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Slide 1: Boa Governação 

Boa Governação

Teoria e Prática

 

Discuta brevemente o conceito de boa governança como uma dimensão da 
corrupção no desporto. Discuta porque que isso é considerado no combate à 
corrupção. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 2: Governação no desporto 

Governação no desporto

• O exercício da autoridade económica, política 
e administrativa para gerir os negócios de uma 
organização desportiva a todos os níveis

"É vital que os nossos órgãos e organizações desportivas 
nacionais mantenham os mais altos padrões de 

governança e liderem o mundo nessa área. Queremos 
garantir que eles operem de maneira eficiente e bem-
sucedida, ao mesmo tempo que são transparentes e 
representativos da sociedade. Esperamos que eles 
sigam o novo Código de Governação Desportiva, se 
quiserem receber financiamento público no futuro 

”(Tracey Couch MP, Ministro do Desporto).

 

Forneça a definição de governança. Teste as atividades que uma organização 
desportiva executa e como a governança é importante para a implementação eficaz 
dessas atividades. Discuta com os alunos como é feita a governação nos seus clubes 
e noutras organizações desportivas em que participam.  
 
Tempo estimado: 5 mins 
  



 

Slide 3: Definição de boa governação 

Definição de boa governação

• A estrutura e a cultura em que um órgão 
desportivo define políticas, apresenta os 
objetivos estratégicos, interage com as partes 
interessadas, monitoriza o desempenho, avalia 
e gere os riscos e relata aos seus constituintes 
as atividades e progressos, incluindo a entrega 
de políticas desportivas eficazes, sustentáveis e 
proporcionadas e o regulamento.

EU Expert Group (2011-2014)

 

Discuta a definição de governação da UE. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 4: Boa governação 

Boa governação

• A promoção da boa governação é parte 
integrante da programação de 
desenvolvimento para muitas 
organizações desportivas

• Justificação: A governação está no 
centro da promoção dos direitos dos 
atletas e dos objetivos da organização

• Necessário para o desenvolvimento 
sustentável

• Crítico para a eficácia da ajuda

 

Discuta com os alunos a necessidade de boa governação. Explique o motivo pelo 
qual a boa governação é importante para a sustentabilidade de uma organização. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 

  



 

Slide 5: Objetivos da boa governação 

Objetivos da boa governação

• Os membros da organização têm a obrigação 
de proteger:

Pessoas envolvidas na 
organização

Recursos da organização

Reputação do desporto

 

Descreva os objetivos da boa governação. Discuta com os alunos a sua importância 
para a sustentabilidade de uma organização.  
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 6: Estrutura de uma organização desportiva 

Estrutura de uma organização 
desportiva

Presidente

Secretário Vice-Presidente Tesoureiro

Membro
Ordinário
do Comité

Gerente do clube

Membro
Ordinário
do Comité

Membro
Ordinário
do Comité

Membro
Ordinário
do Comité

Membro
Ordinário
do Comité

Grupo 
cantina

Contabilista
Editor de 
Revista

Grupo 
Manutenção do 

Campo

Funcionáros de 
bar/jogos

Sub-Comités

 

Descreva a estrutura de uma organização desportiva (veja um exemplo de clube de 
futebol). Discuta como essa estrutura é aplicada nas organizações em que está 
envolvido. Discuta o papel de cada membro da organização no cumprimento dos 
objetivos da organização. 
  
Tempo estimado: 5 mins 
 
 



 

Slide 7: Governação e corrupção 

Governação e corrupção

Gestão
corrompida

Suborno (por exemplo, 
concessão de um 

evento a uma cidade-
sede)

Influência indevida 
(por exemplo, 

alocação de direitos 
de transmissão)

Desvio de fundos (por 
exemplo, adjudicação 

de contratos para 
construção de 

instalações 
desportivas)

Jogos viciados

Adulteração de 
amostras de doping 

(por exemplo, 
escândalo da RUSADA)

Encobrir má 
governação (por 

exemplo, escândalo da 
IAAF)

Maennig (2005)

 

Discuta exemplos de governação corrompida. Discuta com os alunos as 
consequências dessas atividades. Use exemplos do mundo real.  
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 8: Escandâlo RUSADA 

Escandâlo RUSADA
• Dezembro de 2014: um documentário de TV alemão alega que 

99% dos atletas russos são culpados de doping.

