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1 - Introdução
A ação da Confederação do Desporto de Portugal em 2019 mantém a linha de
rumo assente no apoio às filiadas, no acompanhamento da sua atividade e na
defesa

dos

seus

interesses

junto

dos

principais

parceiros

públicos,

Administração Central, Parlamento e autarquias.
A par deste posicionamento, a CDP vai estar envolvida num conjunto variado
de situações visando a promoção e melhoria da oferta da prática desportiva,
nas suas variadas vertentes, e a modernização das organizações em que
assenta o movimento desportivo, os clubes.
A CDP irá assim cooperar com outros atores representativos do movimento
desportivo nacional, bem como com parceiros internacionais em projetos
europeus e mundiais e no debate sobre as questões que mais preocupam os
dirigentes

desportivos

numa

altura

caracterizada

pela

crescente

sobrevalorização da dimensão empresarial do desporto e de declínio dos
valores que foram determinantes para o crescimento e credibilização da
competição desportiva.
A Confederação reúne condições para estar na vanguarda destas iniciativas,
pelas posições ocupadas por dirigentes no plano internacional e pela rede de
contactos que têm vindo a ser estabelecidos.
Será muito significativo o apoio que a CDP vai prestar à realização dos Jogos
Mundiais de Desporto para Todos marcados para setembro de 2020 em Lisboa
e a cuja organização vai estar intimamente ligada.
As filiadas continuam a dispor dos seguros e da formação, bem como do
aconselhamento ou apoio direto junto dos serviços. A formação, cuja qualidade
é há anos reconhecida, beneficiará, já em 2019, das verbas atribuídas a três
projetos financiados ao abrigo do programa Portugal 2020 permitindo ainda
aumentar a sua capacidade de atuação.
A Gala do Desporto terá em 2019 a sua 23ª edição e tudo será feito para que
continue a ser um referencial de promoção da excelência do desporto
português.
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Ao nível financeiro prevê-se a tendência de baixa nas receitas dos seguros dos
últimos anos, a dificuldade no reforço de patrocínios e um aumento do apoio
público.
As atividades propostas para 2019 têm suporte no Orçamento no qual se
regista um aumento de rendimentos e de gastos que se aproxima dos 300 mil
euros, em relação ao exercício anterior, devido aos projetos de formação
financiada e ao envolvimento na organização dos Jogos Mundiais de Desporto
para Todos, enquanto deixa de haver qualquer movimento nos Jogos
Desportivos da CPLP. A previsão orçamental mantém o sentido da contenção e
do equilíbrio, tendo em atenção a recuperação financeira, apontando para o
resultado líquido de 1220 euros.
2 - Filiadas
Numa altura caracterizada por uma crescente obtenção de resultados
desportivos muito positivos em diversas competições internacionais, bem como
de um significativo número de grandes realizações da responsabilidade das
federações portuguesas, há o sentimento de que mais poderia ser feito se
houvesse uma outra aposta dos apoios públicos.
A CDP reconhece esse sentimento e disponibiliza-se para apoiar iniciativas
visando o aumento de recursos destinados à atividade física e ao desporto. Por
outro lado, as ideias e as posições federativas serão a base da interlocução que
a CDP mantém com o Governo, o Parlamento e autarquias. Para a reflexão que
vier a ser considerada necessária, manter-se-ão os encontros com as filiadas e
as tertúlias.
Ao nível dos serviços da CDP, a área da formação oferece uma programação
com várias ações destinadas às necessidades das federações e mantém-se o
seguro desportivo. A CDP continuará a colaboração com as associadas na
divulgação de momentos altos, na promoção de iniciativas e no apoio direto a
organizações. A CDP continuará também a responder com a presença dos
seus dirigentes aos convites de todas as associadas para as suas principais
