MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

ÍNDICE
O MOVIMENTO - MANIFESTO ELEITORAL ................................................... 7
OS CANDIDATOS ......................................................................................... 15
DIRECÇÃO - FRANCISCO MOURÃO BENITEZ .................................................. 16
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL - JOÃO PINHEIRO ........................................... 17
CONSELHO FISCAL - NUNO DIAS FERREIRA LEITE ......................................... 18
A) FUTEBOL ................................................................................................. 19
A1) PESSOAS DO FUTEBOL NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAD. ..................... 21
A2) NÚMERO DE JOGADORES DO PLANTEL PRINCIPAL. ................................................ 21
A3) QUADRO DE ATLETAS COM CONTRATO COM O SPORT LISBOA E BENFICA. ............... 22
A4) PERMANÊNCIA DOS PRINCIPAIS JOGADORES DO CLUBE......................................... 23
A5) ATEMPADA PREPARAÇÃO DO PLANTEL. ............................................................... 23
A6) DEPARTAMENTO DE SCOUTING......................................................................... 24
A7) PERFIL DE JOGO. ............................................................................................. 24
A8) CENTRO DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO DO SEIXAL .................................................... 25
A9) REFORÇO INTERNACIONAL DA IMAGEM DO CLUBE. .............................................. 25
A10) ACOMPANHAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL DE QUEM DEIXE O CLUBE. ............... 25
A11) CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA PARA O FUTEBOL. ................................. 26
A12) DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS CLAROS NA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS NA SAD. ............. 26
A13) PROMOVER UMA AUDITORIA À SAD DO CLUBE. ................................................ 26
A14) CRIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ...................................................... 27
A15) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. ....................... 27
A16) PASSAGEM DO FUTEBOL FEMININO PARA A ESFERA DA SAD. .............................. 27
1

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

A17) INSTITUIR UM OBSERVATÓRIO PERMANENTE DO FUTEBOL DE ALTA COMPETIÇÃO . .. 28
A18) DIGNIFICAR A TAÇA EUSÉBIO. ......................................................................... 29
A19) MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE DIA DE JOGO NO ESTÁDIO DA LUZ. ....................... 29
B) ECLETISMO .............................................................................................. 31
B1) GARANTIR PATROCINADOR GLOBAL PARA AS MODALIDADES. ................................ 33
B2) DIRECTOR GERAL PARA TODAS AS MODALIDADES, ASSOCIADO A TEAM MANAGER
PARA CADA UMA DAS CINCO PRINCIPAIS MODALIDADES DE PAVILHÃO. ......................... 33

B3) CANALIZAÇÃO DE RECEITAS GERADAS PELO CLUBE PARA O INVESTIMENTO NAS
MODALIDADES. ..................................................................................................... 33

B4) INFORMAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS E RENDIMENTOS PREVISTOS PARA CADA
MODALIDADE. ....................................................................................................... 34

B5) VENCER MAIS CAMPEONATOS E MAIS TROFÉUS QUE TODOS OS OUTROS CLUBES EM
CADA UMA DAS CINCO MODALIDADES DE PAVILHÃO. .................................................. 34

B6) OPTIMIZAR AS ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E RECRUTAMENTO PRESENTES NO
TERRITÓRIO NACIONAL. .......................................................................................... 34

B7) REFORÇO DO RECRUTAMENTO DE TREINADORES. ................................................ 35
B8) APROXIMAR OS ASSOCIADOS DAS MODALIDADES. ............................................... 35
B9) PROMOVER AS MODALIDADES JUNTO DAS CASAS DO BENFICA. ............................ 35
B10) FAZER REGRESSAR O RUGBY AO ESTÁDIO DA LUZ.............................................. 36
B11) CRIAR EQUIPAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL DE PRAIA COM PLANTÉIS CAPAZES DE
VENCER EM PORTUGAL E NO ESTRANGEIRO. .............................................................. 36

B12) REAVALIAR A EXISTÊNCIA DE EQUIPA DE CICLISMO. ............................................ 36
B13) PROJECTO OLÍMPICO BENFICA. ...................................................................... 37
B14) DINAMIZAR E PROMOVER A SECÇÃO DE JOGOS ELECTRÓNICOS. ........................... 37
2

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

B15) CRIAÇÃO DE SUB-SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM COORDENAÇÃO COM O SERVIÇO
CRIADO PARA O FUTEBOL. ....................................................................................... 38

C) ASSOCIATIVISMO .................................................................................... 40
C1) REVISÃO DOS ESTATUTOS VIGENTES DESDE 2010: .............................................. 41

C1.1) Limitação do número de mandatos. ................................................ 41
C1.2) Obrigatoriedade de nova apresentação de Orçamento/R & C ...... 42
C1.3) Equipamentos com base no Regulamento do Clube. ..................... 42
C1.4) Diminuir a desproporção dos votos dos associados, mantendo o
escalonamento. ............................................................................................ 43
C1.5) Equiparar sócios correspondentes a sócios efectivos. ................... 45
C1.6) Estabelecer direitos e deveres estatutários a todas as listas que se
apresentem a eleições. ................................................................................ 45
C1.7) Definir método de votação eleitoral que garanta a integridade do
resultado eleitoral e a confidencialidade do sentido de voto, e que
possibilite igualmente uma eventual recontagem de votos. ................... 46
C1.8) Realização de reuniões de Assembleia Geral presenciais aos
sábados. ........................................................................................................ 46
C1.9) Transmissão em streaming das reuniões de Assembleia Geral. ... 47
C1.10) Alteração de pré-requisitos para candidatura a Presidente da
Direcção, Presidente da MAG e Presidente do Conselho Fiscal. ............. 47
C1.11) Possibilitar a suspensão de quotização aos associados em
dificuldades financeiras. .............................................................................. 48
C1.12) Renumeração de associados de 5 em 5 anos. .............................. 48
C1.13) Realização do acto eleitoral com listas separadas para cada
Órgão Social. ................................................................................................. 48
3

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

C1.14) Disponibilização, sob compromisso de honra de sigilo, dos
cadernos eleitorais actualizados ao candidato à Mesa da Assembleia
Geral de cada lista concorrente a eleições. ............................................... 49
C2) AUMENTO DO NÚMERO DE SÓCIOS. .................................................................. 49

C2.1) Redução de quotização mensal de 1 euro pelo período de um ano
a cada nova inscrição proposta por determinado associado. ................. 50
C2.2) Campanha sócio da Casa, sócio do Sport Lisboa e Benfica. .......... 50
C2.3) Programa “cidadão Benfiquista, sócio Benfiquista”. ....................... 50
C2.4) Eliminação do décimo terceiro mês de quotização. ....................... 50
C2.5) Criação da categoria de sócio Internacional. ................................... 51
C2.6) Criação da categoria de Sócio-Estudante. ........................................ 51
C2.7) Continuar a aumentar a rede de parceiros do Clube e os
benefícios atribuídos por estes a usufruir pelos associados. .................. 51
C3) VINCULAÇÃO DO SÓCIO AO ESTÁDIO E AOS PAVILHÕES DA LUZ. ............................ 52
C4) CRIAÇÃO DA FIGURA PROVEDOR DO ADEPTO...................................................... 52
C5) PROMOVER REGULARMENTE AUDITORIAS AO UNIVERSO SPORT LISBOA E BENFICA. . 52
C6) ESTABELECER A OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO PATRIMONIAL E
REGISTO CRIMINAL AO CONSELHO FISCAL PELOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS. ....... 53

C7) GARANTIR GESTÃO TRANSPARENTE EM LINHA COM AS MELHORES PRÁTICAS
INTERNACIONAIS. .................................................................................................. 53

C8) CRIAÇÃO DE CENTRAL DE COMPRAS PARA AS CASAS DO BENFICA. ......................... 53
C9) GABINETE DE APOIO JURÍDICO AO ADEPTO. ....................................................... 54
C10) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. ......................................................................... 54
C11) FUNDAÇÃO BENFICA. .................................................................................... 54
4

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

C12) CARTA DE ÉTICA DE VALORES SPORT LISBOA E BENFICA EM ASSEMBLEIA GERAL. ... 55
D) PATRIMÓNIO .......................................................................................... 57
D1) PROGRAMA DE GESTÃO DE CARREIRAS NO UNIVERSO SPORT LISBOA E BENFICA...... 58
D2) QUATRO PROJECTOS E ACTUALMENTE EM DESENVOLVIMENTO............................... 58

D2.1) Centro de Alta competição ................................................................ 58
D2.2) Alargamento do Centro de Estágio e Formação do Seixal ............. 58
D2.3) Hotel Benfica ...................................................................................... 59
D2.4) Universidade Benfica ......................................................................... 59
D3) ANALISAR A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA CAPACIDADE DO ESTÁDIO DA LUZ. .... 59
D4) REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR DO ESTÁDIO E PAVILHÕES. .................................. 60
D5) REORGANIZAÇÃO E RENUMERAÇÃO DAS PORTAS DO ESTÁDIO. ............................. 60
D6) COMPLEXO DO ESTÁDIO DO SPORT LISBOA E BENFICA A RECEBER A PRÁTICA DO
RUGBY. ................................................................................................................ 60
D7) REQUALIFICAÇÃO DO EXTERIOR DO COMPLEXO DA LUZ........................................ 60
D8) TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DO LOCAL DA FUNDAÇÃO DO SPORT LISBOA E BENFICA.
........................................................................................................................... 61
D9) CONTINUAR A PROMOVER ACTIVIDADES CORPORATE NO ESTÁDIO DA LUZ. ............ 61
D10) POSIÇÃO SOBRE O NAMING DO ESTÁDIO E DO CENTRO DE ESTÁGIO DO SEIXAL. ... 61
D11) POSIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA. ............................... 62
D12) LIMITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS AO PERÍODO DE DURAÇÃO DO MANDATO .
........................................................................................................................... 62
E) COMUNICAÇÃO & DIGITAL .................................................................... 65
E1) GARANTIR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA EQUIPA DE
FUTEBOL PROFISSIONAL NA BENFICATV. .................................................................. 66
5

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

E2) REFORMULAÇÃO DA FORMA E DOS CONTEÚDOS DA BENFICAPLAY. ........................ 66
E3) DISCRIMINAÇÃO POSITIVA A SÓCIOS................................................................... 66
E4) FLEXIBILIZAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL
PROFISSIONAL. ...................................................................................................... 66

E5) FLEXIBILIZAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DAS MODALIDADES.
........................................................................................................................... 67
E6) ALTERAR OS CRITÉRIOS EDITORIAIS DA BENFICATV. ............................................. 67
E7) DISSOCIAR O CLUBE DO MAU SERVIÇO AO DESPORTO. .......................................... 68
E8) CONSOLIDAR A PRESENÇA DIGITAL DO SPORT LISBOA E BENFICA. ......................... 68
E9) CRIAÇÃO DO CARTÃO DE SÓCIO VIRTUAL. ........................................................... 68
E10) OPTIMIZAR A EXPERIÊNCIA DO SÓCIO NO PORTAL OFICIAL DO CLUBE NA INTERNET.
........................................................................................................................... 69
O QUE FAZ SENTIDO É SERVIR O BENFICA! ............................................... 70

