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O Fim de e um Pesadelo
A publicação recente do decreto-lei
nº56/2006 representou, para o fomento da
prática desportiva, o retirar uma, das duas,
espadas de Demóstocles que sobre ele
pairava desde 2004. O país acordara
subitamente, em 2005, para a dura
realidade de que o tão propalado défice
das contas públicas era afinal o dobro
daquele que estava acordado e inscrito no
pacto de estabilidade e crescimento da UE. Era preciso
apertar mais o cinto! Mas para o desporto as más notícias
não se quedavam por aqui. Dois outros “cataclismos”
pairavam. Um a nível interno o outro europeu. O primeiro,
consequência do sucesso do Euromilhões, reduzira
drasticamente os resultados líquidos do Totoloto e
consequentemente as verbas anualmente distribuídas ao
IDP para apoio à prática desportiva federada. O segundo
provinha de uma proposta da Comissão Europeia, que
advogava o fim do monopólio dos denominados jogos sociais
detidos por entidades estatais, ou para estatais, nos países
da UE. A concretização destas ameaças, afectaria
decisivamente o tecido associativo desportivo nacional, e
mesmo europeu, pois a estrutura é, em muitos países,
semelhante. Internacionalmente o problema conheceu
recentemente solução. Após múltiplos debates que
mobilizaram Confederações do Desporto e Comités
Olímpicos dos países da UE, assim como organizações que,
ao nível Continental, agregam estas estruturas, como o
ENGSO e o EOC, foi possível levar o Parlamento Europeu e
o Conselho de Ministros da UE a chumbar a proposta da
Comissão e manter o monopólio. Internamente a questão
tende para uma boa solução. O diploma agora publicado, ao
contrário do que acontecia com anterior, agrega globalmente
os resultados líquidos dos diferentes jogos sociais
explorados pela Santa Casa, distribuindo-os depois pelos
diferentes beneficiários. Ao IDP, para fomento da actividade
e infra-estruturas desportivas, passam a caber anualmente
7.8% dos resultados líquidos o que, de acordo com os
resultados apurados em 2005, deverá corresponde a um
crescimento razoável em relação aos anos anteriores. A
batalha, para já, está ganha. Contudo ao nível europeu
existem diversos apelos, de empresas de apostas, para o
Tribunal das Comunidades.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da Direcção
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CDP parceira da Taça Coca-Cola
Terminou no passado dia 03 de Junho, no Complexo do Jamor,
mais uma edição da Taça Coca-Cola, que reuniu cerca de
10.000 jovens, dos 13 aos 15 anos. A Confederação do
Desporto de Portugal, associou-se ao evento, procurando
promover a integração de novas modalidades neste torneio e
patrocinando os Prémios Fair Play. Em 2006 e pela primeira
vez foi possível contar com a participação de algumas
federações como as de Esgrima, Ténis, Corfebol e Remo, as
quais dinamizaram actividades paralelas ao calendário de jogos.
Os Prémios Fair Play, foram entregues pelo Presidente da CDP
– Carlos Paula Cardoso e do Presidente do Comité Europeu de
Fair Play – Carlos Gonçalves, os troféus respectivos. Para
consultar os detalhes do evento e da cerimónia de
encerramento, recomenda-se uma visita às páginas de internet
http://www.cdp.pt e http://futebol.cocacola.pt/.

Formação CDP em Almada
No âmbito do Programa de Formação de Recursos Humanos
para o Desporto, promovido pela CDP, decorreu mais um ciclo de
formação de agentes desportivos, desta vez em parceria com a
Câmara Municipal de Almada. As três Acções de Formação que
constituíram este ciclo formativo – Planeamento da Época
Desportiva (22 Maio), O Clube, a Autarquia e a Escola (29 Maio)
e Ser Treinador de Jovens (05 Junho) – contou com uma média
de 32 formandos por acção, envolvendo mais de
15
colectividades, entre dirigentes e treinadores. Os formadores
foram José Carvalho (nas duas primeiras acções) e António
Vasconcelos Raposo (na última). O balanço das acções levadas
a cabo é bastante positivo, tendo sido possível aos participantes
trabalhar em diversos aspectos extremamente importantes para o
quotidiano desportivo dos clubes.
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CDP e Motociclismo assinam protocolo
A Confederação do Desporto de Portugal e a Federação Nacional de Motociclismo
assinaram um protocolo de cooperação para a prestação de seguros, a esta
Federação, através da Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., parceira da CDP
no âmbito dos seguros.
Este protocolo foi assinado por altura da comemoração pela Federação de
Motociclismo do seu 16.º aniversário, que ocorreu no passado dia 11 de Maio, no
Hotel Cidadela, em Cascais. Neste evento estiveram presentes diversas
personalidades com responsabilidades governamentais ligadas à área do desporto,
dirigentes federativos, representantes de marcas, associações e pilotos.

