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Relatório de Actividades e Contas de
2004 da CDP Aprovado por Unanimidade
Decorreu no passado dia 21 de Abril (2005), em Linda-a-Velha, a
Assembleia-Geral Ordinária da Confederação do Desporto de
Portugal, que contou com a presença de 20 Federações.
Dos assuntos abordados destacam-se a aprovação por
unanimidade do Relatório de Actividades e Contas referente ao ano
de 2004 e a apresentação das principais conclusões da audiência
que a CDP teve com o Secretário de Estado da Juventude e
Desporto.

CDP preocupada com o Financiamento
para as Federações Desportivas
A Confederação do Desporto de Portugal, vai iniciar junto da
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, os
desenvolvimentos necessários, para a resolução de problemas
relacionados com o Financiamento para as
Federações
Desportivas.
A CDP mostra-se bastante preocupada com os possíveis
constrangimentos ao financiamento das Federações, em virtude da
significativa redução das receitas de exploração do Totoloto,
motivada pelo aparecimento de novos jogos como o Euromilhões,
que estão a provocar um decréscimo no volume de negócio
daquele jogo.
É intenção do movimento associativo que o financiamento às
Federações, não esteja única e exclusivamente dependente das
receitas do totoloto, devendo para o efeito o Estado prever outras
fontes de financiamento ou de compensação pelo decréscimo
verificado.
Outra situação que preocupa a CDP, está relacionada com as
verbas suportadas pelas federações desportivas para o
policiamento de eventos desportivos. Neste caso pretende-se que
as verbas disponibilizadas para o Ministério da Administração
Interna para policiamento sejam disponibilizadas para o Movimento
Associativo para fazer face aos custos associados com o
Policiamento de Eventos Desportivos.

Formação Lousada – Gestão de
Instalações Desportivas
No âmbito da pareceria entre a CDP e a Câmara Municipal de
Lousada para a realização de acções de formação dirigidas a
agentes desportivos, decorrerá no dia 14 de Maio o seminário
sobre Gestão de Instalações Desportivas no Auditório Municipal
de Lousada, sendo os temas expostos os seguintes: Gestão da
Qualidade no Desporto; Apetrechamento e Manutenção das
Instalações Desportivas; E Gestão de Piscinas, Polidesportivos e
Ginásios: para melhor rentabilizar.

www.cdp.pt

Secretário de Estado da Juventude
e Desporto recebeu a Confederação
do Desporto de Portugal
Laurentino Dias recebeu a CDP no dia 19 de Abril numa
reunião que durou 3 horas onde foram debatidas as
principais preocupações do movimento Associativo,
como sejam: o Financiamento do Movimento Associativo
(aplicação de verbas do totoloto e totobola, cumprimento
dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
e novos modelos de financiamento); o Congresso do
Desporto e o futuro da Lei de Bases do Desporto;
Questões relacionadas com o objectivo da Comissão
Europeia em acabar com o monopólio das lotarias,
abrindo-as aos privados com natural prejuízo do
financiamento do desporto; o caso da Mobilidade
Europeia e as suas implicações nas organizações
desportivas nacionais (livre circulação de praticantes
desportivos, Desporto Amador / Desporto Profissional);
os exames médicos de aptidão física; Seguro Desportivo
e seguro escolar dos jovens que frequentam o ensino;
Estatuto do Dirigente desportivo; e por fim o projecto da
Sede para as Federações Desportivas.

Congresso “Modelo Desportivo:
Caminhos e Perspectivas”
A Câmara Municipal de Odivelas vai realizar nos dias 12
e 13 de Maio, no Centro Cultural da Malaposta, em Olival
Basto – Odivelas o Congresso Nacional do Desporto
Odivelas 2005, congresso este promovido pelo Pelouro
do Desporto desta Câmara Municipal, que conta também
com o alto patrocino de Sua Excelência o Presidente da
República Portuguesa Dr. Jorge Sampaio. Este
Congresso tem como objectivo a reflexão e debate de
temas de grande importância para a clarificação do
modelo de desporto em Portugal, tais como: Politicas
Desportivas;
Formação;
Profissionalismo;
Desenvolvimento Regional; Grandes Eventos e
Comunicação Social.
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II Seminário de Gestão
do Desporto – Tavira
Decorreu no passado dia 22 de Abril em
Tavira, o II Seminário de Gestão do
Desporto, organizado pela Divisão de
Desporto de Tavira, que contou com a
presença de 90 participantes. Neste
Seminário foram abordados temas
relacionados com o desenvolvimento
desportivo autárquico e a relação entre
turismo e desporto.
A CDP esteve presente neste evento
com Duarte Lopes (Director) que
participou
apresentando
o
tema
“Estratégias de Desenvolvimento e
Financiamento dos Clubes”.
Das principais conclusões retiradas deste
encontro, há a destacar:
• A falta de hábitos desportivos da
população Portuguesa implica Inovação,
novos agentes e novos produtos,
relacionados com o desporto, que sejam
capazes de ir ao encontro da população;
• As autarquias e restantes agentes
desportivos (Clubes, Empresas privadas
ou públicas; Federações) devem debater
o desenvolvimento desportivo local e
regional, encontrando as sinergias
necessárias para o desenvolvimento
desportivo;

