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Slide 1: Boa Gestão 

Boa Gestão

Teoria e prática

 

Discuta brevemente o conceito de boa gestão como uma dimensão da corrupção no 
desporto. Discuta porque que é considerado no combate à corrupção.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 2: Gestão no desporto 

Gestão no desporto

• Definição de “Gestão”

- É o exercício da autoridade económica, política 
e administrativa para gerir os assuntos de uma 
organização desportiva a todos os níveis

“É essencial que as nossas organizações desportivas 

mantenham os mais altos padrões de governação e 

liderem o mundo nessa área. Queremos garantir que 

eles operam de maneira eficiente e bem-sucedida, 

ao mesmo tempo que são transparentes e 

representativos da sociedade. Fomos claros e 

esperamos que eles sigam o novo Código de 

Governação Desportiva, caso desejem receber 

financiamento público no futuro " (Tracey Couch MP, 

Sports Minister). 

 

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



 

Slide 3: Definição de boa gestão 

Definição de boa gestão

• A estrutura e a cultura dentro das quais um órgão 

desportivo define políticas, entrega os seus objetivos 

estratégicos, interage com as partes interessadas, 

monitoriza o desempenho, avalia e gere riscos e 

relata aos seus constituintes as suas atividades e 

progressos, incluindo a entrega de políticas 

desportivas eficazes, sustentáveis e proporciona o 

regulamento e a política do desporto. 

 

Forneça a definição de gestão. Teste as atividades que uma organização desportiva 
executa e como a gestão é importante para a implementação eficaz dessas 
atividades. Discuta com os alunos como é feita a gestão nos seus clubes e outras 
organizações desportivas em que participam.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 4: Objetivos de uma boa gestão 

Objetivos de uma boa gestão

As pessoas envolvidas na
instituição

Os recursos da organização

A reputação do desporto

Os membros da organização têm a obrigação de proteger:

 

Descreva os objetivos da boa gestão. Discuta com os alunos a sua importância para a 
sustentabilidade de uma organização.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 



 

Slide 5: Gestão e Corrupção 

Gestão e Corrupção

Corrupção
na gestão

Suborno (por 
exemplo, 

permissão de um 
evento numa 
cidade-sede)

Influência 
indevida (por 

exemplo, 
atribuição de 

direitos de 
transmissão)

Desvio (por 
exemplo, 

permissão de 
contratos para 
construção de 

instalações 
desportivas)

Manipular jogos

Violar amostras 
de doping (por 

exemplo, 
escândalo da 

RUSADA)

Encobrir má 
gestão (por 
exemplo, 

escândalo da 
IAAF)

Maennig (2005)

 

Discuta exemplos de gestão corrompida. Discuta com os alunos as consequências 
dessas atividades. Use exemplos do mundo real.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 6: Escândalo RUSADA 

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

até 99% dos atletas russos são culpados de doping.  

• Novembro de 2015: uma comissão do WADA publicou 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, defendeu que dezenas de 
atletas russos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 fizeram 
batota.  

• 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 Coréia do Sul pelo COI. 

• Maio de 2018: WADA oferece um 'compromisso’ a RUSADA.

• Setembro de 2018: as notícias do compromisso provocaram 
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 gestão. 
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 7: Princípios de uma boa gestão (1) 

Princípios de uma boa gestão (1) 

Honestidade e princípios morais 
Integridade

• Elevados padrões de integridade em todas as atividades das 
organizações; princípios da organização. 

Papel e função dos membros da organização 
Papel/Função

Visão e plano estratégico das organizações 
Visão/Plano

•Definir e apresentar a visão da organização e a estratégia para a 
concluir.

EU Expert Group (2011-2014)

• Papéis claros que cobrem tarefas importantes. 

 

Descreva os princípios básicos associados à boa gestão numa organização desportiva. 
Discuta com os alunos como esses princípios podem ser aplicados na prática.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 8: Princípios de uma boa gestão (2) 

Princípios de uma boa gestão (2) 

Seleção dos membros das organizações 
Membros

• Seleção objetiva das pessoas envolvidas na organização 

Monitorização e supervisão da organização 

Procedimentos 
de controlo

•Define padrões e os procedimentos de controlo 

Abertura, comunicação e responsabilidade 
Transparência

•A organização deve estar aberta para o controlo. 

EU Expert Group (2011-2014)

 

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

 



 

Slide 9: Princípios de uma boa gestão (3) 

Princípios de uma boa gestão (3)

Estratégia consensual 

Estratégia

• Planos estratégicos são aprovados por membros da organização. 

Associação com o mundo desportivo 

Associação

• Compreender e cativar num ambiente desportivo 

EU Expert Group (2011-2014)

 

Descreva os princípios básicos associados à boa gestão numa organização desportiva. 
Discuta com os alunos como esses princípios podem ser aplicados na prática.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 10: Denúncia contra a corrupção no desporto 

Denúncia contra a corrupção no 
desporto 

Definição  

Orientações 

Onde reportar 

 

Discuta brevemente o conceito de denúncia no combate à corrupção no desporto. 
Discuta porque é considerado importante educar os atletas. Procure limitações em 
outros tipos de abordagens no combate à corrupção (ou seja, custo, falta de acesso a 
pessoas, falta de provas suficientes)  
 
Tempo estimado: 3 min 
 



 

 

Slide 11: O que é denunciar? 

