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1 - Introdução
Em 2018 a Confederação do Desporto de Portugal faz 25 anos. A recordação
da efeméride irá determinar iniciativas públicas com as federações filiadas, a
começar com a Gala do Desporto logo no início do ano.
A nova data para a realização da Gala do Desporto vai corresponder, de resto,
a sugestões feitas por filiadas.
A atividade da CDP continuará a ser norteada pelas linhas de orientação há
muito perseguidas: a defesa das filiadas e a sua representação junto das
entidades públicas, da Assembleia da República e do Governo.
Do mesmo modo manter-se-á aberta para cooperar com todas as outras
entidades que intervêm na área desportiva. Em particular, a CDP continua
disponível para apoiar o trabalho das autarquias nas diversas vertentes que
levam ao desenvolvimento do desporto e da atividade física.
Ao dispor das filiadas continuam o seguro desportivo e a formação, bem como a
área da comunicação e a prestação de aconselhamento e apoio por parte dos
serviços.
A CDP vai ter, mais uma vez, a responsabilidade de coordenador a missão
portuguesa aos Jogos Desportivos da CPLP, além de também apoiar
diretamente a organização do evento que se realiza em São Tomé e Príncipe.
No plano internacional, a CDP, na pessoa do seu presidente, detém a
presidência da Organização Europeia Não-Governamental dos Desportos,
entidade parceira do Conselho da Europa, Comissão Europeia e Lotarias
Europeias e com uma intervenção importante na realização da Semana
Europeia do Desporto.
O ambiente em que atua a CDP irá ser idêntico ao dos últimos anos: dificuldade
na obtenção de patrocínios e baixa nas receitas dos seguros.
Neste quadro, as atividades propostas para 2018 têm suporte no Orçamento
que apresenta um aumento de rendimentos e de gastos na ordem dos cem mil
euros devido ao papel da Confederação nos Jogos da CPLP. A previsão
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orçamental mantém a procura do realismo e do equilíbrio, com contenção de
gastos, e aponta para o resultado líquido de 1430 euros.
2 - Filiadas
5

