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Cimeira do Desporto
A Cimeira do Desporto organizada, no
passado dia 28 de Janeiro, no
seguimento do que fora decidido na
última
Assembleia-Geral
da
CDP
(realizada no passado dia 15 de
Dezembro), debruçou-se, como estava
previsto, essencialmente sobre os temas
em discussão no Congresso do Desporto
que está a decorrer.
As conclusões, daquele dia de debates, elaboradas pelos
diferentes grupos de trabalho encontram-se neste momento
numa fase de discussão mais alargada em sede das
diferentes federações associadas.
Cumpre-se assim o processo democrático, por nós encetado,
de auscultação do movimento associativo desportivo, e cujas
conclusões nortearão a nossa intervenção na Sessão de
Encerramento do Congresso do Desporto.
Simultaneamente as mesmas conclusões serão a nossa
base de trabalho, nas próximas semanas, quando for
apresentado, pelo Governo, o projecto da futura Lei de
Bases do Sistema Desportivo, no qual a CDP, virá
certamente a participar. Pugnando por legislação que
defenda os interesses do movimento associativo desportivo
em geral, tal como o fez quando da apresentação das
“Opções Estratégicas”, em 2003, e do projecto da Lei de
Bases do Desporto, em 2004, em relação ao qual a
Confederação elaborou uma vasta lista de alterações, as
quais defendeu em sede da Comissão Parlamentar de
Educação Ciência e Cultura, quando da discussão na
especialidade do referido projecto de decreto lei.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

World Junior Surfing Games 2007
A Federação Portuguesa de Surf (FPS), chegou a acordo
com a International Surfing Association (ISA), para a
realização dos World Junior Surfing Games 2007 em
Portugal, este evento é visto como o mais importante da sua
categoria a nível mundial.
A proposta apresentada, a qualidade dos eventos
internacionais organizados pela FPS bem como a contínua
presença da Selecção Portuguesa nesta prova (realizada
anualmente), convenceu os responsáveis da ISA a escolher
a candidatura portuguesa para a realização deste
importantíssimo evento.
Desta forma, a FPS vê assim reconhecido uma vez mais o
trabalho realizado em prol no desenvolvimento dos
desportos de ondas em Portugal, e vê reconhecida
internacionalmente a sua competência organizativa.

www.cdp.pt

Bolsa de Emprego
A Bolsa de Emprego, criada pelo o Instituto do Desporto de
Portugal (IDP), para a área do desporto é um instrumento
pioneiro, na medida em que é a primeira bolsa de emprego, de
âmbito nacional, especificamente dirigida para área do
desporto.
Este instrumento de acesso gratuito tem como objectivo
principal fornecer aos profissionais do sector do desporto um
meio gratuito, dinâmico e com qualidade onde possam
interagir quer pelo lado da procura, quer pelo da oferta
(inserção de curriculum vitae, pesquisa de oportunidades de
emprego, pesquisa de candidatos e divulgação de ofertas
formativas), promovendo assim um ponto de encontro
privilegiado entre candidatos e organizações desportivas, com
a finalidade de facilitar a ambas as partes uma forma rápida,
simples e económica de alcançarem os seus objectivos.
A Bolsa de Emprego é assim um
instrumento de suporte electrónico
dirigido a:
- Candidatos a emprego com
formação na área do desporto;
- Entidades empregadoras públicas
e privadas do sector do desporto;
- Entidades formadoras públicas e
privadas do sector do desporto
Para mais informações www.idesporto.pt

