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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012-2013 

 

1. Introdução do Secretário-geral 

O presente Relatório de Atividades pretende relatar as diligências desenvolvidas pelo 

Secretariado Executivo na prossecução dos objetivos definidos na V Reunião da Conferência e 

o fazer o necessário ponto de situação relativamente ao acompanhamento das Resoluções 

nela tomadas até à realização da V Reunião da Conferência, a ter lugar em Salvador da Bahia, 

Brasil, em dezembro p.f.. 

O Secretariado Executivo trabalhou sempre em estreita colaboração com a Presidência da 

Conferência, nas pessoas da Senhora Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos 

Recursos Humanos de Cabo Verde e da Senhora Ministra da Educação e Emprego e 

respetivos Gabinetes, quer ainda nas pessoas dos Senhores Diretores Gerais da Juventude e 

do Desporto de Cabo Verde. 

Procurou-se fazer deste documento uma ferramenta de trabalho objetiva e sintética, que 

permita, em primeiro lugar, informar os Estados-Membros e preparar a VI Reunião da 

Conferência, no Brasil e, mas também avaliar a atuação da organização e o nível de 

compromisso assumido pelos Estados-Membros. 

 

2. V Reunião da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo 

Desporto da CPLP 

Realizou-se no dia 7 de julho de 2013, em Mafra, Portugal, a V Reunião da Conferência de 

Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo Desporto da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. A reunião contou com a presença dos representantes de todos os Estados-

membros com exceção da Guiné-Bissau. 
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Nesta reunião foram aprovadas alterações de forma ao Acordo de Cooperação (Resolução 

7/2012), ao Regimento da Conferência (Resolução 8/2012), ao Regulamento da Bienal de 

Jovens Criadores da CPLP (Resolução 5/2012) e ao Regulamento dos Jogos Desportivos da 

CPLP (Resolução 2/2012). Foi ainda aprovado um Regulamento para Atribuição do Prémio de 

Ética Desportiva dos Jogos Desportivos da CPLP (Resolução 3/2012).  

De registar ainda que, apesar do apoio manifestado nesta reunião à realização dos IX Jogos 

Desportivos da CPLP em 2014 em São Tomé e Príncipe, este país viria a desistir da 

organização do evento, que deverá ser assumida por Angola, país que se seguia no esquema 

de rotatividade previamente definido. Esta situação será descrita com mais detalhe no ponto 

relativo aos IX Jogos Desportivos da CPLP. 

Foi também decidido realizar a próxima reunião da Conferência em novembro de 2013 no 

Brasil, por ocasião da VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP, mas ambos os eventos foram 

adiados para o período compreendido entre 1 e 7 de dezembro para não acontecerem em 

simultâneo com os III Jogos da Lusofonia – Goa 2013 (que por sua vez foram posteriormente 

adiados para 18 a 29 de janeiro de 2014).  

O Secretariado Executivo foi mandatado para acompanhar vários projetos multilaterais, 

relativamente aos quais se apresenta o respetivo ponto de situação:  

a) Plano Estratégico para a Juventude da CPLP 2015 e Além (Resolução 9/2012) 

O Secretariado Executivo foi mandatado para, «em articulação com o Fórum da Juventude da 

CPLP, o Secretariado Executivo da CPLP e as áreas sectoriais pertinentes da CPLP, 

desenvolver e propor os quadros de operacionalização das ações decorrentes do Plano 

Estratégico. Contactadas as partes interessadas, foi constituído um grupo de trabalho (ver 

constituição abaixo), que reuniu no dia 8 de abril de 2013 na sede da CPLP, em Lisboa. O 

Secretariado Executivo procurou depois explorar várias opções para o mecanismo de 

operacionalização do Plano, a saber: 

i. Organização internacional 

ii. Fundação 

iii. Associação de direito privado 

iv. Entidade afeta à própria CPLP  
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b) Carta da Juventude da CPLP (Resolução 10/2012) 

O Secretariado Executivo coordenou, como definido em Assembleia Geral, consultas entre os 

