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1 - Introdução
Com um enquadramento económico-social que poucas alterações tem
conhecido nos últimos tempos, as actividades que a CDP se propõe
desenvolver em 2014 assumem um cunho de continuidade do trabalho de apoio
prestado às suas filiadas e de relacionamento aprofundado com o Governo, a
Administração Pública, as autarquias e todos os parceiros que, de algum modo,
intervêm na área desportiva.
O orçamento apresentado e em que assenta o projecto de actividades também
é muito similar ao dos últimos anos, embora evidencie apostas no sector da
comunicação com o exterior e com as filiadas, da formação e das relações
internacionais. Sobressai ainda a verba consignada aos Jogos da CPLP que
dependerá, naturalmente, da continuidade de uma parceria com o IPDJ que tem
sido constante desde 2005.
Sendo a margem de manobra muito limitada, o que aliás é notório na previsão
do resultado líquido do exercício, deve ser referido que os aumentos apontados
nas áreas da comunicação e da formação terão de ser vistos sob uma
perspectiva flexível e dependente do reforço de meios a alcançar. No caso da
comunicação, do crescimento do volume de patrocínios. Quanto à formação, na
continuidade de projectos e na ampliação de acções, indo ao encontro das
novas necessidades das federações e de técnicos que intervêm no desporto.
Vimos estas metas como atingíveis, ainda que com rigor e prudência.

4/17

Plano de Actividades e Orçamento CDP - 2014

2 – Relacionamento Associativo
Numa conjuntura de perda de recursos públicos, de redução de apoios
autárquicos e de contracção dos patrocínios empresariais, há dificuldades
crescentes para a habitual actividade das federações, quer no plano interno
quer externo.
Acrescem às restrições do financiamento, constrangimentos colocadas pelo
quadro legal ou pela acção de agentes públicos, nomeadamente quanto ao
regime jurídico, à renovação do estatuto de utilidade pública desportiva e ao
custo do policiamento.
As questões acima anunciadas são transversais e, como tal, têm sido e
continuarão a ser tratadas em conjunto, no seio da Confederação, em reuniões
específicas que continuaremos a promover, em tertúlias alargadas e em
contactos directos com as direcções federativas que a CDP manteve e
reforçará em 2014.
A circulação da informação e o conhecimento, de muitas questões comuns às
filiadas, determinará também iniciativas próprias nas áreas da comunicação e
do apoio jurídico, que irão ter as esferas de actuação ampliadas.
A formação é uma área de intervenção da CDP que reúne todas as condições
para apoiar as federações. Regular e persistentemente tem sido produzida
comunicação sobre as acções que desenvolvemos. As federações sabem com
o que podem contar.
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3 – Relações Institucionais
A CDP, por ser a casa de todas as federações, continuará a privilegiar e a
aprofundar o relacionamento com todas as entidades e parceiros do sector.
Manteremos com o Governo um relacionamento decorrente de um variado
conjunto de questões que se coloquem e que as federações pretendem ver
resolvidas. Entre elas salientamos a simplificação do regime jurídico das
federações, a alteração na renovação da utilidade pública desportiva, os custos
do policiamento e o financiamento do Desporto, numa altura em que se prepara
legislação sobre o jogo on-line. Para isso, a Confederação está presente no
Conselho Nacional do Desporto, integra grupos de trabalho criados pelo
Governo e mantém contactos regulares com o SEDJ.
Continuaremos as relações de trabalho com o IPDJ. Há áreas de cooperação a
manter, como os Jogos da CPLP, e outras a aprofundar, como a formação.
Também aqui a Confederação está representada no Conselho Consultivo do
IPDJ e na Autoridade Antidopagem.
Com o ressurgimento da Fundação do Desporto, a CDP está disponível para o
trabalho a realizar por esta instituição através dos seus representantes no
Conselho de Administração e no Conselho de Fundadores e Curadores.
Iremos dar atenção particular ao relacionamento com as autarquias,
reconhecendo nestas instituições um papel insubstituível para o apoio à prática
desportiva, e renovar o relacionamento com a ANMP.
Como instituição de cúpula do movimento federado, a Confederação do
Desporto de Portugal considera importante manter um relacionamento profícuo
com o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e a
Fundação Inatel, bem como com outros representantes do sector.

4 – Prestação de serviços e seguros
Numa prática que vem dos tempos da fundação, a CDP continua de portas
abertas para apoiar as suas filiadas, quer em consultas sobre questões jurídicas
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e contabilísticas, quer na divulgação de iniciativas, quer ainda no apoio
directo à realização de eventos.
Nesta área de prestação de serviços, têm grande relevância os seguros
desportivos. Em colaboração com a mediadora MDS, e também com um papel
importante da seguradora Tranquilidade, a Confederação continua a garantir
que todos os praticantes desportivos tenham o seu seguro, com prémios
marcados pela razoabilidade. O equilíbrio é conseguido a favor de todos.
Estão em curso contactos no sentido de alargar a informação jurídica às filiadas
em 2014.

