Edição Mensal # Julho 2005

10
www.cdp.pt

V Edição dos Jogos CPLP

Seguros
A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) estabeleceu com a
empresa seguradora TRANQUILIDADE uma nova parceria no
âmbito dos seguros desportivos.
Ao terminar o período de vigência do anterior protocolo, a CDP
levou a cabo um conjunto de contactos para a reformulação da
parceria que envolve a prestação de serviços no âmbito dos
seguros, tendo a TRANQUILIDADE apresentado as melhores
condições comerciais e soluções estratégicas para o próximo triénio.
Entre as principais novidades a implementar com esta nova
parceria, destaca-se:
•A existência de bonificação de 10%, sempre que o rácio de
sinistralidade seja inferior a 50%;
•Existência de opções relacionadas com a rede convencionada
(rede nacional de assistência médica e garantia de qualidade nos
serviços em causa);
•Maior controlo do processo por parte das federações (na
sinistralidade, na gestão, nos reembolsos, etc.);
•Alargamento a outros produtos de seguros com condições
favoráveis para as federações (Saúde, Trabalho, Viagem, Pessoal,
etc.);
Na página de Internet da CDP, disponibilizam-se um conjunto de
informações de esclarecimento sobre esta importante parceria.

Depois da primeira edição dos Jogos CPLP, ocorrida
em Portugal no ano de 1992, realiza-se de 12 a 18 de
Agosto próximo, em Luanda (Angola) a quinta edição
dos jogos da comunidade lusófona. Estima-se que
venham a participar um número recorde de atletas, na
ordem dos setecentos, de ambos os sexos e com idade
máxima de 16 anos (completados até 31 de Dezembro
do corrente ano).
Modalidades como o Andebol, Basquetebol, Futebol,
Ténis, Voleibol de Praia e ainda Desporto Adaptado
(diversas modalidades) irão reunir em competição
atletas do Brasil, S. Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau,
Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
Nos termos do Regulamento dos Jogos da CPLP, não
haverá países vencedores, porque quem vencerá será
a comunidade. Apenas o convívio desportivo deve
prevalecer entre as nacionalidades.
A delegação portuguesa, irá contar com cem
participantes, sendo chefiada pelo Dr. Duarte Lopes (da
CDP), tendo a colaboração do IDP.

VII Jogos Mundiais Com Saldo Positivo Para a Delegação Portuguesa
A participação Portuguesa nos VII Jogos Mundiais, que se realizaram de 14 a 24 de
Julho, na cidade alemã de Duisburgo, foi marcada pelo sucesso.
Não obstante as dificuldades e a falta de apoio para a participação da delegação
portuguesa (exceptuando o envolvimento da empresa SPORTZONE que patrocinou a
delegação e o investimento efectuado pelas próprias federações) e considerando que o
nível de participação desportiva nestes jogos é extremamente elevado, conclui-se que os
resultados obtidos pelos atletas portugueses foi extraordinário.
Portugal conquistou uma medalha de prata (Nicole Pacheco em Duplo Mini Trampolim)
e duas de bronze (Diana Ribeiro em Patinagem Artística e a Dupla da Acrobática Inês
Valada e Cátia Messias). Outros resultados de destaque foram o 4.º lugar de José
Magalhães (Patinagem Artística), dois 6.ºs lugares obtidos pela Ana Maçanita
(Ginástica Aeróbica) e pelo Bruno Nobre (Trampolim) e um 9.º lugar conquistado pelo
Jaime Freitas (Ski Náutico).
A próxima edição dos Jogos Mundiais será em 2009, na China – Taipei, sendo
expectativa da CDP, uma mais ampla participação, quer em número de atletas, quer em
modalidades. Neste sentido é objectivo da CDP que a participação nos Jogos Mundiais,
passe a ser enquadrado por um programa de apoio específico, para assegurar as
condições necessárias e a adequada preparação desportiva das federações candidatas.
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Conclusões do Simpósio Internacional "A luta contra
a Dopagem no desporto: Juntos será mais fácil"
A importância da implementação do Código e Normas internacionais para a
harmonização e sucesso do Programa Mundial Antidopagem constituiu uma das
principais recomendações do Simpósio Internacional “A Luta Contra a Dopagem no
Desporto: Juntos Será Mais Fácil”, promovido pelo Instituto do Desporto de Portugal
(IDP) no passado mês de Junho, no qual participaram as organizações mais
representativas do desporto à esfera mundial, como a UNESCO, Comité Olímpico
Internacional, Comité Paraolímpico Internacional e Agência Mundial Antidopagem
(AMA).
No que toca a Portugal o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
Laurentino Dias, relembrou o profundo envolvimento do nosso País na luta contra a
Dopagem no desporto e prometeu “tolerância zero” na actividade futura da
administração pública desportiva nesta matéria.
A extensão dos programas educativos sobre o combate à Dopagem no desporto a
todos os jovens praticantes desportivos é uma das conclusões do simpósio
internacional. Tradicionalmente centrados nos praticantes de elite, os programas
educativos deverão ser divulgados aos atletas na sua língua materna, pelo que as
organizações internacionais e nacionais, bem como os governos, deverão cooperar
nesse sentido, traduzindo o material informativo para as diferentes línguas.