Estado-membros, aos quais solicitou que identificassem um Ponto Focal para esta questão e 

que se pronunciassem sobre a proposta-base de Portugal, conforme definido na V Reunião da 

Conferência. O primeiro contacto foi em 2 de novembro de 2012, seguindo-se várias 

insistências (6 de novembro, 22 de janeiro, 6 de fevereiro e 28 de março), até que se deu por 

findo o processo em 10 de julho. Receberam-se os contributos de Cabo Verde e de Angola 

devidamente incorporados no texto da Carta (Doc.SE-06 (13)), e um documento com 

recomendações em separado também de Angola (Doc.ANG-01 (13)), que o Secretariado 

Executivo colocará à consideração da Reunião de Diretores Gerais para finalização da 

proposta a apresentar na VI Reunião de Ministros, a decorrer em dezembro de 2013 em 

Salvador da Bahia, Brasil.  

Relativamente à indicação de Pontos Focais, verificou-se apenas uma alteração no 

comunicado inicial, por parte de Portugal, que substituiu, no dia 22 de outubro, o Dr. André 

Pardal pela Dra. Andrea Direito. O ponto de situação é o seguinte: 

ESTADO-MEMBRO NOME CORREIO ELECTRÓNICO 

ANGOLA Elsio Carlos Domingos Manuel elsiocarlos@hotmail.com 

BRASIL Bruno Vanhoni bruno.vanhoni@presidencia.gov.br 

CABO VERDE Maria Vitória Veríssimo maria.verissimo@mjedrh.gov.cv 

MOÇAMBIQUE 
   

PORTUGAL Andrea Direito andrea.direito@pcm.gov.pt 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE     

TIMOR-LESTE     

 

c) Cartão Jovem da CPLP (Resolução 11/2012) 

O Secretariado Executivo efetuou, nos termos da alínea 2) da Resolução 11/2012, consultas 

aos Estados-membros com o objetivo de aferir a situação em cada país e acompanhou os 

contactos desenvolvidos por Portugal junto da EYCA – European Youth Card Association no 

sentido de desenvolver o Cartão Jovem da CPLP. A EYCA manifestou a sua disponibilidade, 

mas o modelo de cooperação tem de ser definido pelos Estados-membros da Conferência. O 

ponto de situação relativamente a cada estado-membro é o seguinte: 
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ESTADO-
MEMBRO 

TEM 
CARTÃO 
JOVEM? 

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 

ANGOLA Não 

Conclusão do processo de 
conceção do Modelo estrutural 
de Cartão Jovem a adotar para 
a Juventude Angolana. 

  

BRASIL       

CABO VERDE Sim   

Existe uma Portaria que regulamenta o “Cartão Jovem”, definindo os 
critérios de atribuição e estabelecendo os princípios e normas 
aplicáveis à sua emissão. Neste momento Cabo Verde tem um total 
de 16.885 cartões emitidos  e 129 protocolos estabelecidos com 
patrocinadores nas mais diversas áreas, mas com maior incidência 
nos descontos nas Universidades, Escolas de Condução e Clínicas 
Dentárias.  Perspetiva-se a criação do site do Programa Cartão 
Jovem para que o cartão possa ser emitido online e as empresas 
patrocinadoras possam ter a oportunidade de divulgar os seus 
produtos/serviços. 

MOÇAMBIQUE       

PORTUGAL Sim     

SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE Não 

Assinaturas de protocolos com 
as instituições/ organizações 
nacionais.  

Algumas dificuldades no que respeita aos recursos para compra da 
máquina para impressão. 