iniciativas.
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Em 2019 entra em funcionamento pleno a Comissão Jovem, que já recebeu a
anuência de muitas filiadas, destinada a abordar e trabalhar nas temáticas que
mais importam ao público-alvo jovem no âmbito do desporto, e que irão ser
estabelecidas pelos jovens indicados pelas federações. Se for obtido
financiamento, irá ser feito um encontro nacional sobre esta temática.
Está preparada a revisão dos Estatutos da CDP e oportunamente será
apresentada às filiadas para discussão e aprovação.
3 - Relações institucionais
Ao nível das relações institucionais deverá ser destacada a participação da
CDP no Conselho Nacional do Desporto, nos conselhos de administração e de
fundadores da Fundação do Desporto e no Conselho Consultivo do IPDJ,
intervindo no aconselhamento e nas tomadas de decisão em defesa das
posições das filiadas.
Junto dos órgãos de soberania - Governo, Assembleia da República e
autarquias -, a CDP continuará a colaboração construtiva que tem vindo a
caracterizar de há muito a sua atuação.
Será de referir a cooperação profícua com o IPDJ, consubstanciada em 2018
na coordenação da missão portuguesa que participou nos Jogos Desportivos da
CPLP em São Tomé e Príncipe e na colaboração prestada à organização local
do evento. Essa parceria estará de novo presente no apoio à organização dos
Jogos Mundiais de Desporto para Todos que vai desenvolver o seu trabalho em
2019 e 2020. Igualmente prosseguirá a colaboração com o Plano Nacional de
Ética no Desporto, o PNED, cujo principal prémio é entregue durante a Gala do
Desporto.
Persiste naturalmente a disponibilidade da CDP para refletir e trabalhar com as
outras entidades representativas do desporto português, nas quais se incluem
as associações de treinadores, praticantes, árbitros e demais agentes
desportivos.
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4 - Gala do Desporto e comunicação institucional
A 23ª Gala do Desporto realiza-se no dia 30 de janeiro de 2019, no Casino
Estoril, nos moldes habituais. São distinguidos com o Prémio Mérito Desportivo
os dirigentes e as instituições indicadas pelas federações, são homenageados
os campeões da Europa e do mundo e são escolhidos os melhores da época
desportiva 2017-2018 nas categorias de jovem valor, treinador, equipa e atleta
(masculino e feminino).
É dada assim continuidade à decisão de passar a Gala do Desporto de
novembro para o início do ano seguinte de modo a poder contar com todas as
modalidades e todos os desportistas, incluindo aqueles cujo calendário de
competição se prolonga quase até ao final do ano. A experiência proporcionada
pelos eventos de 2018 e 2019 irá ditar a consolidação da melhor data para a
realização da Gala do Desporto.
A Gala do Desporto vive muito do trabalho do Departamento de Comunicação
da CDP cuja ação no entanto é bem mais diversificada: é responsável pela
comunicação institucional, pela newsletter, boletim “Confederação”, páginas na
Internet e no Facebook, CDP TV na plataforma MEO e apoio pontual que
anualmente dá a federações. Continuam de pé as parcerias com “A Bola” e a
RTP.
5 – Formação e seguros
O Centro de Formação da CDP tem procurado aumentar e diversificar a sua
oferta formativa, na expetativa de responder às necessidades sentidas pelos
diversos agentes desportivos do País.
A entrada em vigor, nos últimos anos, dos diplomas que vieram regulamentar a
formação contínua de treinadores, diretores técnicos e técnicos de exercício
físico, fez com que a formação de recursos humanos no desporto tenha vindo a
ganhar uma importância cada vez maior.
Certos de que o desenvolvimento qualitativo dos numerosos organismos com
intervenção no universo desportivo assenta especialmente na qualificação
permanente dos seus recursos humanos, a atividade a desenvolver no próximo