Surf e Movijovem assinam protocolo
A Federação Portuguesa de Surf e a Movijovem, assinaram no passado dia 27 de
Maio um protocolo de cooperação entre as duas instituições. Este protocolo que foi
presidido pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, tem
como objectivo proporcionar uma maior mobilidade a jovens e/ou grupos, nacionais e
estrangeiros, em actividades organizadas pela FPS, através do acesso privilegiado
às Unidades de Alojamento que constituem a Rede Nacional de Turismo Juvenil em
Portugal Continental, incentivando, desta forma, o intercâmbio desportivo, cultural e
turístico. O protocolo, válido por um ano, estabelece que a Movijovem patrocinará,
através das suas marcas “Pousadas de Juventude” e “Cartão Jovem”, a realização
de eventos de Surf organizados pela FPS, concedendo alojamento gratuito, na
Pousada de Juventude da Areia Branca, a atletas participantes nas provas desses
eventos. A Movijovem concede também um desconto de 20% nas reservas de
alojamento em Pousadas de Juventude efectuadas pela FPS, seus associados e
colaboradores. Em contrapartida, a FPS compromete-se a divulgar e a privilegiar as
Pousadas de Juventude nas reservas de alojamento dos seus atletas e participantes
nas provas por si organizadas.

I.º Encontro de Estudantes do Instituto PIAGET
A Federação Académica do Instituto Piaget, vai promover no próximo mês de Junho,
entre os dias 15 e 18, em Coimbra, o I Encontro Nacional de Estudantes do Instituto
Piaget (ENEIP). Este Encontro vai contar com a participação de estudantes do
Instituto Piaget dos Campus Académicos de Almada, Viseu, Porto, Mirandela,
Macedo de Cavaleiros, Silves e Santo André. Esta iniciativa conjuga o convívio, o
intercâmbio Académico e Juvenil e ainda o Desporto, com um movimento de apoio a
Uma causa social - o Desporto para Cidadãos
Portadores de Deficiência. Exemplo disso é a oferta de
50% dos lucros, para o Projecto "Bicas – Adopte um
Desporto", da Federação Portuguesa de Desporto para
Deficientes ( FPDD).

Aconteceu…
• Telma Monteiro – Campeã da
Europa de Judo ;
• Congresso Internacional de Esqui –
Vilamoura;
• Atletismo – Campeonatos IberoAmericanos – Porto Rico;
• Delegação da CDP recebida pelo
Secretário de Estado da Juventude e
Desporto;
• Olimpíadas de Xadrez – Canadá;
• Selecção
de
Rugby
Sevens
participou nos Torneios de Paris e
Londres;
• Tomaram posse os novos órgãos
Sociais da Fed. Port. de Kickboxing.

Vai acontecer Junho
• Esgrima – Taça do Mundo de Lisboa
de Espada Masculina – 3 e 4;
• Jet Ski – Grande Prémio de Lisboa –
10 e 11;
• Pesca Desportiva - Campeonato do
Mundo de Clubes – 11;
• Ginástica – XX Campeonato do
Mundo de Ginástica Acrobática – 11 a
18;
• Campismo – 24.º Acampamento
Nacional – 14 a 18;
• Atletismo – Taça da Europa de
Seniores – 17 e 18;
• Karaté - Torneio Internacional da
Amadora – 25

Congresso APSI
Ocorre de 22 a 24 de Junho de 2006, o
“3º Congresso Espaços de Jogo e
Recreio: Lei, Inovação e Boas
Práticas”, organizado pela Associação
Portuguesa de Segurança Infantil
(APSI), em colaboração com a
Faculdade de Motricidade Humana e
com a parceria da CDP. Os aspectos
relacionados com a problemática da
segurança das práticas e dos
equipamentos de jogo e recreio
assumem particular importância neste
congresso.
Os interessados podem consultar mais
informação nos sites – www.cdp.pt,/ e
www.apsi.org.pt.

Contrato Programa CDP
A
Confederação do Desporto de
.
Portugal assinou no passado dia 22 de
Maio com o IDP, os ContratosPrograma do Desenvolvimento da
Prática Desportiva, Enquadramento
Técnico e Apetrechamento. Os valores
destes contratos ronda os 50.000€. De
fora ficou ainda o contrato programa
para a Formação e Edições, facto este
que tem condicionado a execução das
do programa de formação da CDP.

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal está
www.cdp.pt
Consulte, Participe e Divulgue!
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