6

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

O MOVIMENTO - Manifesto Eleitoral
Quando na gloriosa noite de 14 de Maio de 1994 o Sport Lisboa e
Benfica venceu o seu mais directo rival na disputa do sexagésimo
Campeonato Nacional, o Clube ficou à beira do seu trigésimo triunfo nesta
competição. Em sessenta edições da prova o Sport Lisboa e Benfica sozinho
conquistara metade.
Vinte desses trinta campeonatos tinham sido conquistados na sombra
de um regime que durante décadas castrou diversos direitos, liberdades e
garantias aos portugueses, décadas em que o Clube e os seus associados
alcançaram sempre o feito de contornar essas limitações. No Sport Lisboa e
Benfica, fundado em 1904, unanimismos impositivos só existem em duas
situações: no amor maior ao Clube e ao significado do ser Benfiquista e na
constante ambição de vencer, seja onde e contra quem for, sempre pelo
Sport Lisboa e Benfica e pelos valores que representa, pelos seus adeptos e
associados.
Orgulhoso da sua matriz plural, o Clube manteve sempre o seu espírito
democrático, obrigando o regime a suportar as suas cores pela força
incomparável da massa associativa que o acompanha e que fez do Sport
Lisboa e Benfica o baluarte desportivo de Portugal e da lusofonia.
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Em 1994, a celebrar noventa anos de uma História ímpar e a conquista
do vigésimo campeonato disputado após o 25 de Abril, o Sport Lisboa e
Benfica manteve o seu registo - em vinte campeonatos disputados, dez
conquistados, três finais europeias disputadas e sete Taças de Portugal.
Com noventa anos de História, o Sport Lisboa e Benfica vencera tanto
quanto todos os outros juntos, sendo detentor de um património de fazer
inveja a qualquer outra instituição desportiva no Mundo, fosse na sua
componente material, tendo como jóia da coroa o templo que o antigo
Estádio da Luz era, com lotação sem igual na Europa, ou na sua principal
componente, a imaterial, os seus adeptos e associados.
Infelizmente, a década seguinte tornou-se numa negra excepção a toda
a gloriosa história do Sport Lisboa e Benfica. Foram onze anos sem saborear
a conquista do campeonato principal de futebol e em que somente duas
Taças de Portugal foram conquistadas. Um Clube desportivamente arrasado
por vários titulares de Órgãos Sociais que não souberam cuidar da maior
herança que uma Direcção eleita pode receber: o amor incondicional dos
associados ao Sport Lisboa e Benfica. Amor esse que constituiu a base da
inversão do rumo negro que o Clube havia tomado na década de 90.
O Movimento reconhece o mérito de Manuel Vilarinho e de quem o
acompanhou na recuperação do Clube, essencialmente na sua credibilidade,
que em muito tinha sido abalada, e na revitalização e modernização do
património do Sport Lisboa e Benfica. Reconhecemos igualmente o mérito e
visão daqueles que idealizaram o novo Estádio da Luz e o Centro de Estágio
e Formação do Seixal, projectos que foram vitais na recuperação financeira
e desportiva do Clube, alavancados pela referida incondicionalidade do
apoio e amor dos Benfiquistas, nunca esquecendo ou desvalorizando a
enorme contribuição de Mário Dias.
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Reconhecemos a Luís Filipe Vieira e às suas anteriores e actual Direcção
a continuidade desse trabalho, destacando a capacitação comercial do Clube,
que atinge aos dias de hoje receitas ordinárias que ultrapassam os cem
milhões de euros sem transferências, a recuperação da competitividade
desportiva do Clube tanto no futebol como nas modalidades, o progressivo
desenvolvimento da obra magnífica do Centro de Estágios do Seixal e o ter
estado à altura exigida a um Presidente e restante Direcção do Sport Lisboa
e Benfica em dois dos momentos mais trágicos a abalar a nossa amada
instituição durante os seus sucessivos mandatos, o falecimento de Miklos
Fehér e do único que teve a honra de ter uma estátua em vida no Estádio do
Sport Lisboa e Benfica, o eterno Eusébio da Silva Ferreira.
Na recandidatura em 2012, Luís Filipe Vieira apresentou como principal
garantia o aumento da capacidade competitiva do Clube, com a promessa de
conquista de três campeonatos nacionais em futebol, cinquenta troféus nas
modalidades e atingir uma final europeia. Luís Filipe Vieira prometeu
igualmente aos associados do Clube uma redução do valor da sua
quotização.
Entre 2012 e 2016, não tendo o último ponto referido sido cumprido, o
Clube venceu três campeonatos nacionais, esteve presente em duas finais
europeias, qualificou-se uma vez para os quartos de final da Liga dos
Campeões e nas cinco principais modalidades de pavilhão conquistou na sua
totalidade nove campeonatos nacionais, distribuídos entre Basquetebol,
Futsal, Hóquei em Patins e Voleibol, tendo por duas vezes alcançado a glória
europeia no Hóquei em Patins.
Actualmente, chegados a 2020, o balanço do Movimento em relação ao
último mandato não pode de modo algum ser positivo, preocupando todos
os Benfiquistas, essa massa enorme e resiliente de milhões de almas ligadas,
no que ao futuro concerne. No último mandato, com uma situação financeira
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estável e incomparável à dos seus principais rivais, o Sport Lisboa e Benfica
abdicou, por opção de Luís Filipe Vieira, de conquistar um histórico
pentacampeonato (2018), venceu, graças a uma inesperada segunda volta
após o despedimento de Rui Vitória, “o treinador do projeto”, a competição
em 2019, necessitando da última jornada para confirmar essa conquista, e
fracassou novamente na Liga Portuguesa e na Taça de Portugal em 2020,
tendo como rival um clube agastado financeiramente e sob controlo
apertado da UEFA.
Nas modalidades, as nove conquistas do período anterior minguaram
para quatro, sendo inegável, com a excepção do Voleibol, que em todas as
modalidades o Clube está menos competitivo do que no período anterior.
Acresce que o Rugby e o Ciclismo, modalidades históricas do Sport Lisboa e
Benfica, continuam esquecidos nos gabinetes da Luz.
Sendo a vertente desportiva fundamental para avaliar uma Direcção do
Clube, é impossível ignorar os diversos casos judiciários que assolaram e
assolam a nossa instituição nos últimos anos. O ataque criminoso que o
Sport Lisboa e Benfica sofreu teve do Clube uma atitude preventiva
inexistente e uma reacção tardia, sendo que é igualmente indesmentível que
se deram demasiados episódios a envolver pessoas da confiança pessoal do
Presidente da instituição que não se coadunam com os valores do Clube
fundado em 1904, gerando repulsa generalizada dos seus associados, e
afastando-os do Clube e da verdadeira vivência do Benfiquismo. O
Movimento escusa-se a enumerar tais casos.
A democracia interna no Clube foi do mesmo modo severamente
abalada. O episódio lamentável ocorrido na reunião de Assembleia Geral de
Setembro de 2019 exigia que o Presidente da Direcção do Sport Lisboa e
Benfica se retratasse perante toda a nação encarnada e mantivesse incólume
o cargo que exerce. Pode compreender-se que no calor do momento, e
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perante críticas sucessivas, o dirigente em causa adoptasse uma atitude
irreflectida, mas o cargo de Presidente do Sport Lisboa e Benfica exige uma
grandiosidade superior para se estar à altura dos acontecimentos e
momentos e, infelizmente, Luís Filipe Vieira não esteve, nem no momento,
nem posteriormente.
Estas situações desonrosas para com o Clube, os valores que
representa e para com a sua História são em grande parte potenciadas pela
última revisão estatutária, efectuada em 2010, que condiciona todo o
funcionamento da Assembleia Geral e a democracia interna do Clube, desde
o estabelecimento de requisitos de candidatura ao cargo de Presidente do
Sport Lisboa e Benfica em termos mais exigentes que os actualmente
vigentes para o cargo de Presidente da República, numa tentativa evidente
de inibir outras candidaturas e facilitar a renovação da eleição da actual
liderança, à consagração de impedimentos factuais à convocação do órgão
máximo por iniciativa dos sócios, passando pela redução do âmbito de
trabalhos

e

exercícios

nomeadamente ao

de

competências

não existir,

na

prática,

da

Assembleia

Geral,

nenhum espaço para

esclarecimentos directos aos sócios pelos Órgãos Sociais, permitindo, em
simultâneo, que Orçamentos ou Relatórios e Contas, documentos
fundamentais na vida do Clube, possam ser chumbados pelos associados
sem qualquer consequência prática para a Direcção.
Foi e é evidente a atribuição à Assembleia Geral de uma função
meramente cumpridora de formalidades, de modo a instituir um modelo
diretivo e autocrático na gestão do Sport Lisboa e Benfica. Sem surpresa,
assistimos à renúncia antecipada de funções do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral em conflito público com a Direção. Esta concepção de
exercício do poder revela também o tratamento redutor que é destinado à
condição de sócio do Sport Lisboa e Benfica.
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Por outro lado, a OPA, justificadamente chumbada pela CMVM, é outro
episódio negativo e desprestigiante para o Benfica, revelador da opacidade
e falta de sustentação com que muitas decisões são tomadas no Clube, sem
a prévia e devida auscultação dos associados, em desrespeito da lei,
comportamento incondizente e incompatível com o espírito da fundação do
Sport Lisboa e Benfica.
Tendo tudo o acima exposto em conta, este Movimento, congregando
um número significativo de associados, decidiu avançar com uma
candidatura para a liderança dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica.
Reconhecendo o trabalho meritório dos primeiros mandatos do actual líder,
considera-se que o último mandato de Luís Filipe Vieira e restantes membros
dos Órgãos Sociais comprovou que o projecto desportivo, associativo e
institucional destes intervenientes deve chegar ao seu fim. Um Clube que não
consegue expressar em campo o domínio que é propalado pela sua
Direcção, em que esta considera que não deve prestar contas aos seus
associados, em que esta permite que a imagem do Sport Lisboa e Benfica
seja arrastada para um conjunto de processos judiciais colocando sob
suspeição uma instituição que ao longo da sua História nunca foi conhecida
por estar envolvida em processos menos transparentes, é um Clube que
carece de um novo rumo e liderança.
É o momento para uma nova liderança guiar o Clube a uma hegemonia
inequívoca no futebol e nas modalidades no panorama nacional, criando
condições para uma aproximação célere ao nível competitivo dos melhores
clubes europeus, com capacidade de atingir fases decisórias na Liga dos
Campeões de Futebol de forma consistente e de ganhar títulos europeus nas
restantes modalidades, fazendo jus à História do Clube. É o momento de
reforçar e aprofundar o associativismo e democracia do Clube, de liderar o
desporto nacional através do exemplo, de compreender que o que se exige
12
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a titulares de cargos nos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica não se
esgota na lei. “Honrar os ases que nos honraram no passado”, será a nossa
missão. Convosco, associados do nosso amado clube, pretendemos fazer
cumprir o destino do Sport Lisboa e Benfica: vencer, vencer mais que todos
os outros, respeitando os valores daqueles que um dia ousaram fundar a
instituição mais bela de Portugal.
O programa do Movimento "Servir o Benfica" tem por base cinco áreas
chave do universo do Clube - A) Futebol, B) Ecletismo, C) Associativismo, D)
Património

e

E)

Comunicação

e

Digital

-

fundamentais

para

o

desenvolvimento e consolidação do Sport Lisboa e Benfica como
hegemónico em Portugal e um dos principais a nível Europeu, nunca
desvalorizando as suas raízes populares e os valores e espírito da sua
fundação, estando assente em três pilares que o Movimento defende
intransigentemente

– Ambição Desportiva, Tradição Democrática e

Transparência.
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OS CANDIDATOS

Francisco Benitez

João Pinheiro

Nuno Leite

Direção

Mesa da Assembleia

Conselho Fiscal

Geral
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DIRECÇÃO - FRANCISCO MOURÃO BENITEZ

Nome: Francisco Mourão Benitez
Sócio: 3082
Profissão: Empresário
Ídolo de Benfiquismo: Cosme Damião

Habilitações académicas:
•
•
•

Actividades profissionais

Licenciatura em Marketing no

Iniciou a sua vida profissional na área da

IADE

publicidade.