TIMOR-LESTE       

 

 

d) Ética no Desporto na CPLP (Resolução 12/2012) 

O Secretariado Executivo solicitou em 21 de janeiro de 2013, a todos os Estados-Membros, 

toda a legislação específica que verse sobre a Ética no Desporto de cada País; os projetos e 

matérias concebidos para o desenvolvimento de medidas similares às do Plano Nacional de 

Ética Desportiva de Portugal já desenvolvidas em cada Estado e/ou exemplos de boas práticas 

sobre esta matéria; e a identificação de um ponto focal em cada Estado-Membro para que a 

criação da rede operacional do Plano de Ética no Desporto da CPLP. Após insistência efetuada 

no dia 8 de outubro, o ponto de situação é o seguinte: 
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ESTADO-
MEMBRO NOME CORREIO 

ELECTRÓNICO 
LEGISLAÇÃO 
DESPORTIVA 

EXEMPLOS DE BOAS 
PRÁTICAS OBSERVAÇÕES 

ANGOLA 

Graciano 

António 

Kalucango 

Mjdrelacinter_31
@yahoo.fr 

O Ante-projecto da Lei de 
Base do Sistema 
Desportivo, consta a 
obrigatoriedade da 
observância da ética no 
desporto. 
Há disposições na Lei do 
desporto que obriga as 
Federações desportivas a 
incluírem aspectos da 
ética no Desporto nos 
seus regulamentos. 

Estamos num processo interno 
de institucionalização da 
Agência Nacional Anti-
Dopagem. 
Somos membros da WADA e 
RADO (organismos regionais 
ligados ao anti-doping). 
Temos participado no processo 
de formação de técnicos nesta 
área promovidos por estes dois 
organismos. 
 

O Processo de 
Institucionalização da 
Agência Nacional , está 
ser promovido pelo 
Ministério da Juventude e 
Desportos de Angola, com 
a colaboração do Comité 
Olímpico Angolano e do 
centro de Medicina 
Desportiva. 
Apesar da Agência não 
estar formalmente 
constituída, temos 
trabalhado no sentido de 
garantir em todos os 
eventos internacionais 
realizados em angola, a 
observância e realização 
de testes de controlo anti-
doping, recorrendo aos 
laboratórios de  Portugal e 
da Africa do sul para 
análise e obtenção dos 
resultados 

BRASIL           

CABO VERDE 

Manuel 
Graciano 
Sena de 
Barros 

direccao.g.despor
tos@gmail.com  

Decreto-lei 84/97 de 31 
de Dezembro: Estabelece 
os galardões por Mérito 
Desportivo – Decreto 
esse revogado pelo 
Decreto-lei nº 61/2005 de 
26 de Setembro B.O nº 
39, I Série; Decreto-lei nº 
10/2011 de 31 de 
Janeiro: Aprova as Bases 
do Sistema Desportivo 
Cabo-verdiano e define 
os objetivos e princípios 
que enformam as bases 
das políticas de 
desenvolvimento do 
desporto. Na Secção II - 
Princípios da Prática 
Desportiva – artigo 7º, 
aborda a Ética 
desportiva. 

A Direção-Geral dos Desportos 
tem um programa de 
financiamento permanente de 
Taça Fair Play à todas 
Competições (formais e 
informais) que se organizem no 
território Nacional; Todos os 
anos pela Comemoração do 
Dia do Desporto Cabo-verdiano 
(2º Domingo do mês de 
Novembro) a DGD organiza-se 
Passeatas pelas cidades e 
localidades, com alunos das 
Escolas Primárias e 
Secundárias (Desporto Escolar) 
atletas, treinadores e dirigentes 
desportivos (Desporto 
Federado) empunhando 
dísticos com dizeres sobre 
Ética no Desporto; Para o ano 
de 2013, o tema da Gala do 
Desporto Cabo-verdiano, 
evento do MED / DGD para 
distinguir os melhores do 
desporto cabo-verdiano, será 
“Ética e Fair Play”; Em 
atividades desportivas distribui-
se: Panfletos, Autocolantes, 
Desdobráveis e Palestra sobre 
Fair Play e Espírito Desportivo 
e Combate Anti Doping. 

