
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSA0 PERNIANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

RELATORIO E PARECER SOBRE 0 PROJECTO IW

RESOLUCA10 — "CRIAC;i0 DE SELECCOES

DESPORTIVAS ACORIANAS, ESTATUTÁRIA E

DESPORTIVAMENTE INTEGRADAS NAS

COMPETICOES ORGANIZADAS PELAS RESPECTIVAS

FEDERACOES DESPORTIVAS INTERNACIONAIS."

fa) LI I

:Entrada	
Prof;	 /01_

•Iafli oc is N 2 2. 6 I zeoft

Angra do Heroismo, 4 de Junho de 2009

1/12



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
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CAPITULO I

INTRODUCAO

A Comissdo de Assuntos Sociais reuniu nos dias 3 e 4 de Junho, na delegacão da

Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores, na Cidade de Angra do

Heroismo, para analisar, relatar e emitir parecer sobre o Projecto de Resolucão —

"Criacdo de SeleccOes Desportivas Acorianas, Estatutdria e Desportivamente Integradas

nas Competicties Organizadas pelas Respectivas Federacees Desportivas

Internacionais".

Na referida retina.° a Comissào ouviu o Deputado Paulo Estevao da Representacäo

Parlamentar proponente da iniciativa, procedeu a audicao da Secret:aria Regional da

Educacão e Formacao, assim como a anialise e emissão de parecer referentes ao Projecto

de Resoluck em apreciacdo.

A iniciativa em analise deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos

Acores no dia 6 de Maio de 2009 e foi submetido a apreciacdo da Comissdo de

Assuntos Sociais, por despacho do Presidente da Assembleia, datado do dia 7 do mesmo

me's, para apreciacAo e emissao de parecer ate ao dia 5 de Junho de 2009.

CAPITULO II

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

0 Projecto de Resolucao em apreciacao foi apresentado por iniciativa da Representacâo

Parlamentar do Partido Popular Monarquico, exercida nos termos do estatuido na alinea

d) do n.° 1 artigo 31.0 do Estatuto Politico Administrativo da Regiao AutOnoma dos

Acores aprovado pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro, em conjugacao corn o disposto

no artigo 114.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regido Autenoma dos

Acores que aborda o poder de iniciativa.
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Nos termos do artigo 145.° do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se aos

projectos de Resolucao, corn as devidas adaptacOes, as disposiceies regimentals relativas

ao processo legislativo comum, coin excepcao das enumeradas no n.° 1 do mesmo

artigo. 0 debate das iniciativas ern plendrio é precedido da sua apreciacao pelas

comissOes especializadas permanentes, em raid() da materia, cabendo a estas elaborar os

correspondentes relatOrios, nos termos do disposto na allnea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia.

Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores

n.° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, as matórias relativas ao "desporto" sao compeldricia da

Comissao de Assuntos Sociais.

CAPITULO III
PROCESSO DE ANALISE

A Comissao deliberou ouvir a Representacao Parlamentar proponente da iniciativa e a

Secretaria Regional da Educacao e Formacao, assim como solicitar o parecer escrito a

todas as Associacees Desportivas com sede na Regiao AutOnoma dos Acores.

A Comissao reuniu nos dias 3 e 4 de Junho de 2009, na delegacao da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na Cidade de Angra do Heroismo, pan

proceder as audicaes e a andlise do Projecto de Resolucao.

Na sua reuniao de 12 de Junho, realizada por videoconferencia, a Comissao procedeu a

emissao de parecer e aprovacao de relaterio.

Apresentacäo da iniciativa pelo Proponente:

0 Deputado Paulo Estevao, da Representacao Parlamentar do Partido Popular

Monarquico, procedeu a apresentacao da iniciativa salientando que esta aborda a

3/12



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

politica desportiva nos Acores designadamente o acesso a alta competicdo numa

perspectiva que contempla urn conteirdo ideolOgico.

Afirma tratar-se de uma proposta cuidadosa uma vez que nAo pede a constituicao de

seleccees em todas as modalidades, mas apenas nas areas onde existirem condiceies,

sem invalidar que as associaceies desportivas regionais continuem a competir a nivel

nacional Corn esta proposta considera estar a criar urn patamar de acesso a alta

competicào, o que define como urn objectivo de catheter ideolOgico.

Ainda no que se reporta a alta competiceo, ficam criadas as condicees para que as

federacees e associacees regionais participem em competicees nacionais o que lhes

permite um quadro competitivo mais alargado e afirma uma identidade regional.

