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CONFERÊNCIA DE MINISTROS DA JUVENTUDE E DESPORTO DA 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) 

– X EDIÇÃO DOS JOGOS DESPORTIVOS DA CPLP 

– I FÓRUM DO DESPORTO DA CPLP 

 

 

I FÓRUM DO DESPORTO DA CPLP 

Cabo Verde, Ilha do Sal – 18 de Julho de 2016 

 

CONCLUSÕES 
 

PROGRAMA 

09h00 – 09h30 – Cerimónia Oficial de Abertura 

09h30 – 11h00 Sessão I – O Fórum da CPLP e as Recomendações MINEPS V 

11h00 – 11h30 Intervalo para o café  

11h30 – 13h00 Sessão II – Dimensões Práticas da Integridade e da Ética no Desporto 

13h00 – 14h30 Intervalo para o almoço 

14h30 – 16h30 Sessão III – A Educação e o Desporto, novos desafios e novas soluções 

16h30 – 17h00 Intervalo para o café  

16h45 – Conclusões do I Fórum do Desporto da CPLP 

17h00:17:30 – Cerimónia Oficial de Encerramento 

 

INICIATIVA DE LANÇAR UM FÓRUM ANUAL DO DESPORTO DA CPLP/ICSS 

– CONTEXTO, ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS 

No âmbito da cooperação estabelecida com a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto 

da CPLP (CMJD-CPLP), foi formalizado com o ICSS (Centro Internacional para a Segurança no 

Desporto) um Memorando de Entendimento (MoU2015) em 17 de Julho de 2015. Nos termos 

do MoU2015 foi assumido o compromisso de: 
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̶ Cooperar no âmbito dos seus mandatos e esfera de competências para promover a 

governança no desporto em geral e a boa governança, nomeadamente, para salvaguardar a 

integridade, a segurança e a transparência e procedimentos democráticas do desporto, bem 

como a proteção dos jovens jogadores e a promoção dos mais elevados padrões éticos no 

desporto. 

̶ Prevenir e combater, no âmbito dos seus mandatos e esfera de competências, todas as 

ameaças à integridade desportiva, incluindo a manipulação de resultados desportivos, os 

crimes financeiros, a falta de transparência financeira, o tráfico e abuso de menores e outros 

crimes e práticas prejudiciais. 

 

Também no âmbito do MoU2015 foi acordada a organização de iniciativas, projetos e eventos 

conjuntos, com destaque para o Fórum do Desporto da CPLP, cujo lançamento se considerou 

determinante como plataforma de interação regular, entre os vários agentes, do universo 

desportivo, governamental, educativo e juvenil, e como instrumento permanente para tratar de 

questões relacionadas com a ética, integridade e proteção dos valores do desporto, em especial 

junto dos mais jovens. 

 

 

FÓRUM DO DESPORTO DA CPLP E CONTRIBUTO PARA O MINEPS VI 

Esta plataforma, lançada por ocasião dos X Jogos da CPLP, está também de acordo e em linha 

com o espírito das conclusões da V Conferência Internacional de Ministros e Altos Funcionários 

Responsáveis pela Educação Física e o Desporto (MINEPS V) – consolidadas na denominada 

Declaração de Berlim (maio de 2013) – organizada pela UNESCO, em particular com as 

Conclusões e Recomendações em matéria de Preservação da Integridade do Desporto (pontos 

3.1. a 3.46) e visa contribuir activamente para a realização da Conferência MINEPS VI, em 2017. 

Neste sentido os principais objectivos do Fórum do Desporto da CPLP são: 

 

 Reflectir sobre integridade e ética no desporto como afirmação e expressão de valores que 

constituem o acervo da CPLP, afirmando o compromisso da Conferência de Ministros do 

Desporto e da Juventude da CPLP na promoção e preservação da integridade no desporto 

(Resolução n.º10/2014) e pela busca de respostas, ao nível nacional, regional e 

internacional, consistentes e efectivas face aos desafios de um mundo globalizado; 

 Reafirmar os princípios fundamentais consagrados na Carta Internacional da Educação Física 

e do Desporto da UNESCO (revista e adaptada em Novembro de 2015); 

 Contribuir de forma activa para colocar em prática as recomendações das conferências 

