estão agora mais inteligentes, aprendendo em cada nova interacção 

e ajuste / correcção que é feita (por um operador humano). No fundo, 

quanto mais feedback tiver, mais capaz será de prever com assertividade a 

resposta desejada à questão colocada. Por exemplo, quando o Assistente 

do Google começou a falar Holandês não era muito fluente e, para acelerar 

a curva de aprendizagem, no final, perguntava aos utilizadores se tinha 

feito o que esperavam.

5 BLOCKCHAIN

O Blockchain é uma tecnologia assente no conceito de descentralização 

como forma de garantir a segurança máxima de uma base de dados 

de registos e transacções. E, apesar da importância inicial estar muito 

associada ao sector financeiro e às criptomoedas, existe um potencial 

para a sua utilização numa variedade de outros sectores de actividade 

(ex.: contratos inteligentes, rastreio de fornecedores, direitos de autor, …).

6 WEB 3.0

Depois da Web 1.0, caracterizada por uma comunicação unidireccional 

das empresas / instituições para os utilizadores, e da Web 2.0, mais 

democrática e interactiva, muito graças aos blogues e redes sociais onde 

qualquer um pode produzir conteúdos, estamos agora à porta da era da 

Web 3.0 ou Web Semântica. Esta “nova” Web pretende ter capacidade 

contextual e de interpretação por forma a devolver resultados, publicidade 

ou conteúdos mais objectivos, contextualizados e personalizados.
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7 METAVERSE

O conceito “Metaverso” não é novo já que foi descrito pela primeira vez, 

em 1992, no livro “Snow Crash”, como um mundo virtual em 3D povoado 

por avatares que interagiam com diversos tipos de experiências. Desde 

essa altura que o conceito tem vindo a ser explorado maioritariamente 

pelo sector do entretenimento (filmes, séries, jogos) mas, a nova 

aposta do Grupo Facebook, agora renomeado Meta, em plataformas de 

realidade virtual e aumentada, vem reforçar a convergência dos mundos 

real e virtual de forma persistente e partilhada, com aplicações muito 

abrangentes que vão mudar a forma como nos relacionamos entre nós, 

com as organizações e com os produtos, serviços e experiências que 

oferecem.

8 TRADUÇÃO DA CITAÇÃO

“(...) As pessoas esquecerão o que dissemos, esquecerão o que fizemos, 

mas nunca esquecerão como as fizemos sentir.”

9 SPORTING

Definição retirada do dicionário de língua inglesa Oxford Languages.