Falando propriamente dito 
do associativismo 
desportivo nacional, a 
ética desportiva continua a 
ser um vazio nos 
documentos estratégicos 
do mesmo. Convém 
salientar que, apesar 
disso, muitas das 
Federações e 
Associações desportivas 
têm regulamentos gerais 
ou internos, em alguns 
casos até demasiado 
rígidos, que 
complementam os 
estatutos e que 
salvaguardam os 
procedimentos 
normativos, onde 
apregoam um conjunto de 
condutas que se prendem 
com a ética no desporto, 
promovendo a mesma, 
prevenindo a prática de 
manifestações 
antidesportivas, em 
particular nos domínios da 
violência associada ao 
desporto, da dopagem e 
da corrupção no fenómeno 
desportivo. 

MOÇAMBIQUE           

(continua) 
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(continuação) 
ESTADO-
MEMBRO NOME CORREIO 

ELECTRÓNICO 
LEGISLAÇÃO 
DESPORTIVA 

EXEMPLOS DE BOAS 
PRÁTICAS OBSERVAÇÕES 

PORTUGAL José Carlos 
Lima 

jose.lima@pned.
pt 

-Resolução da 
Assembleia da República 
n.º 11/87, de 10 de Março 
- Aprova a Convenção 
Europeia sobre a 
violência e os excessos 
dos espetadores por 
ocasião das 
manifestações 
desportivas e 
nomeadamente de jogos 
de futebol. 
- Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro - Aprova a Lei de 
Bases da Atividade Física 
e do Desporto 
- Lei n.º 38/2012, de28 de 
agosto- Lei Antidopagem 
no desporto. 
- Lei n.º 39/2009, de 30 
de julho -Regime Jurídico 
do Combate à violência, 
ao racismo, à xenofobia e 
à intolerância nos 
espetáculos desportivos, 
de forma a possibilitar a 
realização dos mesmos 
com segurança 

Está a ser implementado o 
Plano Nacional de Ética no 
Desporto com objetivo de 
promover os valores no 
Desporto. O PNED desenvolve-
se através de cinco eixos - 1) 
Formação/Educação: Foram 
promovidas ações de 
sensibilização e de formação 
para diversos agentes 
desportivos, crianças e jovens. 
Produziram-se diversas 
brochuras informativas. – 2) 
Eventos: O PNED esteve 
presente em 136 eventos 
desportivos a promover a ética 
desportiva. 3) Campanhas: 
Realizámos 5 campanhas; 
destacamos a campanha "ética 
para pais" na televisão, a 
campanha de saquetas de 
açúcar com desenhos e valores 
no desporto. 4) Publicações: 
Foram publicadas 8 obras e 
uma coleção ética no desporto, 
em parceria com uma editora. – 
5) Concursos: Realizaram-se 9 
concursos com objetivo de 
chegar a diversos públicos, 
para abordar a ética desportiva, 
destacamos o concurso "ética 
na vida e no desporto" para 
alunos. Destacamos também 
atribuição do prémio "ética no 
desporto" a uma entidade ou 
personalidade que se destaque 
na promoção dos valores. 
Afirmar que na deslocação de 
diversos técnicos do IPDJ a 
Cabo Verde foi disponibilizada 
diversa informação sobre o 
PNED. Para mais informação: 
www.pned.pt 

O PNED irá fazer 
dois anos em 
Fevereiro próximo, e 
adesão dos diversos 
agentes desportivos 
tem sido muito 
positiva. É um 
trabalho que deverá 
ter continuidade ao 
longo dos anos, pois 
os resultados só se 
poderão ver a médio 
e a longo prazo. 
Trata-se de 
educação para os 
valores. Salientamos 
que a sociedade 
reconhece e valoriza 
a ética desportiva. 
Afirmar que o PNED 
deseja promover 
diversas ações junto 
dos países da CPLP, 
nomeadamente, 
ações de formação e 
produção de 
conteúdos durante o 
próximo ano. 

 

SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE 

Angélico 
Santos 

angelicodsantos
@yahoo.com.br 

    

São Tomé e Príncipe não 
dispõe de plano sobre 
ética desportiva e 
pretende colaborar com os 
restantes EMs. Realça a 
importância da legislação 
sobre ética no desporto e 
os materiais recebidos do 
IPDJ, IP, que está a tentar 
adaptar à sua realidade. 
Outros trabalhos serão 
desenvolvidos com o 
ponto focal indicado. 