O que é denunciar? 

Divulgação de "práticas ilegais, imorais ou ilegítimas a 

pessoas ou organizações capazes de efetuar ações" 

(Near & Miceli, 1985). 

Uma variedade de práticas pode merecer denúncia no 

desporto: violações da integridade da competição, 

condutas criminais ou antiéticas. 

Uma grande variedade de pessoas ou organizações 

podem receber alertas.

 

Forneça a definição de denúncia. Discuta com os alunos a importância de denunciar 
casos de corrupção nos desportos.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 12: Caso de estudo: o escândalo russo de doping 

Caso de estudo: o escândalo russo 
de doping

• https://www.youtube.com/watch?v=tD

4yomf8GRw [0:00-6:00]

• Discuta o comportamento dos dois 

denunciantes: Porque é que acha que 

eles denunciaram? Foi uma boa 

decisão?  

• Discuta a reação das autoridades: 

WADA, COI e as autoridades russas. 

Porque é que eles reagiram daquela 

maneira? 

 

Forneça o exemplo do escândalo da RUSADA. Assista ao vídeo e discuta as 
implicações da denúncia neste caso.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
 



 

  



 

Slide 13: Orientações para uma denúncia adequada  

1. Encontre procedimentos de denúncia 
autorizados e seguros. 

2. Indique a irregularidade a alguém em quem 
confia. 

3. Verifique se existe um procedimento oficial, 
autorizado, seguro e com credibilidade na política 

de denúncia. 

Orientações para uma denúncia 
adequada 

 

Apresente as diretrizes básicas para os relatórios adequados. Enfatize a necessidade 
de relatórios seguros.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 14: Onde denunciar: doping 

Onde denunciar: doping
➢ Verifica a política da tua agência nacional antidoping, a tua federação nacional 

e internacional. Exemplos: 

 Alemanha https://www.nada.de/en/nada/speak-up/

 Dinamarca 
https://antidoping.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages
/Default.aspx

 Reino Unido https://www.ukad.org.uk/our-organisation/what-we-
do/report-doping/

 França https://www.afld.fr/signaler-un-fait-de-dopage/

➢ Sistema internacional WADA SPEAK UP: https://speakup.wada-
ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncias com relação ao doping. Idealmente, 
entre numa plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a plataforma 
funciona.  
 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
 



 

Slide 15: Onde denunciar: Manipulação de resultados 

Onde denunciar: Manipulação de resultados 
 Verifique a política da tua federação / liga nacional e internacional. 

 Cerca de 30 países europeus têm uma plataforma nacional dedicada à manipulação de resultados. 
Exemplos: 

 Dinamarca https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Default.aspx

 Itália http://www.rischioreatosport.it/homepageENG.html

 Futebol

 Cada associação nacional da UEFA tem um oficial de integridade dedicado e treinado.

 Ex: plataforma do desporto claro da Roménia 

 Linha UEFA  https://integrity.uefa.org/index.php?isMobile=0

 Linha FIFA https://www.bkms-
system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6fifa61&language=eng

 Aplicação do botão vermelho da FIFPRO

 Ténis http://www.tennisintegrityunit.com/player-resources

 Rugby internacional  http://integrity.worldrugby.org/index.php?module=1&section=5

 Cricket https://www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-corruption/contact-us

 Badminton http://bwfcorporate.com/players/whistle-blower/

 IOC (para todos os desportos olímpicos)) https://secure.registration.olympic.org/en/issue-
reporter/index

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncia de irregularidades em relação à 
combinação de resultados. Idealmente, entre numa plataforma de denúncia e 
mostre aos alunos como a plataforma funciona.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 16: Onde denunciar: Assédio sexual/abuso físico 

Onde denunciar: Assédio 
sexual/abuso físico 

 Verifique a política da sua federação / liga nacional, ministério do 
desporto, comité olímpico nacional. Exemplos:

 França: Comité Ethique et Sport (assédio e abuso sexual) 
http://www.ethiqueetsport.com/nos-actions/ (01-45-33-85-62) 

 Holanda: Linha de apoio da NOC (assédio e abuso sexual) 
https://www.government.nl/topics/sports/report-harassment-in-sport

 Reino Unido (racismo e discriminação): http://www.kickitout.org/get-
involved/report-it/ (020 7842 8932)

 Considere entrar em contacto com a polícia 

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncias com relação a assédio sexual / abuso 
físico. Idealmente, entre numa plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a 
plataforma funciona.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
 



 

Slide 17: Sumário 

Sumário

• Boa Gestão 

-Definição  

-Objetivos 

-Princípios 

• Denúncia 

-Definição 

-Orientações 

-Onde denunciar 

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; boa gestão 
e denúncia de irregularidades. Apresente uma mensagem de que a boa gestão e a 
denúncia de irregularidades podem ajudar as organizações desportivas a evitar a 
corrupção no desporto.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 18: Nota de responsabilidade 

Nota de responsabilidade 

Este projeto foi fundado com o apoio da 
Comissão Europeia. Esta publicação 
(comunicação) reflete apenas as visões do autor, 
e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por qualquer uso que possa ser 
feito da informação contida nela.

 

 

 

 


