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PREÂMBULO
A transparência e a integridade das competições e eventos gímnicos são vetores
basilares na procura de uma Ginástica sã e atrativa, livre de preconceitos e
manipulações, espelho real do esforço desportivo e organizativo na busca de
momentos de superação individual e coletiva e de encontro, partilha e alegria por
partes de todos os agentes gímnicos e público em geral.

A Lei portuguesa e os regulamentos da Federação de Ginástica de Portugal (FGP),
acompanhando as transformações das sociedades modernas têm procurado introduzir
elementos motivadores de ajustes comportamentais que urgem, na defesa de um
Desporto limpo e justo.

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, o Regime Jurídico das Federações
Desportivas, os

Estatutos, Regulamento

Disciplinar, Regulamento

Geral e

de

Competições, Regulamento antidopagem e o Regulamento anti violência contêm
elementos legais e regulamentares que contribuem para o fim em causa.

Apesar do acima descrito, os comportamentos não compatíveis com os princípios da
integridade e da transparência que porventura subsistam, devem merecer da
comunidade gímnica uma atitude permanente de prevenção e, na eventualidade de
alguns

desses

comportamentos

serem

detetados,

devem

de

imediato

ser

acompanhados de ações de repúdio e proteção mais eficaz que previnam a sua
possibilidade de reprodução.

Assim, a Federação de Ginástica de Portugal exorta a comunidade gímnica a
associar-se a este compromisso nacional que se regerá por um conjunto de
linhas orientadoras e subscrito por todas as instituições da ginástica que o
desejem, sendo atualizado na medida direta da progressão de tais adesões.

COMPROMISSO NACIONAL PARA A TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE
NAS COMPETIÇÕES E EVENTOS DESPORTIVOS NA GINÁSTICA

As organizações da Ginástica abaixo assinadas, na defesa da Ginástica nacional e na
busca por um Desporto mais limpo e atrativo, comprometem-se a adotar e promover
a adoção dos seguintes comportamentos relativos às competições e eventos de
Ginástica por si ou por outros organizados, assim como promover ou participar em
eventos ou ações de formação e educação que visem a sua prossecução:



Rejeitar qualquer forma de viciação de resultados desportivos, sejam quais
forem os agentes desportivos ou não desportivos envolvidos;



Rejeitar qualquer forma de intimidação, violência física ou verbal, exercida
sobre qualquer agente desportivo, seja por outro agente desportivo ou não
desportivo;



Rejeitar qualquer manifestação de comportamentos discriminatórios contra
pessoas ou instituições por motivos políticos, religiosos, de orientação sexual,
país de origem ou etnia, ou qualquer outro tipo de discriminação;



Contribuir para a educação e formação de todos os intervenientes em
competições e eventos de Ginástica no sentido da promoção dos valores
associados a este compromisso;



Envolver-se sistematicamente em iniciativas relacionadas com a promoção da
transparência e integridade das competições e eventos desportivos em
Ginástica.

SUBSCRITORES:



Acrogym Clube de Coimbra



Agrupamento de Escolas de Vouzela



Amadora Gimno Clube



ARTE Tavira



Associação Académica de Coimbra



Associação Cristã da Mocidade de Coimbra



Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul



Associação Desportiva de Pombal



Associação Desportiva do Carregado-ACROSIM



Associação Desportiva, Cultural e Social da Quinta do Conde



Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça



Associação Gímnica dos Açores



Associação de Ginástica do Algarve



Associação de Ginástica do Centro



Associação de Ginástica Júlio Dinis



Associação de Ginástica de Leiria



Associação Ginástica do distrito de Setúbal



Aveirogym



Boavista Futebol Clube



Casa do Benfica em Viseu



Centro Cultural e Recreativo das Crianças do Cruzeiro e Rio-Seco



Centro Norton de Matos



Clube Artigym



Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada



Clube de Ginástica de Albufeira-ACRO AL-BUHERA



Clube de Ginástica de Almada



Clube de Ginástica de Guimarães



Club de Ginástica de Oliveira do Hospital



Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro



Escola de Ginástica de Formação Acrobática



Escola de Ginástica de Gaia



Escola Gímnica de Aveiro



Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação de Loulé
Concelho



Federação de Ginástica de Portugal



Ginásio Clube Acrotumb Leiria



Ginásio Clube Olhanense



Ginásio Clube Português



Gimno Clube de Santarém



Ginásio Clube de Santo Tirso



Grupo Desportivo de Lousa



Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira



Grupo Dramático e Sportivo de Cascais



Louletano Desportos Clube



Sociedade Filarmónica União Artística Piedense



Sport Club do Porto



Sport Lisboa e Benfica



Vitamina Sports Club



Vitória Futebol Clube