TIMOR-LESTE           
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e) Confederação Lusófona de Treinadores de Desporto (Resolução 13/2012) 

O Secretariado Executivo enviou em 21 de janeiro de 2013, a todos os Estados-Membros, 

um documento-base elaborado por Portugal, uma proposta de Estatutos da Confederação 

Lusófona de Treinadores de Desporto (CLTD) e os Estatutos e Regulamento Interno da 

Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, a fim de cada Estado-Membro 

poder, nos termos da Resolução 13/2012, «avaliar e promover internamente as condições 

necessárias para a criação e desenvolvimento de Associações, Federações ou 

Confederações Nacionais de Treinadores. Foi ainda solicitada a identificação de um ponto 

focal em cada Estado-Membro para que a implementação da CLTD, à qual apenas 

responderam o Brasil e Cabo Verde. Após insistência efetuada no dia 7 de outubro, o ponto 

de situação é o seguinte: 

 

ESTADO-MEMBRO NOME CORREIO ELECTRÓNICO 

ANGOLA José Graneira graneira127@gmail.com 

BRASIL André Arantes andre.arantes@esporte.gov.br 

CABO VERDE Anildo Santos   

MOÇAMBIQUE     

PORTUGAL José Curado geral@treinadores.pt; 
jc@treinadores.pt 

SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE Filipe Neto rratinho@hotmail.com  

TIMOR-LESTE     

 

2. Jogos Desportivos da CPLP 

2.1. VIII Jogos Desportivos da CPLP – Portugal 2012 

Abraçamos o futuro com Esperança! foi o mote dos VIII Jogos Desportivos da CPLP, que se 

realizaram em Mafra entre 7 e 15 de julho. Vinte anos após a sua primeira edição, os Jogos 

regressaram a Portugal, que os organizou com grande entusiasmo. Participaram nos Jogos 

todos os países da Comunidade com exceção da Guiné-Bissau. O evento mobilizou mais de 

1.500 pessoas, dos quais destacamos 350 atletas, 500 apoiantes de escolas portuguesas, 130 

voluntários, 100 artistas para a cerimónia de abertura e 41 jornalistas. Mais de 20.000 pessoas 

assistiram aos VIII Jogos Desportivos da CPLP, num verdadeiro abraço de esperança, de 

Mafra para o mundo lusófono. 
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Portugal definiu como prioridade a aproximação física de todos os participantes, de forma a 

potenciar o contacto entre todas as Delegações. Por essa razão, todas as competições com 

exceção do Voleibol de Praia, que teve lugar na praia da Foz do Lizandro, decorreram no 

Parque Desportivo Eng.º Ministro dos Santos, em Mafra. A mesma preocupação esteve na 

base da preparação do Dia Livre, no qual foi organizada uma visita ao Palácio Nacional e 

Convento de Mafra, grandioso monumento da arquitetura barroca, que exibe, entre outras 

maravilhas, o maior corredor palaciano na Europa e uma das mais belas Bibliotecas do mundo. 

O momento mais especial de contacto entre as Delegações surgiu no passeio e almoço na 

Tapada de Mafra, com exibições informais de música, dança e boa disposição. 

 

Constaram do programa dos VII Jogos Desportivos da CPLP as seguintes modalidades 

desportivas: 

 

Modalidades Feminino Masculino 
Andebol 

 
X 

Atletismo X X 
Atletismo para pessoas com deficiência X X 

Basquetebol X 
 

Futebol 
 

X 
Ténis X X 

Voleibol de Praia X X 

 

Muito embora os objetivos destes Jogos ultrapassem largamente os resultados desportivos, os 

mesmos são apresentados na seguinte tabela: 

 
País Ouro Prata Bronze Total 

 

1 2 8 11 

 

7 11 5 23 

 

0 1 3 4 

 

2 6 7 15 

 

17 6 4 27 

 

0 0 0 0 

 

0 1 0 1 
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2.2. IX Jogos Desportivos da CPLP 

