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1 - Introdução
Num ambiente praticamente idêntico ao dos últimos três anos, caracterizado
pelos constrangimentos nos apoios públicos, incluindo autárquicos, e do setor
privado, a atividade prevista para a CDP em 2015 será marcada por um plano
de ação cuidadoso e muito dependente do crescimento dos patrocínios e de
outros apoios do setor público que, seria desejável, fossem mais equitativos
com outras organizações de âmbito semelhante. Temo-nos pautado por fazer
bastante

com poucas verbas,

muito mais poderemos fazer se

nos

proporcionarem outras condições.
Com uma margem de atuação balizada por condicionantes externas, o
orçamento apresenta uma previsão positiva do resultado líquido do exercício.
Esta estimativa leva em linha de conta o reforço dos patrocínios, mas, caso não
se concretizem, os custos terão de ser diminuídos proporcionalmente, numa
abordagem inevitavelmente flexível e realista.
Em 2015, a Confederação do Desporto de Portugal celebra entretanto um
momento particularmente significativo, os 20 anos da Gala do Desporto, hoje
considerado um evento onde os desportistas pretendem estar. Esta efeméride
estimula-nos para uma preparação especial do evento, de modo a celebrar
condignamente uma iniciativa que mostra, promove e valoriza todos os
desportos e todos os desportistas.
No plano internacional para além das suas atividades no âmbito da União
Europeia para onde é convidada, como por exemplo o European Sport Forum, e
da ENGSO, a CDP organizará em Lisboa a assembleia geral desta
organização, que reúne Confederações e Comités Olímpicos Europeus, durante
a qual será eleito o novo presidente da organização. A CDP espera também
integrar projetos europeus do programa Erasmus Plus.

4

Plano de Actividades e Orçamento CDP - 2015

2 – Relacionamento associativo
A Confederação continuará em 2015 a representar os anseios das federações
junto das entidades públicas e a debater e a ter uma posição interventiva nas
questões que mais interessam ao desporto, para isso promoverá reuniões
específicas, tertúlias e iniciativas que reflitam sobre os interesses e
necessidades das suas filiadas. E continuará a manter junto dos responsáveis
públicos uma presença atuante.
Com o objetivo de aumentar os serviços prestados às federações filiadas, a
CDP celebrou com a Abreu Advogados um protocolo de cooperação que
possibilita a colocação de questões do âmbito jurídico-desportivo através do site
da Confederação. Este instrumento de consulta estará a funcionar em pleno no
próximo mês de Janeiro, depois da sua utilização ter sido devidamente
divulgada junto das filiadas.
A política de comunicação continuará a estar virada para as federações e para
o apoio às suas principais iniciativas, a exemplo do que aconteceu com a
organização do Europeu de Corfebol.
Também na área da formação a CDP continuará a disponibilizar o diversificado
conjunto de ações que desenvolve e que muito poderão valorizar os recursos
humanos das filiadas e de outras entidades, como as autarquias.
Da parte de todos os serviços da CDP mantém-se a disponibilidade para
informar, aconselhar e apoiar as federações.
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3 – Relações institucionais
A Confederação irá manter a relação de cooperação com a Secretaria de
Estado do Desporto e Juventude, através de contactos formais e informais, que
permitam

apresentar

e

defender

as

posições

das

filiadas

e

estará

particularmente atenta a questões relacionadas com o financiamento do
desporto, a renovação da utilidade pública desportiva e a produção de
legislação sobre o jogo on-line, uma vertente de grande importância para, pelo
menos, a manutenção dos atuais níveis de apoio público destinado às
federações.

