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COMUNICADO FINAL  

 

Sob o lema “Desporto Escolar e Desporto Universitário na CPLP”, realizou-

se nos dias 15 e 16 de Julho de 2019, na sala de Conferência do Hotel 

Samba, em Luanda, o III Fórum do Desporto, organizado pelo Ministério 

da Juventude e Desportos de Angola, por iniciativa do Secretariado da 

Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa.  

 

O Fórum foi presidido por Sua Excelência Carlos Domingues Bendinha de 

Almeida, Secretário de Estado do Desporto da República de Angola e 

ladeado pelo Nicolau Daniel Director Nacional do Desporto. 

 

Prestigiaram o III Fórum do Desporto da CPLP, representantes de Angola, 

Brasil, Portugal e do Secretariado Executivo da CPLP, nomeadamente 

Débora Nascimento, Coordenadora da Secretaria Nacional de 

Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), Aurélio Oliveira, Secretário-

geral da Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP, e 

pelo Senhor Pedro Kay, membro da equipa de Coordenação Nacional 

do Desporto Escolar de Portugal. 

 

O discurso de abertura foi proferido por Sua Excelência Secretário de 

Estado para o Desporto, que durante a sua intervenção, destacou a 

realização do Fórum como um compromisso assumido pelo Estado 



angolano durante a XI Conferência de Ministros da Juventude e 

Desportos da CPLP, realizada em Caminha, Portugal, em 2017. 

 

Referiu igualmente, que o desporto além de constituir factor de inclusão 

e mobilidade social é, também um veículo de promoção e reforço de 

laços de irmandade e amizade entre os países membros da CPLP e tendo 

destacado que a realização do Fórum é uma oportunidade privilegiada 

de reflexão, partilha de experiências, troca de informação em relação as 

boas práticas sobre o modelo de organização, financiamento, gestão, 

competição e parcerias sobre o estado do desporto na CPLP, com 

particular incidência nos escalões de formação, como o garante do 

desporto de alta competição.  

 

O governante reconheceu que não obstante as adversidades que muitos 

países da CPLP enfrentam, principalmente com a eclosão da crise 

económica a escala internacional, muito tem sido feito pelos Estados 

membros da CPLP no que o Desporto Escolar e Universitário diz respeito.  

 

Por sua vez, Sua Excelência secretário de Estado Para o Desporto reiterou 

deu a conhecer que o governo angolano continuará a apostar no 

desenvolvimento do desporto, quer seja através de investimento em 

infraestruturas, apoio as federações desportivas, formação de quadros, 

bem como aprovação de diplomas legais adaptados a realidade do 

país. 

 

O Fórum contou com a presença de 85 participantes, dentre os quais: 

Membros de Direcção dos departamentos ministeriais da Juventude e 

Desportos, da educação de Angola, dirigentes e representantes de 

Federações Desportivas, de Instituições de Ensino Superior, Médio e 

professores de educação física. 

 



O Fórum foi organizado em quatro painéis temáticos onde foram 

apresentados e analisados os seguintes temas: 

 Desporto Escolar nos Países da CPLP 

a) Modelo Organizativo, Financiamento, Competição e parcerias; 

b) Infraestruturas Desportivas e Escolares. 

 Importância dos Desportos nas Universidades no século-XXI 

 Gestão e Organização dos Jogos Universitários 

 Importância do desporto, das Actividades de Recreação e de 

Lazer na Saúde. 

 Ética no Desporto 

 

Os participantes reconheceram o trabalho e o empenho notável 

desenvolvido pelo Governo da República de Angola, na preparação e 

organização do III Fórum do Desporto da CPLP 2019. 

Após acesas discussões e análise dos temas apresentados, os 

participantes ao III Fórum do Desporto da CPLP sugeriram e concluíram o 

seguinte: 

 

1. Prosseguir com o programa de cooperação na área do desporto, 

através da realização de eventos do gênero que visam contribuir 

para o desenvolvimento do Desporto Escolar e Universitário da 

CPLP;  

 

2. Os participantes reconheceram os esforços do governo angolano 

em relação a massificação do desporto escolar e enalteceram a 

aprovação do Decreto Presidencial que estabelece a 

obrigatoriedade de concepção de recintos desportivos e de lazer 

em todas as escolas a serem construídas no país; 

 



3. Que os Estados membros da CPLP devem continuar a investir na 

criação de infraestruturas e formação de quadros de excelência 

com vista a promoção do Desporto Escolar e Universitário nos 

Estados membros; 

 

4.  Criação em Angola, de um Instituto Nacional do Desporto para 

coordenar e implementar a política desportiva no país; 

 

5. Estabelecer uma plataforma de comunicação para assegurar a 

troca permanente de informação entre os Estados membros da 

CPLP no tocante ao Desporto Escolar e Universitário; 

 

6. Que seja implementado nos países membros da CPLP, o Cartão 

Branco para a observância dos princípios éticos e deontológicos 

no desporto escolar e universitário. 

O discurso de encerramento foi proferido por Sua Excelência Jesus 

Joaquim Baptista, Secretário de Estado da Educação para o Ensino 

Técnico- Profissional em representação da Ministra da Educação. 

O Responsável enfatizou que a realização do III Fórum do Desporto 

Escolar e Desporto Universitário da CPLP constituiu um meio privilegiado 

de socialização da criança, do adolescentes e dos jovens, completando 

assim o papel da escola para valorizar o convívio, a confraternização e 

amizade e participação das normas da boa educação a cidadania e 

alcance dos objectivos do desenvolvimento sustentável. 

 

Feito em Luanda, aos 16 de Julho de 2019 

 

 Os participantes ao III Fórum do Desporto da CPLP. 

 