MINEPS, em especial o desenvolvimento de MINEPS V e informação actualizada sobre os 

preparativos da realização e os pontos da agenda do MINEPS VI; 

 Debater a evolução e tendências da temática da governação (incluindo a boa governança) 

no desporto 

 Conferir visibilidade à temática da integridade no desporto no contexto dos X Jogos 

Desportivos da CPLP e contribuir para o reforço da cooperação entre instituições e 

organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, na 

preservação da integridade do desporto, com especial enfoque para as questões da 

formação e educação; 
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INTRODUÇÃO E TRABALHOS DO FÓRUM 

Introdução e considerações iniciais sobre a relevância da integridade no fenómeno desportivo, 

dentro e fora dos campos de jogos, contexto, enquadramento e objectivos. 

Importância conferida à ética e integridade no Desporto pela Conferência de Ministros da 

Juventude e Desporto da CPLP e decisão de aprovar a proposta apresentada pelo ICSS, no 

âmbito do MoU2015, de lançar um Fórum anual conjunto, a decorrer por ocasião da reunião 

anual da Conferência de Ministros, dedicado às questões da ética e integridade no Desporto. 

Apresentação de principais objectivos do Fórum, das entidades convidadas e parceiras e 

orientação de conclusões em linha com os objectivos para a Conferência de Ministros do 

Desporto, organizada pela UNESCO, denominado MINEPS VI, a decorrer em Julho de 2017 em 

Kazan, Federação Russa. 

 

PRINCIPAIS RISCOS 

Elenco das principais acções criminosas, nefastas e antiéticas, associadas ao Desporto que mais 

afectam, transversalmente, os países membros da CPLP: 

̶ Intolerância 

̶ Racismo 

̶ Bullying  

̶ Exploração 

̶ Xenofobia 

̶ Branqueamento de capitais 

̶ Doping ou a dopagem 

̶ Violência 

̶ Manipulação de resultados ou jogos combinados entre outras fraudes~ 

̶ Trafico dos menores 

 

VALORES 

Os participantes entendem que o Desporto promove e deve promover, em particular junto dos 

jovens e das comunidades a que pertencem, os valores de: 

̶ Fair Play 

̶ Inclusão 

̶ Espírito de equipa 

̶ Respeito pelas regras 

̶ Respeito pelos outros  

̶ Disciplina 

̶ Amizade 

̶ Solidariedade 

̶ Auto-estima 

̶ Honestidade 
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VALORES ÉTICOS E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL 

Segundo Ângela Melo, Diretora para a Ética, Juventude e Desporto da UNESCO – O tema deste 

primeiro fórum da CPLP é crucial para o mundo desportivo pois estão em profunda crise os 

valores e a ética no Desporto.  

Este assunto merece ser abordado com objectividade sob o risco de perdermos 

irremediavelmente o desporto como congregador de multidões, unidas pela mesma paixão, 

alegria, interesses e objetivos sociais, económicos e culturais; objectivos esses consubstanciados 

e alinhados em valores humanos e éticos. 

Ao pugnar por uma política desportiva que prioriza os valores da ética e da integridade, do jogo 

limpo e da lealdade, como base de toda a estruturação desportiva, é defendido que a prática 

desportiva é, hoje, também um indicador de desenvolvimento sustentável, um factor de 

qualidade de vida e uma condição essencial para a formação integral da pessoa humana, nas 

palavras do Ministro Cabo-Verdiano do Desporto, Fernando Elísio Freire. 

 

IMPORTÂNCIA DO DESPORTO PARA A SOCIEDADE 

Os participantes enunciaram aqueles que consideram os principais impactos positivos para as 

comunidades dos países-membros da CPLP, proporcionados pelo Desporto, e que importa 

preservar: 

 O Desporto contribui para o combate a doenças não transmissíveis e para integração de 

jovens nas sociedades e comunidades e constitui uma via para a resolução de  problemas 

sociais como as drogas e o álcool. A esse propósito, Hugo Carvalho, Secretário-geral do 

Fórum da Juventude da CPLP sublinha que o desporto é o único espaço no qual se consegue 

colocar um delinquente a seguir regras, a seguir princípios éticos, de civismo e de respeito 

pelo outro. Ser desportista é, pois, mais do que a mera prática de uma modalidade, mas um 

factor de integração social. O jovem desportista passa a ter melhor acesso à saúde, ao 

associativismo, à informação e à formação. 