Pós-graduação em gestão de

indústria e pela grande distribuição. Finalmente

retalho pelo INDEG-ISCTE

assumiu a sua carreira de empresário e hoje

Frequência de Mestrado em

detém empresas no ramo da representação de

Marketing pelo INDEG-ISCTE

marcas, residências de estudantes e lavandarias

Passou

posteriormente

pela

self service.
Empresário
Desde 2014, LA Wash
Desde 2010, Home2Students

Participação associativa no Sport Lisboa

Desde 2011, Lx Link

e Benfica:

Administrador e Sócio
Spar Portugal, de 2006 a 2011
Administrador
Mediaperformances, de 2002 a 2016
Director de Retalho e Marketing
Troiamarisco, 2001 a 2002
Director de Marketing
Yoplait, de 1993 a 2001

Foi atleta do Sport Lisboa e Benfica na
modalidade de Rugby onde ajudou o clube a
ganhar

diversos

títulos

nas

camadas

jovens. Em 2013, juntamente com um grande
número de Benfiquista fundou a AABE –
Associação de Adeptos Benfiquistas onde
ainda se mantem como Presidente da Direção,
com o objetivo de promover uma maior
participação dos adeptos benfiquistas na vida
do clube.

Director de Contas
EURO RSCG, de 1988 a 1993
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL - JOÃO PINHEIRO

Nome: João Pinheiro
Sócio: 8238
Profissão: Advogado
Ídolo de Benfiquismo: Nené

Habilitações académicas:
•
•

Participação Cívica

Licenciatura em Direito pela Faculdade de

1997 a 2001 – Vogal da Junta de Freguesia de São

Direito da Universidade de Lisboa

Domingos de Benfica (pelouro da cultura).

Curso de pós-graduação em sociedades
comerciais, promovido pela Ordem dos
Advogados e ISEG

•

Curso de pós-graduação “Gestão para
juristas”, promovido pela Ordem dos
Advogados e pela Universidade Católica

•

•

Curso MBA Internacional em Gestão,

2001 a 2005 – Deputado municipal na Assembleia
Municipal

de

Lisboa

(membro

da

Comissão

permanente de Educação, Desporto e Juventude.
2005 a 2009 e 2009 a 2013 – Vogal da Assembleia de
Freguesia de São Domingos de Benfica

promovido pela Universidade Católica e

2013 a 2017 – Deputado municipal na Assembleia

pela ESADE (Barcelona)

Municipal

Parte

curricular

doutoramento

em

do

curso

direito

de

de

Lisboa

(Presidente

da

Comissão

Permanente de Transportes, Mobilidade e Segurança)

público,

promovido pela Faculdade de Direito da

2013 a 2017 - Presidente da Assembleia de Freguesia

Universidade Nova de Lisboa

de São Domingos de Benfica
Participação associativa no Sport Lisboa e Benfica:

Actividades profissionais
1997

–

2020

–

Advogado

- Sócio do Sport Lisboa e Benfica desde 1979;

com

prática

independente e incidência preferencial nas
áreas de direito público, laboral, comercial,
penal e desportivo, com intensa atividade de
contencioso e consultoria.

- Candidato a Vice-Presidente do Sport Lisboa e Benfica no
ato eleitoral de 2012;
- Participação, entre 2017 e 2019, em diversos programas
televisivos de análise de temas de direito desportivo em
representação do Sport Lisboa e Benfica;

Actividades formativas
2009 a 2016 – Participante, na qualidade de

- Participação e intervenção em diversas assembleias gerais
do Sport Lisboa e Benfica;

orador/formador, em conferências, seminários e

- Apoio assíduo, como adepto, em jogos de futebol e de

ações de formação dedicados aos seguintes

outras modalidades do Sport Lisboa em Benfica, em Portugal

temas: contratação pública, autarquias locais,

e estrangeiro.

contencioso administrativo, reabilitação urbana
e direito societário.
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CONSELHO FISCAL - NUNO DIAS FERREIRA LEITE

Nome: Nuno Dias Ferreira Leite
Sócio: 11.620
Profissão: Economista
Ídolo de Benfiquismo: Shéu Han

Actividades profissionais

Habilitações académicas:
•

Licenciatura em Economia pela

Armilar Venture Partners, SGFCR, SA Maio

Faculdade

2000 - presente (anteriormente denominada

de

Economia da

Espírito Santo Ventures, SCR, SA)

Universidade Nova de Lisboa
•

Pós-graduação em Mercados
Financeiros pelo Centro de
Estudos em Mercados e Activos
Financeiros, ISCTE

Sócio e Administrador com o pelouro financeiro
(CFO) (Dezembro 2016 – presente), responsável
pela gestão financeira da Sociedade e pela
avaliação dos activos que compõem os fundos
sob gestão.

Participação

associativa

no

Sport

Lisboa e Benfica:

•

Director Financeiro (2013-2016)

•

Senior Associate (2006-2013)

Banco Santander de Negócios (Lisboa) 1998 –
Maio 2000
Analista da equipa de Equity Research, cobrindo

Sócio desde 1983, como o número 11.620

empresas portuguesas com acções cotadas na

Lugar cativo do Estádio da Luz há mais de

Bolsa

de

Valores

de

Lisboa.

duas décadas. É presença assídua nos jogos
da equipa de futebol (em casa e fora) e esteve

Bolsa de Valores de Lisboa 1995 – 1998

presente em quatro finais europeias, entre

Analista no Departamento de Estudos e Mercado,

tantos outros momentos marcantes da vida

responsável

do clube.

empresas cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa

pelo

acompanhamento

de

e por processos de admissão de valores
mobiliários à cotação.
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A) FUTEBOL
O Futebol é a principal actividade do Clube, sendo o sucesso nesta área
indissociável tanto do crescimento e sustentação do Clube como da sua
imagem ganhadora. A gestão do futebol profissional é competência da SAD,
mas tal não pode implicar uma desresponsabilização da Direcção do Benfica.
De modo a garantir a hegemonia no futebol em Portugal e uma aproximação
aos maiores clubes europeus, com consistentes participações na Liga dos
Campeões, o Movimento pretende implementar um conjunto de medidas
que visam capacitar a perpetuação de bons resultados e prestações da
equipa profissional de futebol.
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A1) Reforço do número de pessoas do futebol no conselho de
Administração da SAD.
O Movimento considera fundamental que a gestão da principal actividade do
Clube seja feita recorrendo a mais especialistas daquele que é o core

business da Sociedade Anónima, o Futebol. Actualmente o Conselho de
Administração é constituído por 5 membros: Luís Filipe Vieira, Nuno Gaioso
Ribeiro, Domingos Soares Oliveira, José Eduardo Moniz e Rui Costa. Destes
cinco, apenas um tem um nível de compreensão global adequado e
específico da principal actividade do Clube e respectiva SAD, como já referido
pelo actual treinador. É nossa intenção reformular o Conselho de
Administração. Esta reformulação não se traduzirá num maior número de
administradores, mas sim na escolha de um perfil diferente daquele que tem
sido estabelecido pela linha de orientação dos últimos anos, com definição
de pelouros e responsabilidades pelos quais tais administradores devem
responder anualmente. A nomeação para cargos de administração na SAD
deve representar uma mais valia em termos desportivos, sendo escolhidas
pessoas com experiência comprovada na área do futebol, aliando essa
experiência ao Benfiquismo, acreditando também o Movimento que devem
os nomes propostos ser ratificados pelos responsáveis pelo destino do
Glorioso em sede própria, isto é, os associados do Sport Lisboa e Benfica
reunidos em Assembleia Geral do Clube.

A2) Diminuição do número de jogadores do plantel principal.
É intuito do Movimento apresentar plantéis mais curtos, mais competitivos e
de qualidade média superior. O plantel de futebol deve ser composto por
dois jogadores por cada posição, com condições para assumir a titularidade
a qualquer momento, não colocando em causa a qualidade de processos da
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equipa. Realce-se que um número de atletas no plantel sénior de futebol
profissional próximo das três dezenas de elementos, como tem acontecido
no passado recente do Clube, é prejudicial ao aproveitamento máximo do
processo de treino e à gestão do balneário. Um menor número de jogadores
no plantel obrigará não só a um maior critério nas contratações, com maior
probabilidade das compras garantirem acréscimos de qualidade, mas
também a uma maior presença dos jovens das equipas B, Sub 23 e juniores
nos processos de treino e jogo da equipa sénior, quando as suas
características e potencial assim o justifiquem, o que permitirá aos jovens
jogadores da formação uma ascensão mais fácil à equipa principal.

A3) Redução do quadro de atletas com contrato com o Sport Lisboa e
Benfica.
Tendo à partida três equipas de futebol profissional - principal, equipa B e
equipa Sub-23 - contratações questionáveis são actos de despesismo que
impedem maior capacidade para contratar atletas de qualidade ou garantir
a devida recompensa aos que se encontrem nos quadros. O Movimento não
se revê na política das anteriores e actual Direcção, de transacção de
jogadores sem o intuito de virem a render desportivamente na equipa
profissional de futebol, desumanizando os atletas numa óptica mercantilista
em que os mesmos são usados como moeda de troca na relação com outros
clubes. A opacidade com que esta política é praticada é igual motivo de
preocupação, podendo ser combatida através da redução deste número de
negócios.
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A4) Garantir a permanência dos principais jogadores do Clube pelo
período mínimo de duas épocas desportivas.
A Direcção do Sport Lisboa e Benfica deve zelar pela permanência dos atletas
de maior qualidade pelo maior período temporal possível, garantindo uma
correcta identificação com os valores e objectivos do Clube e fortalecendo a
ligação emocional quer entre o atleta e o Clube quer entre os adeptos e o
atleta. O Movimento assume a posição de garantir a permanência dos
profissionais mais capazes durante o período mínimo de duas épocas
desportivas completas, posição essa acordada com os jogadores aquando
das suas contratações ou renovações contratuais. Sem desvalorizar a
componente financeira da SAD, a componente desportiva estará sempre
acima de qualquer outra. Os adeptos e associados do Benfica não celebram
nem se satisfazem com vendas avultadas, mas com glória desportiva e
qualidade de jogo. Sob a gestão do Movimento, e do ponto de vista
orçamental, o Clube dará sempre prioridade às melhorias contratuais de
atletas de qualidade comprovada e identificados com o Clube - quer os
atletas tenham ascendido da formação à equipa principal quer tenham sido
contratados - em detrimento de encargos com contratações de jogadores
desconhecidos do universo Benfiquista. Só é possível reduzir a distância
competitiva para os maiores clubes da Europa mantendo estabilidade no
principal quadro de atletas. Qualquer saída antes do tempo definido terá
obrigatoriamente de ser efectuada pelo valor da cláusula de rescisão.