“Mexa-se em
Évora…Pela sua Saúde”

Separata “+Desporto”

Com o intuito de sensibilizar a
população do concelho de Évora para a
necessidade
de
combater
o
sedentarismo e fomentar a prática
desportiva, a Câmara Municipal de
Évora criou um projecto de natureza
lúdica e desportiva.
Para que tal fosse possível, a CME
conta com a cooperação de 17
entidades públicas e privadas do
concelho alentejano. O projecto chamase “Mexa-se em Évora...Pela sua
Saúde” está integrado no programa
nacional de promoção da actividade
física e desportiva, “Mexa-se”, da
responsabilidade do IDP.

O 5.º Número da Separata da
Confederação do Desporto de Portugal
“+ Desporto”, vai ser publicado em
edição conjunta com o jornal “A Bola”
no próximo dia 15 de Maio.
Em destaque neste número vão estar
Carlos Sousa (Automobilismo), o jovem
esperança do Ski Náutico Duarte Mota
e reportagens sobre as modalidades de
Boxe e Ginástica. Neste número serão
apresentados
os
atletas
2004,
premiados no âmbito do programa
“Pódio para Todos” promovido pelo IDP.
Haverá ainda o habitual espaço de
notícias
de
relevo
nacional
e
internacional.

III Seminário de Actividades Desportivas
O Município de Lagoa – Algarve, no seu plano estratégico relativo à Piscina
Municipal, vem desenvolvendo anualmente o Seminário de Actividades Aquáticas. É
nos dias 6 e 7 de Maio que se realizará a terceira edição deste seminário,
abrangendo os seguintes temas: Planeamento e treino de cadetes e infantis em
micro ciclos e unidades de treino; Avaliação da condição física através das novas
tecnologias; O Mini-Polo como factor de desenvolvimento estratégico e o
Desenvolvimento do Bebé e o trabalho na água.

Juventude e Associativismo
A Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém juntamente com o
Instituto Português da Juventude (IPJ), vai organizar nos próximos dias 20 e 21 de
Maio, no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, um encontro com vista a
debater e a reflectir questões sobre Dinâmicas Associativas de Juventude.

Aconteceu…
• Federação Portuguesa de Voleibol
comemorou 58 anos;
• Ocorreu a tomada de Posse dos
Órgãos Sociais da -Federação
Portuguesa do Pentatlo Moderno
para o quadriénio 2005/2009;
• Ocorreu no dia 24 de Abril a tomada
de posse da nova Direcção da
Federação Portuguesa de Surf;
• A Federação Equestre Portuguesa
apresentou os novos órgãos sociais e
anunciou a criação da Escola
Nacional de Equitação;
• Foram eleitos os novos corpos
gerentes da Federação Portuguesa
de Pesca Desportiva.

Vai acontecer…
Maio
•Dia 1 – Triatlo – Taça do Mundo de
Mooloolaba, Australia;
•Dia 6 – Vela – Campeonato do Mundo de
49er em Moscovo, Russia;
•Dia 8 – Fórmula 1 – Grande Prémio de
Espanha;
•Dia 11 – Boccia – Campeonato da Europa
de Boccia, Póvoa do Varzim;
•Dia 20 – Judo – Campeonato da Europa de
Seniores em Roterdão, Holanda ;
•Dia 25 - Ciclismo: 23ª Volta ao Alentejo;
•Dia 27 – Voleibol – Liga Mundial
(PORTUGAL – Japão) em Guimarães;
•Dia 28 – Atletismo – Taça dos Campeões
Europeus de Pista.
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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

