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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 03 de julho de 2017 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais em colaboração com a Comissão de 

Economia e Política Geral, por despacho da Presidente da Assembleia para apreciação e 

emissão de parecer. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pela Representação 

Parlamentar do PPM, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência das Comissões Permanentes de Assuntos Sociais, 

Economia e Política Geral, ficando a coordenação da mesma sob a responsabilidade da 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO EM ANÁLISE 

 

Foi deliberado proceder à audição do Secretário Regional da Educação e Cultura 

(SREC). Foi também deliberado solicitar pareceres escritos às Associações Desportivas 

Regionais e de Ilha e aos atletas com o estatuto de alto rendimento entre 2009 e 2017 

(dois ciclos olímpicos). 

O SREC foi ouvido a 6 de março de 2017 na delegação da Terceira da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

1) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura: 

A audição iniciou-se com a apresentação da iniciativa por parte do Deputado 

Paulo Estevão realçando o dossiê identitário do povo dos Açores que o PPM tem 

apresentado. 

O SREC começou por referir-se às posições tomadas pelo Governo Regional em 

iniciativas de igual teor em 2009 e 2013 e por dizer que a posição manter-se-á em 2018. 

Referiu ainda que o associativismo é independente do Estado e dos partidos políticos. A 

criação de seleções é da responsabilidade das Associações Regionais Federadas nas 

Federações e que não depende do poder político. 

Disse ainda que cada modalidade adota o modelo que ache mais adequado e isto 

é o que se sucede nos Açores e que em meia centena de associações só no futebol se 

mantém as antigas sedes de distrito. 

Neste sentido o SREC enunciou algumas oposições à criação de seleções 

açorianas: na dimensão local cita alguns pareceres das associações que não pretendem a 

criação de seleções, na dimensão nacional disse que a eventual constituição dependerá 

sempre do consentimento das federações já que implica diretamente com as cotas de 

participação internacional que seriam divididas com a criação de seleções nos Açores, 

na dimensão internacional, deu exemplo da FIFA que só admite a criação de seleções 

deste tipo para quem já caminha para uma independência política. Relativamente a 

questões legais disse que estas só dependem das federações nacionais. Referiu-se 
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também às questões dos residentes e não residentes e também de emigrantes e 

imigrantes. 

Disse ainda que, em vez de progresso podia mesmo traduzir-se num retrocesso 

desportivo na região, já que a quase totalidade das modalidades não atingiu patamares 

internacionais aceitáveis e que acarretaria algum isolamento devido ao afastamento 

entre provas regionais e nacionais. 

Terminou dizendo que o desporto é uma atividade de todos e para todos e são 

muitos os sinais que salientam a excelência da competição nos Açores: a taxa de 9,5% 

(dobro da media nacional), a participação nos jogos paralímpicos em futebol e atletismo 

e reitera as opiniões expressas em 2009 e 2013 e que são contrárias ao PR apresentado. 

O Deputado Paulo Estevão interveio para esclarecer que o que o Projeto de 

Resolução propõe é o apoio institucional e financeiro para que as Associações, que o 

desejarem, façam o pedido de adesão às federações desportivas internacionais. 

Relativamente a conquistas desportivas referiu-se à evolução positiva de muitos 

territórios autónomos e pequenos estados independentes no âmbito das diversas 

modalidades. Deu o exemplo da evolução das Ilhas Faroé, um território autónomo sob a 

soberania da Dinamarca e da própria Islândia, que embora seja um Estado independente 

não tem uma dimensão demográfica muito superior aos Açores. A Islândia, por 

exemplo, estará presente na próxima fase final do mundial de futebol.  

O deputado referiu estar absolutamente convencido que a competição a nível 

internacional com algumas das melhores seleções nacionais permitiria uma evolução 

muito positiva do desporto açoriano. 

O deputado Paulo Estêvão contestou também a afirmação do Secretário 

Regional da Educação e cultura, que referiu que todos os territórios autónomos inscritos 

na FIFA caminham para a independência política. Referiu alguns exemplos, como 

Macau, o País de Gales ou Gibraltar em que não se constata nenhuma evolução política 

nesse sentido. Existem muitos outros exemplos de territórios autónomos em que não 

existem correntes políticas significativas a favor da independência, nem qualquer 

previsão ou plano idealizado pelo Estado central nesse sentido.  
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Referiu, por fim, a existência de pareceres positivos ao projeto por parte de 

algumas modalidades, quer na presente ocasião, quer nas ocasiões anteriores em que o 

projeto foi apresentado. 