Realizaram-se, desde a última reunião da Conferência, três reuniões da Comissão Permanente 

dos IX Jogos Desportivos da CPLP. Na primeira, que decorreu ainda em Mafra, no dia 4 de 

julho de 2012, foi notório o apoio de todos os Estados-membros ao País organizador, São 

Tomé e Príncipe, para que os Jogos se realizassem efetivamente naquele país. Entre as várias 

decisões tomadas, esteve a de lançar um concurso internacional para a criação do Hino dos 

Jogos Desportivos da CPLP, para o qual o Secretariado Executivo elaborou uma proposta 

(Doc.SE-07 (13)), a fim de ser apresentado na próxima reunião da Conferência. O Secretariado 

Executivo acompanhou a reunião seguinte, em 24 e 25 de outubro de 2012, em São Tomé e 

Príncipe, na qual foram efetuadas visitas às infraestruturas desportivas e de apoio (unidades 

hoteleiras e outras). Nesta altura, e apesar da constatação da existência de várias dificuldades, 

mantinha-se o compromisso do Governo de São Tomé e Príncipe. Foram inclusivamente 

tomadas algumas decisões importantes, como o aumento da o escalão etário da modalidade 

de andebol para os 17 anos (Doc.SE-IX-2 (12)). Devido a dificuldades de várias ordens naquele 

país e existindo um conhecimento indireto da eventual indisponibilidade do Governo 

Santomense para assumir os Jogos em 2014, foi convocada pela Presidência da Conferência, 

Cabo Verde, a III Reunião da Comissão, que decorreu na cidade da Praia, nos dias 30 e 31 de 

julho de 2013 (Doc.3CP9JC-02 (13)). Nesta reunião, São Tomé e Príncipe informou não lhe ser 

possível organizar o evento, propondo que Angola, país ao qual caberia a organização dos 

Jogos em 2016 nos termos do esquema de rotatividade instituído pela Resolução 2/2011, 

assumisse aquela organização. A Comissão Permanente manifestou a sua preocupação com a 

possibilidade de a periodicidade dos Jogos não ser mantida e apelou a Angola no sentido desta 

aceder à solicitação de São Tomé e Príncipe. No dia 9 de agosto o Senhor Ministro da 

Juventude e Desporto de São Tomé e Príncipe formalizou junto da Presidência da Conferência 

a indisponibilidade do seu país em organizar os IX Jogos Desportivos da CPLP. No dia 16 de 

agosto a Presidência solicitou ao Secretariado Executivo que divulgasse aquela comunicação e 

a sua própria, na qual, paralelamente, colocava à consideração dos Estados-membros a 

possibilidade de qualquer deles vir a assumir a organização do evento em 2014. O 

Secretariado Executivo divulgou ambas as comunicações no dia 19 de agosto. Até ao momento 

da elaboração do presente Relatório de Atividades o Secretariado Executivo não dispõe de 

mais informações sobre este assunto. 
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3. VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP – Salvador da Bahia, 3 a 7 de dezembro de 

2013 

Decorreu nos dias 2 e 3 de maio em Salvador da Bahia, Brasil, a II Reunião da Comissão 

Permanente da VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP, na qual o País organizador 

apresentou a sua proposta para o evento e todos os participantes tiveram oportunidade de 

visitar os locais de realização do mesmo, unidades hoteleiras e demais instalações de 

interesse. Entre as principais informações estão a confirmação das datas da VI Bienal – 3 a 7 

de dezembro, e a proposta de datas para a realização da VI Reunião da Conferência (1 a 3 de 

dezembro). O País Organizador procedeu à gravação da reunião, tendo-se prontificado a 

elaborar respetiva Ata, razão pela qual a mesma não foi redigida, como habitualmente, pelo 

Secretariado Executivo e assinada no local. Nos meses seguintes o Brasil e o Secretariado 

Executivo procederam à distribuição da Ata (Doc.2CP6BJC-01 (13)) a todos os Estados-

membros. 