Fair Play abordado em novo Livro da CDP
A Confederação do Desporto de Portugal através do seu
Centro de Edições e Documentação (CED), vai apresentar no
próximo dia 20 de Fevereiro, numa cerimónia pública no
auditório da FNAC do Centro Comercial Colombo, um novo
livro da colecção “Livros CDP”, intitulado “Ética e Fair Play–
Novas Perspectivas, Novas Exigências”. O Livro será
apresentado por António Florêncio Presidente do Clube
Nacional de Imprensa Desportiva (CNID), associado à
apresentação, decorrerá ainda um colóquio, que contará com
a presença na mesa de honra de quatro personalidades de
enorme prestigio do Desporto Nacional, Tomaz
Morais
(treinador de Râguebi) , António Feu (ex.. Presidente da F. P.
de Motonáutica), Vitor Pereira
(Ex-Árbitro
Internacional
de
Futebol) e a ex-atleta Manuela
Machado (a confirmar), Campeã
do Mundo e da Europa de
Maratona e que participarão no
debate alusivo ao tema. Na
cerimónia de apresentação
estarão presentes várias personalidades de destaque do
Desporto Nacional.
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Protocolo entre a FPV e a FPDD
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e a Federação Portuguesa de Desporto
para Deficientes (FPDD) assinaram um protocolo que visa o desenvolvimento de
actividades conjuntas, mormente a divulgação e promoção do Voleibol Adaptado
(Sentado) e do Gira-Volei para portadores de deficiências.
O Prof. Vicente Araújo, Presidente da FPV, e o Tenente-Coronel António Neves,
Presidente da FPDD, reuniram-se neste mês de Janeiro, chegando a acordo quanto
à necessidade de proceder a uma mudança de mentalidades e de integrar nos clubes
a vertente do Voleibol Sentado e do Gira-Volei para portadores de deficiências.
A Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, responsável pela
organização, em Julho, do I Europeu para Jovens Invisuais, organizou em Dezembro
último, conjuntamente com o Comité Europeu de Voleibol para Deficientes, um
Seminário de Voleibol Adaptado (sentado), que teve por destinatários os
treinadores/técnicos desportivos, árbitros, jogadores de Voleibol e praticantes
deficientes, estudantes de Educação Física, Desporto, Saúde e Reabilitação,
médicos, fisioterapeutas e professores de Educação Física.

Alunos do Ensino Secundário visitam a CDP
No passado dia 02 de Fevereiro, um grupo de alunos do Curso Tecnológico de
Desporto, da Escola Secundária do Cartaxo, visitaram as instalações da CDP.
Acompanhados por uma docente responsável pelo curso, os alunos aproveitaram
para inquirir os representantes da CDP sobre a actualidade desportiva nacional,
sobre a organização do deporto e sobre as preocupações relativas à prática
desportiva.
Esta iniciativa enquadra-se na estratégia adoptada pela CDP em proporcionar
oportunidade de relacionamento com as Escolas e sobretudo com os alunos desta
vertente de formação.

Empregabilidade no
Desporto - Formação
Decorreu no passado dia 24 de
Janeiro, na Escola Secundária
Ferreira de Castro (Oliveira de
Azeméis), uma acção de formação
sobre
“Empregabilidade
no
Desporto”, a qual foi organizada
pelo respectivo Grupo de Educação
Física.
Esta iniciativa foi dirigida a cerca de
36 alunos do Curso Tecnológico de
Desporto e consistiu na monitorização dos aspectos relacionados
com a oportunidade de trabalho e
empreendorismo no sector de
Desporto.
O balanço final acabou por ser
extremamente positivo, sobretudo
pelo retorno obtido na interacção
entre o formador da Confederação
do Desporto de Portugal e os
formandos.

O Desporto na Grande Reportagem SIC
No próximo dia 18 de Fevereiro (sábado) vai ser emitida na estação de televisão SIC,
no decorrer do Jornal de Sábado, uma grande reportagem, sobre atletas portugueses
Campeões do Mundo em 2005.
Nesta reportagem serão entrevistados os atletas Ricardo Leal dos Santos
(Motociclismo), António Bento Algarvio (Boxe), Sílvia Saiote (Trampolins) e Maria
Morgado (Desporto para Deficientes).
A Confederação do Desporto de Portugal através do seu Gabinete de Comunicação
e Informação tem estado a colaborar com a equipa que está a produzir e a realizar a
Grande Reportagem.

Aconteceu…

Vai acontecer Fevereiro

• 13ª Gala dos Campeões da Fed.
Port. de Jet-Ski;
• Cimeira do Desporto Federado –
promovida pela CDP;
• Gala dos Campeões 2005
Federação
Portuguesa
Automobilismo e Karting;

da
de

• Dia 8/9 - Seminário "Avaliação em
Educação Física" – Universidade
Lusófona;
• Dia 18 - Sessão Final do Congresso
do Desporto;
• Dia 19 - Campeonato
Individual – Judo;

nacional

• Congresso
do
Desporto
–
Congressos Distritais e Regionais;

• Dia 21 – 5.ª Gala dos Campeões da
Fed. Nacional de Motociclismo;

• Nelson Évora bate recordes no
triplo salto - Atletismo

• Dia 28 - Tiro - Campeonato da
Europa de 10 m Moscovo – Rússia.

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal está
www.cdp.pt
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