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Semana Europeia do Desporto
“SEJA ATIVO” foi o lema escolhido pela Comissão Europeia para a Semana Europeia do Desporto que decorreu entre 7 e 13 de
setembro em todos os países da União. O pontapé de saída da iniciativa foi dado numa praça de Bruxelas com a participação do
comissário europeu para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics. Na cerimónia falou também Carlos Paula
Cardoso na qualidade de presidente da ENGSO, um dos parceiros da Comissão Europeia para a Semana Europeia do Desporto.
CDP

Gala do Desporto

OS NOVOS DIRIGENTES da Confederação foram eleitos para o
quadriénio 2015-2019 no dia 26 de junho. A única lista que se apresentou,
liderada por Carlos Paula Cardoso, foi proposta por 30 federações. A
posse dos novos órgãos sociais decorreu na Tribuna de Honra do Estádio
Nacional, no dia 2 de julho, em cerimónia que contou com as presenças
do vice-presidente da Assembleia da República, Miranda Calha, do
secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, de
deputados, do presidente do IPDJ, Augusto Baganha, de diversos
presidentes e dirigentes federativos, bem como de autarcas de Rio Maior,
Oeiras e Lisboa.

O CENTRO COMERCIAL COLOMBO vai
acolher o Momento Público de apresentação
da Gala do Desporto na tarde do próximo
dia 28 de outubro. Na Praça do Central do
Colombo vão ser apresentados os finalistas
dos prémios Desportistas do Ano que o
público irá eleger por votação eletrónica.
Haverá demonstrações desportivas. A Gala
do Desporto é no dia 11 de novembro e
celebra 20 anos.
Números do Desporto

ENGSO

CARLOS PAULA CARDOSO foi eleito por
unanimidade presidente da ENGSO, a
Organização Europeia Não-Governamental
do Desporto, que integra confederações e
comités olímpicos de 40 países europeus. Na
assembleia geral realizada em Lisboa, no
final de abril, a presidente da Federação
Académica do Desporto Universitário, Filipa
Godinho, também foi eleita para a comissão
executiva da Juventude da ENGSO.

O IPDJ APRESENTOU os dados estatísticos
do desporto entre 2011 e 2014. Há mais
desportistas federados, ainda que menos
juniores e seniores. A subida foi graças às
mulheres e aos veteranos. Também há
menos clubes, dirigentes e treinadores, num
período em que 2013 foi o ano de maior
contração. No quadriénio, o financiamento
caiu mais de oito milhões de euros, ainda que
se registe uma recuperação em 2014 e
reforços nos programas olímpico e
paralímpico
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Debate

TODAS AS FORÇAS PARLAMENTARES participaram no debate
promovido pela CDP no Museu do Desporto (15 de setembro) sobre as
propostas para o Desporto para a próxima legislatura. Pedro Pimpão
(PSD), Raul Almeida (CDS), Laurentino Dias (PS), Rita Rato (PCP),
Joana Silva (Os Verdes) e Vasco Rocha (BE) responderam às
questões colocadas por Carlos Paula Cardoso (moderador) e por vários
presidentes de federações desportivas e outros dirigentes presentes.
Comissão Europeia
CARLOS PAULA CARDOSO, o presidente da CDP, é um dos 15 elementos
de um grupo de alto nível da União Europeia destinado a estudar políticas de
apoio ao desporto de base. O grupo foi criado pelo comissário europeu da
Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics, e tem por
objetivo avaliar o lugar e o papel do desporto de base na sociedade europeia
e propor à Comissão ideias para melhorar os apoios a conceder. O antigo
secretário de Estado, Alexandre Mestre, integra também o grupo.
O comissário Navracsics criou um outro grupo para estudar o papel que pode
desempenhar o desporto na diplomacia europeia, também constituído por 15
elementos, mas que não inclui portugueses. Os dois grupos têm de
apresentar os relatórios e as recomendações até ao próximo verão.
Agenda
7 a 10 de outubro – Pesca Desportiva: Campeonato da Europa de Boia, França
8 de outubro – Futebol: PortugalxDinamarca, Braga;
8 a 10 de outubro – Pesca Desportiva: Campeonato do Mundo de Pesca à
Carpa, Espanha;
10 de outubro – Judo: European Judo Open Women Portugal 2015, Odivelas
11 de outubro – Futebol: SérviaxPortugal, Belgrado;
20 a 30 de outubro – Surf: Moche Rip Curl Pro Portugal, Peniche;
22 a 31 de outubro – Atletismo: Campeonato do Mundo IPC (Atletismo
Adaptado), Doha;
23 a 25 de outubro – Pesca Desportiva: Campeonato do Mundo de Pesca ao
Achigã;,
24 a 31 de outubro – Kickboxing: WAKO World Championships - K1 rules - Low
Kick - Kick Light, Sérvia;
28 de outubro – Momento Público da Gala do Desporto, no Centro Comercial
Colombo;
29 de outubro a 8 de novembro – Corfebol: Campeonato do Mundo, Bélgica;
30 de outubro – Ginástica: Taça do Mundo de Trampolins, Loulé;
11 de novembro – Gala do Desporto, no Casino Estoril

Placard

A SANTA CASA da Misericórdia de
Lisboa lançou um novo jogo social.
Chama-se “Placard” e, por agora,
apenas são possíveis apostas em
eventos de basquetebol, futebol e
ténis. O novo jogo está disponível na
rede de mediadores da Santa Casa e
tem várias novidades, entre elas a
aposta ser à cota, o que permite
conhecer de antemão o multiplicador
do montante jogado em caso de
prémio. No “Placard” pode tentar a
sorte até cinco minutos antes de cada
evento.
Formação CDP

2 e 3 de Outubro – “Coaching e Liderança de
Equipas”, Cartaxo;
9 e 10 de Outubro – “Elaborar Propostas de
Patrocínio Desportivo”, Loulé;
9 e 10 de Outubro – “Protocolo de Eventos
Desportivos”, Porto;
16 e 17 de Outubro – “Gestão Orçamental e
Financeira”, Faro;
30 e 31 de Outubro - “Gestão da Organização
Desportiva”, Porto;
31 de Outubro – “Deteção e Identificação do
Talento Desportivo”, Loulé.
Mais informações: formacao@cdp.pt

