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A Representagdo Parlamentar do PPM entrega a M a do Assembleia
Legislativa Regional e a V. Ex.', para efeitos de admissdo, o presente Projecto de
Resolugdo, cujo objecto é: "Criagdo de Selecgdes Desportivas Agorianas,
Estatuteria e Desportivamente Integradas nas Competigdes Organizadas pelas
Respectivas Federagdes Desportivas Internacionais".

o Projecto obedece aos requisitos formais de apresentagdo, previstos no
artigo 119? do Regimento do Assembleia Legislative do Regido Autcinoma dos
Acores.

o signatcirio do Pro jecto é, pare efeitos de comunicagdo do decisdo de
admissdo ou rejeigdo, é o mesmo que subscreve o presente oficio.
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Pro jecto de Resolugao

(Criagelo de Selecyffes Desportivas Agorianas, Estatutdria e

Desportivamente Integradas nos Competiciies Organizadas pelas Respectivas

FederagOes Desportivas Internacionais)

0 feneimeno desportivo constitui, hoje, uma dos dreas do actividade
humana corn maior impacto social. Nada se pode comparar corn o desporto
enquanto fenemeno de massas e instrumento de convergencia nacional.

Neste ambito, as grandes competigcles internacionais dos diversas

modalidades constituem momentos de afirmagao nacional a escala planetaria.

Nenhum outro evento mundial pode competir corn a visibilidade de uns Jogos

Olimpicos ou de urn Mundial de Futebol.

Ao contrario do que comummente se pensa, a inscricao nos grandes
federagaes desportivas internacionais nao este exclusivamente reservada aos
poises independentes.

Veja-se, neste particular, o caso do FIFA. 0 ponto ntimero 6, do artigo

10.0 , dos Estatutos do FIFA, ref ere o seguinte: "corn autorizagao do associagao

do pals do qual dependa, a associagao de futebol de uma regiao que ainda nao
tenha obtido a sua independincia, podere solicitor a sua admissao no FIFA".

be facto, dos duzentas e oito associagaes que integram a FIFA, mais de

duos dezenas nao representam poises soberanos. A lista é a seguinte: Escecia,

Pais de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, Ilhas Virgens Britanicas,
Montserrat, Bermuda, Palestina, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Caimao, Anguilla,
Nova Caleckinia, Tahiti, Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, Samoa Americana,
Guam, Ilhas Cook, Macau, Hong Kong, Ilhas Faroe, Antilhas Holandesas e Aruba.

0 mesmo cencirio poderci ser encontrado nas diferentes federagaes
desportivas internacionais. No ambito do admissao dos Comites Olimpicos
Nacionais, aplicam-se o mesmo tipo de excepgaes estatuterias. E por isso que a
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quase totalidade dos territOrios autanomos que integram a FIFA possuem
Comites Olimpicos Nacionais e participam, em virtude disso, nos Jogos Olimpicos.

Constata-se, assim, que as associagaes desportivas agorianas podem aderir
as respectivas federagaes desportivas internacionais, sempre e quando as
federagaes desportivas nacionais, onde as mesmas se encontrem integradas, o

autorizem.

A afirmagao desportiva autánoma dos Acores no cenetrio internacional 6,

assim, possivel. be seguida enumera-se o conjunto de motivos que justificam que

a Regicio crie as suns prOprias selecgaes desportivas para competir no ambito dos
grandes competigaes desportivas internacionais organizadas pelas respectivas

federagaes desportivas internacionais.

0 primeiro factor relaciona-se corn a dimensao que o desporto je adquiriu
na Regiao. Possuimos mais de 21 mil atletas federados, 46 associagaes

desportivas, 240 clubes e competigaes organizadas em 41 modalidades. Alguns

dos nossos clubes conseguem competir, ao mais alto nivel, em modalidades
desportivas como o andebol, o haquei em patins, o voleibol ou o futebol.

Tudo isto apesar do enorme desvantagem que resulta da descontinuidade
territorial do Regiao. Ainda assim, possuimos uma dimensao desportiva qua
superara os valores alcangados por grande parte dos outros territOrios
autOnomos qua integram as federagaes desportivas internacionais.

A dimensao desportiva Jo alcangada pela Regiao possui graves
condicionalismos no ambito do acesso a alto competiglio. bevido sobretudo a
factores geogreficos, financeiros e estatutetrios a presenga agoriana nos
selecgaes nacionais este' longe de possuir uma correlagao equilibrada entre o
ntimero de praticantes do Regiao e o rimer° de atletas seleccionados pare as
diferentes selecgaes desportivas.

A criagao de selecgaes desportivas prOprias a competirem no Europa ou na
America do Norte - dependerci dos modalidades - proporcionare aos nossos
atletas o acesso a quadros competitivos de grande qualidade.
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Neste ambito, importa realgar que a integragao de selecgaes desportivas

preprias em nada afectaret a integragao dos clubes e dos associagaes agorianas
no desporto portugues, uma vez que a inscrigEfo dos associagaes agorianas nos
federagaes desportivas internacionais nüo 0 incompativel corn a manutengao do
integragao no movimento associativo desportivo portugues e dos provas
desportivas por ele organizadas. Este projecto parte, alias, do premiss° que a
integragao associativa e desportiva do desporto agoriano no contexto nacional se
manteret. be outra forma, os resultados seriam, certamente, contraproducentes.

