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Nota de Abertura
Os resultados eleitorais do passado dia 20
de Fevereiro, não deixaram margens para
dúvidas acerca daquilo que os portugueses,
em geral, pensavam do desempenho do
Governo, então em funções.
Qualquer apreciação global, positiva ou
negativa, não se estende homogeneamente
a todos os sectores de actividade
governativa e o desporto foi dos sectores
em que a actuação, mau grado o inaceitável
modelo autocrático utilizado para impor alg-uma legislação, mudou para muito melhor, quando comparada
com o período imediatamente anterior. Isto mesmo tiveram
algumas federações oportunidade de referir ao Dr. Laurentino
Dias, no ciclo de debates organizado pela CDP com os
diferentes partidos políticos.
O hoje Secretário de Estado pessoa com reconhecida
intervenção positiva no fenómeno desportivo, teve nesse mesmo
debate possibilidade de tomar contacto com alguns dos mais
candentes problemas que afectam, na opinião do movimento
associativo, o desenvolvimento do desporto entre nós. Pelo seu
conhecimento dos problemas e modo de relacionamento, é com
assinalável optimismo e expectativa, que aguardamos o reinício
da actividade governativa no sector.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

Gestão de Pessoas no Desporto
O 1º Seminário “Gestão de Pessoas no Desporto”, organizado
pela SQD (Serviços de Qualidade no Desporto), surge como uma
resposta de formação aos desafios da gestão de pessoas no
desporto, proporcionando uma partilha de estudos e conhecimentos
no âmbito da gestão do desporto.
A diversidade dos temas, as organizações representadas e o
prestígio dos oradores, permitem-nos oferecer garantias de uma
ocasião ímpar para a valorização pessoal de todos os participantes.
Este Seminário pretende ser um espaço de formação, vocacionado
para todos os Dirigentes, Gestores, Professores, Treinadores,
Técnicos, Profissionais, Estudantes e pessoas que desenvolvam a
sua actividade na área do desporto.
A elevada importância dos temas, até porque o futuro do
desenvolvimento do desporto está nas pessoas e na sua
qualificação, levou a que a CDP fosse uma das parceiras deste
Seminário.
Na parceria assumida entre a CDP e a SQD, as Federações
associadas terão direito a um desconto de 15% sobre o valor da
inscrição.
Para mais informações: www.sqd.pt

www.cdp.pt

Comissão Executiva da ENGSO
discute Financiamento
Decorreu nos dias 18 e 19 de Fevereiro, em Frankfurt,
Alemanha, uma reunião do Comité Executivo da European
Non Governamental Sports Organizations (ENGSO), tendo
nela participado o Presidente da Confederação do
Desporto de Portugal (CDP) - Professor Carlos Paula
Cardoso.
Entre vários assuntos, a problemática associada aos Jogos
de Lotaria nos diferentes países, mereceu particular
atenção. As Confederações do Desporto nacionais
mostraram-se muito preocupadas com o decréscimo da
receita proveniente dos jogos da lotaria (Totoloto e
Totobola). De facto, com o aparecimento do Euromilhões,
estes jogos de lotaria sofreram quebras assinaláveis nas
suas receitas, decorrentes do fluxo de apostas cada vez
maior naquele jogo em detrimento do Totobola e do
Totoloto.
Em Portugal e em muitos países europeus as receitas do
Totobola e do Totoloto financiam grande parte do
investimento efectuado no desporto, por exemplo na
Áustria, 71% das verbas aplicadas neste sector provém
das lotarias; na Finlândia são 98%; na Noruega 50%. Neste
contexto torna-se imprescindível encontrar soluções para o
problema e estabelecer novas estratégias e modelos de
financiamento.
Há ainda a salientar as pressões exercidas pelo sector
empresarial ligado ao Jogo de Lotaria, no sentido de
influenciar a Comunidade Europeia (CE), para alterar o
actual modelo de gestão dos jogos e liberalizar a sua
exploração, visando na opinião deste sector, uma melhor
rentabilização dos jogos citados.
Sabe-se que a CE admite a liberalização do sector por
considerar que não deve existir monopólio na exploração
dos jogos de lotaria. No entanto, em Setembro próximo, a
CE levará a cabo uma audição com as diversas entidades
responsáveis pela exploração dos jogos e com as
estruturas associativas para encontrar uma solução que se
adeqúe aos diferentes interesses.