5 – Comunicação e eventos
A aposta na melhoria dos veículos de comunicação interna e externa vai
manter-se. A página electrónica na Internet, a newsletter, a presença no
Facebook e a resenha diária da imprensa serão guiados por esse propósito.
O canal de televisão da CDP disponível no Meo, aberto no final de 2013, irá
naturalmente ser enriquecido, contando para isso também com a colaboração
de todas as filiadas.
A revista que assinalou a passagem dos 20 anos da CDP vai continuar a ser
publicada, pelo menos duas vezes por ano, mas agora com o objectivo de dar a
conhecer a actividade e as presenças institucionais da CDP e pretendendo
também ser um veículo de inovação de abordagens e de pensamento sobre o
sector.
Outras iniciativas comunicacionais estão em estudo, admitindo-se que possam
ser concretizadas em 2014.
Nesta área, a CDP mantém parcerias com a RTP, A Bola e o portal Sapo.
O objectivo de melhorar e de inovar a Gala do Desporto persistirá em 2014.
Sendo aceite inequivocamente a sua importância para o reconhecimento de
todos os desportistas e de todos os desportos que se distinguiram pela
excelência e por relevantes serviços prestados, a Gala continuará a ter
associada uma exposição e manter-se-á no Casino Estoril. À Gala está também
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ligado o Momento Público de apresentação dos cinco candidatos aos
diferentes prémios de Desportista do Ano.

6 - Formação
Com a escassez de meios, a qualidade da formação de recursos humanos seja
ela de nível inicial ou contínua ganha uma importância redobrada, aspecto
reforçado pela mais recente legislação, nomeadamente no que diz respeito a
directores técnicos, técnicos de exercício físico e treinadores.
Continuando a CDP a assumir a formação como uma pedra basilar da sua
actividade, procurar-se-á, durante o ano de 2014,dar continuidade ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido, perspectivando naturalmente sempre
melhorar a concretização dos diversos objectivos, metas e indicadores
estabelecidos anualmente para a formação.
De forma a ir ao encontro das necessidades dos agentes desportivos, a CDP irá
continuar a reforçar a sua oferta formativa, especialmente no que diz respeito à
formação homologada pelo IPDJ, fundamental para a renovação das cédulas
profissionais de desporto.
Neste âmbito, é de particular destaque a dificuldade operacional que tem vindo
a ser sentida por diversas federações desportivas na implementação do novo
modelo de formação inicial de treinadores, nomeadamente devido ao reduzido
número de participantes, com todas as implicações daí decorrentes.
Sensível a esta realidade, a CDP procurará contribuir para que seja encontrada
uma solução que permita a optimização dos recursos a envolver e a execução
com sucesso dos cursos de treinadores a serem implementados por parte das
federações.
Embora se perspectivasse a conclusão em 2013 do projecto de formação
financiada que a CDP tem em execução no âmbito do Programa Operacional
Potencial Humano, a dificuldade na inscrição de formandos para viabilização
das acções de formação tem obrigado a sucessivos adiamentos da data de
conclusão do projecto. Por esse motivo e na expectativa de ser conseguida a
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maior taxa de execução possível, o referido projecto continuará a ser
implementado ao longo de 2014.

7 – Jogos CPLP e Jogos Mundiais
Estando previsto para 2014 a realização dos Jogos Desportivos da CPLP, muito
possivelmente em Angola, a CDP espera dar continuidade à sua actividade de
coordenação da missão portuguesa, o que tem acontecido desde a edição de
2005. Para isso está preparada e confia, como sempre aconteceu, na
colaboração das federações com modalidades nos Jogos.
Em relação aos Jogos Mundiais, embora marcados para 2017, a Confederação
entende que deve sensibilizar os responsáveis da Administração para um plano
de preparação atempado que aproxime, numa primeira fase, as condições de
preparação dos atletas às existentes para os participantes nos Jogos
Olímpicos. Atente-se aos apertados critérios de selecção, ao facto dos Jogos
Mundiais constituírem uma antecâmara para os Jogos Olímpicos e à realização
da próxima edição na Europa, na Polónia.

8 – Relações internacionais
Como representante de Portugal na ENGSO, a European Non-Governamental
Sports Organisation, a CDP acompanha as grandes linhas de discussão que se
colocam ao desporto europeu, seja no âmbito do financiamento comunitário,
com as consequências para o Desporto da entrada em vigor do Tratado de
Lisboa, seja ao nível de programas relacionados com o voluntariado, a dupla
carreira, a integração através do desporto, o desporto para todos, a ética
desportiva, o combate à dopagem e, mais recentemente, o combate ao matchfixing. E irá continuar a fazê-lo até porque detém a terceira posição na
hierarquia executiva da ENGSO, o cargo de tesoureiro, desempenhado pelo
presidente da Confederação. Esta situação permite instalar em Portugal, em
2014, a logística contabilística da ENGSO enquanto a outra parte, a
administrativa, fica a cargo da Confederação da Suécia.
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O novo quadro comunitário de apoio e as oportunidades que se abrem ao
Desporto serão, portanto, alvo de iniciativas da Confederação, a anunciar
oportunamente.
A CDP, por outro lado, irá responder às diversas solicitações vindas de
entidades públicas e de organizações que actuam na área desportiva a nível
internacional.

