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Está Na Hora!
Há pouco menos de um ano, com as
eleições legislativas no horizonte, a CDP,
procurando conhecer políticas e dar a
conhecer anseios, alguns de longuíssima
data, convidou, para uma série de
debates, os representantes partidários da
área do desporto. Dez meses depois todo
o tecido desportivo nacional, no qual o
movimento associativo é o principal
parceiro, foi convidado para, no prometi -do Congresso do Desporto, debater “através de uma
discussão crítica e construtiva o presente e o futuro do
desporto nacional”. Mas para que esse debate se torne
relevante para o desenvolvimento desportivo, e não se torne
numa feira de vaidades pleno de orações de sapiência, onde
se apontem problemas mas se olvidem as soluções, é
preciso que nos mobilizemos para intervir, através de
comunicações, nas diferentes sessões que irão ser
agendadas para Janeiro e Fevereiro. Temos de nos fazer
ouvir. Temos de fazer sentir os reais problemas com que o
movimento associativo se debate e quais as soluções que
preconizamos. Sem isso corremos o risco que outros falem
por nós. E, haverá sempre voluntários! A CDP nunca deixou
os seus créditos por mãos alheias e, assim, no seguimento
do deliberado na sua última Assembleia-Geral, vai promover
um encontro, entre as federações suas associadas, onde a
sua posição nesse congresso será encontrada.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

Congresso do Desporto
A realização do Congresso do Desporto foi um dos
compromissos que o XVII Governo assumiu no seu
programa de governo. Com esta reunião magna o executivo
governamental pretende envolver todo o País e todos os
agentes desportivos, promovendo um verdadeiro diálogo
entre o Estado e o movimento desportivo, responsabilizando
todos pelo futuro do desporto português e sustentando as
correcções e ajustamentos legislativos e regulamentares
consequentes.
O Congresso do Desporto tem como objectivos:
- Reunir todos os agentes do desenvolvimento desportivo
em torno de uma discussão critica e construtiva de âmbito
nacional, sobre o presente e o futuro do desporto em
Portugal.
- Obter conclusões e recomendações sobre diversos
factores de desenvolvimento do desporto, de modo a
servirem de fio condutor para as alterações politicas a
realizar na presente legislatura.

www.cdp.pt

CDP discutiu com as Federações o
Congresso do Desporto
Decorreu no passado dia 15 em Algés, a Assembleia-Geral
Ordinária da Confederação do Desporto de Portugal (CDP),
que contou com a presença de 20 Federações Associadas.
As Federações aproveitaram a oportunidade para debater a
actual situação do desporto português e reflectir sobre as
estratégias a adoptar pelo movimento associativo no âmbito do
Congresso do Desporto, promovido pela tutela.
Neste contexto as federações acordaram por unanimidade
levar a cabo a realização de uma cimeira/jornadas de trabalho
como o intuito de analisar os actuais problemas do desporto
nacional e elaborar as propostas consideradas necessárias
para debelar esses problemas. Desta cimeira sairá um
conjunto de ideias e propostas a serem apresentadas no
respectivo Congresso.
Neste sentido o Presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso
entende que esta cimeira irá servir “não para fazer
concorrência ao congresso, mas sim para efectuar um dia
de trabalhos, onde possam ser apresentados e discutidos
os problemas do desporto nacional com o intuito de se
apresentarem as respectivas conclusões no referido
Congresso”.
Na Assembleia foi também apresentado e discutido o Plano de
Actividades e Orçamento da CDP para 2006, o qual foi
aprovado por unanimidade pelas Federações presentes.
O Congresso está agrupado por cinco grandes temas
1. Políticas Educativas e Sociais no Desporto
2. Desporto, Saúde e Segurança
3. Equipamentos Desportivos e o Território
4. Políticas de Financiamento do Sistema Desportivo
5. Reforma do Sistema Desportivo
Calendário
Sessão de Abertura: 12 de Dezembro de 2005 - EXPONOR,
Matosinhos
Congressos Distritais e Regionais: 13 de Dezembro de 2005 a
17 de Fevereiro de 2006
Congresso Nacional: 18 e 19 de Fevereiro de 2006 - Centro de
Congressos do Estoril
Para mais informações:
http://www.congressododesporto.gov.pt/