 A Secretária Executiva da Unesco em Cabo Verde, Glória Ribeiro, destacou ainda que através 

do desporto se pode formatar positivamente a personalidade dos jovens. 

 A Educação Física e o Desporto são elementos determinantes para a construção do caráter 

do ser humano, promovendo a tolerância, a aceitação do outro, do que é diferente, 

consolidando um ambiente de paz social, reforçou o Secretário de Estado da Juventude e 

Desporto de Angola, Albino da Conceição, sintetizando assim o consenso dos participantes. 

 

RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO 

Os participantes concluíram que um dos aspectos mais importantes para a adopção de 

comportamentos éticos no contexto do desporto, susceptíveis de contribuir para a preservação 

da integridade do desporto no seu todo, é a formação (contínua) de todos os agentes nele 

envolvidos, transversalmente. 



5 

 

A esse propósito, José Lima, Coordenador Nacional do Plano Nacional de Ética no Desporto 

(PNED) de Portugal, destacou que a ética no desporto tem como missão moldar o carácter dos 

mais novos e assim criar uma sociedade diferente no futuro, enfatizando que os exemplos são 

a melhor forma de transmitir os valores. 

Também nessa linha, Filomena Fortes, Presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde reforçou 

a ideia de que é importante começar pela base, pelos mais novos, apostando na formação nas 

escolas pois é fundamental transmitir valores desde cedo, com a ajuda dos professores de 

educação física e desporto e os demais agentes envolvidos no fenómeno educativo/formativo. 

Importa inverter a lógica dos tais exemplos, pois muitos dos maus exemplos, como a corrupção, 

são fornecidos pelos adultos, muitas vezes os próprios dirigentes desportivos. 

O papel fundamental das escolas nesse processo formativo é ainda sublinhado pelo Director- 

Geral dos Desportos de Angola, António Gomes, que acrescenta a importância de se valorizar a 

tríade – escola, família, clube/organização desportiva. 

Os participantes convergiram também na importância de assegurar que em cada escola sejam 

previstas instalações desportivas – como expressão e condição-base da importância conferida 

ao Desporto, criando condições efectivas para a formação e inclusão integral e cívica dos jovens 

– importando, para tal, sensibilizar e promover continuamente o envolvimento dos governos e 

autoridades públicas. 

No sentido de zelar pela promoção das boas práticas, logo em casa, foi sublinhada a necessidade 

de um maior envolvimento dos pais dos desportistas, fomentando igualmente a formação dos 

Pais ou encarregados de educação, para poderem desempenhar melhor o seu papel de 

incentivadores sem cobranças ou pressões excessivas. 

 

RESPOSTAS CONCRETAS PARA A SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE NO DESPORTO 

Os participantes reconheceram que combater os actos criminosos no desporto é um desafio 

permanente, que passa, forçosamente, por exigir mais transparência, destacando Diogo Guia, 

Diretor de Políticas Públicas do ICSS, que, na primeira linha de interessados, mas também dessa 

responsabilidade, estão os Governos, como guardiães primeiros dos interesses dos cidadãos. 

O Presidente do Instituto do Desporto de Portugal e Secretário-Executivo da Conferência de 

Ministros, Augusto Fontes Baganha, reforçou esse entendimento acrescentando que é uma 

obrigação do Estado contribuir para que haja cada vez melhores comportamentos, 

providenciando exemplos e fomentando boas práticas. 

Em reforço da importância de uma maior pró-actividade e cooperação internacionais, na 

resposta aos desafios existentes, o Ministro do Desporto de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire 

destacou que é critico que consigamos manter o desporto limpo, afastando tanto quanto 

possível a corrupção e outras acções criminosas críticas – como o tráfico e abuso de menores – 

pelo que Cabo Verde está muito motivado no reforço da cooperação internacional.  

