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Parceria entre CDP e STAR
A Confederação do Desporto de Portugal, e a Empresa STAR
Viagens e Turismo S.A., assinaram no início deste ano um
protocolo de parceria, no âmbito da prestação de serviços, ao nível
de viagens e turismo. Com a celebração deste protocolo a CDP tem
um novo parceiro nesta área e procura deste modo renovar e
melhorar a qualidade deste tipo de serviços junto das Federações
Associadas da Confederação.
Com objectivo de dar a conhecer o novo
pacote de serviços protocolado, a empresa
STAR está desde do início do ano, a
promover acções de apresentação junto
das federações, possibilitando deste modo
um contacto mais personalizado com
estas.

www.sonaeturismo.com

Debates com os Partidos Políticos produz
efeitos
O ciclo de debates organizado pela Confederação do Desporto de
Portugal, com os Partidos Políticos, antes das eleições realizadas
em Fevereiro passado, já começaram a produzir os primeiros
efeitos.
A Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS),
aproveitou os debates realizados, para juntos dos partidos
presentes (PS, PSD e PCP), alertar para a situação do actual
“Regime Jurídico do Mergulho Desportivo” (vigora desde os anos
60), o qual na opinião da FPAS carece de reforma urgente, pois
encontra-se completamente desfasado da realidade actual.
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, após o
debate, ficou sensibilizado para a situação e apresentou no
passado dia 28 de Abril, na Mesa da Assembleia da República, um
Projecto de lei sobre “Regime Jurídico do Mergulho Desportivo”,
que visa adaptar às novas necessidades e realidades esta
actividade desportiva.
A CDP congratula-se com esta situação, pois esta Confederação
considerou de extrema importância para o Movimento Associativo,
o ciclo de debates com os Partidos Políticos.

CDP presente na Feira do Livro de Lisboa
e Porto
A Confederação do Desporto de Portugal, esta presente na 75.ª
Feira do Livro de Lisboa e Porto, que decorre entre os dias 25 Maio
e 13 de Junho (12 de Junho no Porto).
Nas Feiras de Lisboa (Parque Eduardo VII) e Porto (Pavilhão Rosa
Mota), a CDP estará presente na Tenda dos Pequenos Editores,
com livros editados pela Confederação e pelas Federações
Desportivas
associadas
(na
circunstância,
Ginástica,
Orientação, Actividades Sub-aquáticas, Golfe, Ciclismo, Desporto
para Deficientes e Tiro).

www.cdp.pt

Cafeína pode voltar a ser proibida
no desporto
A Agência Mundial de Antidopagem (AMA) está a
ponderar a hipótese de voltar a introduzir a cafeína na
lista de substâncias proibidas no desporto.
Esta substância foi retirada da lista no ano passado, por
a AMA ter considerado tratar-se de um estimulante
menor, que só faz efeito em enormes quantidades,
contudo, o consumo de cafeína continua a ser
acompanhado pelos laboratórios internacionais e o de
Portugal, para detectar um possível ressurgimento desta
substância como dopante. David Howman, director-geral
da Agência Mundial, contou “tratar-se de uma substância
que pensávamos não estar a ser usada para melhorar o
desempenho porque é preciso tomar pelo menos doze
chávenas de café ou engolir comprimidos para
ultrapassar os limites”. Esta polémica surgiu na
sequência das declarações do capitão da selecção de
râguebi da Austrália, George Gregan, onde admitiu que
ele e outros jogadores consomem comprimidos de
cafeína antes dos jogos, e que isso melhora o
desempenho em sete por cento.
Fonte - PODIUM

Congresso da Actividade Física,
Saúde e Bem-estar
A Confederação Portuguesa das Colectividade de
Cultura, Recreio e Desporto irá realizar nos dias 3,4 e 5
de Junho o Congresso da Actividade Física da Saúde e
Bem-estar. Este congresso decorrerá no Cine Teatro S.
João, em Palmela e realiza-se no âmbito da Campanha
“Agita Portugal”, que tem como objectivo aumentar a
actividade física na população portuguesa diminuindo
desta forma o sedentarismo que atinge 70% dos
portugueses.
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Colóquio Internacional
as Profissões do
Desporto
O Instituto do Desporto de Portugal
(IDP) vai realizar no dia 7 de Junho, no
Auditório da Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física da
Universidade do Porto, um colóquio
internacional referente ao tema AS
PROFISSÕES do DESPORTO –
DESAFIOS e PERSPECTIVAS de
FUTURO.
Este colóquio está integrado no âmbito
das actividades do Observatório do
Emprego e Formação no Desporto e
visa aprofundar o conhecimento do
sistema de emprego no desporto.
Esta
acção
está
destinada
a
profissionais e estudantes, a entidades
empregadoras
e
a
entidades
formadoras na área do desporto.