Refere tambem nä() se tratar de uma proposta inovadora quer no contexto nacional quer

internacional. A administracdo portuguesa ja implementou uma solucão identica em

relacão a Macau corn a criacão de seleccOo desportiva prOpria (DL 67/93/M de 20 de

Dezembro — Boletim Oficial de Macau). Diploma este assinado pelo responsavel Rocha

Vieira e que se mantem em vigor em Macau actualmente.

Tambern no contexto internacional existem exemplos de regiCies corn seleccdo

desportiva prOpria e corn estatuto de "ultra periferia", como sejam a Guadalupe,

Reunido e Martinique, cujas seleccOes participam em competicees internacionais. E

igualmente conhecido o caso das ilhas Faroe, que tambOm participam em competicees

internacionais, ou ainda da Irlanda do Norte e da EscOcia, que possuem seleecees

prOprias apesar de /leo serem parses independentes. Actualmente são cerca de 50 as

regiees que competem em competicees internacionais, e que afirmam a sua identidade

através do desporto.

Finda a apresentacão seguiu-se urn periodo para esclarecimentos no qual intervieram os

Deputados Anibal Pires, Carlos Mendonca e Gaspar Lima.

0 Deputado Anibal Pires referiu que o Projecto de Resolucdo efectivamente comporta

uma questho ideolOgica, mas nao a que foi apresentada pelo proponente. 0 que
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proposto implicaria uma alteracao profunda e prematura do modelo desportivo regional

Em seu entender ha um caminho a percorrer no sentido de se repensar o modelo

desportivo regional actual, e garantir a pratica sistematica do desporto por todos os

jovens, ate por uma questa° de satide. No entanto a iniciativa em analise implicaria

canalizar recursos para as seleccties em detrimento do investimento que ainda é

necessario ser feito no ambito da formacao desportiva.

Salientou tambdin que ha varios exemplos de atletas de alta competicao no desporto

acoriano Importa manter e garantir a participacao dos atletas acorianos nas competicties

nacionais, reconhecendo que as federacdes nacionais estao a dificultar a participacao

dos atletas regionais nas competicdes nacionais, o que exige uma maior articulacao

entre os Govemos Regional e da Republica para que sejam respeitados os direitos dos

atletas da Regiao.

Sublinhou ainda a participacao de atletas da Regiao em competicCies europeias, em

varias modalidades. No que se reporta a alta competicao afirmou que esta nao revela

preocupacao corn a importAncia que o desporto tem para a comunidade, sendo que "o

importante é ganhar".

A finalizar afirma que, em seu entender importa apostar num modelo de

desenvolvimento desportivo assente na promocao da sande e frac, num desporto

espectaculo, competicao, indastria.

0 Deputado Carlos Mendonca procedeu a apreciacao do Projecto de Resolucao

alertando para alguns aspectos que julga essencial ter-se em conta.

Os jogos Olimpicos sao, de facto, um evento de grande mediatizacao. No entanto nao

podemos esquecer que a participacao nesse tipo de evento depende da obtencao de

resultados minimos pelos atletas. Importa lembrar que, em 2008 apenas foram

sinalizados 15 atletas de alta competicao, a nivel Regional.

Alertou tambem para as referencias aos estatutos da FIFA, nomeadamente quando se

afirma que por pals apenas uma Federacao pode participar e que uma associacao de uma
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região, que ainda ndo se tomou independente pode participar, desde que autorizada pela

Federacão Nacional correspondente. A este prop6sito questionou se e intencdo do

proponente que os Acores sejam independentes. Lembrou ainda que pan se candidatar a

membro da FIFA, a federacâo tera de ser associada durante dois anos a titulo provisOrio.

Questionou o proponente sobre o mimero de associados que integra o alto patamar da

FIFA, assim como qual o objectivo da alta competicdo salientando que, neste patamar, o

"verdadeiro objectivo é ganhar e ndo participar".

No que conceme aos exemplos de outras regi6es apresentados pelo proponente, o

Deputado Carlos Mendonca lembrou que as ilhas Faroe tam apenas 10 clubes, e estäo

no lugar 165 no ranking, enquanto Portugal esta no 11. 0 lugar. A este propOsito afirmou

que para competir é necessario motivacão e que esta se obtem corn vitOrias, sendo o

exemplo das ilhas Fame bem elucidativo de um percurso de derrotas desde 1990.

Questiona se e isso que se pretende para os Acores.

Salientou a importancia da forma* desportiva e de se assegurar que os nossos atletas

participem na seleccâo nacional, corn os minimos exigidos pelas FederacOes

intemacionais.