A manutengao dos quadros competitivos regional e nacional, acrescido do

vertente internacional, claret ao desporto agoriano condigaes de enorme

progresso competitivo.

Urn born exemplo 0 o dos Ilhas Faroe, um territ6rio autenomo do
Dinamarca corn apenas 47 mil habitantes. 0 extraordinetrio progresso
competitivo do sua selecgao de futebol é urn exemplo de que 0 possivel melhorar
imenso o desempenho desportivo, mesmo enfrentando as grandes potancias

desportivas europeias.

Como decorre do argumento anterior, 0 evidente que as diferentes
selecgaes desportivas portuguesas nao integram um ntimero significativo de
atletas agorianos. Nesse sentido, nao 0, de perspectivar que as diferentes

associagaes desportivas portuguesas e o Estado portuguas se oponham a criagao

dos selecgaes desportivas agorianas.

A capacidade competitiva dos selecgaes portuguesas só residualmente
semi afectada. A resistancia de alguns Estados a formagao de selecgaes
desportivas regionais est6 relacionada corn a perda de potencial desportivo dos
respectivas selecgaes desportivas ou associada a questaes de indole separatista.

o caso do Catalunha, uma vez que, por exempla, o contributo dos atletas
catalaes para o potencial dos selecgaes desportivas espanholas de Futebol,
Andebol, Basquetebol ou H6quei ern Patins e, simplesmente, esmagador. Por outro
lado, estao representados, no quadro parlamentar catalao, partidos que
defendem abertamente a independancia do Catalunha.
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Ora, nem uma coisa nem outra sucede no Regiao Aut6noma dos Acores. 0
nosso caso é muito semelhante ao do maioria esmagadora de territerios
autanomos que possuem selecgaes desportivas integradas nos federagaes
desportivas internacionais: sao territórios insulares perifericos, dotados de

autonomia politico.

Para alem dos argumentos meramente desportivos, esta iniciativa tambám
valoriza os efeitos politicos do criagao de selecgaes desportivas agorianas,
nomeadamente no ambito do projecgao externa do Regiao e do reforgo dos
mecanismos afectivos e simbalicos dessa construgao politico que i a autonomic e
a unidade politico dos Acores. Criadas as selecgaes desportivas, os combinados
agorianos passarao a competir numa dos duos zonas mais competitivas do mundo -
depende dos modalidades - alga que dard aos Acores uma projecgao nunca antes
alcangada, uma vez que é conhecida a forgo mediatica do desporto.

Por outro lado, a populagao agoriana nao deixard de se sentir muito
identificada corn o desempenho dos varias selecgaes agorianas. Os grandes jogos
corn as selecgaes estrangeiras serao, previsivelmente, acompanhados corn muito

interesse pela populagao agoriana.

A forgo simbOlica do desporto darci assim um contributo inestimevel ao

reforgo dos signos de identidade e a unidade do Povo Agoriano. Neste contexto,
sere possivel ver desfilar uma delegagao agoriana nos Jogos Olimpicos e ver
competir, corn o equipamento azul e bronco, atletas agorianos nos principais
competigaes desportivas internacionais.

Finalmente, a criagao dos selecgaes desportivas agorianas permitirci

reforgar as ligagaes corn a dicispora agoriana do America do Norte e do territOrio

continental do pais. A perspectiva é, a exempla do que fazem outras regiaes e
poises que integram as federagaes desportivas internacionais, seleccionar
atletas que, embora na'o residam nos Acores, integrem a didspora agoriana.

Alêm disso, clever& desde o inicio, prever-se a realizagao de alguns jogos
dos selecgaes agorianas junto dos comunidades agorianas mais representativas.
Esta abertura do quadro competitivo dos selecgaes agorianas a diespora
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permitira aumentar a massa critic° de potenciais atletas seleccionciveis e
ref orgar, atraves do desporto, os vinculos afectivo e socioeconcimicos entre a
diaspora agoriana e a Regi'do.

Assim, o PPM, nos termos do °lima d) do n.° 1 do art.° 31.° do Estatuto
Politico-Administrativo do Regiao AutOnoma dos Acores, prop& que a Assembleia
Legislativa do Regido Aut6noma dos Agores aprove a seguinte resolugdo:

A Assembleia Legislative do Regiao Autanoma dos Acores recomenda
ao Governo Regional que:

1. Informe que apoiara, do pont° de vista legal, organizacional e
financeiro, o processo de adesao dos associacaes desportivas
acorianas as diferentes federayaes desportivas internacionais.

2. Para salvaguarda dos interesses do Regiao, o Governo Regional fora
depender a concessao do conjunto de apoios descritos no niimero
anterior, de uma analise privia que permita verificar, caso a caso,
se estao reunidas as condicaes necessdrias pare o sucesso
desportivo e a sustentabilidade financeira do participacao dos
seleccaes acorianas nas competicaes organizadas pelas federacaes
desportivas internacionais.

3. Desenvolva o conjunto de acyges institucionais necessaries, junto
dos associacaes desportivas nacionais integradas nos respectivas
federacaes desportivas internacionais, pare que se possa vir a
contar corn o seu apoio no ambito dos processos de adesao e
integragao dos associacaes desportivas acorianas nos respectivas
federayaes desportivas internacionais.

0 Deputado
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Paulo Estevao
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