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Convenção Internacional contra o
Doping no Desporto
A Convenção Internacional contra o Doping no Desporto da
UNESCO entrou em vigor no passado mês de Março, este
documento permite o reconhecimento, pelas autoridades
portuguesas, do Código Mundial Anti-Dopagem e das
normas internacionais da Agência Mundial Anti-Dopagem
(AMA).
Depois de ter sido aprovado em Conselho de Ministros a
25 de Janeiro de 2007, o decreto publicado em Diário da
República permite que Portugal harmonize os esforços na
luta contra a dopagem. De acordo com a última
actualização, a 14 de Março, já tinham aprovado a
Convenção Internacional contra o Doping no Desporto 41
países, 21 dos quais europeus. Este tratado, aprovado na
33ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Outubro
de 2005, é a segunda fase de um esforço global para
harmonizar a luta contra a
dopagem, depois de todas as
modalidades

olímpicas

terem

adoptado o código da AMA, em
2004.

Relatório de Actividades e Contas
da CDP Aprovado
Decorreu no passado dia 04 de Abril, no Auditório Amélia
Rey Colaço em Algés, a Assembleia-Geral Ordinária da
Confederação do Desporto de Portugal, que contou com a
presença de uma dezena de Federações associadas. Dos
assuntos

abordados

destaca-se

a

aprovação

por

unanimidade, do Relatório de Actividades e Contas referente
ao ano de 2006. Foi ainda abordada a audiência da

Doping: Menos amostras positivas em
2006
O desporto português registou em 2006 mais três casos de
doping do que em 2005 (52 contra 49), mas o aumento é
pouco significativo e previsível tendo em conta que houve um
reforço do número de amostras recolhidas pelo Conselho
Nacional Anti-Dopagem (CNAD): 3539, mais 319 do que no
ano anterior.
Por isso, a percentagem de testes positivos até baixou. E,
analisando o balanço de 2006 do plano nacional AntiDopagem, poderia ainda ter sido menor. O futebol registou
seis testes positivos, metade em relação a 2005 e nenhum nas
ligas profissionais (três na II Divisão, dois no futsal masculino e
um no feminino). O ciclismo também teve menos positivos (1,
mas, várias modalidades deixaram de ter registos limpos –
basquetebol (4 positivos), tiro com armas de caça (4) e lutas
amadoras (3) – e o plano passou a incorporar 21 desportos,
mais cinco que no período anterior.
Apesar de ter cedido 17 vezes menos amostras que o futebol,
o bilhar divide com a modalidade mais praticada em Portugal a
liderança da tabela de casos (seis testes positivos, apenas
menos dois que em 2005). O kickboxing também mantém o
registo negativo (quatro casos). No balanço da luta antidoping
em Portugal, apresentado ontem na Assembleia da República,
percebe-se que o CNAD também reforçou a aposta nos
controlos extra competição, método mais eficaz para apanhar
atletas que se dopam nos treinos, ganhando vantagem ilícita
nessa altura, e passam os testes nas competições, onde
normalmente já chegam sem vestígios dos dopantes que
tomaram. No capítulo das substâncias mais tomadas em
Portugal, destacam-se os canabinóides, que deram origem a
31,9 por cento das análises positivas.

Fórum Europeu
Desporto 2007

da

Juventude

e

Confederação com o Secretário de Estado da Juventude e

Vai decorrer entre os próximos dias 17 e 22 de Junho, na

Desporto, a estratégia do Movimento Associativo referente à

cidade de Bona (Alemanha) o Fórum Europeu da Juventude e

regulamentação da Lei de Bases da Actividade Física e
Desporto e a reunião da CDP com as organizações
congéneres Europeias que poderá ocorrer em Lisboa no
próximo mês de Outubro, esta organização terá como tema
.de fundo o Livro Branco para o Desporto editado pela
Comissão Europeia.