Apresentou alguns indicadores ilustrativos de que alguns dos nossos clubes conseguem

competir a nivel nacional, mas ern termos individuais. Dos 21000 atletas federados nos

Acores, a grande maioria são da formacào (15534 atletas ate aos 18 anos), concluindo

que o Govern° tern de apostar na formacao, enquanto precursor da competicdo e da alta

competicào. Adiantou tambem que o futebol, o voleibol e o basquetebol, sfto as

modalidades mais representativas, e os responsdveis dessas associacOes desportivas

referem näo ter capacidade para entrar nesse nivel de competicão.

Em conclusão reafirmou ser prioritdrio investir na formacão, salientando que tambem

no desporto, näo devemos comecar uma casa pelo telhado Importa continuar a investir

na formacdo para, quern sabe, urn dia se possa apostar noutros niveis.
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0 Deputado Gaspar Lima considerou a iniciativa demagOgica porquanto considera que

a Regiao nao tern meios para termos uma associacao ou seleccao a entrar na FIFA Em

sua opiniao a Regiao possui actualmente condicOes para formar atletas para participar

na seleccao nacional e mesmo isso acontece de forma pontual e apenas ern algumas

modalidades. Questionou ainda o conhecimento que o proponente possa ter da realidade

que se vive na Regiao, o seu envolvimento corn alguma colectividade desportiva, ou

mesmo se tern conhecimento do item de jogadores worianos que integram, por

exemplo, o Candelaria.

Em reaccao a apreciacao efectuada e as questees colocadas o Deputado Paulo Estevao

reafirmou acreditar no potencial da iniciativa, ate pela experiência de outras regiOes

autOnomas Manifestou o seu mais vivo repOdio a adjectivacao da proposta utilizada

pelo Deputado Gaspar Lima e afirmou que, ern sua opiniao, a forma* "será

empurrada" se existir tuna participacao ern competicOes internacionais, como aconteceu

com o raguebi ern Portugal.

Referiu ainda acreditar ser possivel obter-se uma melhoria dos indices competitivos. A

este prop6sito afirmou "a minha experiencia é a dos impossiveis" referindo-se ao

exemplo dos jovens da Escola do Corvo que apesar de participarem em competicOes ha

pouco tempo e de terem de competir corn j ovens de escalOes etarios superiores

conseguem competir, de ha nove anos a esta parte, nos jogos desportivos escolares.

Mesmo nessas condicOes, conseguem ganhar a escolas de outra dimensao, como

sucedeu este ano com a escola das Flores.

Fez ainda uma referencia aos pareceres recebidos pela Comissao salientando que dois

deles sac> favoraveis a sua iniciativa.

No que se refere a obtencao de scores minimos para os Jogos Olimpicos, o Deputado

Paulo Estevao retorquiu que todos os paises ou territOrios autOnomos inscritos no

Comite Olimpico Internacional, possuem a faculdade de inscrever urn atleta nas

modalidades individuais, mesmo que este nao tenha obtido os minimos exigidos. Citou,
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a este respeito, o exemplo dos atletas de Timor que competiram sem minimos nos

Altimos Jogos Olimpicos.

Afirmou ainda que os estatutos da FIFA permitem a participacào de regiOes sem

independéncia. Neste contexto clarifica que o Partido Popular Monarquico defende a

soberania portuguesa e tido é a favor da independência dos Acores.

Neste contexto, salientou uma vez mais, a relevancia do exemplo das ilhas Faroe.

Relevando que os resultados que obthm so sac, possiveis porque participam. Por

analogia conclui que s6 iremos ter a nocao da capacidade dos Acores quando

competirmos, sendo certo que acredita no grande potencial desportivo dos nossos

j ovens.

Referiu ainda que o pr6prio Projecto de Resolucào reconhece ser necessdria a

autorizacdo das federaceles desportivas nacionais para que a inscricäo nas federacOes

desportivas intemacionais seja possivel.

A finalizar afirmou que os deputados que se manifestaram contra o Projecto de

Resolucäo näo acreditam nos Acores. Afirmou-se convicto de que a visibilidade das

seleccOes acorianas contribuiria para aumentar a adesào dos j ovens A pratica desportiva.

Audi*, da Secretiria Regional da Educacio e Formaelio:

A Secretthia Regional procedeu a apreciacdo da iniciativa afirmando que, em seu

entender o Projecto de Resolucho em andlise implicaria tuna reducli das hipOteses de

participacao de qualquer modalidade integrando seleccOes ou federacOes a nivel

nacional, uma vez que estariamos mais vocacionados para a seleccão de campedes por

modalidade o que limitaria a competicdo entre atletas. Para alem de estarmos sempre

sujeitos a sermos, ou nao, aceites a nivel nacional.

A Secreteria Regional reafirma a intencão do Govern° em continuar a investir na

forma*, numa perspectiva de desporto para todos, dando major atencào ao sector
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feminino. E esta a opcao do Govern° e os dados comprovam que os jovens tern aderido

a esta politica desportiva.

