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AMA pondera sanções mais flexíveis

SEJD recebeu a FADU
Em audiência realizada no final Fevereiro, o Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto Laurentino Dias recebeu
a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU),
representada pelo seu novo presidente, Paulo Ferreira
acompanhado do 1º Vice-presidente Nataniel Araújo.
Após as alterações verificadas em Assembleia-geral da
FADU em meados de Janeiro, Paulo Ferreira, como novo
presidente, teve a oportunidade de apresentar em traços
gerais junto do Secretário de Estado o que pretende ser um
novo rumo para a FADU em termos da sua credibilização e
afirmação no universo do Ensino Superior e do Desporto
Nacional.
Foram assumidos como principais alvos do mandato desta
direcção até ao final de 2007:
1.Recuperação financeira da FADU por força de uma gestão
orçamental credível e rigorosa;
2.Participação nas Universíadas de Verão, em Bangkok
(Tailândia) em Agosto de 2007;
3.A revisão dos Estatutos da FADU;
4.Promoção de um momento de reflexão e debate entre os
diversos intervenientes responsáveis pelas áreas do
Desporto e do Ensino Superior, administração central,
intituições do Ensino Superior e movimento associativo,
sobre qual o rumo e metas para o Desporto no Ensino
Superior Português.

CDP solicitou audiência com o SEJD
A Confederação do Desporto de Portugal, solicitou junto do
Secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), uma
reunião com o objectivo de discutir diversos assuntos que em
muito preocupam o Movimento Associativo.
Entre todos os assuntos destacam-se: a regulamentação da
Leia de Bases da Actividade Física e Desporto; as
implicações

para

nº1/SEJD/2005;

as

Exame

Federações
Médico

do

Desportivo;

despacho
Seguro

Desportivo; Reunião em Portugal dos Dirigentes Desportivos
.
Europeus no 2º semestre; entre outros.

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) pondera flexibilizar as
sanções previstas pelo código mundial, que se encontra
actualmente em revisão. Este organismo pretende
penalizações mais leves para os atletas que registem
controlos positivos acidentais e o agravamento das
suspensões para os casos mais graves, em particular os
“batoteiros sistemáticos”.
“A responsabilidade do atleta mantém-se, mas, quando há um
acidente, não é justo punir esse atleta com dois anos. Mas
esta redução da sanção só pode acontecer mediante certas
circunstâncias…”, afirmou o presidente da AMA, Richard
Pound, durante um simpósio para jornalistas, que decorreu em
Lausane, Suíça. Contudo, esta redução das penas (desde
advertências até dois anos) não poderá acontecer em casos
em que as análises detectem “dopantes mais graves, como,
por
exemplo
os
esteróides
anabolizantes, a hormona de
crescimento [hGH] e a eritropoietina
[EPO]”, esclareceu o director-geral
da AMA, David Howman.
FONTE: PODIUM

Congresso Internacional PRACTICE 2007
Nos próximos dias 4 e 5 de Maio, vai decorrer na Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, o Congresso
Internacional PRACTICE 2007 – Prevenção e Reabilitação
Activa com o Exercício, sob a organização do Club Clínica
das Conchas e Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologia.
A organização deste evento tem como objectivo geral a
divulgação e discussão dos efeitos terapêuticos do exercício e
desporto em diversos problemas de saúde pública, salientando
as sinergias que podem ser criadas entre psicologia e
medicina.
Para mais informações contactar a organização (Patrícia
Soares)
através
dos
seguintes
contactos
–
(www.clinicadasconchas.pt/ +351217507000). Este evento terá
ainda a parceria da CDP que o apoiará através da sua
divulgação e promoção.
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Revista Desporto & Direito
Foi editado o número 10 da Revista Jurídica de Desporto
intitulada Desporto & Direito. Em destaque neste numero estão
os seguintes temas: A Culpa do Doping; As “novíssimas
cláusulas de nacionalidade”; Mudança de Sexo e participação em
competição; As associações desportivas profissionais.
Na próxima edição esta revista irá abordar o novo ordenamento
jurídico desportivo português em consequência da publicação da
Lei de Bases da Actividade Física e Desporto. Mais informações
contactar a Coimbra Editora.