Novos desafios para a
Qualificação Profissional
em Portugal
No passado dia 05 de Maio, decorreu
no Centro Cultural de Belém, o
Seminário
subordinado
ao
tema
“Recursos Humanos: que caminhos
para
as
qualificações
e
competências?”,
promovido
pela
Comissão
de
Coordenação
e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo (CCDR-LVT).
Mais de 150 pessoas representantes de
inúmeras entidades, entre as quais a
CDP, discutiram as medidas a adoptar
no âmbito da qualificação de recursos
humanos em Portugal. De acordo com
os
dados
disponibilizados
pela
Comissão Europeia, o nosso país foi
aquele que a nível da Zona Euro mais
apoio recebeu no âmbito do III QCA
para a formação e qualificação de
recursos
humanos e que piores
resultados obteve, facto que justificou
uma ampla discussão sobre as causas
e as medidas a adoptar no futuro.
Outro dos aspectos discutidos prendeuse com a reorientação dos fundos de
apoio comunitário previstos para 20062012 e com os critérios a introduzir no
âmbito da formação de Recursos
Humanos.
Este evento contou ainda a presença da

Ministra da Educação e do
Secretário de Estado do Emprego e
Formação Profissional.

Aconteceu…
• O Grupo Desportivo Direito sagrouse Campeão Nacional de Rugby;
• Frederico Gil venceu o torneio
Bulgária1- Ténis;
•A
Federação
Portuguesa
de
Atletismo realizou uma Assembleiageral Ordinária;
• António Aleixo, actual Presidente da
Federação Portuguesa de Judo foi
reeleito para um terceiro mandato;
• A Federação Portuguesa de Ténis
organizou a “Semana do Ténis” na
comemoração dos seus 80 anos;
•O SCP (Masculinos), classificou-se
no 3.º lugar na Taça dos Clubes
Campeões Europeus de Atletismo.

Vai acontecer…
Junho
•Dia 3 – Automobilismo: Rally da Turquia;
•Dia 4 - Trampolins: Campeonato de
Portugal, Coimbra;
•Dia 12 – Triatlo: Campeonato Nacional
Clubes Triatlo, Oeiras;
•Dia 18/19 – Atletismo: Taça da Europa,
Leiria;
•Dia 18 – Natação: XXIII International
Swimming Meet, Porto;
•Dia 19 – Tiro Com Armas de Caça:
Campeonato da Europa de Seniores em
Roterdão, Holanda ;
•Dia
24
–
Pankration
Athlima:
Campeonato do Mundo Classe “A”.

Separata “+Desporto”
O 6.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 12 de Junho.
Em destaque neste número vão estar
Emanuel Silva (Canoagem), a jovem
atleta do Tiro com Arco, Ana Rita
Marques e reportagens sobre a
Federação Portuguesa de Hóquei e a
Confederação
de
Colectividades,
Cultura, Recreio e Desporto. Haverá
ainda o habitual espaço de notícias de
relevo nacional e internacional.

Federações e IDP
debatem prática
desportiva juvenil
A prática desportiva juvenil federada
está a ser analisada pelos dirigentes e
técnicos das federações desportivas e o
Instituto do Desporto de Portugal (IDP).
Esta discussão surge na sequencia do
estudo sobre a matéria publicada no
livro:
“Caracterização
da
Prática
Desportiva
Juvenil
Federada”
pertencente à Colecção Estudos do
IDP.
Do estudo efectuado, regista-se um
aumento de 24.3% da prática federada
nos jovens entre os 10 e os 16 anos no
período de 1988 a 2004, existindo cerca
de 145 mil atletas.
Fonte - IDP
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