A5) Garantir a atempada preparação do plantel.
No início de cada época desportiva, o Sport Lisboa e Benfica não deve estar
condicionado pelas datas de abertura ou fecho de mercados, mas sim pelos
seus objectivos competitivos. Ter grande parte ou a totalidade do plantel
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principal fechado no início dos trabalhos é essencial para épocas de sucesso.
O Movimento garante que actuará no mercado de transferências como se
este estivesse fechado à data de início do campeonato e não no fim do mês
de agosto, estabelecendo a janela de inverno do mercado como apenas um
meio de correcção de eventuais lacunas no plantel.

A6) Reformulação do Departamento de Scouting.
Atribuir a liderança do departamento a profissional com reconhecida
capacidade e alinhado com o perfil de jogo dos plantéis e diferentes equipas
técnicas. A redução do número de contratações de jogadores pretendida
implicará maior rigor e critério nas escolhas e uma relação de trabalho mais
próxima e profícua entre os membros do departamento e as diversas
equipas técnicas, que permitirá coordenar, de modo mais eficaz, a ligação
entre as ideias e processos das diferentes equipas de futebol profissional e
as características técnicas, tácticas, físicas e mentais dos atletas identificados
como alvo de interesse na contratação.

A7) Perfil de jogo bem definido da formação à equipa principal.
Este perfil de jogo deve ter em conta o estatuto e história do Sport Lisboa e
Benfica, bem como as exigências dos seus sócios e adeptos - um sistema
versátil, ofensivo, que privilegie a posse e a intensidade de jogo. Tal
possibilitará uma mais fácil definição do perfil de técnico a contratar para a
equipa principal e uma migração mais fluida de jogadores e treinadores
entre escalões, reduzindo os períodos de adaptação e as dificuldades que
estes podem implicar.
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A8) Garantir que o Centro de Estágio e Formação do Seixal continua a
ser local de excelência para formação não só de atletas mas também de
treinadores.
O Movimento tem planeada a permanência do Centro de Estágio e Formação
do Seixal como principal fonte de atletas de qualidade na equipa sénior, e
pretende utilizar do mesmo modo as valências deste Centro para formação
de treinadores, com plano de evolução condizente para as equipas técnicas.

A9) Sucesso desportivo como principal meio de reforço internacional da
imagem do Clube.
No mundo cada vez mais global, a internacionalização da marca Benfica é
crucial para a capacidade de aumento de receitas, nomeadamente nos
valores de sponsorização. No século XX, o Sport Lisboa e Benfica alcançou
essa internacionalização pela vertente desportiva, estratégia que não pode
ser diferente neste século XXI - sucesso desportivo em Portugal e na Europa,
reforçando junto das comunidades na Europa, África e Américas a presença
do Clube mais reconhecido de todos os países onde a primeira língua é o
português, aumentando a capacidade de contratar atletas consagrados para
posições onde o plantel esteja deficitário, garantindo deste modo aumento
da qualidade e maior visibilidade.

A10) Acompanhamento da vida profissional de quem deixe o Clube.
O Movimento acredita que a Direcção e Conselho de Administração da SAD
devem zelar pelo futuro profissional de todos os atletas e funcionários que
abandonem os quadros do Clube e acompanhar a sua evolução. Um clube
que reconhece quem o serviu é um clube que ficará sempre merecedor de
carinho e respeito por parte de quem sai.
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A11) Criação do Serviço de Inteligência para o Futebol.
O Movimento compromete-se com a intenção de dar verdadeiro sentido ao
Benfica LAB. Esta unidade terá como missão garantir vantagens competitivas
para o Clube através da análise dos actuais modelos de jogo e evolução dos
mesmos. Deverá utilizar os melhores meios de investigação disponíveis para
se manter actualizada no âmbito da tecnologia e ciência desportiva,
maximizando deste modo o desempenho atlético e futebolístico.

A12) Definição de critérios claros na atribuição de prémios na SAD.
Atribuir-se-ão prémios aos membros do conselho de Administração da SAD
somente nas épocas em que cumulativamente sejam cumpridos três
requisitos - a conquista do campeonato nacional de futebol e a qualificação
para os oitavos de final da Liga dos Campeões, aliada à apresentação de
resultados financeiros positivos da sociedade.

A13) Promover uma auditoria à SAD do clube.
A sucessão de casos judiciais envolvendo quadros e administradores da SAD
impõe que se apurem causas e responsabilidades, nas áreas financeira,
jurídica e da gestão desportiva, de modo a prevenir novas situações
geradoras de dano para a imagem do Clube, reforçando a coesão associativa
e o bom nome da SAD perante investidores e parceiros institucionais. O Sport
Lisboa e Benfica deve estar sempre acima de qualquer suspeita deste foro,
sublinhando-se que o exigido a quem gere os destinos do Clube não se
esgota na lei.
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A14) Criação do Portal da Transparência.
Tratar-se-á de um portal em que estarão disponíveis para consulta pelos
sócios a lista de jogadores sob contrato profissional, as datas de início e fim
do referido contrato, o nome do representante do jogador e as despesas com
a intermediação da sua transferência e processos de renovação contratual.
Sócios bem informados serão sempre sócios com contribuições mais
valiosas, e o Movimento aceita e promove as diferentes formas de escrutínio
à liderança, característica de sociedades desenvolvidas e sistemas
democráticos robustos.

A15) Aprovação de critérios para contratação de fornecedores e
prestadores de serviços.
A SAD do Benfica não pode correr riscos fiscais e penais, ou qualquer outro
tipo de contingências, no relacionamento com os seus fornecedores,
nomeadamente com os intermediários de futebol, responsáveis por
elevados fluxos financeiros na ordem dos milhões de euros. Para remover
esse risco, a relação com tais agentes deve assentar na transparência, na
optimização dos interesses do Clube e na retenção de máximo valor em cada
operação. Deverá, pois, ser instituída uma auditoria interna e um estrito
controlo com o objectivo de regular este tipo de transações e afastar da
órbita do Benfica práticas pouco recomendáveis, que não se coadunam com
os valores do desporto e do Benfica.

A16) Passagem do futebol feminino para a esfera da SAD.
O potencial de crescimento do futebol feminino, reconhecido pela UEFA e
FIFA, deve justificar a profissionalização da sua gestão e afectação de
recursos. Urge dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido nas
27
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duas últimas épocas desportivas, mantendo o potencial ganhador da nossa
formação e plantel principal de futebol feminino. Para esse efeito, o plantel
e equipa técnica de futebol feminino devem usufruir ao máximo do ampliado
Centro de Estágio e Formação do Seixal, utilizando as instalações quer no
trabalho do dia a dia quer para receber jogos das competições onde estão
inseridas. O Movimento considera difícil de compreender o facto de o futebol
feminino continuar a competir no Estádio da Tapadinha quando se
encontram disponíveis campos no Seixal com condições superiores,
reservados a atletas masculinos. Acresce que o conhecimento e experiências
do futebol profissional podem e devem ser partilhados e ser transversais às
diferentes equipas, potenciando o rendimento de todos os atletas desta
modalidade e ampliando o sucesso do Sport Lisboa e Benfica.

A17) Instituir um observatório permanente do futebol de alta
competição.
A envolvência do futebol com a sociedade e a economia justificam que o
conhecimento e acção do Benfica sobre o fenómeno extravasem os quadros
competitivos anuais. O Benfica deve criar um centro de competências
especializadas que assimile e produza conhecimento capaz de projetar a
marca e influência do clube junto das instituições nacionais e internacionais
que regulam e dinamizam o futebol. Seja no plano associativo ou através de
participações informais, o Benfica deve ter previamente assegurada
capacidade de representação e intervenção, nomeadamente com propostas
e iniciativas concertadas que criem bases para o crescimento do Clube a nível
global. O Benfica deve mesmo ter um administrador capacitado para este
tipo de representação, evitando que seja o actual CFO a acumular este tipo
de incumbência em claro prejuízo de uma segregação de funções tão
necessária quanto saudável.
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A18) Dignificar a Taça Eusébio.
O Movimento defende que a Taça Eusébio se estabeleça como jogo de
apresentação da equipa aos sócios e adeptos do Clube, realizando-se
imperativamente no Estádio da Luz, após os estágios de pré-época e antes
do primeiro jogo oficial. A merecida homenagem anual à maior lenda do
Clube tem sofrido uma desvalorização em que o Movimento não se revê,
garantindo que a mesma será sempre símbolo do espírito de comunhão
entre atletas e associados que o Clube representa desde a sua fundação.

A19) Melhorar a experiência de dia de jogo no Estádio da Luz.
O verdadeiro Inferno da Luz, a mais pura essência da festa que é ser
Benfiquista, manifesta-se desde sempre de um modo orgânico e não pode
ser controlado, previsto ou criado artificialmente. As vozes dos Benfiquistas
não podem ser trocadas por estridentes decibéis disparados das colunas, os
cachecóis não podem ser substituídos por cartolinas, os incentivos não
podem depender da vontade do speaker, mas sim do fervor traduzido
espontaneamente por manifestações colectivas de amor e apoio ao Sport
Lisboa e Benfica.
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B) ECLETISMO
O Sport Lisboa e Benfica mantém-se como referência no ecletismo em
Portugal. Não obstante o trabalho muito positivo na década passada, nos
últimos

anos

a

competitividade

das

equipas

principais

tem,

lamentavelmente, decrescido, com impacto na diminuição do número de
conquistas pelo Clube. O Movimento pretende consolidar projectos fortes e
vencedores em todas as modalidades, tendo como objectivo a hegemonia de
títulos a nível nacional e o crescimento do número de conquistas em
contexto internacional. Nas modalidades de Atletismo, Futsal e Hóquei em
Patins, as equipas masculinas do Clube apresentam potencial e capacidade
para lutar todos os anos pelo ceptro máximo europeu. Nas restantes
modalidades, o Clube deve ter ambição e condições de, a cada ano, ser mais
competitivo, sabendo e assumindo que a conquista dos principais títulos
europeus nessas modalidades é um objectivo difícil de alcançar, mas
trabalhando num sentido de aproximação a tal patamar. No desporto
feminino a ambição não pode ser inferior, com particular foco nas
modalidades de Hóquei em Patins e Futsal.
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Para a perpetuação de bons resultados, e de forma consistente
garantirmos a liderança inequívoca, o Movimento pretende aplicar o
conjunto de medidas expostas abaixo.
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B1) Garantir patrocinador global para as modalidades.
O Sport Lisboa e Benfica não deve negociar patrocínios avulsos para
modalidades e o Movimento acredita que um patrocinador global facilitará a
criação consistente de projectos vencedores, garantindo ao parceiro o
retorno dessa exposição mediática por associação ao Clube. A marca Benfica
valerá sempre mais como um todo do que a soma das suas equipas em
separado.