• Novembro de 2015: uma comissão do WADA publica um 
relatório alegando corrupção generalizada, no valor de doping 
patrocinado pelo Estado no atletismo russo. RUSADA é 
declarado não compatível.

• Maio de 2016: O ex-chefe do laboratório antidoping de 
Moscou, Grigory Rodchenkov, alegou que dezenas de atletas 
russos tinham feito “batota” nos Jogos Olímpicos de Inverno de 
2014.

• Julho de 2016: um relatório revela que a Rússia operou um 
programa de doping patrocinado pelo Estado por quatro anos 
na "grande maioria" dos desportos olímpicos de verão e 
inverno.

• Dezembro de 2016: a WADA publica a segunda parte de um 
relatório que diz que mais de 1.000 atletas russos foram 
beneficiados pelo doping.

• Janeiro de 2017: RUSADA e autoridades desportivas russas 
forneceram uma lista de critérios a serem alcançados antes de 
reconquistar o reconhecimento.

• Março de 2017: WADA diz que as reformas antidoping da 
Rússia não estão a ocorrer com rapidez suficiente.

• Fevereiro de 2018: a Rússia está proibida de competir nos 
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Coreia do Sul pelo COI.

• Maio de 2018: WADA escreve para RUSADA a oferecer um 
'compromisso'.

• Setembro de 2018: as notícias do compromisso provocam fúria 
de atletas e órgãos antidoping.

Source: BBC, 

https://www.bbc.co.
uk/sport/46655754  

Apresente aos alunos o escândalo da RUSADA como um exemplo de má governação. 
Descreva as ações realizadas pela RUSADA. Discuta as ações da WADA como um 
exemplo dos esforços de uma autoridade para resolver um problema de corrupção 
dentro da organização. Discuta com os alunos outras formas possíveis de reagir a 
esses incidentes.  
 
Tempo estimado: 10 min  



 

Slide 9: Princípios para uma boa governação (1) 

Princípios para uma boa 
governação (1)

Honestidade e princípios morais.
Integridade

• Padrões mais altos de integridade em todas as atividades da 
organização; princípios da organização.

Papel e função dos membros da organização.

Papel / 
Função

• Funções claras que cobrem tarefas importantes.

Visão e plano estratégico da organização
Visão/ Plano

• Defina e forneça a visão da organização e forneça a estratégia para 
persegui-la.

EU Expert Group (2011-2014)

 

Descreva os princípios básicos que estão associados à boa governança numa 
organização desportiva. Discuta com os alunos como esses princípios podem ser 
aplicados na prática. 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 10: Princípios para uma boa governação (2) 

Princípios para uma boa 
governação (2)

Seleção dos membros da organização
Membros

• Seleção objetiva de pessoas envolvidas na organização.

Monitorização e supervisão da organização

Procedimentos
de controlo

• Definir os padrões e os procedimentos de controlo.

Abertura, comunicação e responsabilidade
Transparência

• A organização deve estar aberta ao controlo.

EU Expert Group (2011-2014)

 

Descreva os princípios básicos que estão associados à boa governação numa 
organização esportiva. Discuta com os alunos como esses princípios podem ser 
aplicados na prática.  
 
Tempo estimado: 10 min 
  



 

Slide 11: Princípios para uma boa governação (3) 

Princípios para uma boa 
governação (3)

Estratégia consensual.

Estratégia

•Os planos estratégicos são aprovados pelos membros da 
organização.

Associação com o mundo desportivo

Associação

•Compreensão e envolvimento no ambiente desportivo.

EU Expert Group (2011-2014)

 

Descreva os princípios básicos que estão associados à boa governação numa 
organização desportiva. Discuta com os alunos como esses princípios podem ser 
aplicados na prática.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 12: Sumário 

Sumário

• Definições de governação e boa governação

• Objetivos da boa governação

• Estrutura de uma organização

• Princípios de boa governação

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições, 
objetivos de boa governação, estrutura de uma organização e princípios de boa 
governação 
 
 

  



 

Slide 13: Nota de Responsabilidade 

Nota de Responsabilidade

A Comissão Europeia suportou o financiamento 
do projeto. Esta publicação [comunicação] 
reflete apenas a visão do autor, e a Comissão 
Europeia não pode ser considerada responsável 
por qualquer uso da informação contida nela. 

 

 

 

 