7º Encontro Internacional de Desporto
Entre os próximos dias 4 e 7 de Abril, vai decorrer na Ilha de Tavira, Algarve, a 7ª
edição do Encontro Internacional de Desporto, organizado pela empresa Projecto
Abóbora. Este evento internacional que se destina na sua grande maioria a futuros
profissionais de Desporto e Educação Física, irá permitir aos participantes a
oportunidade de experimentar a prática de diversas modalidades desportivas, entre
outras actividades. A CDP associou-se a esta iniciativa, procurando abrir espaço
para a participação das Federações Desportivas, que deste modo podem aproveitar
para interagir com os participantes promovendo desta forma as suas actividades e
projectos. Para mais informações visitar o site do evento - http://www.internationalsports-meeting.com/pt.htm

Dirigentes Internacionais
A CDP está a realizar um levantamento
dos
agentes
desportivos
que
desempenham funções de relevo em
Organismos Internacionais. A realização
deste estudo é da máxima importância,
uma vez que pretende dar uma maior
visibilidade a todos aqueles que
representam Portugal exercendo funções
de enorme prestigio e aproveitar a
experiência internacional destes para o
intercâmbio de ideias e experiências com
vista ao desenvolvimento desportivo
nacional.
Este
trabalho
será
disponibilizado brevemente no site da
CDP.

Aconteceu…
• Judo – Taça do Mundo de Budapeste;
• Andebol – Campeonato do Mundo da
Alemanha;
• CDP e FMH organizaram Seminário
Internacional Talentos e Psicologia do
Desporto;
• Hóquei em Patins – Candelária apurase para a final da Taça CERS;
• Atletismo – Crosse das Amendoeiras;
• Orientação – Norte Alentejano “O”
Meeting.

XII Meeting Internacional
do Estoril

Nos passados dias 24 e 25 de
Fevereiro, decorreu a XII edição do
Meeting Internacional do Estoril em
natação.
A organização deste importante evento
esteve a cargo da Associação de
Natação de Lisboa (ANTL) e contou
com a parceria da Confederação, ao
nível da promoção e divulgação do
evento. A parceria da CDP com ANTL,
foi
amplamente
elogiada
pelo
presidente desta ultima.

Vai acontecer….
• Dias 10 e 17 – Hóquei em Patins:
Final Taça CERS;
• Dia 25 - Triatlo: Taça do Mundo da
Austrália;
• Dia 25
- Remo: Campeonato
Nacional de Inverno;
• De 25 de Março a 01 de Abril - Ténis
de Mesa – Campeonato da Europa de
Seniores;
• Dia 25 – Ciclismo: Troféu Sérgio
Paulinho:
• Dias 29, 30 e 31 – Reunião do Comité
Executivo da ENASS.

Base de Dados de
Eventos Desportivos
Um dos projectos iniciados em 2005
no
âmbito
do
Gabinete
de
Comunicação e Informação da CDP
(GCI), foi a criação de uma base de
dados
de
eventos
desportivos disponibilizada no site
www.cdp.pt. Esta foi visitada por
milhares de pessoas, incluindo órgãos
de comunicação e servindo ainda de
suporte aos conteúdos publicados nos
meios de comunicação da CDP.
Passados dois anos desde a sua
criação consideramos que este
instrumento tem sido um sucesso pelo
que é nossa intenção mantê-lo e
reforçá-lo em 2007.
Neste sentido a CDP solicita à vossa
Federação que disponibilizem ao GCI
a listagem dos vossos eventos/provas
(mapa
de
provas
da época
desportiva, eventos internacionais
organizados em Portugal e provas
. que a sua federação participará
em
a nível Europeu e Mundial) em 2007,
contendo a seguinte informação:
Prova a realizar/participar, data da
prova, local da prova e contactos
para mais informações.
As informações devem ser enviadas
por Fax – 214113980 ou e-mail para
cdp@cdp.pt ou comunicacao@cdp.pt

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