B2) Nomear um Director Geral para todas as modalidades, associado a
Team Manager para cada uma das cinco principais modalidades de
Pavilhão.
Este Director Geral será o principal responsável pela aplicação da estratégia
delineada pela Direcção do Clube, tendo os Team Manager a função de
implementação e coordenação dessa estratégia com os plantéis e equipas
técnicas de cada modalidade.

B3) Promover a canalização de receitas geradas pelo Clube para o
investimento nas modalidades.
Esta medida será implementada salvaguardando a necessidade de obtenção
de saldo contabilístico positivo como garantia de sustentabilidade, mas não
hipotecando, por esse motivo, a qualidade das equipas, reflectida pela
retenção dos melhores talentos da formação, pelo scouting de bons valores
que despontem no panorama nacional, bem como a captação de jogadores
de qualidade indiscutível a nível internacional.
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B4) Incluir no Orçamento Anual apresentado aos sócios a informação
referente às despesas e rendimentos previstos para cada modalidade.
A aplicação desta proposta permitirá uma análise mais detalhada da
estratégia do Clube pelos associados, permitindo igualmente contribuições
mais informadas dos mesmos. A proposta enquadra-se também na
promoção e defesa da transparência que o Movimento exige à gestão do
Sport Lisboa e Benfica, actuando em conformidade com este princípio se for
eleito.

B5) Vencer mais campeonatos e mais troféus que todos os outros clubes
em cada uma das cinco modalidades de pavilhão.
Tal é apanágio da história do Clube e o Movimento agirá sempre com a
ambição de levar o Benfica ao triunfo em qualquer campo onde seja
representado. A ambição que nos caracteriza no futebol tem que ter paralelo
nas modalidades: o Movimento compromete-se com o objectivo de vencer,
durante o próximo mandato, metade dos campeonatos nacionais
disputados nas principais modalidades de Pavilhão. As equipas e atletas das
diversas modalidades desportivas em que o Sport Lisboa e Benfica é
representado devem ter condições para estar à altura da gloriosa história do
Clube na sua longa vivência.

B6) Optimizar as estruturas de formação e recrutamento presentes no
território nacional.
Aprofundar o trabalho na formação, melhorando a capacidade de
recrutamento, com o objectivo de ter equipas constituídas maioritariamente
por jogadores formados no Clube e no país, atletas com a perfeita noção do
que representa o Sport Lisboa e Benfica. Deve também o Sport Lisboa e
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Benfica estimular junto da tutela e das federações o fomento de projectos
formativos de jovens desde tenra idade, não apenas tendo por objectivo a
ampliação do campo de recrutamento de potenciais jogadores, como
também a afirmação do Clube no seu papel social e cultural de promoção da
prática desportiva enquadrada num estilo de vida saudável.

B7) Reforço do recrutamento de treinadores.
Ampliação do campo de recrutamento de treinadores de indiscutível
qualidade, com contratos de média duração, de forma a garantir estabilidade
e qualidade superior ao dispor de cada uma das modalidades. No contexto
da alta competição, os treinadores devem ser valorizados como activos
importantes do Clube e da sua política desportiva.

B8) Aproximar os associados das modalidades.
Esta aproximação é possível com aumento da qualidade e competitividade
das equipas, com iniciativas em que o futebol seja utilizado para promover
as restantes modalidades do Clube e com uma reestruturação do sistema de
bilhética para as modalidades, nomeadamente o sistema RedPass, bem
como a introdução de possibilidade de venda de bilhetes online à
semelhança do que já se faz para os jogos de futebol profissional sénior.

B9) Promover as Modalidades junto das Casas do Benfica.
É intenção do Movimento coordenar com as Casas do Benfica a realização de
estágios e jogos em localidades onde vários Benfiquistas se possam
congregar. Promover o Benfiquismo é levar as nossas modalidades junto de
quem o sente com tanto ou mais fervor e paixão do que quem está em
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Lisboa. Sendo o maior Clube nacional, o Sport Lisboa e Benfica pode e deve
estimular a ligação de todos os sócios e adeptos ao Clube e às suas diversas
equipas.

B10) Fazer regressar o Rugby ao Estádio da Luz.
O Rugby é uma modalidade Histórica do clube, e uma das mais tituladas.
Infelizmente, hoje encontra-se esquecida nos gabinetes da Luz. O
Movimento pretende garantir condições no campo n º 2 do complexo do
Estádio da Luz para que o recinto que é sede do Clube volte a receber esta
modalidade histórica, possibilitando o aumento do público presente nos
jogos e o aproximar da modalidade ao coração dos Benfiquistas.

B11) Criar equipas de futebol e voleibol de praia com plantéis capazes
de vencer em Portugal e no estrangeiro.
Num país em que as condições climatéricas são favoráveis à prática de
desportos de Verão e praia durante um largo período temporal, e sendo o
povo português apaixonado pelo mar, a criação de equipas de Futebol e
Voleibol de praia será uma realidade no nosso mandato. Honrando o
passado histórico do nosso país, virado para o mar, com duas modalidades
de grande expressão nos areais portugueses e, no caso do voleibol,
modalidade olímpica.

B12) Reavaliar a existência de equipa de Ciclismo.
O Movimento pretende avaliar a viabilidade do regresso do Ciclismo, uma
modalidade com tradição histórica nas raízes do Sport Lisboa e Benfica,
representada no nosso imortal Emblema, procurando parcerias estratégicas
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com o objectivo de vencer em Portugal e aspirar a participar nas três grandes
voltas - França, Espanha e Itália. O estudo pressupõe uma busca com o
intuito de obtenção de um parceiro que possibilite a formação de uma
equipa vencedora no escalão Continental, capaz de obter wild cards para
participação a curto prazo numa grande volta, e com aspiração de seduzir
um parceiro internacional que co-financie a aposta na formação de uma
equipa de nível World Tour para cumprimento dos pressupostos
supracitados.

B13) Projecto Olímpico Benfica.
O Movimento vê com bons olhos os objectivos desta iniciativa, pretendendo
reforçar o projecto, garantindo as melhores condições possíveis aos atletas
na participação de dois ciclos olímpicos nos Jogos. O Movimento tenciona
capacitar instalações do Clube, como descrito em propostas relativas ao
Património, de modo a maximizar as capacidades dos atletas que apoia,
facilitando e optimizando o seu processo de treino.

B14) Dinamizar e promover a secção de jogos electrónicos.
A predominância dos videojogos e, em particular, dos eSports como
atividade predilecta nas camadas mais jovens é inegável. O Movimento
defende que a secção de eSports deve competir nas maiores competições
internacionais e nos jogos mais importantes, procurando promover a
história e o nome do Sport Lisboa e Benfica numa área em franca expansão.
Consequentemente, é intenção do movimento promover parcerias
estratégicas com organizações de eSports no mercado Asiático e Norte
Americano, sem com isso aumentar os custos para o Clube.
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B15) Criação de sub-serviço de inteligência em coordenação com o
serviço criado para o futebol.
Associar o departamento descrito na proposta A11) ao trabalho específico de
cada modalidade, garantindo que os meios científicos e tecnológicos de topo
que o Clube possuir na área do futebol sejam também utilizados na
promoção do ecletismo no Sport Lisboa e Benfica.
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C) ASSOCIATIVISMO
É o amor extraordinário da sua massa adepta e associativa que fez e faz
do Sport Lisboa e Benfica um colossal e incomparável Clube. Urge, neste
sentido, reforçar a participação e o associativismo no Clube, captar mais
adeptos para o registo como sócios e proteger a democracia interna do Sport
Lisboa e Benfica. Mais associados representam maior compromisso com o
Clube, maior ligação, maior capacidade de investir nas diversas equipas bem
como maior capacidade de captar patrocinadores. Ao fortalecer a
democracia interna, o Movimento acredita que uma prestação de contas aos
sócios mais regular e transparente ajudará à consolidação da massa humana
que acompanha o Clube. O Movimento considera ainda que ao dar mais voz
aos sócios o Clube poderá melhorar aproveitando a sua pluralidade de
opiniões e ideias, garantindo também a participação e fidelização das faixas
etárias mais jovens. Note-se que estudos sociológicos recentes referem que,
hoje em dia, a proporção de adeptos benfiquistas na população portuguesa
não é tão grande como era há algumas décadas. O Sport Lisboa e Benfica,
em Portugal, deve continuar a ser maior que todos os outros juntos. Com
estes objectivos em mente, o Movimento compromete-se com o conjunto de
propostas que apresenta relativamente ao Associativismo no Clube.
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C1) Revisão dos Estatutos vigentes desde 2010, introduzindo os seguintes
pontos:

C1.1) Limitação do número de mandatos de um titular de cargo nos
Órgãos Sociais ao máximo de 3 consecutivos.
A perpetuação de individualidades em cargos de poder não é saudável em
regimes democráticos, sendo, por outro lado, característica de sociedades e
instituições que não o são. Para o verificar, bastará observar que as
sociedades cujos líderes não foram renovados nas últimas duas décadas
sofrem hoje fortes ameaças ao seu estado de direito. Nesse sentido, o
Movimento incluirá na sua proposta de revisão estatutária a medida de
limitar o desempenho de cargos nos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica
ao máximo de 3 mandatos consecutivos. Acreditamos que qualquer pessoa,
durante um período de 12 anos, terá a oportunidade de potenciar ao
máximo o seu contributo ao Sport Lisboa e Benfica, e que conhecendo esta
limitação temporal à partida, poderá zelar mais eficazmente pelo único nome
que no nosso universo se eternizou e assim permanecerá, o do Benfica,
eliminando da parte do Clube a confusão entre pessoas e instituições que
tão tóxica é ao panorama actual do futebol português. A República
Portuguesa possui este sistema de protecção da sua democracia, o da
limitação temporal na permanência de um indivíduo como titular do seu
mais alto cargo, e não faz sentido que num Clube que já era democrático
antes da República o ser, esta limitação não exista. O Sport Lisboa e Benfica
nunca foi um Clube de uma pessoa só, mas sim da vontade de muitos
Benfiquistas. Recorda-se que o Benfica conquistou a sua segunda Taça dos
Campeões Europeus justamente dois meses após uma mudança na
Presidência da sua Direcção. A velha máxima, um dia exaltada pelo Velho
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Capitão Mário Wilson, aplica-se não só a treinadores, como a jogadores e
dirigentes.

C1.2) Obrigatoriedade de nova apresentação de Orçamento/Relatório e
Contas em caso de não aprovação em Assembleia Geral.
O Orçamento é um instrumento fulcral de gestão de qualquer organização.
É inconcebível gerir uma instituição sem ter este documento aprovado pelos
associados, como também é inconcebível ter a avaliação e apresentação do
exercício anterior (Relatório e Contas) sem ser aprovada. Constará na nossa
proposta de revisão estatutária a obrigatoriedade de, em caso de não
aprovação destes documentos, elaboração de um novo Orçamento/R&C no
prazo máximo de trinta dias. Em caso de novo resultado em que os
documentos não sejam aprovados, a Mesa da Assembleia Geral deverá
convocar eleições antecipadas.