Esta

intervenção

é

também

possível

pela

presença

de

representantes da CDP no Conselho Nacional do Desporto ou em grupos de
trabalho criados pelo Governo.
Além da utilização destes canais, a CDP não deixará de colaborar com a
Assembleia da República, os grupos parlamentares e outras instituições com
intervenção no desporto. Refira-se em particular a colaboração que continuará
a prestar para que seja posto de pé o Tribunal Arbitral do Desporto.
Com o IPDJ mantém-se o propósito de, nomeadamente, continuar o trabalho
conjunto em projetos dos Jogos da CPLP, na preparação para os Jogos
Mundiais e na abordagem do potencial de colaboração no âmbito da formação.
A Confederação íntegra o Conselho de Administração e o Conselho de
Fundadores e Curadores da Fundação do Desporto, entidade com quem iniciou
uma parceria no âmbito da Gala do Desporto que irá ser mantida no futuro.
O relacionamento profícuo com o Comité Olímpico de Portugal, o Comité
Paralímpico de Portugal e a Fundação Inatel deverá ser continuado, a exemplo
do que também tem acontecido com as associações representativas de
treinadores, atletas, árbitros e outros agentes desportivos.
As parcerias com autarquias vão manter-se e, se possível, serão ampliadas
num posicionamento que trará vantagens à CDP mas que, ao mesmo tempo,
evidencia o papel insubstituível das autarquias no apoio à prática desportiva e
ao movimento associativo.
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4 – Seguros e Formação
A Confederação do Desporto de Portugal continua disponível, como sempre
esteve, para apoiar as suas filiadas em várias vertentes, mas reconhece a
relevância dos serviços prestados nos seguros e na formação.
Em colaboração com a mediadora MDS, e com uma intervenção importante da
seguradora Tranquilidade, a CDP mantém um propósito fundacional: a garantia
de que todos os praticantes desportivos tenham o seu seguro, com prémios
acessíveis, muito embora tendo em conta os diferentes graus de sinistralidade.
Num mercado altamente competitivo, quando maior for o volume de segurados
maior a possibilidade de conseguir prémios equilibrados ou significativamente
mais baixos.
Na formação, a CDP irá continuar a sua oferta alargada, especialmente no que
diz respeito à formação homologada pelo IPDJ, fundamental para a renovação
das cédulas profissionais de desporto. Dadas as dificuldades sentidas por
diversas federações desportivas na implementação do novo modelo de
formação inicial de treinadores, em particular devido ao reduzido número de
participantes nas ações de formação próprias, continuamos disponíveis para
encontrar soluções que permitam a otimização de recursos e a execução com
sucesso de cursos de treinadores por parte das federações.

5 – Comunicação e eventos
A Confederação do Desporto de Portugal disponibiliza actualmente a sua
página eletrónica, a newsletter, a página no Facebook e a resenha diária da
imprensa desportiva. Todos estes serviços vão manter-se podendo ser
aperfeiçoados pontualmente.
Outro veículo de comunicação é a revista Confederação, já com dois números
publicados, sendo visível no mais recente a orientação que se pretende seguir:
dar a palavra aos atores desportivos, sejam presidentes e dirigentes
federativos, sejam técnicos e atletas, de todas as modalidades, incluindo
aquelas que tradicionalmente estão arredadas da Comunicação Social. A
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revista, de periodicidade semestral, passará a contar, já no próximo número,
com um artigo sobre Direito do Desporto resultante da colaboração da CDP
com a Abreu Advogados.
A CDP TV, presente na plataforma MEO, conta com 900 horas de conteúdos,
uma boa parte cedidos pelas federações. Caso os patrocínios o permitam, a
aposta de 2015 será neste instrumento de comunicação, através de produção
própria que vá enriquecer e diversificar a programação e dar uma outra voz a
todas as federações e às iniciativas em que a Confederação está envolvida.
Admitimos, por outro lado, encontrar formas de cooperação que permitam
alargar a presença deste meio de comunicação a outras plataformas.
Irão continuar entretanto as parcerias com a RTP, A Bola e o portal Sapo.
A Gala do Desporto festejará uma data feliz, a 20ª edição. Tão significativo
aniversário obriga a uma preparação condigna, com novidades que estão a ser
preparadas, mas também com uma certeza: irá manter-se a exposição que nos
últimos anos tem acompanhado a realização do evento.

6 – Jogos CPLP e Jogos Mundiais
A CDP permanece apostada em continuar a liderar a missão portuguesa aos
Jogos Desportivos da CPLP e manifestou já informalmente essa intenção aos
responsáveis públicos.
Os próximos jogos realizam-se em 2016 em Cabo Verde e tem havido
contactos com dirigentes deste país que permitem admitir uma presença da
CDP mas a outro nível, no apoio à organização.
Quanto aos Jogos Mundiais é sabido que, por insistência da CDP junto da
administração, foi possível incluir os medalhados neste evento entre os atletas
que reúnem condições para receber as bolsas por mérito desportivo. O trabalho
a desenvolver agora pela CDP visa levar o Governo a lançar um plano de
preparação que aproxime, numa primeira fase, as condições de preparação dos
atletas às existentes para os participantes nos Jogos Olímpicos. Os Jogos
Mundiais constituem, para muitas modalidades, uma antecâmara para os Jogos
Olímpicos e têm por isso graus de exigência e seletividade em muitos casos
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superiores aos do apuramento olímpico. Será, pois, aconselhável continuar o
trabalho, já iniciado, de dar melhores condições de preparação aos
participantes nos Jogos Mundiais. Neste sentido, foi inscrito um valor no
Orçamento

de

20015

para

sinalizar

a

necessidade

de

considerar

atempadamente a preparação dos potenciais participantes nos Jogos Mundiais.