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ano dará continuidade ao trabalho que tem vindo a ser executado e será
operacionalizado em três eixos distintos.
Num primeiro eixo, O Centro de Formação da CDP irá disponibilizar ações para
os diversos públicos, nos maiores centros urbanos, resultando a escolha dos
temas a implementar da avaliação realizada no relatório de atividades do ano
transato e dos resultados dos diversos instrumentos de avaliação diagnóstica
em execução.
O segundo eixo espelhará as ações a executar em consequência de pedidos
externos, como, por exemplo, as solicitações recebidas por parte de autarquias.
Pela sua especificidade, estas formações são desenvolvidas a nível nacional,
de acordo com a localidade específica da entidade solicitante, e considerando
que a disponibilização da oferta depende dos pedidos recebidos, irá sendo
atualizada de forma dinâmica ao longo do ano.
Num terceiro eixo, a CDP viu aprovada, no ano de 2018, três candidaturas ao
Portugal 2020, concretamente para as regiões Alentejo, Centro e Norte,
perspetivando-se que a sua execução se inicie ainda em dezembro de 2018 e
se desenvolva ao longo dos anos de 2019 e 2020.
À semelhança de projetos anteriores deste âmbito, pretende-se que as ações a
desenvolver possam ir ao encontro das carências formativas dos agentes
desportivos que operam ao nível das diversas organizações desportivas, nas
regiões identificadas, reforçando dessa forma a oferta própria da CDP.
Nos seguros, a CDP mantém a disponibilização do seguro desportivo, contando
com os serviços da mediadora MDS. Tem havido uma baixa de receitas, por
razões diversas, entre elas o ambiente altamente competitivo entre as
seguradoras. Ainda assim, é de admitir que ao longo de 2019 se verifique uma
tendência para a estabilização.
6 - Projetos com financiamento europeu
A CDP vai estar envolvida em dois projetos com financiamento europeu fora do
âmbito da formação.
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Num deles, coordenado pela ENGSO, a Organização Europeia NãoGovernamental dos Desportos, e que tem como parceiros congéneres
europeias da Confederação, o objetivo é promover a inovação, a modernização
e a melhoria da organização dos clubes desportivos com vista a dotá-los de
ferramentas para que possam continuar o seu papel liderante na atividade física
e desportiva. Está prevista uma sessão deste programa em Portugal.
Neste projeto pretende-se combater a tendência europeia para a baixa do
número de praticantes quando se assiste a um considerável aumento da oferta
ao nível empresarial.
Apoiar os clubes na criação de condições que dêem resposta às novas
necessidades da população, incluindo no âmbito dos novos desportos, é o
propósito central deste programa.
No segundo projeto, a CDP é parceira do IPDJ e do COP, num programa que
envolve também o CPP e 12 federações e tem como objetivo prevenir e
combater a violência sexual envolvendo crianças e jovens no contexto do
desporto.
7 – Jogos Mundiais de Desporto para Todos
A CDP vai estar envolvida, a par do IPDJ e da CML, na organização dos Jogos
Mundiais de Desporto para Todos que vão decorrer em Lisboa em setembro de
2020 coincidindo com a Semana Europeia do Desporto.
O evento traz à capital portuguesa delegações de mais de cem países que vão
fazer demonstrações de desportos tradicionais e de novos desportos nas
principais praças da cidade e também no Estádio Nacional. Haverá em paralelo
uma parte cultural com espetáculos e iniciativas relacionadas com Portugal e
com os países com delegações participantes.
Lisboa acolhe a sétima edição dos Jogos Mundiais de Desporto para Todos, da
responsabilidade da TAFISA, The Association for International Sport for All. As
edições anteriores realizaram-se em Bona, Alemanha, 1992; Banguecoque,
Tailândia, 1996; Hannover, Alemanha, 2000; Busan, Coreia do Sul, 2008;
Siaulai, Lituânia, 2012; e Jacarta, Indonésia, 2016.