Este governante acrescentou que faz parte dos objectivos do Governo de Cabo Verde promover 

a prática desportiva mantendo porém a preocupação, que Cabo Verde tem tido desde sempre 

– e realidade a que está atento –, actuando com firmeza no sentido de zelar pela defesa da ética 

e integridade no desporto. 
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O anfitrião, Presidente da Câmara Municipal do Sal, Jorge Figueiredo, deu testemunho da sua 

experiência de que (feliz ou infelizmente) o desporto gera muitos interesses, nomeadamente 

económicos, e por isso, se mal orientado, poderá ter consequências nefastas para os jovens e 

para o próprio desporto. 

O Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, Augusto Fontes Baganha, expressou o 

entendimento de que vivemos actualmente o maior desafio da história do Desporto, já que o 

problema da falta de ética é preocupante e tem de ser resolvido sob pena de perdermos 

irremediavelmente a credibilidade desportiva, em que, qualquer dia, já ninguém acredita. 

Concluiu afirmando que é essencial preservar a autonomia das federações desportivas, mas 

com limites, recordando que essa autonomia não significa independência absoluta e que é 

possível existir autonomia com regras, com limites, com responsabilidade – em especial quando 

em causa estejam os superiores interesses de preservação da integridade no desporto. 

 

Medidas práticas preconizadas pelos participantes: 

̶ Legislar, consolidando documentos de referência e estratégia em matéria de integridade no 

desporto para o universo do desporto 

̶ Actualizar a legislação desportiva em todos os Estados da CPLP em matéria de protecção da 

integridade no desporto 

̶ Promover a formação dos mais jovens através da divulgação e aprendizagem de bons 

exemplos e de boas práticas no desporto 

̶ Promover o diálogo entre os diferentes agentes: governantes, associações, escolas, 

sociedade civil, patrocinadores, atletas e desportistas – promovendo Fóruns como este 

̶ Agir de forma coordenada desenvolvendo parcerias e trocas de informação entre todos 

esses agentes envolvidos no fenómeno desportivo 

̶ Promover o acesso universal ao desporto fomentando uma maior participação das mulheres 

a todos os níveis 

̶ Cultivar a capacidade de utilizar o conhecimento já existente e os exemplos de corrupção já 

conhecidos para evitar actos criminosos no futuro 

̶ Promover canais de comunicação mais frequentes e eficazes para discutir as questões 

ligadas à ética e integridade no desporto  

̶ Fomentar o acesso ao desporto e à educação física a todos, introduzindo a disciplina de 

educação física como obrigatória nas escolas – em linha com as recomendações da 

Declaração de Berlim (MINEPS V) e da UNESCO. Em especial no que respeita ao MINEPS, a 

representante da UNESCO aproveitou para teceu considerações gerais sobre a génese 

histórica do MINEPS e o seu papel de “agenda setting” em matéria de políticas desportivas 

ao nível global, explicando que os temas selecionados para o MINEPS VI se encontram 

justamente integrados parte na agenda do FORUM, de um modo geral, e, em particular, no 

que concerne à integridade do desporto. Recordou igualmente que no foi no quadro do 

MINESP que foi adotada a Carta Internacional do Desporto e da Educação Física, em 1978, 

a qual foi recentemente revista em Novembro de 2015. Na revisão da Carta foram 

integrados elementos como a atividade física, igualdade no género, o desporto para o 
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desenvolvimento, as parcerias multissetoriais, a transversalidade do desporto (que inclui a 

interligação e conexão entre os vários ministérios). Quanto ao tema “educação física”, a 

representante da UNESCO fez menção ao material preparado por quarenta peritos em 

educação física sob a coordenação da UNESCO relativo ao “Projecto de Educação física de 

Qualidade”. Neste sentido foi destacado que a educação física de qualidade é a única 

disciplina que combina a tecnicidade do controlo e o domínio físico, a aprendizagem de 

habilidades, competências e a transmissão de valores para a paz, reconciliação e 

reconstrução. O material sobre a educação física de qualidade encontra-se em linha com um 

projeto-piloto preparado para a utilização, contextualização, adaptação e enriquecimentos 

do material a serem providenciados pelos países que participam na fase piloto. O Governo 

de Cabo Verde informou que pretende usar a ferramenta disponível. 