7 – Relações Internacionais
A Confederação do Desporto de Portugal, na qualidade de representante
nacional na ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), vai
organizar em Lisboa a assembleia geral da organização no próximo mês de
Maio. Será uma reunião de grande importância para a ENGSO, pois dela irá
sair o novo presidente da Comissão Executiva.
O programa da assembleia geral, em que participam representantes de cerca
de trinta países europeus, integra um fórum sobre um tema que corresponde às
preocupações do desporto na União. No encontro irão estar também os
responsáveis pela Unidade de Desporto da Comissão Europeia.
A CDP candidatou-se como parceiro a dois projectos europeus do programa
Eramus Plus. Da aprovação dessas candidaturas dependerá o desenvolvimento
de iniciativas, em cooperação com as federações e entidades públicas,
nomeadamente no âmbito do match-fixing (resultados combinados).

A Direcção da Confederação do Desporto de Portugal
Algés, 26 de Novembro de 2014
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2015
(Valores em euros)

Orçamento
2015

RUBRICAS 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

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

Orçamento
2014

32 000
7 500
600 000
179 000
135 000

31 000
7 500
630 000
86 000
355 000
80 000

953 500

1 189 500

(550 000)
(57 551)
(250)
(162 211)
(177 500)
(1 500)

(550 000)
(62 507)
(300)
(149 856)
(419 500)
(6 000)

(949 012)
4 488
350
(1 300)
(950)
3 538

(1 188 163)
1 337
350
(1 000)
(650)
687

0

0

3 538

687

Nota 2

Nota 3
Nota 4

Nota 1

Gastos em Investimentos
RESULTADO LIQUIDO
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2015
Nota 1
(Valores em euros)

Proveitos

Orçamento

Orçamento

2015

2014

953 850

1 189 850

32 000

31 000

Quotizações

32 000

31 000

Receitas de Eventos

7 500

7 500

600 000

630 000

600 000

630 000

179 000

131 000

Comissões

30 000

40 000

Sponsorização

77 500

40 000

Formação

12 500

46 000

Outros

59 000

5 000

135 000

390 000

115 000

105 000

20 000

250 000

Dotações Federativas

Prestação de Serviços
Seguros

Proveitos Suplementares

Subsidios à Exploração
Actividades Regulares - Estado
Jogos Mundiais 2017
Outros Proveitos

Proveitos Financeiros
Juros

35 000

350

350

350

350
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2015
Nota 2

13
(Valores em euros)

Fornecimentos e serviços externos

Orçamento

Orçamento

2015

2014

593 171

612 507

550 000

550 000

57 551

62 507

2 280

1 867

Agua

432

375

Ferramentas e utensilios

100

350

1 404

2 500

Artigos para oferta

300

267

Despesas de representação

750

500

8 000

8 000

Subcontratos

Electricidade

Material de escritório

Comunicação
Transporte de Mercadorias

200

Deslocações e estadas

2 500

2 500

Relações Internacionais

7 500

19 300

Honorários

4 508

Contencioso e notariado

500

725

Conservação e reparação

100

4 149

Aluguer equipamento

5 282

Outros materiais

1 350

4 652

467

623

20 128

12 000

Vigilância e segurança
Trabalhos especializados
Serviços bancários
Outros serviços

450
1 500

4 500
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2015
Nota 3
(Valores em euros)

Orçamento

Orçamento

2015

2014

Custos com o pessoal

162 211

149 856

Remunerações do pessoal

129 098

117 386

27 113

26 177

6 000

6 293

Encargos sobre remunerações

Outros custos com o pessoal
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2015
Nota 4

15
(valores em euros)

Outros Custos Operacionais

Orçamento

Orçamento

2015

2014

177 500

419 500

Cerimónia Anual de Atribuição de Prémios (GALA)

60 000

65 000

Engso (Assembleia Geral)

20 000

Fundação do Desporto

10 000

Assembleias Gerais

Centro de Formação e Recursos

Quotizações Organizações Int (ENGSO e CDFP)

Comunicação e Informação

1 000

1 000

10 000

43 000

1 500

1 500

50 000

54 000

Jogos CPLP Angola

Preparação Jogos Mundiais 2017

250 000

20 000

Acções com as Federações

2 500

2 500

Outros

2 500

2 500
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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:

214113975/6/7

Fax:

214113980

Website:

www.cdp.pt

E-mail:

cdp@cdp.pt
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