A Direcção da Confederação do Desporto de Portugal
Algés, 28 de Novembro de 2013
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2014
Orcamento
2014

RÚBRICAS ORÇAMENTAIS
Dotações Federativas
Receitas de Eventos
Prestação de serviços
Proveitos Suplementares
Subsídio à Exploração - Estado
Subsídio à Exploração - Privados
TOTAL DOS PROVEITOS
Fornecimentos e Serviços Externos
Seguros
Serviços Externos
Impostos
Custos com o Pessoal
Outros Custos Operacionais
Amortizações (desgaste do equipamento)
TOTAL DOS CUSTOS
RESULTADOS OPERACIONAIS
Proveitos Financeiros
Custos Financeiros
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADOS CORRENTES
Proveitos Extraordinários
Custos Extraordinários
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Gastos em Investimentos
RESULTADO LIQUIDO

Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1

Orçamento
2013

31.000
7.500
630.000
131.000
355.000
35.000

32.000
8.000
630.000
65.000
121.000
237.500

1.189.500

1.093.500

(550.000)
(62.507)
(300)
(149.856)
(419.500)
(6.000)

(550.000)
(43.171)
(300)
(186.056)
(305.500)
(6.000)

(1.188.163)
1.337
350
(1.000)
(650)
687
0
0
0

(1.091.027)
2.473
200
(1.000)
(800)
1.673
0
0
0

0

0

687

1.673

Nota 2

Nota 3
Nota 4

Nota 1

* O Orçamento inclui amortizações
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2014
Nota 1
Orcamento
2014

Proveitos

Orçamento
2013

1.189.850

1.093.700

31.000

32.000

31.000

32.000

7.500

8.000

630.000

630.000

630.000

630.000

131.000

65.000

Comissões

40.000

45.000

Sponsorização

40.000

10.000

Formação

46.000

5.000

Dotações Federativas
Quotizações
Receitas de Eventos
Prestação de Serviços
Seguros
Proveitos Suplementares

Outros

5.000

5.000
´´

Subsidios à Exploração

390.000

358.500

Actividades Regulares - Estado

105.000

121.000

Jogos CPLP Angola

250.000

0

0

220.000

35.000

17.500

350

200

350

200

Jogos Mundiais
Outros Proveitos
Proveitos Financeiros
Juros
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2014
Nota 2
Orcamento
2014

Orçamento
2013

Fornecimentos e serviços externos

612.507

593.171

Subcontratos

550.000

550.000

62.507

43.171

1.867

1.721

Agua

375

357

Ferramentas e utensilios

350

350

2.500

2.500

Artigos para oferta

267

984

Despesas de representação

500

500

8.000

8.000

200

200

2.500

2.500

Relações Internacionais

19.300

1.685

Contencioso e notariado

725

1.715

Conservação e reparação

4.149

3.667

4.651

3.869

623

623

12.000

10.000

4.500

4.500

Electricidade

Material de escritório

Comunicação
Transporte de Mercadorias
Transporte de pessoal
Deslocações e estadas

Promoção
Limpeza higiene e conforto
Vigilância e segurança
Trabalhos especializados
Outros serviços
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2014
Nota 3
Orcamento
2014

Orçamento
2013

Custos com o pessoal

149.856

186.056

Remunerações do pessoal

117.386

139.159

Encargos sobre remunerações

26.177

31.524

Outros custos com o pessoal

6.293

14.373

Formação

1.000
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2014
Nota 4

Outros Custos Operacionais

Orçamento

Orçamento

2014

2013

419.500

305.500

65.000

65.000

Presidência do Comité Europeu de Fair Play
Cerimónia Anual de Atribuição de Prémios (GALA)
ENGSO (Membro Português na Comissão Executiva)
Assembleias Gerais
Centro de Formação e Recursos
Quotizações Organização int. (ENGSO e CEFP)
Comunicação e Informação
Jogos CPLP Angola
Acções com as Federações

6.000
1.000

1.000

43.000

1.500

1.500
54.000
250.000
2.500

Jogos Mundiais
Outros

10.000

1.000
220.000

2.500

1.000
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Ficha Técnica

Produção
Confederação do Desporto de Portugal
Contactos
Morada:

Rua Eduardo Augusto Pedroso, nº 11 A - 1495-047 Algés

Tel:

214113975

Fax:

214113980

Website:

www.cdp.pt

E-mail:

cdp@cdp.pt
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