Separata e NewsLetter da
CDP mudam de datas
Por motivos da nova calendarização da Separata
“+Desporto”, a NewsLetter CDP será editada a partir de
Março, na última semana de cada mês.
A partir do mês de Abril a Separata passará a ser
publicada, mensalmente, no segundo Sábado.
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CDP promoveu
Acção de Formação
em Lousada
Decorreu no passado dia 9 de Março,
em parceria com a Câmara Municipal
de Lousada, a primeira de um conjunto
alargado de acções de formação,
dirigidas a agentes desportivos locais e
integradas no Programa de Formação
de Recursos Humanos no Desporto
promovido pela Confederação do
Desporto de Portugal.
Com o tema “Actividade Física,
Desporto e Saúde” e com a
colaboração
do
Laboratório
de
Exercício e Saúde da Faculdade de
Motricidade Humana, esta acção
procurou
desenvolver
junto
dos
participantes,
na
sua
maioria
professores, treinadores e alguns
dirigentes,
um
conjunto
de
competências práticas ao nível da
avaliação, prescrição e controlo da
actividade física e desportiva, para
praticantes jovens e idosos.

Livre Circulação de
Desportistas na EU
O movimento associativo vai debater a
livre circulação de desportistas na
Europa numa conferência que se
realizará dia 1 de Abril, em Lisboa.
O Instituto do Desporto de Portugal no
âmbito do Plano de Formação 2005,
pretende encontrar soluções para este
tema tendo em conta a situação
controversa que está a merecer
especial atenção das instituições
europeias.
Haverá também espaço para discutir as
implicações deste tema no movimento
associativo
desportivo,
estando
confirmados a presença de Prof. Carlos
Paula Cardoso, presidente da CDP,
Graça Paula Franco, da Federação
Portuguesa de Atletismo, Luís Paulo
Relógio, da Federação Portuguesa de
Futebol, e Luís Monteiro, da Federação
Portuguesa de Judo.
Fonte: IDP

II Seminário de
Gestão do Desporto
A Divisão de Desporto da Câmara
Municipal de Tavira em colaboração
com a Associação Portuguesa de
Gestão do Desporto (APOGESD), irá
promover o II Seminário de Gestão do
Desporto, previsto para o próximo dia
22 de Abril, no Hotel Porta Nova em
Tavira.
Neste seminário vão estar os
seguintes
oradores:
Dr.
Pedro
Sarmento (APOGESD); Dr. Duarte
Nuno Lopes (CDP); Dra. Elsa Pereira
(Uni. Algarve); Dr. Miguel Pacheco
(Gestor de Desporto); e ainda o
prestigiado Juan Mestre Sancho
(Especialista Espanhol em Gestão do
Desporto).

Modelos de Formação de Treinadores
No próximo dia 15 Abril, decorrerá em Cascais um Seminário Internacional,
promovido pela CDP, subordinado ao tema “Formação de Treinadores”. Contando
com a presença de representantes de organizações internacionais de referência,
este evento será uma boa oportunidade para se analisar os diferentes modelos e
perspectivas da formação de treinadores, servindo ainda para que o movimento
associativo seja informado dos trabalhos levados a cabo pelo IDP em parceria
com o IEFP, a propósito da certificação da Formação.
Fonte: IDP

Aconteceu…
•A selecção Nacional de Ténis vence
e atinge a 2ª ronda de Taça Davis;
•A selecção Nacional de Rugby de
Sevens obteve o melhor resultado de
sempre, ficando em 10º lugar na Taça
do Mundo de Sevens realizada em
Hong-Kong;
•Tiago Monteiro realizou a segunda
prova do Mundial de Fórmula 1 no
G.P. da Malásia;
•Naide Gomes sagrou-se campeã da
Europa (realizado em Madrid) de salto
em comprimento;
•XV Meia Maratona de Lisboa com a
participação de 35 mil inscritos;
• Foram eleitos novos órgãos sociais
da Federação de Remo;
•A Lourinhã acolheu o 3º Torneio de
Esgrima do Desporto Escolar;

Vai acontecer…
ABRIL
•Dia 1 – Ginástica – Torneio Internacional
de Portimão;
•Dia 2 - Natação: Meeting Internacional
Multi-Nations (Juvenis), na Madeira;
•Dia 3 – Fórmula 1: Grande Prémio do
Bahrein;
•Dia 6 – Voleibol de Praia: Open do Rio de
Janeiro;
•Dia 8 – Jetski: G:P: Açores;
•Dia 9 - Basquetebol: Final Four da Taça
da Europa;
•Dia 11 - Ténis: Masters Séries de Monte
Carlo, no Mónaco;
•Dia 16 – Hóquei em Patins: 1ª mão da
final da Taça CERS;
•Dias 22/24 – Bilhar: Taça da Europa de
Clubes.
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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