O SREC respondeu dizendo que, relativamente ao apoio institucional e 

financeiro o Governo tem a sua consciência tranquila e disse que não ia mover esses 

apoios para o fim que propõe o Projeto de Resolução. Disse ainda que esta Projeto de 

Resolução soa a um forcing para que o Governo assuma um maior protagonismo no 

desporto. Acrescentou ainda a informação de que a maioria dos pareceres recebidos são 

negativos. Relativamente aos exemplos internacionais o SREC disse que muitos dos 

exemplos apontados são possivelmente inaplicáveis à realidade dos Açores já que têm 

estatutos completamente diferentes do nosso, dando o exemplo de Macau, que em 1993 

se encontrava num processo de transferência de Portugal para a China e tem um estatuto 

especial. Disse ainda que a geografia longínqua entre regiões e os seus países por si só 

se justifica, em alguns casos. 

Em réplica o Deputado Paulo Estevão disse que os exemplos apresentados são 

diferentes porque cada caso é um caso e deu outros exemplos. Referiu, no entanto, que 

todos os territórios não soberanos que integram as federações desportivas internacionais 

têm um ponto em comum: são territórios independentes, dotados de autonomia política 

e administrativa, muitos deles de natureza insular. Disse ainda que a autonomia açoriana 

deve promover a criação de mecanismos de afirmação desportiva dos Açores. 

A Deputada Mónica Seidi disse perceber o princípio subjacente e identitário da 

proposta, no entanto disse que a preocupa que em desportos coletivos possa não haver 

atletas suficientes que assegurem a qualidade em número suficiente. Citou parecer dos 

atletas Jácome Correia e Nuno Pereira Carvalho que realça que esta não é a solução e 

que a solução seria um maior investimento em formação no desenvolvimento dos 

atletas. Disse ainda ser da opinião de que deveriam dar-se condições melhores a 

seleções açorianas já existentes, dando exemplo dos Jogos das Ilhas. Perguntou ainda 

qual era o papel do Governo Regional para contrariar o não se atingir níveis de 

excelência e qual o papel do Governo Regional para garantir bons níveis de preparação 

para os Jogos Olímpicos de 2020. 
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Em respostas o SREC disse concordar com a maior parte da intervenção da 

Deputada e que concorda que, a centralidade do debate aqui não abona a favor do 

desporto açoriano. Relativamente ao papel do Governo Regional disse que, não sendo 

imaculada, a ação é visível e que muito se tem feito e tem-se dado passos 

importantíssimos não só do Governo Regional, mas de todos. Disse ainda que a 

participação nos jogos Olímpicos em 2016 foi um bom presságio e que se aposta numa 

política de persecução para que cada vez hajam mais e melhores resultados. 

Relativamente à identidade da proposta, o SREC disse que o que o projeto de 

Resolução pretende é usar a popularidade do desporto para outro fim que é o incremento 

do autogoverno açoriano e que essa iniciativa poderá trazer impopularidade da 

autonomia dos Açores e criar algumas conflitualidades com o poder central. 

Em réplica a Deputada Mónica Seidi disse que quando se referiu à identidade foi 

somente como reforço e estímulo desportivo e não mais que isto, e que gostava que se 

falasse mais dos centros de rendimento, dando como exemplo o investimento realizado 

em São Jorge com o Centro de Judo. A Deputada referiu-se ainda à falta de 

sensibilidade das escolas para com os atletas de alta competição. 

O SREC reagiu dizendo que as escolas estão mais sensíveis a estas situações e 

que não concorda com a leitura sobre o Centro criado em São Jorge. 

A Deputada Catarina Cabeceiras compreende os princípios subjacentes da 

proposta para a projeção da região e deu exemplo do Judo em São Jorge realçando os 

motivos que levaram à criação do centro naquela ilha. Perguntou ainda se há noção do 

impacto orçamental desta proposta, se há restrições financeiras subjacentes à opinião do 

Governo a esta proposta, se tem conhecimento das principais dificuldades que as 

associações e os clubes se deparam atualmente e qual o número de atletas com estatuto 

de alto rendimento nos Açores. 