O apoio às filiadas irá continuar a pautar-se pela relação de proximidade. A
CDP, a exemplo do que tem feito, irá promover encontros e tertúlias que
permitam recolher o sentir das federações e sejam um espaço de diálogo entre
todos os intervenientes da vida desportiva. Também continuará a estabelecer
contactos informais e manterá presença e participação nos momentos
importantes de cada filiada.
Os anseios, as ideias e as posições federativas serão a base da interlocução
que a Confederação assegura em permanência junto das instituições da
administração pública, ao nível do poder central e autárquico.
Vai manter-se a disponibilidade para os meios de comunicação da CDP
colaborarem com associadas, designadamente na divulgação dos momentos
altos, na promoção de iniciativas e no apoio direto a organizações.
A área da formação mantém a sua programação com ações dirigidas às
federações. Continuamos, por isso, em condições de dar respostas às
necessidades federativas.
As filiadas também continuam a ter na CDP um serviço informado e conhecedor
do seguro desportivo.
No âmbito dos 25 anos da CDP serão lançadas ações para as quais apelamos
desde já à participação das associadas.
A Direção da CDP tem em preparação uma revisão dos Estatutos que
oportunamente será dada a conhecer às filiadas
3 - Relações institucionais
Presente no Conselho Nacional do Desporto, no Conselho Consultivo do IPDJ e
nos conselhos de Administração e de Fundadores da Fundação do Desporto, a
CDP continuará a ser um interlocutor no apoio à decisão política e
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administrativa, com base nas posições que lhe forem transmitidas pelas
associadas, na experiência adquirida e nos contactos internacionais que tem
vindo a reforçar.
A cooperação institucional manterá o espírito de colaboração construtiva com o
Governo, a Assembleia da República e o poder local. A boa relação que a CDP
estabeleceu com os responsáveis por Gondomar, Cidade Europeia do Desporto
em 2017, vai persistir em relação a Braga, a Cidade Europeia do Desporto em
2018. Tem havido encontros com estes últimos responsáveis para preparar
iniciativas comuns.
O relacionamento com o IPDJ merece uma palavra particular, pois tem
permitido o reforço da colaboração, consubstanciado nas diversas vertentes
dos Jogos da CPLP de São Tomé e Príncipe e no relacionamento existente
com o Plano Nacional de Ética no Desporto, o PNED, cujo principal prémio é
entregue durante a Gala do Desporto.
A CDP está disponível para continuar a colaborar com todas as instituições que
intervêm no desporto português, incluindo naturalmente as associações
representativas de praticantes, treinadores, árbitros e demais agentes
desportivos.
4 - Gala do Desporto e comunicação institucional
Os serviços da Confederação desenvolveram o trabalho necessário para que a
22ª Gala do Desporto se realizasse no período habitual, o mês de novembro.
Porém, algumas federações apresentaram à Direção da CDP a impossibilidade
de indicar, dentro das datas limite entretanto divulgadas, os nomes para o
momento de homenagem aos campeões do mundo e da Europa e para os
prémios Desportistas do Ano. As épocas desportivas internacionais ainda
estavam em curso e havia portugueses a discutir as primeiras posições em
competições do mais elevado nível.
Considerando a validade dos argumentos apresentados, e no respeito pela
igualdade de tratamento de todas as modalidades, foi decidido adiar a Gala do
Desporto para a primeira data possível a seguir às Festas de Natal e do Ano
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Novo. Ficou marcada para17 de janeiro, mantendo-se como palco o Casino
Estoril. A apresentação da Gala do Desporto continuará a ser no Centro
Colombo (4 de janeiro) e todos os prémios se mantêm. Também a Multicert,
uma empresa tecnológica especializada na certificação de documentos digitais
e em votações eletrónicas, continuará a ter a seu cargo as votações eletrónicas
e do público do Prémio Desportistas do Ano.
Quanto à comunicação institucional, a CDP tem ao dispor o sítio eletrónico, a
newsletter, o boletim “Confederação”, o Facebook e a CDP TV, na plataforma
MEO. Mantêm-se as parcerias com o jornal “A Bola” e a RTP.
5 - Seguros
A Confederação continua a disponibilizar o seguro desportivo numa parceria
com a mediadora MDS. A subida significativa de prémios nas modalidades de
maior sinistralidade e o ambiente altamente competitivo entre as seguradoras
tem-se refletido numa baixa de receitas. A CDP persiste, no entanto, em
proporcionar as melhores condições às associadas.
A outro nível, continuam os estudos com vista ao lançamento de um cartão de
seguro de desportista, com produtos associados, que possa trazer vantagens
várias: apoios aos praticantes e compensações para a CDP e para as
federações.
6 - Formação
A área da formação tem vindo a reforçar o peso das ações destinadas a
federações, associações, clubes e autarquias. A CDP está devidamente
certificada, tem uma bolsa de formadores e encontra-se em condições de
responder à procura das associadas e à realização de formações visando a
obtenção dos créditos para a renovação das cédulas profissionais de desporto.
Tudo aponta para que em 2018 se mantenha a tendência de crescimento da
formação da CDP, incluindo uma colaboração com o IPDJ ao nível da
cooperação com a CPLP.
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7 – Jogos da CPLP
A CDP volta a ser responsável pela coordenação da missão portuguesa que
participará nos Jogos Desportivos da CPLP marcados para a segunda quinzena
de julho em São Tomé e Príncipe.
Será uma missão com menos modalidades do que habitualmente dadas
algumas dificuldades logísticas do país organizador. O trabalho da CDP será,
no entanto, mais ampliado, pois irá também prestar apoio à própria organização
do evento, o que implica um maior recurso a técnicos e funcionários da
Confederação.
8 – Relações internacionais
A CDP mantém em 2018 dois importantes lugares executivos na Organização
Europeia Não-Governamental dos Desportos (ENGSO): a presidência, por
Carlos Paula Cardoso, e um uma posição na direção da organização da
juventude da ENGSO, para a qual Filipa Godinho foi recentemente reeleita para
um mandato de dois anos.
O Comité Executivo da ENGSO vai reunir em Portugal, em setembro,
associando-se às iniciativas que irão decorrer no âmbito dos 25 anos da CDP.
A CDP representa Portugal no Movimento Europeu de Fair-Play e acompanha
assim as iniciativas do MEFP.