C1.3) Reformular o artigo referente aos equipamentos com base no
Regulamento do Clube.
Passa a citar-se o artigo referente aos equipamentos do último Regulamento
Geral do Clube aprovado, datado de 1968, em plena década de glória:

“Artigo 12°
1 - O equipamento dos atletas do Sport Lisboa e Benfica é constituído por
camisolas de cor vermelha, orlada de cor branca nas aberturas superior e
laterais, calção de cor branca e meias de cor vermelha.
2 - Quando a participação em competições impuser ou aconselhar a
utilização de camisola diferente, será esta de cor branca, orlada de cor
vermelha, nas aberturas superior e laterais.
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3 - Quando a prática de qualquer modalidade desportiva obrigar a utilização
de equipamentos numerados, serão os algarismos respectivos de cor
branca, salvo no caso da utilização de camisolas de cor branca, em que serão
de cor vermelha.
4 - Os atletas que ocupem o lugar guarda-redes envergarão equipamento
constituído por camisola, de preferência, de cor amarela-dourada ou
cinzenta, com gola e punhos de cor vermelha, calção de cor negra e meia de
cor negra, com canhão de cor vermelha. Quando necessário, será a camisola
numerada com algarismos de cor vermelha.
5 - Nas modalidades desportivas, culturais ou recreativas que exijam
equipamento ou traje especialmente adequado, serão os respectivos
modelos aprovados pela Direcção.
6 - Qualquer que seja o equipamento utilizado deverá ostentar o emblema
do Clube, fixado, sempre que possível, na camisola sobre o lado esquerdo do
peito.
7 - As letras apostas em qualquer peça do equipamento, representando a
denominação oficial ou as formas abreviadas de designação do Clube, são
em cor branca ou vermelha, conforme proporcionar maior saliência.”
O Movimento vê ainda como possível a existência de um terceiro
equipamento, maioritariamente para efeitos comerciais, sujeito a aprovação
da Direcção do Clube.

C1.4) Diminuir a desproporção dos votos dos associados, mantendo o
escalonamento.
Está prevista na proposta de revisão estatutária a acumulação de um voto
por cada 5 anos de filiação associativa no Clube, contagem que se interrompe
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aos 75 anos de filiação, momento em que o sócio é homenageado com o
galardão máximo no Clube. Tais sócios representarão 20 votos, os 15
relativos ao sistema de contagem e um bónus de 5 atribuído no momento
da entrega do Anel de Platina. O Movimento compreende e concorda que a
fidelidade e lealdade ao Clube sejam premiadas, mas considera a
discrepância actual exagerada na maioria dos casos.
Número de anos de

Número de votos

associado
1a4

1

5a9

2

10 a 14

3

15 a 19

4

20 a 24

5

25 a 29

6

30 a 34

7

35 a 39

8

40 a 44

9

45 a 49

10

50 a 54

11

55 a 59

12

60 a 64

13

65 a 69

14

70 a 74

15

75 ou mais

20
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O direito de voto das Delegações e Casas do Benfica deve também ter em
consideração o modelo proposto, sendo a antiguidade o factor determinante
na atribuição do número de votos.

C1.5) Equiparar sócios correspondentes a sócios efectivos.
Actualmente, os sócios que residindo a mais de 50km de Lisboa optem por
usufruir do estatuto de sócio correspondente, estão impedidos de
desempenhar cargos nos Órgãos Sociais do Clube e vêem o seu peso em
Assembleia Geral limitado a 20 votos, independentemente da antiguidade da
sua filiação. O Movimento deseja corrigir estas desigualdades, equiparando,
em todos os seus direitos e deveres, sócios correspondentes e sócios
efectivos. O valor de quotização é a única excepção a esta equiparação, dado
o Movimento não poder ignorar o maior esforço financeiro dos sócios que,
não tendo residência em Lisboa, acompanham semanalmente as diversas
equipas e atletas do Clube.

C1.6) Estabelecer direitos e deveres estatutários a todas as listas que se
apresentem a eleições.
O Movimento planeia implementar a obrigatoriedade estatutária de
realização de um debate de duas horas transmitido na BenficaTV entre todas
as candidaturas existentes a cada acto eleitoral, sendo a transmissão deste
debate em sinal aberto. A matriz democrática e plural do Clube deve ser
defendida e reforçada em cada acto eleitoral, cumprindo a BenficaTV,
enquanto órgão de comunicação de social detido pelo Clube, o seu dever de
informação, em oposição ao que é prática à presente data. O Movimento
tenciona ainda incluir nesta medida a criação no site oficial de área específica
para os actos eleitorais em que poderão ser consultados os diversos
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programas, assim como a disponibilização de duas páginas no jornal oficial
do Clube para as candidaturas se apresentarem aos sócios igualmente por
esta via.

C1.7) Definir método de votação eleitoral que garanta a integridade do
resultado eleitoral e a confidencialidade do sentido de voto, e que
possibilite igualmente uma eventual recontagem de votos.
O modelo de votação actualmente vigente, através de voto electrónico, não
permite que esses pressupostos sejam cumpridos, não apresentando a
transparência exigida ao Clube em processos deste foro, assim como as
garantias de protecção de dados. O Movimento considera que não há
qualquer motivo lícito para que o procedimento seja o actual. Acresce que as
fragilidades e falhas de segurança do sistema informático do Sport Lisboa e
Benfica já foram comprovadas no passado, nomeadamente nos diversos
crimes de violação de correspondência privada de que o Clube foi vítima. Tais
factos evidenciam a importância do voto não ser exclusivamente em formato
electrónico.

C1.8) Realização de reuniões de Assembleia Geral presenciais aos
sábados.
Agendar a realização de reuniões de Assembleia Geral para dias úteis retira
a possibilidade de comparência a diversos associados. O Movimento garante
que no seu Mandato as reuniões de Assembleia Geral serão realizadas aos
sábados ou domingos, permitindo uma maior adesão à reunião magna do
Clube, sede de discussão, debate e decisão a todos os sócios interessados
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C1.9) Transmissão em streaming das reuniões de Assembleia Geral.
O Sport Lisboa e Benfica é um Clube de Lisboa, de Portugal, da lusofonia e
do mundo e, não tendo todos os associados a possibilidade de se deslocar a
Lisboa para participar nestas reuniões, cabe à Mesa da Assembleia Geral
garantir a estes associados a possibilidade de assistir às reuniões de
Assembleia Geral e de integrar as tomadas de decisão. O Movimento prevê
que para este efeito seja utilizada a área pessoal no site do Sport Lisboa e
Benfica e considera esta medida um imperativo a implementar na primeira
reunião de Assembleia Geral após o acto eleitoral.

C1.10) Alteração de pré-requisitos para candidatura a Presidente da
Direcção, Presidente da MAG e Presidente do Conselho Fiscal.
Os Presidente da Direcção, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e
Presidente do Conselho Fiscal deverão ter obrigatoriamente pelo menos
vinte e cinco anos como sócio, concomitantes com a data de eleição, e um
mínimo de trinta anos de idade. O Movimento reconhece que os requisitos
para apresentar candidatura à Presidência dos Órgãos Sociais do Clube não
devem ser mais restritivos que os vigentes para o cargo mais alto da
República, o da sua Presidência. Simultaneamente, é posição do Movimento
que o requisito mínimo de vinte cinco anos ininterruptos de filiação se
mantenha mas que seja alargado a todas as categorias de sócio, eliminando
a aberração legal que é impossibilitar os menores de quarenta e três anos
de idade de liderar Órgãos Sociais do Clube.
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C1.11) Possibilitar a suspensão de quotização aos associados em
dificuldades financeiras.
Existem situações em que muitos associados deixam de ter fontes de
rendimento para liquidar o valor das quotas. Com critérios transparentes e
num processo que se deseja rápido e privado, os associados em situação de
desemprego podem solicitar a suspensão da quotização. No Sport Lisboa e
Benfica ninguém fica para trás. Nesse período o associado mantém todos os
seus direitos, sendo que quando a situação estiver ultrapassada o associado
terá de proceder à liquidação faseada da quotização entretanto suspensa. O
Movimento fará questão de tornar público o Regulamento do Clube e, em
caso de necessidade, actualizá-lo - carecendo sempre de aprovação pelos
seus associados - em que passará a estar definido um conjunto de situações
de protecção ao associado. O Benfica deverá sempre mostrar-se
compreensivo para com eventuais momentos de dificuldade vividos pelos
associados.

C1.12) Renumeração de associados de 5 em 5 anos.
Deste modo, garantir um controlo do número de sócios pagantes mais
rigoroso, beneficiando o Clube também na sua organização e comunicação
com os associados, e ajudando a reduzir alguns dos atrasos no pagamento
de quotas.

C1.13) Realização do acto eleitoral com listas separadas para cada Órgão
Social.
O Movimento prevê a eliminação da figura do voto em bloco, que considera
não valorizar a tradição democrática do Clube. Os Órgãos Sociais estarão
mais capacitados para o real cumprimento das funções estatutariamente
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previstas se tiverem condições de agir de uma forma verdadeiramente
independente, condições essas diminuídas pelo método de eleição por lista
completa.

C1.14) Disponibilização, sob compromisso de honra de sigilo, dos
cadernos eleitorais actualizados ao candidato à Presidência da Mesa da
Assembleia Geral de cada lista concorrente a eleições.
Por uma maior transparência da organização dos actos eleitorais, defende o
Movimento que devam ser disponibilizados pelos Órgãos Sociais em funções
os cadernos eleitorais que servirão de base ao sufrágio. Tal disponibilização
deverá ser feita à data da convocação de Assembleia Geral Eleitoral, ou a
partir desta data após aprovação da lista pela Mesa da Assembleia Geral.

C2) Aumento do número de sócios.
Hoje o Sport Lisboa e Benfica tem receitas de quotização na ordem dos 15
milhões de euros anuais, num universo que andará na ordem dos 120 mil
sócios pagantes. Consideramos estes números pequenos para a dimensão
do Clube. Deste modo consideramos vital estabelecer uma campanha de
adesão massiva para associados, que terá por objetivo alcançar um aumento
marcado do seu número até ao final do mandato. Para alcançar a este
objetivo propomos reduzir de forma transversal a quotização dos
associados.
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C2.1) Redução de quotização mensal de 1 euro pelo período de um ano
a cada nova inscrição proposta por determinado associado.
Esta campanha terá o objectivo de estimular a militância Benfiquista entre
grupos de amigos e conhecidos, que poderão incentivar-se uns aos outros a
filiar-se como sócios usufruindo desta medida. No limite, mantendo-se os
valores actuais, um associado que proponha doze novos sócios, terá um ano
de quotização pago.

C2.2) Campanha sócio da Casa, sócio do Sport Lisboa e Benfica.
Por cada associado angariado através de determinada Casa do Benfica, 25%
do valor mensal da sua quotização será entregue à casa. Deste modo
reforçamos o papel transversal das casas do Benfica em Portugal e no
mundo no reforço do Benfiquismo, enquanto se possibilita o aumento de
receitas quer do Clube quer das Casas que angariem novos sócios.

