WORKSHOP C

BOA GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA - FATORES
DE CREDIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE
O panorama desportivo tem vindo a mudar a uma velocidade vertiginosa, e as organizações
desportivas de génese associativa têm demonstrado sérias diﬁculdades em acompanhar
essa mudança, perdendo o rasto para atores emergentes, evidenciando debilidades em mobilizarem e atraírem novos públicos, bem como em protegerem a sua credibilidade de danos
reputacionais associados a globalização e crescimento económico do desporto
Por isso, a boa governação no desporto, em particular a necessidade de constante melhoria,
aplicação e escrutínio de princípios de transparência, democraticidade, integridade e prestação de contas tem de assumir um papel central no seio das organizações desportivas, pois,
como tem aﬁrma a Agenda Olímpica 2020+5 “Não há autonomia sem responsabilidades”.
Isto signiﬁca que, a não ser que as organizações desportivas estejam à altura dos desaﬁos da
autorregulação e conquistem o reconhecimento, conﬁança e aceitação do seu papel pela
opinião pública, cidadãos e governos, não só a ameaça de uma excessiva intervenção das
autoridades públicas permanece iminente, mas também entidades comerciais invadirão
cada vez mais áreas de competência até então exclusivas das federações, como a organização de eventos, pondo em causa a estrutura piramidal e várias das especiﬁcidades da
dimensão europeia do desporto.
O que vale por dizer que o facto de as federações desportivas terem um objeto social mais
vasto não é hoje, por si só, uma condição para legitimar a sua regulação do desporto, se forem
descurados princípios elementares de boa governação, integridade e estado de direito.
A este propósito várias têm sido as iniciativas politicas apelando à separação entre a organização de competições, a cargo das organizações desportivas, e a regulação/supervisão a
cargo de entidades independentes, ou pugnando por uma monitorização externa, rigorosa e
independente das organizações desportivas, conforme consta da Resolução “Para um
Quadro de Governação Desportiva Moderna” onde se “recorda que a monitorização deve ser
mantida estritamente à parte do controlo de conformidade, o qual, para garantir a total independência, deve ser efetuado por um proﬁssional externo e por uma agência devidamente
apta para o efeito”.
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