Desporto, subordinado ao tema “Welcome Diversity – Lets
Move Europe” . Todos os interessados em participar deverão
ter entre 18 e 30 anos e experiência em organizações
relacionadas com a juventude e/ou desporto para participar
neste evento. Para mais informações e-mail: jlf@isca-web.org
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União Europeia: Livro Branco para o Desporto
Como é do conhecimento geral a União Europeia (UE) não dispõe de competências
directas para o desporto. Porém, as políticas europeias em certos domínios têm um
impacto considerável e cada vez mais vincado no desporto. Certos aspectos do
desporto estão sujeitos à aplicação plena do direito comunitário, em particular no que
respeita ao mercado interno e às disposições em matéria de concorrência. Para além
disso, há várias actividades relacionadas com o desporto que podem ser apoiadas
pelos programas comunitários, nomeadamente os programas nos domínios da
educação, da formação profissional, da juventude e da política regional. As
organizações desportivas e os Estados-Membros apelaram por diversas vezes à
Comissão no sentido de velar por que os princípios e valores desenvolvidos com
base na Declaração de Nice fossem correctamente aplicados e de modo coerente.
No intuito de dar resposta adequada a estas preocupações, os serviços da Comissão
estão a preparar uma iniciativa política no domínio do desporto que deverá ser
aprovada pela Comissão e que pode assumir a forma de um livro branco para o
desporto. Este traçaria o quadro da situação actual e delinearia a via a seguir para
atender aos desafios que o desporto europeu enfrenta. Relacionada com esta
iniciativa a UE realizou uma consulta dirigida às instituições, organizações e cidadãos
interessados no desporto, procurando desta forma obter o maior número de
contribuições.

Trabalho sobre a Gala da
Confederação
Alunos
da
Escola
Superior
de
Comunicação Social, efectuaram no
âmbito
da
disciplina
académica
Seminário de Protocolo Empresarial, um
trabalho
de
análise
sobre
o
procedimento protocolar da 11ª Gala do
Desporto. A realização deste trabalho
teve por base todo o processo
decorrente da organização da Gala do
Desporto.
Nas conclusões apresentadas conclui-se
que a Gala do Desporto está de acordo
com as regras protocolares existentes na
organização de um evento desta
natureza.

Aconteceu…
• Rugby
– Portugal obtém o
Apuramento para o Campeonato do
Mundo;
• Triatlo
–
Vanessa
Fernandes
classificou-se em 3º na Taça do
Mundo da Austrália;
• Ciclismo – Vítor Rodrigues vence
Taça das Nações de sub-23;
• Judo – Telma Monteiro Sagra-se
campeã da Europa em -52 kg.

Estágio na CDP
A Confederação do Desporto de
Portugal e a Escola Secundária Maria
Amália Vaz de Carvalho, assinaram um
protocolo de estágio, que visa permitir
ao Alunos do 12º Ano do Curso
Tecnológico de Marketing, efectuarem
um estágio em ambiente real de
trabalho.
Neste primeiro estágio a CDP acolheu
um estudante que irá trabalhar em
coordenação directa com a Direcção e
o Gabinete de Marketing da CDP.

Vai acontecer….
• Dias 12,13,14 e 15 – Ginástica: II
Copa Ibero-Americana;
•Dias 14 e 15 – Orientação:
Campeonatos Nacionais de Sprint e
Distância Média;
•Dias 21 e 22 – Atletismo: Torneio
Atleta Completo;
• Dias 28 e 29 – Ténis de Mesa:
Campeonato Nacional de Equipas;
• Dias 30,1,2,3,4,5 e 6 – Ténis: Estoril
Open.

Taça do
Triatlo

Mundo

de

Lisboa vai ser palco de uma edição da
Taça do Mundo de Triatlo, prova que
decorrerá a 6 de Maio no Parque das
Nações. Os 80 melhores triatletas do
ranking mundial do sector feminino e
do sector masculino irão competir no
nosso
país.
Portugal
estará
representado por quatro atletas:
Vanessa Fernandes, actual líder do
ranking mundial e com 12 vitórias
consecutivas na Taça do Mundo,
Anaís Moniz, Bruno Pais e Duarte
Marques. Esta competição tem uma
particularidade: uma parte da prova
efectua-se num espaço fechado, o que
nunca aconteceu até ao momento. As
transições, a meta e os pódios
realizam-se no Pavilhão Atlântico,
onde o público poderá acompanhar o
evento instalado nas bancadas. A
prova de elite feminina começa às
.
10h00,
enquanto
a
competição
masculina arranca às 14h00. A Taça
do Mundo será transmitida em directo
pela RTP. Os 1500 m de natação
disputam-se na Doca dos Olivais.
Seguem-se oito voltas no segmento de
ciclismo com a distância total de 40
km, por último, a corrida de 10 km.

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal está
www.cdp.pt
Consulte, Participe e Divulgue!
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