A CDP Deseja às Federações Desportivas Boas Festas
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Eventos Desportivos

Cimeira do Desporto Federado
Na recente Assembleia-Geral da CDP, realizada no passado dia 15, foi amplamente
debatida a importância da participação do Movimento Associativo no Congresso do
Desporto. Assim, e para além das desejáveis comunicações individuais dos
representantes de todas as federações desportivas nas próximas sessões no
respectivo Congresso, foi decidido organizar uma Cimeira para encontrar uma
posição global do movimento associativo em relação aos cinco grandes temas
propostos para debate. Esta Cimeira do Desporto terá lugar no dia 28 de Janeiro, em
local ainda a anunciar e, de acordo com o seguinte programa previsional:
09h00 – Sessão de Abertura
09h30 – Divisão dos participantes em cinco grupos de trabalho de
acordo com os grandes temas em discussão no Congresso do
Desporto.
12h30 – Almoço
14h00 – Reinicio da Cimeira para redacção, ao nível dos grupos de
trabalho, das conclusões a que chegaram.
16h00 – Sessão Plenária Final para apresentação das conclusões
parcelares e aprovação do texto final.
18h00 – Encerramento

Desporto & Direito
Foi editado o número 7 da Revista Jurídica de Desporto
intitulada Desporto & Direito. Esta publicação de
periodicidade quadrimestral tem como director o Prof. Doutor
José Manuel Meirim, que é actualmente um dos maiores
especialistas nacionais desta área. A revista pretende dar a
conhecer a visão jurídica de vários assuntos em destaque no
desporto nacional. A Desporto & Direito conta com o apoio
da Confederação do Desporto de Portugal. Em destaque
neste n.º estão os seguintes temas:
–A “Crise” do Andebol
–O “Caso Nuno Valente”
–As Autarquias Locais na LBD
–A Economia na LBD
–Responsabilidade tributária dos dirigentes dos clubes.
No início de 2006 será publicado o n.º 8 desta revista e terá em destaque entre
outros assuntos o tema “Os seguros obrigatórios nas actividades desportivas e de
lazer”. Os interessados podem adquirir a revista Desporto & Direito através da
Coimbra Editora.

Aconteceu…

Vai acontecer Janeiro

• A Triatleta Vanessa Fernandes
ganhou a ultima prova da Taça do
Mundo em Plymouth (N. Zelândia);

• Dia 14 - Gala dos Campeões 2005
da
Federação
Portuguesa
de
Automobilismo e Karting;

• 10.ª Gala anual do Desporto CDP;

•Dia 21 - 13ª Gala dos Campeões da
Fed. Port. de JetSki;

•Federação Portuguesa de
Náutico tem novo presidente

Ski

•Gala da Federação Portuguesa de
Voleibol;
•Fed. Port. Trampolins e Desportos
Acrobáticos
festejou
15.º
Aniversário;
•Fed. Ginástica de Portugal festejou
55.º Aniversário

•Dia 28 e 29 - III Meeting
Orientação da Ilha da Madeira;
•Dia 28
Federado

Cimeira
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do
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Um dos projectos iniciados em 2005 e
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, a qual foi visitada por
milhares de pessoas, órgãos de
comunicação incluídos e que serviu
ainda de suporte aos conteúdos
publicados na Separata "+Desporto" e
na NewsLetter CDP.
Passado um ano desde a sua criação
consideramos que este instrumento
tem sido um sucesso pelo que é nossa
intenção mantê-lo e reforça-lo em
2006.
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
em que a sua federação participará
a nível Europeu e Mundial) em 2006,
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
comunicacao@cdp.pt
ou
marketing@cdp.pt.

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal
www.cdp.pt

Consulte, Participe e
Divulgue!
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