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Nota de Abertura
É com enorme satisfação que a
Confederação do Desporto de Portugal,
apresenta este novo projecto de
comunicação.
Com a mudança da sua imagem a CDP
inicia agora um processo de renovação
ao nível da sua estratégia de
comunicação para a qual serão
desenvolvidos diversos projectos de
comunicação e informação, entre os
quais a Neswletter agora apresentada.
A NewsLetter CDP, será um veículo de informação entre a
CDP e as Federações Desportivas, na qual se pretende
disponibilizar, de forma simples e objectiva, conteúdos
informativos de relevante interesse sobre a actualidade
desportiva e associativa.
Com este projecto a CDP espera melhorar os mecanismos de
comunicação com as federações.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

Novo Livro da CDP
O Centro de Edições e Documentação (CED) da CDP, vai
apresentar no próximo dia 27 de Outubro, numa cerimónia
pública no auditório da FNAC do Centro Comercial Colombo,
um novo livro da colecção “Livros CDP”, intitulado “Os
Jovens e o Desporto – Oportunidades e Dificuldades.”
O Livro será apresentado por
Vitor Serpa Director do jornal
“A Bola”, na cerimónia estarão
presentes na mesa de honra
quatro jovens atletas, Emanuel
Silva (canoagem), Vanessa
Fernandes (triatlo), Nelson
Évora (atletismo) e Telma
Monteiro
(judo),
que
participarão no debate alusivo
ao tema.
Na cerimónia de apresentação
estarão
presentes
várias
personalidades de destaque
do Desporto Nacional.

A CDP e a PT COMUNICAÇÕES
Renovam Parceria Estratégica
A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e o
Grupo PT COMUNICAÇÕES renovam a parceria
de cooperação estratégica iniciada em 2002.
O reforço da participação da PT COMUNICAÇÕES
no desenvolvimento da CDP bem como o
estabelecimento de um conjunto de incentivos às
Federações Associadas, tornam este protocolo de
parceria um instrumento de viabilização dos
projectos que a CDP pretende levar a cabo.
A formalização deste acordo de
parceria deverá ser assumida
em sessão pública a anunciar
brevemente.

Gala Anual da CDP
A Confederação do Desporto de Portugal vai organizar
no próximo dia 11 de Novembro, no Casino de Estoril,
a IX Gala Anual do Desporto da CDP, onde serão
entregues os prémios por mérito desportivo. Este ano
serão distinguidos os jovens atletas com desempenho
de elevado mérito – Prémio “Jovem Promessa”, os
quais são designados pelas Federações Desportivas.

Definição de Estratégias para o
Desporto de Alto Rendimento
O Instituto do Desporto de Portugal (IDP), organizou
no passado dia 12 de Outubro, no Palácio de
Seteais, em Sintra, uma reunião de trabalho sobre a
orientação estratégica para o desporto de alto
rendimento para o período de 2004/ 2013.

Em representação da CDP esteve presente o
Vice-presidente Vicente Araújo.
Tendo participado também na iniciativa
representantes das Federações Desportivas e
docentes do ensino universitário associado ao
desporto.
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Diagnóstico de
Necessidades de
Formação
A CDP irá promover brevemente um
estudo
diagnóstico
sobre
as
necessidades de formação de
recursos humanos, junto das
Federações
Desportivas.
Este
estudo pretende aferir as reais
necessidades
formativas
dos
Dirigentes, Treinadores, Técnicos
Superiores e Não Superiores,
Funcionários
Administrativos
e
outros agentes.
Este diagnóstico enquadra-se no
Programa
de
Formação
de
Recursos
Humanos
para
o
Desporto no qual estão a ser

preparadas diversas medidas
formativas a apresentar em
breve às Federações.

Parceria Estratégica no
Âmbito da Formação
A CDP e a Empresa “QGI Gestão de Sistemas de Avaliação
da Qualidade, S.A.” estabeleceram um protocolo de parceria
estratégica no âmbito da gestão
da
formação
de
recursos
humanos.
Sendo uma empresa de elevado
prestígio e altamente acreditada
ao nível da Formação e da
Gestão
de
Sistemas
de
Qualidade, a QGI irá assegurar a
assessoria de todos os processos
de gestão da formação que a
CDP irá desenvolver, no qual se
inclui o processo de acreditação
da Confederação junto do
INOFOR.

Protocolo FPG - FPTDA

Rugby Nomeado
Portugal surge nomeado para o
"IRB Team of the Year",
juntamente com a selecção de
França, que venceu todos os
jogos das VI Nações (Grand
Slam) e com a Selecção da
África do Sul, vencedora do "Tri
Nations".
Esta nomeação de Portugal
surge como reconhecimento da
sua vitória no Torneio Europeu
das Nações e também da vitória,
pela terceira vez consecutiva, no
Circuito Europeu de Sevens, que
qualificou Portugal para o
Campeonato Mundial de Sevens,
a disputar em Hong Kong, no
próximo ano.
Tomáz
Morais (seleccionador
nacional), surge também como
nomeado para o "IRB Coach of
the Year“.

No passado dia 1 de Outubro, a
Federação Portuguesa de Ginástica
(FPG) e a Federação Portuguesa
de
Trampolins
e
Desportos
Acrobáticos (FPTDA) concretizaram
um protocolo de colaboração,
assinado
pelos
respectivos
presidentes, Manuel da Boa de
Jesus (FPG) e Maria Celeste Gil
(FPTDA).

Aconteceu…
• Foram recentemente eleitos
novos Órgãos Sociais nas
Federações Desportivas de
Ciclismo,
de
Vela,
de
Basquetebol, de Esqui e
Minigolfe.
• De 1 a 10 de Outubro decorreu o
Campeonato Europeu de Surf
(Euro Júnior) na Praia Nova, na
Costa da Caparica, onde só uma
fase final não contou com a
presença de atletas portugueses.
• No dia 17 de Outubro a
Federação Portuguesa de Triatlo
organizou o “I Triatlo para Todos
do Estoril”, várias Entidades
estiveram
presentes
nesta
iniciativa entre as quais a CDP.

Vai acontecer…
OUTUBRO
• No dia 29 a CDP promove em Alter
do Chão uma Acção de Formação,
subordinada ao tema “Gestão de
Instalações
Desportivas:
do
Diagnóstico à procura de soluções”.
• De 22 a 24, irá decorrer em
Papendal, Holanda, o 7º Fórum da
ENGSO.

NOVEMBRO
• De 2 a 8 irá realizar-se o
Campeonato
da
Europa de
Esgrima na categoria de Juniores.
• Dia 6 Seminário Internacional de
Treino de Jovens.
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O que acha da NewsLetter CDP?
Faça chegar sua opinião ao
Gabinete de Comunicação e
Informação da CDP, através do
E-mail – comunicacao@cdp.pt