Conselho Nacional Antidopagem
Da reunião ordinária efectuada, o Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) dá a
conhecimento público o seguinte:
- Analisou a primeira proposta da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos para o
ano de 2006, apresentado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA);
- Analisou a estratégia a desencadear, em colaboração com a Federação Portuguesa
de Ciclismo, quanto ao programa do controlo de Dopagem na Volta a Portugal em
Bicicleta;
- Apreciou os dados estatísticos relativos à actividade desenvolvida, em 2004, pelos
Laboratórios acreditados pela AMA, tendo registado, com agrado, que o Laboratório
de Análises de Dopagem português tem cumprido todos os objectivos, quer em
termos nacionais, quer internacionais;
- Tomou conhecimento de que, entre 2 de Janeiro e 29 de Junho corrente, foram
realizadas 552 acções de controlo – em competição e fora de competição – num total
de 2065 amostras, cumprindo-se até agora os objectivos definidos.

Aconteceu…
• 7ª vitória de Lance Amstrong na
prova mais mediática do ciclismo: Le
Tour de France;
• Novos corpos sociais da Federação
Portuguesa de Lutas Amadoras
tomam posse. Norberto Rodrigues irá
assumir o seu 3º mandato como
Presidente da Instituição;
•A
Federação
Portuguesa
de
Kickboxing realizou a décima edição
da Gala Anual que visou premiar
quem se distingui ao longo do ano
nesta modalidade;
•O Dr. Luís Bettencourt Sardinha
substituiu o Dr. José Manuel
Constantino na Presidência
do
Instituto do Desporto de Portugal
(IDP).

Vai acontecer…
Agosto
•Dia 3 – Remo: Campeonatos do Mundo
de Juniores em Brandenburg (Alemanha);
•Dia 5 – Ciclismo: 67ª Volta a Portugal
em bicicleta;
•Dia 6 – Atletismo: Campeonato do
Mundo, Helsínquia (Finlândia);
•Dia 7 – Motociclismo: G.P. de Brands
Hatch (Inglaterra) – Superbikes;
•Dia 8 – Ténis: Masters Séries de
Montreal (Canadá);
•Dia 15 – Badminton: Campeonato do
Mundo de Los Angels (EUA);
•Dia 21 – Fórmula 1: G.P. Turquia em
Istambul;
•Dia 27 – Ciclismo: Volta a Espanha;
•Dia 29 – Ténis: US Open (Grand Slam).

Separata “+Desporto”
O 8.º Número da Separata da
Confederação do Desporto de Portugal
“+ Desporto”, vai ser publicado em
edição conjunta com o jornal “A Bola”
no próximo dia 14 de Agosto.
Em destaque neste número vai estar a
participação Portuguesa nos Jogos
Mundiais e reportagens sobre a
Federação Portuguesa de Jet Ski, a
Federação
de
Campismo
e
Montanhismo
e
da
Federação
Portuguesa de Judo. Haverá ainda o
habitual espaço de notícias de relevo
nacional e internacional.

Congresso do Desporto
O Secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Laurentino Dias, em
declarações ao jornal A Bola afirmou
que o Congresso do Desporto vai
realizar-se no final de Outubro, logo
após as eleições autárquicas. As
conclusões do congresso servirão para
a futura Lei de Bases do Sistema
Desportivo, que substituirá a actual
aprovada pela maioria PSD/PP, em
2004.
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