C2.3) Programa “cidadão Benfiquista, sócio Benfiquista”.
Benfiquista que é Benfiquista deve e merece ser sócio do Clube. Este
programa do Movimento passará por fomentar em todas as épocas
desportivas a filiação ao Clube, através de extensas campanhas de
recrutamento em que será oferecida a cada novo associado uma visita ao
complexo do Sport Lisboa e Benfica e adicionalmente será efectuado um
carregamento de vinte e cinco euros na carteira virtual do sócio em questão.

C2.4) Eliminação do décimo terceiro mês de quotização.
Pretende-se estudar a viabilidade de proceder à eliminação do décimo
terceiro mês de quotização dos associados ao longo do mandato, sem
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colocar em causa a sustentabilidade financeira do Sport Lisboa e Benfica. O
Movimento tenciona que esta quotização seja abolida até 2024, último ano
do mandato ao qual se candidata.

C2.5) Criação da categoria de sócio Internacional.
Esta categoria que o Movimento criará se for eleito, apresentará um valor de
quotização anual não superior a vinte cinco euros, tendo os sócios que
optem por se filiar com esta modalidade acesso aos descontos em bilhética
e merchandising existentes para os restantes associados, sendo-lhes vedada
a possibilidade de aquisição de RedPass e a integração em listas candidatas
aos Órgãos Sociais do Clube.

C2.6) Criação da categoria de Sócio-Estudante.
Os cidadãos que ainda se encontrem a concluir os seus estudos e tenham
uma idade inferior a vinte e cinco anos estarão abrangidos pela criação desta
categoria, que apresentará valores de quotização iguais aos da categoria de
juvenil. Com esta medida, planeia-se estimular quer a militância dos sócios
mais jovens, quer a manutenção enquanto sócios de jovens adultos que não
possuam fontes de rendimento por ainda não terem iniciado a sua vida
profissional.

C2.7) Continuar a aumentar a rede de parceiros do Clube e os benefícios
atribuídos por estes a usufruir pelos associados.
Reconhece-se a construção de uma rede de parceiros que torna rentável a
sua associação ao Clube, bem como a possibilidade do usufruto diário do
estatuto de associado na sua vertente de retorno financeiro, como
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complemento ao vínculo emocional ao Sport Lisboa e Benfica; o Movimento
propõe-se a trabalhar continuamente para a promoção do alargamento da
referida rede.

C3) Vinculação do sócio ao estádio e aos pavilhões da Luz.
O Movimento terá por objectivo a criação de um sistema de bilhética para o
futebol e para as modalidades que promova a valorização da assiduidade em
jogos teoricamente menos mediáticos como critério de prioridade de acesso
a bilhetes em jogos tendencialmente geradores de maior procura, sejam
estes realizados na nossa casa, fora ou em campo neutro, cenários em que
se tem verificado o necessário racionamento do fornecimento de bilhetes
devido à sua limitação.

C4) Criação da figura Provedor do Adepto.
Tal cargo será não remunerado, e deverá ser exercido por figura de relevo
do Benfiquismo, à qual será disponibilizado espaço semanal na BenficaTV
para resposta a questões colocadas por associados e adeptos do Clube,
funcionando como um complemento à Mesa da Assembleia Geral e à
Secretaria Geral na comunicação directa com os sócios e no seu
esclarecimento no que concerne a temas relevantes no Sport Lisboa e
Benfica.

C5) Promover regularmente auditorias ao Universo Sport Lisboa e
Benfica.
O Movimento compromete-se a promover auditorias internas no início e no
fim do seu mandato, reforçando a confiança dos sócios na gestão dos Órgãos
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Sociais do Clube e da

SAD e no seu Conselho de Administração.

C6) Estabelecer a obrigatoriedade de entrega de declaração patrimonial
e registo criminal ao Conselho Fiscal pelos membros dos Órgãos Sociais.
Tal entrega de declaração patrimonial e registo criminal ao Conselho Fiscal
deve ser realizada num prazo de noventa dias após a tomada de posse e o
fim de cada mandato, e deverá naturalmente estar sujeita a dever de sigilo e
privacidade.

C7) Garantir gestão transparente em linha com as melhores práticas
internacionais.
O Movimento tem como objectivo a constante optimização da gestão do
Clube, possibilitando, nomeadamente, uma mais precoce identificação e
resolução de riscos e o alcance de novos mercados. Deste modo, pretendese garantir a Certificação ISO 9001.

C8) Criação de central de compras para as Casas do Benfica.
O Movimento pretende que o Benfica utilize a sua dimensão mundial para a
criação de uma plataforma logística para minimização de todos os custos de
funcionamento associados à exploração de Casas do Benfica, actuando o
Clube como intermediário do fornecimento de consumíveis de todo o tipo,
não apenas com o aproveitamento de descontos directos nos fornecedores
parceiros do Clube, mas também através da intervenção na negociação de
prazos de pagamento de valores contratualizados e, também, permitindo um

stock nacional abastecedor da rede de Casas do Benfica de modo a que estas
se tornem cada vez mais verdadeiros espaços 100% benfiquistas, evitando a
necessidade comercial de concessões de exploração das mesmas.
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C9) Criação do Gabinete de Apoio Jurídico ao Adepto.
A Direcção do Sport Lisboa e Benfica deverá actuar sempre na defesa
intransigente dos seus sócios e adeptos. Como tal, o Movimento criará após
o acto eleitoral este Gabinete de Apoio Jurídico a que os sócios e adeptos
poderão recorrer no caso de necessidade relacionada com ocorrências em
jogos do Sport Lisboa e Benfica. Benfiquistas envolvidos em situações
semelhantes às de 2015 em Guimarães ou ao ataque ao autocarro da Casa
do Benfica de Braga em 2018 nunca deixarão de poder obter justiça por falta
de meios, contando com todo o apoio deste Gabinete para o efeito.

C10) Fomento da participação directa dos sócios no Orçamento, via
Orçamento Participativo.
O Movimento entende que os sócios devem ter uma participação activa na
definição do orçamento do Clube. Assim, e anualmente, o Movimento
propõe que seja atribuído 0.5% do valor total do Orçamento do Clube para
um Orçamento Participativo onde os sócios podem propor e/ou votar as
propostas de outros sócios. Acredita o Movimento que esta participação,
mesmo que num valor simbólico, permitirá aumentar o sentimento de
comunhão entre os sócios e os destinos do Clube, instigando desta forma o
exercício regular de participação activa e “cidadania Benfiquista” que tanto é
prezado e pelo qual este Movimento se move.

C11) Aumento do número de acções regulares de acção social da
Fundação Benfica.
Não obstante o reconhecimento do trabalho muito meritório feito pela
Fundação, o Movimento estimulará o aumento da influência desta através
de mais acções regulares e concertadas para colocar o Clube à disposição da
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sociedade civil no âmbito do apoio social, desígnio que honrará um Glorioso
clube fundado e amado pelo povo desde a sua génese, independente de
raças, credos ou género, com particular incidência junto dos mais jovens e
dos mais necessitados.

C12) Promover a aprovação de uma carta de ética de Valores Sport
Lisboa e Benfica em Assembleia Geral.
Tal documento será baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos
e na Carta Olímpica, cabendo ao Sport Lisboa e Benfica, pela penetração
mediática e social que apresenta, ser um agente de mudança na sociedade
civil.
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D) PATRIMÓNIO
O património do Sport Lisboa e Benfica não só é fundamental para o
sucesso desportivo do Clube, como é uma das suas faces mais visíveis,
nomeadamente através dos locais em que os sócios e adeptos celebram o
seu Benfiquismo ou através dos funcionários com contacto directo ou
indirecto com o público. A sua manutenção e constante melhoria é vital para
o Benfica se manter um Clube vencedor e voltar a tornar-se hegemónico,
como é desejado.

57

MOVIMENTO SERVIR O BENFICA

D1) Estabelecer um programa de gestão de carreiras no Universo Sport
Lisboa e Benfica.
Um dos principais activos do Clube são os seus trabalhadores. Nesse sentido,
a criação deste programa de gestão de carreiras, em linha com as melhores
práticas definidas na norma ISO 10667, é essencial para garantir
transparência nas relações entre o Clube e os seus funcionários, para
premiar o mérito daqueles que se destacam na sua actividade profissional e
para conseguir uma melhoria qualitativa contínua dos trabalhadores do
Benfica, individualmente e enquanto organização. Uma instituição que sabe
tratar bem os seus colaboradores tem a garantia que estes tratam ainda
melhor os seus associados.

D2) Análise aos quatro novos projectos idealizados pela actual Direcção,
e actualmente em desenvolvimento.

D2.1) Centro de Alta competição
No plano teórico, o Movimento considera o projecto interessante para o
aumento da competitividade das modalidades, sublinhando as diversas
dúvidas levantadas pela localização actualmente em análise. A expansão do
Centro de Estágio e Formação do Seixal, referida abaixo no ponto D.2.2),
deverá ter em consideração a criação desta infraestrutura.

D2.2) Alargamento do Centro de Estágio e Formação do Seixal
Projecto que mediante análise da sua viabilidade económico-financeira
deverá merecer a aprovação do Movimento, dado ser indiscutível a
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importância que o Centro de Estágios tem tido na última década do Sport
Lisboa e Benfica.

D2.3) Hotel Benfica
Com a informação pública disponibilizada pela Direcção do Clube até ao
momento - não são do conhecimento do Movimento todos os detalhes deste
projecto -, considera-se que este não acrescentará ao Sport Lisboa e Benfica
nenhuma mais valia desportiva, não vendo o Movimento motivos suficientes
para a sua construção.

D2.4) Universidade Benfica
O Clube deve ter capacidade de formar atletas desportivamente enquanto
auxilia o desenvolvimento humano e mental dos jovens que tem sob sua
responsabilidade, mas para tal não necessita de ter uma Universidade. O
estabelecimento de protocolos com instituições de ensino que permitam o
devido acompanhamento e consolidação do trajecto académico dos jovens
do Seixal é visto pelo Movimento com maior apreço e concordância.

D3) Analisar a possibilidade de aumento da capacidade do Estádio da
Luz.
O Movimento planeia avaliar a criação de dois peões no piso 0 dos topos sul
e norte, inspirados noutras realidades existentes na Europa do futebol. Esta
medida visa a criação de dois verdadeiros muros vermelhos e brancos que
funcionem como uma mola impulsionadora do Inferno da Luz.
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D4) Requalificação do interior do Estádio e Pavilhões.
As cadeiras das bancadas e os ecrãs gigantes do Estádio e dos pavilhões
carecem manifestamente de uma intervenção que permita a sua
modernização, com vista a aumentar a sua qualidade de imagem e melhorar
a experiência de quem visita as instalações do Clube. Também o sistema de
iluminação do Estádio, obsoleto, carece de uma total renovação, que
permitirá uma poupança energética substancial.

D5) Reorganização e renumeração das portas do Estádio.
A actual porta 18 passará a ser a porta 1, efectivamente a principal do
Estádio, símbolo máximo do quanto se homenageou merecidamente o Rei
em vida.