A Direção da Confederação do Desporto de Portugal

Algés, 13 de novembro de 2017
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2018
Rubrica

Nota

10

Exercício
2017

2018

Rendimentos
Dotações federativas

1

32 000

31 000

Receitas de eventos

1

7 500

5 000

Prestação de serviços

1

365 000

300 000

Rendimentos suplementares

1

124 500

120 000

Subsídio à exploração - Estado

1

320 000

485 000

849 000

941 000

2

(375 850)

(320 600)

Seguros

2

(320 000)

(270 000)

Serviços Externos

2

(55 850)

(50 600)

(250)

(250)

Total dos rendimentos
Gastos
Fornecimentos e Serviços Externos

Impostos
Gastos com Pessoal

3

(149 334)

(150 000)

Outros gastos

4

(320 020)

(465 720)

(845 454)

(936 570)

3 546

4 430

150

0

Juros e gastos suportados

(1 800)

(3 000)

Resultados financeiros

(1 650)

(3 000)

1 896

1 430

Total dos gastos
Resultados operacionais
Juros e rendimentos obtidos

Resultados antes de impostos
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Nota 1
(valores em euros)

Rubrica

Exercício
2017

2018

849 000

941 000

Dotações Federativas
Quotizações

32 000
32 000

31 000
31 000

Receitas de Eventos

7 500

5 000

Prestação de serviços
Seguros

365 000
365 000

300 000
300 000

Outros rendimentos
Comissões
Sponsorização
Formação
Iniciativas desportivas / cartão

124 500
14 000
33 000
12 500
65 000

120 000
14 000
33 000
33 000
40 000

Subsídios à exploração
Atividades regulares
Jogos CPLP

320 000
170 000
150 000

485 000
170 000
315 000

Rendimentos
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Nota 2
(valores em euros)

Rubrica

Exercício
2017

2018

375 850

320 600

320 000

270 000

55 850

50 600

2 500

2 500

Água

450

450

Ferramentas e utensilios

100

100

1 500

1 500

300

300

Despesas de representação

1 000

1 000

Comunicação

8 500

8 500

12 000

10 000

500

250

Conservação e reparação

1 500

1 500

Aluguer equipamento

6 000

6 000

Outros materiais

1 500

1 500

18 000

15 000

1 500

1 500

500

500

Fornecimentos e serviços externos
Subcontratos

Electricidade

Material de escritório
Artigos para oferta

Deslocações e estadas
Contencioso e notariado

Trabalhos especializados
Serviços bancários
Outros serviços
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Nota 3
(valores em euros)

Rubrica

Gastos com pessoal
Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos com pessoal

Exercício
2017

2018

149 334

150 000

120 190

120 200

25 144

25 150

4 000

4 650
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Nota 4
(valores em euros)

Rubrica

Exercício
2017

2018

320 020

465 720

ENGSO Juventude - Comissão Executiva

1 000

1 200

Cerimónia Anual de Atribuição de Prémios
(GALA)

55 000

55 000

Presidencia ENGSO

20 000

20 000

Assembleias Gerais

1 000

1 000

10 000

25 000

2 020

2 020

Fundação do Desporto

12 500

10 000

Comunicação e Informação

18 500

14 000

0

315 000

150 000

0

50 000

10 000

0

12 500

Outros Gastos Operacionais

Centro de formação e recursos
Quotizações Organizações Int (ENGSO e CDFP)

Jogos CPLP
Jogos Mundiais
Ações divulgação desportiva com as Federações
Iniciativas dos 25 anos da CDP
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Ficha Técnica

Produção
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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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