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Nota de Abertura
O desporto “beneficiou”, de novo, de um
ministério a ele consagrado, muito embora
este abrangesse, também, áreas como a
juventude, o que parece perfeitamente
aceitável, e a reabilitação.
Ao fim de quatro dias de experiência o
titular do cargo estrondosamente bateu
com a porta, não dando possibilidade de
nos
apercebermos
das
eventuais
alterações qualitativas, que a existência de
um ministério próprio, trariam para o movimento associativo.
Tivemos no entanto oportunidade de saber que o ministro em
causa, nos dias que antecederam a sua nomeação, fizera saber
ao primeiro-ministro que desejava deixar a governação.
O Desporto “beneficiou”, assim, durante uns dias, de um
ministério cujo titular da pasta pretendia, de antemão, deixar o
governo!
A CDP espera que o futuro responsável pelo Desporto, tenha
em primeira instância o conhecimento do fenómeno desportivo,
facto essencial para que seja possível estruturar um
pensamento global e estratégico para um Desporto Português
de qualidade.
Só poderemos desejar, para o desporto nacional, um próspero
Ano Novo!
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

CDP Solicita Reunião aos Partidos
Políticos com Assento Parlamentar
A Confederação do Desporto de Portugal, numa altura em que
se começa a preparar os programas eleitorais a apresentar à
Sociedade, achou por conveniente solicitar aos partidos
políticos (PSD; PS; CDP/PP; CDU; BE) com assento
parlamentar na Assembleia da Republica, uma reunião com o
intuito de discutir matérias que muito preocupam o Movimento
Associativo Desportivo: Lei de Bases e sua Regulamentação;
Serviço Público de Televisão; Seguro Desportivo;
Certificado de Aptidão Médica para a Prática Desportiva;
Financiamento
do
Sistema
Desportivo;
Complexo
Desportivo do Jamor; Carreira Escolar e Pós Competitiva
dos Atletas de Alta Competição; Carta Desportiva Nacional;
Dirigente Associativo Desportivo.

www.cdp.pt

Assembleia-Geral da CDP
Decorreu no passado dia 16 de Dezembro, em Algés, a
Assembleia-Geral Ordinária da CDP, que contou com a
presença de 22 Federações.
Das deliberações tomadas destaca-se: a aprovação por
unanimidade do Plano de Actividades e Orçamento para
2005; a eleição dos membros que substituem os
elementos demissionários da Direcção e do Conselho
Fiscal (a saber, Duarte Lopes que substitui Filipe
Carvalho e Carlos Vairinhos Marques que substitui
Manuel Castro Pereira, respectivamente). Outro ponto
discutido foi a Regulamentação do Art.º 27 da Lei de
Bases do Desporto (referente à CDP), tendo ficado
expressa a vontade dos presentes de se estabelecer
um conjunto de iniciativas para não só reforçar o papel
da CDP no contexto desportivo actual, como também
para que sejam criados grupos de trabalho entre as
federações no sentido de definir estratégias e elaborar
propostas para o efeito. Relativamente à entrada de
novos associados a assembleia deliberou não estarem
reunidas as condições e os critérios para que as
propostas apresentadas tivessem procedimento

Centro de Imprensa de Apoio às
Federações
A CDP prepara-se para apresentar às Federações suas
associadas o projecto “Centro de Imprensa e
Informação - CIINFO”, com o qual pretende não só
potencializar os projectos de comunicação já
apresentados pela Confederação (página da Internet;
NewsLetter e Separata no Jornal A BOLA “+ Desporto”),
como também apoiar as Federações associadas numa
área de acção sempre difícil e complexa como é a da
comunicação e da relação com os Média.
Este projecto será pois um importante motor de recolha e
de promoção e divulgação de informações e notícias
sobre as actividades desenvolvidas pelas Federações.
Para além desta vertente de intervenção, este Centro irá
desenvolver medidas de apoio e assessoria às
Federações Desportivas no mesmo âmbito. Com esta
iniciativa, a CDP dá um importante passo no que
concerne à mediatização dos inúmeros projectos e
actividades que estão em curso nas Federações
Desportivas.