̶ Promover o fairplay entre os desportistas mais novos – p. ex. através da adopção do cartão 

branco em competições de formação (PNED), juramento pela ética desportiva, criação do 

clube da UNESCO da Ética Desportiva (sugestão portuguesa na explanação do Coordenador 

do PNED de Portugal, José Carlos Lima) 

 

Reiterando que só juntando esforços começamos a ganhar, senão qualquer dia já ninguém 

acredita no desporto, o Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, Augusto Fontes 

Baganha, foi secundado pela generalidade dos participantes nas alocuções subsequentes, 

gerando-se um consenso em torno da importância do reforço da cooperação internacional. 

Nessa mesma linha, Diogo Guia, do ICSS, afirmou que será inviável promover reformas sem o 

envolvimento de todos, já que a salvaguarda de um desporto ético é demasiado importante para 

deixar alguém de fora. Importa, pois, com determinação, promover a construção de um mundo 

novo e de uma nova era, a era da transparência. 

Ângela Melo sublinhou que “os excessos e as práticas nefastas devem ser combatidos 

energicamente e ser preocupação de todos. A Unesco mantem-se firme para cooperar com os 

países da CPLP e os resultados são tangíveis”. 

Apelou. Seguidamente, a que todos os participantes neste I Fórum participem de forma activa e 

com uma voz una, a voz da CPLP na conferência MINEPS VI – Conferência Internacional dos 

Ministros do Desporto no próximo ano de 2017. 

Diogo Guia apresentou em traços gerais a SIGA (Sport Integrity Global Alliance) Aliança Global 

para a Integridade no Desporto, como um modelo inovador, de desenvolvimento multissectorial 

e inclusivo, a partir do qual deverá ser possível consensualizar e assentar os parâmetros (ou 

standards) universais para a efectiva protecção da integridade do desporto. 

Para isso todos as entidades que, de alguma forma estão relacionada com o fenómeno 

desportivo, deverão ser parte activa da construção das soluções; o que é o caso de: 

̶ Governos 

̶ Instituições desportivas 

̶ Movimentos associativos 

̶ Patrocinadores / Sponsors 

̶ Atletas / Desportistas 
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̶ Entidades Reguladoras 

̶ Entidades comerciais e industriais relacionadas com o desporto 

̶ Sociedade Civil 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES NO I FÓRUM DO DESPORTO DA CPLP 
 

CPLP – A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), criada em 17 de Julho de 1996, é 

o foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação 

entre os seus membros e tem como objectivos gerais: a concertação político-diplomática entre 

seus estados membros, nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário 

internacional; a cooperação em todos os domínios, incluindo os da educação, saúde, ciência e 

tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, 

cultura, desporto e comunicação social; a materialização de projectos de promoção e difusão da 

língua portuguesa. 

 

CONFERÊNCIA DE MINISTROS DA JUVENTUDE E DESPORTO DA CPLP – tem as suas raízes no final 

da década de 80 do século passado aquando dos primeiros esforços de cooperação bilateral e 

multilateral nas áreas da Juventude e do Desporto, ainda que à época independentes uma da 

outra, no espaço que viria a tornar-se na CPLP. A Conferência acabaria por proceder à fusão das 

duas áreas, uma vez que, na maioria dos casos, o membro do governo responsável por uma das 

áreas ser em simultâneo responsável pela outra. Com a instituição da Conferência de Ministros 

da Juventude e Desporto da CPLP, em 1990, foi determinado manter como atividades-âncora os 

Jogos Desportivos da CPLP, para a dimensão Desporto, e a Bienal de Jovens Criadores da CPLP, 

para a dimensão Juventude. 

 

UNESCO – a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é 

uma organização internacional, fundada em Paris, em 4 de novembro de 1946. A missão da 

UNESCO é contribuir para a "construção da paz", reduzindo a pobreza, promovendo o 

desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural, através da educação, ciências, cultura, 

comunicação e informação. Outras prioridades incluem a busca da qualidade da educação para 

todos e da formação contínua, em busca de novos desafios éticos e sociais, promovendo a 

diversidade cultural e construindo sociedades de conhecimento inclusivo através da informação 

e comunicação. 

