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Fórum - Lei de Bases da Actividade
Física e do Desporto
Com o objectivo de esclarecer e contribuir para uma
regulamentação mais adequada da Lei de Bases da
Actividade Física e do Desporto, a Confederação do

Formação CDP em Almada
A Confederação do Desporto de Portugal em parceria com a
Câmara Municipal de Almada vai dar continuidade ao
Programa de Formação de Recursos Humanos para o

Desporto de Portugal (CDP) e o Comité Olímpico de

desporto iniciado em 2006.

Portugal (COP), convidaram algumas personalidades de

Este Programa de Formação será constituído por três acções

prestígio no Desporto Nacional, para elaborarem um

de formação subordinadas aos temas:

documento que sirva de base a uma reflexão profunda e

-

participada de todo o Movimento Associativo.
disponibilizados às Federações Desportivas durante o mês
de Junho para que estas os possam analisar e dar os seus
nos

Fóruns

de

discussão

de

Projectos

de

Desenvolvimento

Desportivo (28 Maio);

Os trabalhos produzidos (um por capítulo da Lei) irão ser

contributos

Financiamento

que

serão

- Gestão de Recursos Humanos e Orgânica de suporte de
um Clube ou Associação (04 Junho);
- Estratégias Pedagógicas para o Ensino do Desporto (18

organizados entre finais de Junho, princípios de Julho e

Junho).

finais de Setembro. Os convidados, José Meirim (Cap. I, II,

Para mais informações, visite a área

III), Fernando Parente (Cap. IV) e Luís Godinho (Cap. V)

de

mostraram-se disponíveis para abraçar este desafio,
partilhando desta forma as suas ideias com o Movimento
Associativo. Após os Fóruns será produzido e apresentado

formação

em

www.cdp.pt,

ou

contacte o Centro de Formação da
CDP – 214113975/6/7.

à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e demais
entidades, um documento final que visa ser a proposta do
Movimento Associativo para a devida regulamentação da
Lei de Bases da Actividade Física e Desporto.

II Fórum Internacional de Psicologia
do Desporto
A Confederação do Desporto de Portugal em parceria com a
Faculdade de Motricidade Humana irá realizar o terceiro e
último Seminário englobado no II Fórum Internacional de
Psicologia do Desporto e subordinado ao tema “Psicologia e
Alto Rendimento”, que decorrerá nos próximos dias 15 e 16
de Junho de 2007.
Este Seminário pretende contribuir para o entendimento dos
mecanismos psicológicos subjacentes ao alto rendimento,
bem como das metodologias que os
possam aperfeiçoar.
Para mais informações, visite a área de
formação em www.cdp.pt, ou contacte o
Centro
de Formação da CDP –
.
214113975/6/7.

ENGSO Youth Assembly 2007
A Confederação do Desporto de Portugal participou no
ENGSO Youth Assembly 2007 que teve lugar em Helsínquia
(Finlândia) de 02 a 06 de Maio de 2007.
Este evento teve como principais destaques:
- Eleição do novo comité executivo;
- Elaboração e aprovação do plano de acção para os
próximos dois anos;
- Elaboração de um “Motivation Paper” intitulado “Young
Leaders – Inspired by Sport”.
Para mais informações ou consulta dos
documentos referidos, contacte a CDP Tel. 214113975/6/7 e Fax 214113980
e/ou E-Mail – cdp@cdp.pt
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8º Congresso Nacional

Revista Desporto & Direito
Foi editado o número 11 da Revista Jurídica de Desporto

A Associação Portuguesa de Gestão

intitulada Desporto & Direito. Esta publicação de periodicidade

do Desporto (APOGESD) vai realizar o

quadrimestral tem como director o Prof. Doutor José Manuel

8.º

Meirim.

Congresso Ibérico de Gestores do

A revista pretende dar a conhecer a visão jurídica de vários

Desporto nos próximos dias 24, 25 e

assuntos em destaque no desporto nacional. A Desporto &

26 de Maio no Centro Cultural e de

Direito conta com o apoio da Confederação do Desporto de

Congressos da Cidade de Aveiro. Este

Portugal, entre outros organismos.
Em destaque neste número está a Lei de Bases da Actividade Física e Desporto.

Congresso

No segundo quadrimestre de 2007 será publicado o n.º 12 desta revista e terá em

de intervenção que assegurem maior

destaque entre outros assuntos o regime laboral dos treinadores.

conhecimento

Os interessados podem adquirir a revista Desporto & Direito através da Coimbra

agentes desportivos regionais e locais,

Editora.

Congresso

Nacional

tem

como

e

3.º

principal

objectivo estimular e promover formas

no

combate

e

coordenação

às

dificuldades

dos
do

desenvolvimento do desporto e no

Audiências da Taça do Mundo de Triatlo de Lisboa
A transmissão em directo na RTP 1 das provas feminina e masculina despertou o

aproveitamento

das

interesse de muitos telespectadores. A prova feminina, com duas portuguesas

insuficientemente

presentes (Vanessa Fernandes e Anaís Moniz), começou a ser transmitida um pouco

resultantes da especificidade de cada

antes das 10h00 e a RTP 1 chegou a ser a estação mais vista até às 10h30. Perto do

contexto. O tema deste Congresso é

final da prova, com Vanessa Fernandes destacada na frente da corrida, a audiência
foi subindo e a estação pública voltou a liderar, atingindo o pico um pouco antes das

"O Valor do Desporto no séc. XXI" e
.
para
um adequado desenvolvimento

12h30, hora em que a portuguesa já fazia a festa da vitória no Pavilhão Atlântico. Em

deste, o evento assenta em quatro

termos gerais, a Taça do Mundo de Triatlo de Lisboa em femininos foi o décimo

grandes áreas: Desporto e Capital

programa mais visto da no domingo, dia 6 de Maio, com um share de 27,9 %.

Humano,

Em relação à prova masculina, transmitida na RTP 2 e integrada no programa

Desporto e Território e Desporto e

“Desporto 2”, os resultados foram também positivas. O Desporto 2 foi o terceiro

Sáude.

programa mais visto do canal, muito por culpa da transmissão da Taça do Mundo de

Para

Triatlo, onde estavam sete portugueses (Bruno Pais, Duarte Marques, e os

www.apogesd.org

Desporto

mais

oportunidades
exploradas,

e

Inovação,

informações:

estreantes José Estrangeiro, João Silva, Miguel Arraiolos, João José Pereira e Vasco
Pessoa). A prova começou às 14h00 e a audiência aumentou significativamente a
partir dessa hora. O pico foi atingido por volta das 15h30 e a RTP 2 chegou mesmo a
ser a segunda estação de televisão com mais telespectadores. O Desporto 2 teve na
Taça do Mundo de Triatlo o seu programa mais visto.

Aconteceu…
• Karaté – 42º Campeonato Europeu
de Seniores;
• Motonáutica – GP. Portugal/Algarve
F1;
• Triatlo – Triatlo Longo de Lisboa;
• Corfebol – NC Benfica sagra-se
Campeão Nacional de Seniores;
• ENGSO – Assembleia-Geral em
Helsínquia;
• Desporto
Universitário
–
Campeonato Nacional de Natação;
• Esqui - Optimus Ski Open.

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

Vai acontecer….
• Dias 24 – Conferência “Fugir da
Obesidade

–

Combater

o

Sedentarismo”;
• Dias

26

e

27

–

Atletismo:

Campeonato Nacional de Clubes –
Fase de Apuramento;
• Dia 03 de Junho – Corrida da
Mulher;
• Dia 06 de Junho – 3ª Gala do
Corfebol Português.
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