D6) Capacitar o campo secundário do complexo do Estádio do Sport
Lisboa e Benfica para receber a prática do Rugby.
Em linha com o referido no ponto B10), seguindo a estratégia de promoção
e defesa das modalidades e de aproximação das mesmas aos sócios e
adeptos.

D7) Requalificação do exterior do complexo da Luz.
O Movimento sente que as portas do Estádio e as suas fachadas exteriores e
interiores, bem como as dos pavilhões e piscinas, podem e devem ser
redesenhadas numa homenagem a figuras marcantes do Clube, contendo
imagens icónicas a imortalizar a sua gloriosa história. O Movimento colocará
à consideração dos sócios as figuras a homenagear, de entre o vasto leque
de futebolistas, atletas das modalidades, treinadores e dirigentes que
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ajudaram o Sport Lisboa e Benfica a triunfar, honrando as glórias que nos
honraram o passado.

D8) Tentativa de recuperação do local da fundação do Sport Lisboa e
Benfica.
Analisar a possibilidade de recuperar o espaço em que foi fundado o Clube
em 1904, na Rua de Belém, onde em caso de possibilidade a Farmácia Franco
deverá ser recriada conforme fachada original, servindo como espaço de
memória e loja vintage do Sport Lisboa e Benfica, realçando que se situa
numa das zonas de maior turismo da cidade de Lisboa.

D9) Continuar a promover actividades corporate no Estádio da Luz.
Promovendo o complexo do Sport Lisboa e Benfica como local privilegiado
em Portugal, em particular na cidade de Lisboa, para a realização de
actividades empresariais, e potenciando dessa forma a relação com o
universo empresarial nacional e internacional.

D10) Posição sobre o naming do Estádio e do Centro de Estágio do Seixal.
A redução de receitas provocada pelo contexto pandémico irá estimular o
eventual financiamento das actividades do Clube através da exploração da
imagem. O naming dos complexos desportivos do Benfica é um activo que
poderá ser valorizado. Todavia, sobre estes elementos de elevado valor
afectivo, deve ser promovida uma consulta aos sócios que garanta a sua
participação no processo através de uma opinião vinculativa. Só após tal
procedimento deve a Direcção poder concluir qualquer processo tendente à
comercialização de tais direitos.
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D11) Posição sobre os direitos de transmissão televisiva.
Em 2026/2027 caduca o direito de transmissão televisiva dos jogos de futebol
profissional cedidos atualmente ao parceiro NOS. Assiste-se a uma pressão
da Liga de Clubes e do Estado para que se consagre um modelo de gestão e
alienação centralizado. A temática suscita ainda controvérsia, devendo o
Benfica zelar pela salvaguarda dos seus interesses. Historicamente, o
modelo de centralização de direitos num “intermediário” único resultou em
prejuízo para o Sport Lisboa e Benfica e em proveito de outros clubes
alinhados com esse parceiro. O Benfica tem o dever de apresentar uma
solução que salvaguarde o que o separa em termos de relevância da sua
imagem relativamente a outros competidores. Também este tema deve ser
levado à Assembleia Geral do Clube para que os sócios se possam
pronunciar sobre um dos mais valiosos activos do seu património. Antes
disso, o Benfica deve promover ou contratar um estudo comparado de um
modelo de gestão deste tipo de direitos e debatê-lo, publicamente, ao invés
de ser confrontado e/ou surpreendido com uma solução contrária aos seus
interesses.

D12) Limitação da antecipação de receitas ao período de duração do
mandato.
O Movimento realça que esta medida é um mecanismo importante na
salvaguarda da estabilidade financeira do Clube, protegendo-o face a
imponderáveis como os que se verificaram no presente ano, ao garantir que
o financiamento se mantém a longo prazo. Questiona-se igualmente a
legitimidade democrática de titulares de cargos nos Órgãos Sociais para
tomar decisões que não só extravasam o período temporal dos mandatos
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para os quais foram eleitos como ainda podem dificultar o trabalho e gestão
daqueles que venham a liderar o Clube no futuro.
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E) COMUNICAÇÃO & DIGITAL
O Movimento considera fundamental a consolidação do Sport Lisboa e
Benfica como esteio vanguardista de uma sociedade cada vez mais digital e
globalizada, apresentando um conjunto de medidas a adoptar para
uniformizar as plataformas de comunicação do Clube, sejam as que utilizam
as vias de informação ditas convencionais, sejam as que aproveitam a
diversificada e moderna oferta das novas tecnologias de informação. Tal
desígnio é hoje essencial para a consolidação e internacionalização do nome
Benfica, salvaguardando sempre a sua Gloriosa história, e também para a
criação de uma relação de maior proximidade com associados e adeptos.
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E1) Garantir, sempre que possível, a transmissão dos jogos da equipa de
futebol profissional na BenficaTV.
O canal do Clube voltará a ter a sua designação original e continuará a ser a
via primordial para a transmissão em directo dos jogos do Sport Lisboa e
Benfica.

E2) Reformulação da forma e dos conteúdos da BenficaPlay.
Para o Movimento, não faz sentido que não haja um acesso gratuito para os
associados do clube a conteúdos que, hoje em dia, todos os grandes clubes
europeus disponibilizam gratuitamente em diversas plataformas de
comunicação digital, tendo por objectivo alimentar a simbiose entre os
adeptos e os seus representantes em campo.

E3) Discriminação positiva a sócios.
O Movimento considera inconcebível que os sócios do Sport Lisboa e Benfica
não tenham acesso aos conteúdos televisivos disponibilizados pelo Clube a
um valor mais reduzido do que os restantes subscritores não sócios do
Clube. Tal facto será objecto de renegociação contratual com a operadora
que detém os direitos de exploração do canal.

E4) Flexibilizar a disponibilização da transmissão dos jogos de futebol
profissional.
Considera-se muito importante, sobretudo no contexto sócio-económico
que se adivinha durante o próximo quadriénio, optimizar as condições para
que seja possível à grande maioria dos Benfiquistas acederem ao conteúdo
que constitui o core business do Sport Lisboa e Benfica, a transmissão em
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directo dos seus jogos de futebol profissional. Propõe, nesse sentido, o
Movimento, a renegociação com os operadores detentores dos direitos das
competições onde participe a equipa de futebol, possibilitando a distribuição
dos jogos em directo para plataformas de streaming em formato pay per

view;

E5) Flexibilizar a disponibilização da transmissão dos jogos das
modalidades.
Paralelamente ao que é defendido no ponto anterior para o futebol
profissional, o Movimento defende a avaliação da viabilidade de um formato
de distribuição de jogos das modalidades pela BenficaTV em pay per view.
Tal opção permitiria abranger um público alvo diversificado que, de entre a
cultura própria do nosso ecletismo, tem preferência por determinadas
modalidades, permitindo o seu acesso a esses conteúdos por um valor mais
reduzido do que o total da mensalidade da subscrição do canal. Tal opção
possibilitaria também o alcance da subscrição por parte de um público alvo
constituído por adeptos de desportos específicos.

E6) Alterar os critérios editoriais da BenficaTV.
Considera-se que, nos últimos anos, se registou uma quebra na qualidade e
pluralidade geral dos conteúdos programáticos apresentados pelo canal.
Será, pois, proposta uma reformulação que visará reaproximar os
associados do clube, nomeadamente convidando-os e incentivando-os à sua
inscrição para programas da BenficaTV, dando voz a todos os quadrantes do
universo Benfica. Pretende-se, também, aumentar no canal e nas
plataformas digitais a interacção entre os sócios e espectadores com os
atletas, treinadores e dirigentes do Clube.
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E7) Dissociar o clube do mau serviço ao desporto.
O movimento não patrocinará, oficial ou oficiosamente, a participação de
protagonistas em suposta representação do Clube em programas de
discussão sobre futebol que incidam, essencialmente, sobre aspectos
laterais ao jogo. Pelo contrário, será apoiada e incentivada a participação de
atletas e treinadores do Clube em programas que exponenciem o lado
positivo do desporto. O desporto em Portugal, e em particular o futebol,
necessitam de menos protagonismo dos dirigentes e directores de
comunicação e mais dos principais intervenientes, ou seja, dos jogadores e
treinadores.

E8) Consolidar a presença digital do Sport Lisboa e Benfica.
O Movimento pretende amplificar a aposta na produção de conteúdos de
qualidade diferenciada que permitam alcançar e manter a liderança
indiscutível no futebol português nas novas plataformas de interacção social
virtual, bem como uma posição significativa em comparação com os outros
grandes clubes mundiais.

E9) Criação do cartão de sócio virtual.
Para os Benfiquistas, é um motivo de orgulho a ostentação do seu cartão de
associado. Pretende, pois, o Movimento, oficializar uma distinção gráfica que,
de imediato, identifique o sócio numa rede social virtual se assim o desejar,
salvaguardando a necessária protecção dos seus dados individuais.
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E10) Optimizar a experiência do sócio no portal oficial do Clube na
Internet.
O Movimento pretende desenvolver a interacção entre o sócio e o Clube no
site oficial, maximizando a sua experiência de utilização, nomeadamente
através de diversas medidas que abordem diferentes vivências do
quotidiano do Clube, desde a participação em Assembleias Gerais até à
bilhética, conforme já especificado nos pontos C1.9, C3 ou B8, por exemplo.
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O QUE FAZ SENTIDO É SERVIR O BENFICA!
Por um Benfica com Ambição Desportiva, por um Benfica com Tradição
Democrática, por um Benfica com Transparência. O Movimento apresenta
neste documento um conjunto de propostas que, no seu todo, constituem
um Programa de governação do Clube para o próximo quadriénio, e que se
propõe pôr em prática, assim tenha a confiança dos sócios do Sport Lisboa e
Benfica após sufrágio em Outubro.
Realista e ambicioso, aqui se apresenta um Programa pensado ao longo
dos últimos meses, que germinou antes de se ter abatido sobre todos nós a
pandemia da COVID-19 e que poderá dificultar (mas nunca inviabilizar!) a sua
aplicação prática imediata. Mas é nas dificuldades que o Benfiquismo de
cada um se redobra, reacende e inflama, permitindo que, numa abnegação
inigualável, consigamos todos juntos, apesar dos obstáculos que surgiram e
surgirão no caminho, atingir os nossos objectivos.
Assim construímos a Velha Luz. Assim foram afastados os dirigentes
que colocaram em causa a nossa existência durante o período mais negro
que o Clube atravessou. Assim venceremos, todos juntos, esta Pandemia que
tanto nos tem tirado do que mais prezamos, não deixando o Movimento de
deixar uma forte palavra de esperança a todos os Benfiquistas. Assim
sorriremos, no final, todos juntos, unindo as nossas vozes e as nossas
chamas bem acesas, porque Benfica, a tua História somos nós!
Os sócios do Benfica decidirão, em Outubro, o futuro do clube. O
Movimento estará sempre do mesmo lado, independentemente de
resultados eleitorais: do lado do BENFICA, tal como esteve até hoje, e terá
orgulho em ver as suas ideias implementadas, mesmo se os sócios elegerem
qualquer outra lista apresentada a sufrágio. E, aconteça o que acontecer, o
Movimento não desaparecerá findo o acto eleitoral.
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