 

ICSS EUROPE – é uma organização internacional independente, privada e sem fins lucrativos, 

que visa a promoção dos mais elevados padrões de boa governança, integridade desportiva e 

financeira, segurança e direitos humanos no Desporto. Sedeada em Londres e em Genebra, 

possui delegações em Paris, Bruxelas (House of Sports) e em Cascais, onde centraliza a 

coordenação de políticas desportivas e projectos com a CPLP e a Comunidade Ibero-Americana, 

designadamente no domínio da proteção de menores no desporto. 

 

PNED – o Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), constitui uma iniciativa do governo 

português e é desenvolvido no seio do Instituto Português do Desporto e Juventude desde 2012. 
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Nesta entidade é dinamizado pelo Gabinete de Coordenação do PNED, consistindo num 

conjunto de iniciativas estruturadas e planificadas, que visam divulgar e promover a vivência e 

adopção dos valores éticos inerentes à prática desportiva como a verdade, o respeito, a 

responsabilidade, a amizade ou a cooperação, entre outros. 

 

SPORTIMPACT – é uma ONG cuja missão é promover o desenvolvimento humano através do 

desporto, usando o poder do desporto para criar um mundo pacífico e desenvolvido, com 

igualdade de oportunidades para todos. Organiza eventos desportivos de grande impacto em 

comunidades menos favorecidas, promovendo a capacitação de jovens e potenciando o impacto 

do desporto no desenvolvimento, adoptando uma política de tolerância zero para a corrupção, 

abusos, discriminação ou quaisquer outros comportamentos antiéticos. 

 

ENGSO – A Organização Europeia de Entidades Desportivas Não-Governamentais (ENGSO) é 

uma organização sem fins lucrativos, com responsabilidades públicas, congregando 

Confederações Nacionais e Comités Olímpicos Nacionais de 33 países europeus. É uma 

plataforma para intercâmbio de conhecimento e informação, que visa alcançar posições comuns 

sobre questões de desporto e divulgar estas posições e visa fortalecer a cooperação entre os 

organismos desportivos. 

 

COMITÉ OLÍMPICO DE CABO VERDE – é um membro do Comité Olímpico Internacional e como 

Comité Olímpico Nacional organiza os eventos de carácter olímpico em Cabo Verde e fiscaliza e 

organiza os desportos que terão representação do país nos Jogos Olímpicos. Criado em 1989, 

faz parte da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais de África e é membro fundador da 

Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP). 

 

FÓRUM DA JUVENTUDE DA CPLP – é a entidade que congrega os organismos coordenadores das 

organizações não-governamentais de juventude dos estados membros da CPLP. Constituem fins 

do Fórum de Juventude da CPLP manter e aprofundar os laços de fraternidade, a cooperação, a 

solidariedade e o diálogo intercultural entre os jovens lusófonos, bem como, a promoção dos 

direitos humanos, do desenvolvimento e da interdependência na CPLP, designadamente através 

da reflexão sobre as aspirações da Juventude da CPLP. 

 

JOGOS DA CPLP – são um evento multidesportivo que envolve todos os membros da CPLP: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor 

Leste. Apesar de o conceito ser semelhante ao dos Jogos da Lusofonia, nos Jogos da CPLP apenas 

é permitida a participação de atletas com idade inferior a 16 anos. Constituem uma 

oportunidade de encontro de jovens, técnicos e dirigentes das várias disciplinas e especialidades 

ligadas ao desporto (praticantes, treinadores, técnicos, pessoal médico e outros) que, tendo 

como pretexto a competição, trocam experiências, conhecimentos e estabelecem relações que 

perduram no tempo. 

A cada dois anos este acontecimento serve ainda um fim mais concreto que se prende com a 

detecção de talentos desportivos com potencial de carreira na alta competição. 

A primeira edição dos Jogos data de 1992, em Lisboa, Portugal, acontecendo a cada dois anos, 

de acordo com um calendário e programa previamente acordados entre todos os parceiros.  

Em 2016 tem lugar a X edição dos Jogos Desportivos, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. 
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Participaram na organização do Fórum, ainda, as seguintes entidades: 

 

̶ Policia Nacional de Cabo Verde 

̶ Forças Armadas de Cabo Verde (FACV) 

̶ Federação das Ligas de Juventude de Cabo Verde (FLJCV) 

̶ Direção Geral dos Desportos dos Países que constituem a CPLP 