A CDP Deseja às Federações Desportivas as Boas Festas
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Necessidades de
Formação
Está a decorrer um estudo junto das
Federações associadas da CDP,
sobre os modelos organizacionais da
formação de agentes desportivos.
Este estudo para além de procurar
caracterizar
as
estruturas
que
enquadram
a
formação
nas
Federações, procurará aferir as reais
necessidades ao nível da qualificação
de recursos humanos no Desporto e
em particular nas federações.
Os resultados deste estudo permitirão
à CDP e aos demais interessados,
definir estratégias para formação de
agentes desportivos em Portugal e
estabelecer prioridades formativas
para os mesmos. Segundo os
responsáveis pelo estudo, tem sido
extremamente positiva a adesão e o
empenhamento das Federações na
resposta aos desafios que este estudo
coloca.
De salientar que é a primeira vez que
se realiza um estudo com esta
dimensão e complexidade, junto do
movimento associativo.

Aconteceu…
•Quatro Medalhas, uma de ouro por
Ana Cachola (-63 kg) e três de
bronze (Ana Monteiro, Joana Ramos
e Pedro Dias) foi o saldo da
participação Portuguesa no Europeu
de Judo de Sub-23 em Ljubljana.– 26
e 27 Nov.
•14º
aniversário
da
F.P. de
Trampolins e Desportos Acrobáticos
– 11 Dez.
•A selecção Nacional Feminina de
Corta-mato
conquistou
em
Heringsdorf (Alemanha), o quarto
titulo Europeu – 12 Dez.
•Reunião de Trabalho entre a CDP e
o IDP, sobre os Jogos da CPLP, livre
circulação de praticantes desportivos
não profissionais na UE, Plano de
actividades
2005
e
Seguros
Desportivos – 14 Dez.
•VIII Gala da F.P.Voleibol – 15 Dez.
•79º aniversário da F.P. Lutas
Amadoras – 16 Dez.
•3.º Torneio RTP em Hóquei em
Patins – 17 a 19 Dez.
•Foram eleitos Novos órgãos sociais
das
Federações
de
Natação,
Canoagem, Triatlo e de Pankration
Athilma

Ministros querem mais
Desporto na Educação
A necessidade de reforçar o vínculo
entre a Educação e o Desporto e de
um maior empenho dos estados
membros da UE na promoção da
actividade desportiva, dar maior
importância
ao
Desporto
nos
programas escolares, foram algumas
das recomendações da reunião de
ministros responsáveis pelo Desporto
da União Europeia, que decorreu nos
passados dias 1 e 2 de Dezembro, em
Haia, na Holanda.
Do encontro, ficaram expressas outras
preocupações que deverão constituir
prioridades na definição das políticas
desportivas nacionais no próximo
semestre, decorrentes do artigo III282.º do Tratado Constitucional da
UE. Através deste artigo pretende-se
reforçar o importante papel do
desporto nas áreas da educação,
saúde, integração, lazer e acção
social. A luta contra a dopagem no
desporto esteve igualmente presente
na reunião, na qual se manifestou a
necessidade
de
reforçar
a
coordenação internacional na luta
contra a dopagem no Desporto.
Fonte: IDP

Vai acontecer…
DEZEMBRO
•Dia 21 Tomada de Posse
Federação Portuguesa de Natação

–

•Dia 22 Reunião da CDP com o
Partido Comunista Português.

Programa de
Formação para
Federações
A qualificação dos agentes que
actuam no sistema desportivo é
uma
das
prioridades
de
desenvolvimento da CDP, facto que
levou à apresentação do Programa
de
Formação
de
Recursos
Humanos No Desporto e que se
encontra
em
fase
de
implementação desde 2003.
Neste contexto em 2004 foram
operacionalizadas duas medidas
deste programa – Medida 1.
Formação de Agentes Desportivos
Locais; Medida 2. Formação de
Técnicos Autárquicos - as quais se
direccionam para os contextos
autárquicos e que terão reforço de
execução nos próximos anos.
Para 2005, a grande aposta
centrar-se-á
ao
nível
das
Federações. Para o efeito é
intenção da CDP levar a cabo em
parceria com as Federações
Desportivas
três
medidas:
Formação de Dirigentes; Formação
contínua e complementar de
Treinadores; e Formação de
Funcionários Administrativos e
Técnicos
Não
Superiores
–
medidas estas que privilegiarão as
estruturas
federativas
e
associações regionais.
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JANEIRO
•17.º Campeonato do Mundo de
Andebol Universitário (28 Dez. – 04
Jan.)

O que acha da NewsLetter CDP?
Faça chegar sua opinião ao
Gabinete de Comunicação e
Informação da CDP, através do
E-mail – comunicacao@cdp.pt