Finda a apreciacao da iniciativa, a SecretAria Regional disponibilizou-se para responder

as questOes que os Senhores Deputados entendessem colocar.

0 Deputado Anibal Pires questionou a Secrearia Regional sobre os resultados obtidos

fruto do investimento que a Regiao vem fazendo na forma*, nomeadamente se sao

compardveis aos resultados de outras regiOes, em particular no que concerne o minter°

de atletas representados a nivel nacional

A Seeretaria Regional informou que nao tinha presente o montante do investimento em

formacao pelo que tido podia avancar corn uma apreciacao concreta. No entanto

reafirmou a opcao do Govern° em investir na forma* de atletas e de dirigentes e

disponibilizar apoios com vista a forma* dos atletas e a sua promocao.

Outros Pareceres:

Na sequencia do solicitado pela Comissao, deram entrada na Assembleia Legislativa da

Regiao Aut6noma dos Acores os pareceres das seguintes associacaes:

Associacao Acoriana da Pesca Desportiva de Mar;

Associacao de Futebol de Angra do Heroismo;

Associacao de Kickboxing / Muay — Thai dos Acores;

Associacao de Patinagem da Ilha Terceira;

Associacao Regional de Canoagem dos Acores;

Associacao de Futebol da Horta.

Os pareceres acima referidos encontram-se disponiveis nos servicos desta Assembleia.
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CAPITULO IV

APRECIACAO NA GENERALIDADE

o Projecto de Resolucao em apreciacao visa a criacao de SeleccOes Desportivas

Acorianas, Estatutaria e Desportivamente Integradas nas Competicees Organizadas

pelas Respectivas FederacOes Desportivas Internacionais.

Refere a iniciativa que a inscricao nas grandes federacifies desportivas internacionais nao

esta exclusivamente reservada aos paises independentes.

Assim, as associaceies desportivas acorianas podem aderir as respectivas federac'Oes

desportivas internacionais, sempre e quando as federacties desportivas nacionais, onde

as mesmas se encontrem integradas, o autorizem.

Na opiniao do proponente a dimensao que o desporto já adquiriu na Regiao justifica a

sua pretensào. Possuimos hoje mais de 21 mil atletas federados, 46 associacOes

desportivas, 240 clubes e competiceies organizadas em 41 modalidades, sendo que

alguns dos nossos clubes conseguem competir, ao mais alto nivel, em modalidades

desportivas como o andebol, o hOquei em patins, o voleibol ou o futebol.

No entanto, é entendimento do proponente que esta dimensao desportiva já alcancada

pela Regiao possui graves condicionalismos no ambito do acesso a alta competicao. Em

sua opiniao a presenca acoriana nas selecceies nacionais nab corresponde a uma

coffelacao equilibrada entre o ntimero de praticantes da Regiao e o niknero de atletas

seleccionados para as diferentes seleccOes desportivas, devido sobretudo a factores

geograficos, financeiros e estatutarios, sendo que a criacao de seleccties desportivas

prOprias a competirem na Europa ou na America do Norte proporcionaria aos nossos

atletas o acesso a quadros competitivos de grande qualidade.

Alega o proponente que esta iniciativa produziria tamb6m efeitos politicos,

nomeadamente no ambito da projeccao externa da Regiao e do reforco dos mecanismos
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afectivos e simbelicos dessa construcab politica que é a autonomia e a unidade politica

dos Acores. A criacão das seleccOes desportivas acorianas permitiria reforcar as

ligaciies corn a didspora acoriana da America do Norte e do tenitório continental do

pals, designadamente atraves da seleccao de atletas que, embora rid° residam nos

Acores, integrem a diaspora acoriana, a exemplo do que fazem outras regiOes e paises

na constituicao das federacdes desportivas internacionais.

CAPITULO V

PARECER

0 Projecto de Resolucão em apreciacab mereceu o parecer desfavoravel dos Deputados

dos Grupos Parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda.

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS/PP

abstiveram-se corn reserva de posicao final para o Plenario da Assembleia.

Assim, a Comissdo deliberou, por maioria, emitir parecer desfavoravel a aprovacào,

pelo Plendrio da Assembleia Legislativa da Regido Autenoma dos Acores, do Projecto

de Resolucab — "Criacâo de SeleccOes Desportivas Acorianas, Estatutdria e

Desportivamente Integradas nas Competiciies Organizadas pelas Respectivas

FederacOes Desportivas".
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12 de Auto de 2009.

A Relatora,

;

(N6lia Amaral)

0 presente relathrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Claudia Cardoso)
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