9

Plano de Atividades e Orçamento CDP - 2019

8 – Relações internacionais
O líder da CDP, Carlos Paula Cardoso, continuará a desempenhar as funções
de presidente da ENGSO, organização que é um dos principais interlocutores
na área do desporto da Comissão Europeia e do Conselho da Europa, sendo
também membro do bureau do Conselho Consultivo da EPAS.
Filipa Godinho, diretora da CDP, mantém o seu lugar no comité executivo da
organização da juventude da ENGSO.
Anabela Reis, diretora da CDP, é membro do EWS, Equality Within Sport, a
comissão da ENGSO que promove a igualdade no âmbito desportivo
A CDP representa Portugal no Movimento Europeu de Fair-Play e nesta
condição acompanha e participa nas iniciativas e reuniões do MEFP.

A Direção da Confederação do Desporto de Portugal

Algés, 20 de novembro de 2018
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2019
Rubrica

Nota

12

Exercício
2018

2019

Rendimentos
Dotações federativas

1

31 000

31 000

Receitas de eventos

1

5 000

5 000

Prestação de serviços

1

300 000

275 000

Rendimentos suplementares

1

120 000

201 000

Subsídio à exploração - Estado

1

485 000

705 000

941 000

1 217 000

2

(320 600)

(300 890)

Seguros

2

(270 000)

(247 500)

Serviços Externos

2

(50 600)

(53 390)

(250)

(250)

Total dos rendimentos
Gastos
Fornecimentos e Serviços Externos

Impostos
Gastos com Pessoal

3

(150 000)

(150 000)

Outros gastos

4

(465 720)

(761 640)

Total dos gastos
Resultados operacionais

(936 570) (1 212 780)
4 430

4 220

0

0

Juros e gastos suportados

(3 000)

(3 000)

Resultados financeiros

(3 000)

(3 000)

1 430

1 220

Juros e rendimentos obtidos

Resultados antes de impostos
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Nota 1
(valores em euros)

Rubrica

Rendimentos

Exercício
2018

2019

941 000

1 217 000

Dotações Federativas
Quotizações

31 000
31 000

31 000
31 000

Receitas de Eventos

5 000

5 000

Prestação de serviços
Seguros

300 000
300 000

275 000
275 000

Outros rendimentos
Comissões
Sponsorização
Formação
Iniciativas desportivas / cartão

120 000
14 000
33 000
33 000
40 000

201 000
2 000
33 000
166 000
0

Subsídios à exploração
Atividades regulares
Jogos CPLP
Jogos Mundiais Desporto Para Todos

485 000
170 000
315 000
0

705 000
205 000
0
500 000
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Nota 2
(valores em euros)

Rubrica

Exercício
2018

2019

320 600

300 890

270 000

247 500

50 600

53 390

2 500

2 400

Água

450

640

Ferramentas e utensilios

100

100

1 500

1 400

300

300

Despesas de representação

1 000

1 000

Comunicação

8 500

8 500

10 000

10 500

250

250

Conservação e reparação

1 500

800

Aluguer equipamento

6 000

4 000

Outros materiais

1 500

1 500

15 000

15 000

1 500

2 000

0

4 500

500

500

Fornecimentos e serviços externos
Subcontratos

Electricidade

Material de escritório
Artigos para oferta

Deslocações e estadas
Contencioso e notariado

Trabalhos especializados
Serviços bancários
Serviços de higiene e limpeza
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
2018

2019

150 000

150 000

120 200

120 200

25 150

25 150

4 650

4 650
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Nota 4
(valores em euros)

Rubrica

Exercício
2018

2019

465 720

761 640

ENGSO Juventude - Comissão Executiva

1 200

2 500

Cerimónia Anual de Atribuição de Prémios
(GALA)

55 000

55 000

Presidencia ENGSO

20 000

20 000

Assembleias Gerais

1 000

1 000

25 000

142 000

2 020

2 140

Fundação do Desporto

10 000

10 000

Comunicação e Informação

14 000

14 000

315 000

0

0

500 000

Ações divulgação desportiva com as Federações

10 000

10 000

Iniciativas dos 25 anos da CDP

12 500

0

0

5 000

Outros Gastos Operacionais

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

Jogos CPLP
Jogos Mundiais Desporto Para Todos

Projetos europeus
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Ficha Técnica

Produção
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214113975
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214113980

Website:
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