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Nota de Abertura

CDP lança Novo Instrumento de
Comunicação

Marca Desporto
A transformação do formato do habitual
aniversário da CDP, de um jantar com um
cenário fechado, numa montra que
permite-se à sociedade em geral tomar
conhecimento dos múltiplos aspectos
positivos que acontecem no desporto
nacional e possa servir para gerar as
fundamentais sinergias com o tecido
empresarial, foi uma das nossas propostas
ao movimento associativo.
A “Gala do Desporto” onde, com a ajuda das federações,
galardoamos os melhores intérpretes do desporto de cada
modalidade, tem de passar a ser um marco cada vez mais
importante do calendário desportivo do ano.
Está em causa a promoção da “Marca Desporto” cuja excelência
do “produto” está patente na notável capacidade do movimento
associativo em organizar, com sucesso, eventos internacionais e
pelos resultados de excelência que os representantes das
diversas federações alcançam em campeonatos Europeus,
Mundiais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

CDP e APOGESD Estabelecem Protocolo
No âmbito do seu Plano Estratégico a CDP está a promover um
conjunto de parcerias de cooperação e desenvolvimento que
visam não só potencializar os seus projectos mas também, criar
condições para o apoio efectivo às suas Federações Associadas.
É neste espírito que a CDP e a Associação Portuguesa de
Gestão do Desporto (APOGESD) irão estabelecer um protocolo
de cooperação com o intuito de criar parcerias no âmbito da
Formação, da Produção Editorial e Bibliográfica e da
Investigação Científica. Este protocolo permitirá ainda a criação
de assessorias e consultorias ao nível do planeamento
estratégico, da gestão das estruturas desportivas, bem como da
inserção na vida activa de profissionais de Gestão do Desporto,
no movimento associativo.

Uma Separata para o Movimento Associativo
Em parceria com o Jornal A BOLA, a CDP irá
desenvolver
um
projecto
de
comunicação
denominado “+ Desporto”, dirigido ao público em
geral e que terá como principal objectivo
disponibilizar um espaço de informação e
promoção das Federações Desportivas.
Será um projecto mensal, com edição regular a partir
de Janeiro de 2005 e que contará com a efectiva
participação das Federações Desportivas, que assim
terão uma excelente oportunidade de promover o que
de melhor se faz no Desporto Português.
No passado dia 21 de Novembro foi publicado um
número especial, alusivo à CDP e aos seus projectos
e em particular à IX GALA ANUAL do DESPORTO,
realizada em 11 de Novembro último.

CDP Homenageou Jovens Atletas
A CDP homenageou os “Jovens atletas promessa”,
nomeados pelas Federações Desportivas, na IX
GALA ANUAL de DESPORTO da CDP. Aproveitou
também esta oportunidade para distinguir os
campeões da Europa, do Mundo e Paralímpicos do
ano de 2004.
A Confederação distinguiu ainda com o “Prémio
Mérito Desportivo – Prestígio” a Fundação Luís
Figo, pelo trabalho desenvolvido em prol dos jovens
atletas, e ao Carlos Queiroz pela brilhante carreira
desportiva.
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Governo e ISAF
Assinam Memorando
O Governo português assina com a
Federação Internacional de Vela
(ISAF) e a Câmara Municipal de
Cascais
um
memorando
de
entendimento relativo ao Campeonato
do Mundo de Classes Olímpicas, a
realizar em Cascais, em 2007.
Um investimento de 13,3 milhões de
euros para a organização de um
evento que visa tornar Portugal um
"destino de excelência dos desportos
náuticos".

Formação de Dirigentes
em Caminha
A CDP em parceria com a Câmara
Municipal de Caminha desenvolveu
entre os dias 15 e 19 do corrente mês,
um conjunto de acções de formação,
para Dirigentes desportivos locais,
inseridas no âmbito do Programa de
Formação de Recursos Humanos para
o Desporto, promovido pela CDP.
Foram cinco as acções levadas a
cabo: Administração e Gestão do
Clube; Planeamento e Gestão de
Projectos
de
Desenvolvimento
Desportivo; A Organização do Clube:
Aspectos legais; Financiamento das
Actividades Desportivas; e finalmente
Gestão de Instalações Desportivas.

Aconteceu…
• Foram recentemente eleitos novos
Órgãos Sociais nas Federações
Desportivas de Hóquei e de Xadrez,
tendo como presidentes o Prof.
Pedro Sarmento e Álvaro Fernando
de Oliveira Costa respectivamente.
•Filipa Lamy, Vânia Leça, Telma
Santos, Nuno Santos e Marco
Vasconcelos
dominaram
nos
Campeonatos Internacionais de
Badminton do Chipre, com três
primeiros lugares e uma segunda
posição nos pódios.
• Decorreram no mês de Outubro no
nosso país: a Taça do Mundo de
Esgrima na categoria de Juniores e
o Campeonato de Esgrima da
Europa.

Igualdade de Acesso
ao Desporto Amador
A Comissão Europeia conclui que a
prática desportiva amadora é um
elemento fundamental de integração
social de um cidadão no país de
acolhimento, sendo que o acesso a
competições
organizadas
por
federações
locais
deve
ser
considerada uma vantagem social,
não podendo ser negada por
imperativos
de
Nacionalidade,
lembrando para o efeito o artigo 12.º
do
Tratado
das
Comunidades
Europeias.
A igualdade de tratamento no que diz
respeito às matérias sociais está
estabelecida no quadro da livre
circulação de trabalhadores e das
suas
famílias,
previsto
na
jurisprudência do Tribunal de Justiça.
A Comissão Europeia continua atenta
aos obstáculos à livre circulação dos
desportistas amadores e ao acesso a
todas as modalidades no território da
União Europeia.
Esta atitude de vigilância não interfere
com a autonomia do movimento
associativo desportivo de cada país no
quadro da legislação nacional e
comunitária, nem com as regras de
selecção das equipas representativas
de cada país.
(Fonte: Instituto do Desporto de
Portugal)

F.P.Ginástica com
Nova Imagem
No passado dia 20 de Novembro
a Federação Portuguesa de
Ginástica (FPG) comemorou o
seu 54.º aniversário, numa
cerimónia pública onde a sua
nova imagem foi apresentada e a
nova designação que passará a
ser Federação de Ginástica de
Portugal (FGP).
O logótipo pretende transmitir o
novo espírito dos elementos da
Federação
–
Inovação,
Modernidade,
Dinamismo,
Força de Vontade, Movimento e
Inconformismo.
Em relação ao nome as razões
que levaram a FPG à mudança
foram: tornar mais claro e
perceptível o nome de Portugal,
como forma de obter uma maior
notoriedade internacional, sendo
essa a orientação das Federações
Europeias e Mundiais.

Vai acontecer…
NOVEMBRO
•Dia 25, irá realizar-se o 10.º
Congresso Internacional de Direito do
Desporto.
•Entre 26 e 29, vai decorrer a II Feira
do Livro Desportivo de Lisboa no
Welcome Center de Lisboa.

DEZEMBRO
• Dia 2 será a Festa de Encerramento
do Ano Europeu da Educação pelo
Desporto.
•Dia 9, o Campeonato da Europa de
Andebol.

Propriedade – Confederação do
Desporto de Portugal,
Rua Eduardo Augusto Pedroso 11 A,
1495-047 Algés
Tel. – 214113975/6/7
Fax – 214113980
E-Mail – cdp@cdp.pt
Director – Carlos Paula Cardoso
Coordenação – Gonçalo Alves
Redacção – José Saramago
Tiragem – 150 Exemplares
Distribuição Gratuita

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