Em respostas o SREC disse que não fez estudo de impacto financeiro porque não 

pretende implementar a medida e que a oposição a este Projeto de Resolução não é de 

natureza financeira e que nunca foi. A oposição é essencialmente política. No que às 

dificuldades dos clubes e associações diz respeito disse que os apoios oficiais são 

suficientes. Informou também, que não possuía os dados dos atletas com estatuto de alto 

rendimento da Região, mas que posteriormente faria chegar essa informação. 
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Em réplica a Deputada Catarina Cabeceiras referiu que quanto aos apoios serem 

suficientes depende do que cada um de nós considera suficiente, mas que entendia que 

os valores muitas vezes atribuídos são tudo mesmos suficientes para assegurar 

alimentação, estadia e transportes da equipa, dando o exemplo da participação no 

campeonato regional de juniores de voleibol. 

O Deputado Paulo Estevão interveio para dizer que o debate parlamenta centra-

se nas iniciativas apresentadas pelo Governo e pelos diversos grupos e representações 

parlamentares. Relativamente à despesa disse que esta dependerá do número e da 

dimensão de cada uma das associações que aderirem às federações desportivas 

internacionais. 

Relativamente à identidade disse que o PPM pretende aprofundar e alargar, no 

âmbito de um modelo federal, o autogoverno dos Açores. 

O SREC reagiu fazendo referência às características únicas e vantajosas da nossa 

autonomia, fazendo notar que ela é muito vasta. 

 

Outros pareceres: 

Os pareceres solicitados e recebidos à data de aprovação deste relatório são 

anexos do mesmo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

A iniciativa ora em apreciação começa por sustentar que “a criação das seleções 

açorianas constitui um passo decisivo no sentido de afirmação dos Açores como agente 

autónomo no panorama internacional. Com a criação das nossas seleções desportivas 

fortaleceremos o quadro simbólico da nossa autonomia e reforçaremos a unidade do 

Povo Açoriano”. 

Sustenta também que “não seria a primeira vez que uma administração 

autónoma portuguesa legisla em relação a uma matéria desta natureza. Com efeito, a 

administração portuguesa de Macau publicou, em 1993, o Decreto-Lei n.º 67/93/M, de 
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20 de dezembro, pelo qual foram criadas as seleções desportivas de Macau. Importa 

referir que esta legislação permanece em vigor, embora o território tenha passado, em 

1999, para a administração chinesa”. 

Acrescenta ainda que “a criação de seleções desportivas próprias a competirem na 

Europa ou na América do Norte – dependerá das modalidades – proporcionará aos 

nossos atletas o acesso a quadros competitivos de grande qualidade. Ainda neste 

âmbito, importa realçar que a integração de seleções desportivas próprias em nada 

afetará a integração dos clubes e das associações açorianas no desporto português, uma 

vez que a inscrição das associações açorianas nas federações desportivas internacionais 

não é incompatível com a manutenção da integração no movimento associativo 

desportivo português e das provas desportivas por ele organizadas”. 

 

Assim, propõe com este Projeto de Resolução que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que: 

1. Promova e apoie, do ponto de vista legal, organizacional e financeiro, o 

processo de adesão das associações desportivas açorianas às diferentes 

federações desportivas internacionais. 

2. Desenvolva, junto das associações desportivas nacionais integradas nas 

respetivas federações desportivas internacionais, o conjunto de ações 

institucionais necessárias para que se obtenha o apoio destas no âmbito dos 

processos de adesão e integração das associações desportivas açorianas nas 

respetivas federações desportivas internacionais. 

3. No âmbito da salvaguarda dos interesses da Região, o Governo Regional 

fará depender a concessão do conjunto de apoios descritos nos números 

anteriores de uma análise prévia que permita verificar, caso a caso, se estão 

reunidas as condições necessárias para o sucesso desportivo e a 

sustentabilidade financeira da participação das seleções açorianas nas 

competições organizadas pelas federações desportivas açorianas. 
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CAPÍTULO V 

PARECER 

 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, com o voto contra do PS, a favor do 

PPM e abstenção com reserva para plenário do PSD e CDS-PP, emitir parecer 

desfavorável, ao Projeto de Resolução n.º 42/XI “Criação de seleções desportivas 

açorianas”. 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP e do Grupo 

Parlamentar do BE que não se pronunciaram. 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 


