Por solicitação do Brasil, o Secretariado Executivo procedeu ainda a várias diligências junto 

dos Estados-membros, procurando facilitar os contactos entre o País organizador e os Países 

participantes tendo em vista a realização da VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP. 

 

4. I Curso de Medicina Desportiva da CPLP 

Em cumprimento do estipulado na Resolução 13/2010, realizou-se na cidade da Praia, Cabo 

Verde, entre os dias 29 e 31 de julho de 2013, o I Curso de Medicina Desportiva da CPLP. Esta 

iniciativa vem atestar o empenho da Presidência da Conferência no intercâmbio de 

conhecimentos e experiências no seio da Comunidade, no sentido de desenvolver globalmente 

a Juventude e o Desporto em todos os Estados-membros. 

O Curso foi organizado pela Direção Geral dos Desportos de Cabo Verde, tendo o respetivo 

Programa Científico sido elaborado pelo eminente Médico cabo-verdiano especialista em 

Medicina Desportiva, Dr. Humberto Évora. Foram ainda convidados como preletores os 
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Médicos portugueses Dr. Raul Pacheco (cardiologista, Diretor do Centro Nacional de Medicina 

Desportiva de Portugal) e Dr. José Mário Beça (ortopedista), a Médica cabo-verdiana Dra. 

Joseane Ferreira (imagiologista) e o Treinador da Seleção de Futebol de Cabo Verde, Lúcio 

Antunes. Participaram no Curso cinquenta formandos, dos quais cinco provenientes de Angola, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

O Governo de Cabo Verde manifestou inequivocamente o seu compromisso com a Medicina 

Desportiva e com a CPLP ao participar ativamente nas Cerimónias de Abertura (com as 

presenças das Senhoras Ministras da Educação e Desporto e da Saúde) e de Encerramento 

(com a presença da Senhora Ministra da Educação e Desporto), sendo que nesta última foi 

assinado um Memorando de Entendimento entre os Ministérios da Educação e Desporto e da 

Saúde visando lançar as bases para a criação de um Serviço de Medicina Desportiva em Cabo 

Verde. 

O Secretariado Executivo associou-se igualmente à iniciativa, com a participação do 

Secretário-geral da Conferência, Dr. Augusto Baganha, na Cerimónia de Encerramento.  

Nos termos da Resolução 3/2010, na qual a Conferência de Ministros deliberou atribuir um 

financiamento no valor de cinco mil euros para a organização em Cabo Verde do I Curso de 

Medicina Desportiva, o Secretariado Executivo, no uso das suas competências, efetuou 

transferência bancária nesse valor a favor da Direção Geral dos Desportos de Cabo Verde, 

tendo recebido desta um Relatório completo, do qual consta a execução financeira (originais 

dos comprovativos de despesa) que se anexa ao presente Relatório. 

Não obstante o sucesso desta primeira iniciativa e o caráter exemplar da prestação de contas 

por parte de Cabo Verde, o Secretariado Executivo, prevendo a possibilidade de serem 

apoiados outros projetos, julga importante uniformizar um modelo de relatório para o futuro, do 

qual conste a avaliação por parte dos participantes, pelo que elaborará, a breve trecho, uma 

proposta para o mesmo. 
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5. Portal da Juventude e Desporto da CPLP 

O sítio na Internet da Conferência, www.juventudedesportocplp.com, foi apresentado na V 

Reunião da Conferência, em Mafra, 2012. O Secretariado Executivo tem experienciado 

algumas dificuldades na manutenção e alimentação daquele sítio, que julga poder e dever ser 

melhorado, de forma a funcionar como o centro nevrálgico da Conferência, não apenas como 

fonte de informação, mas também como ferramenta objetiva para a comunicação e 

operacionalização de projetos e, desde logo, a inscrição das delegações dos Estados-membros 

nas Reuniões, Jogos Desportivos e Bienais de Jovens Criadores. Foi por esta razão que, no 

dia 10 de julho de 2013, o Secretariado Executivo apelou a todos os Estados-membros no 

sentido destes visitarem o sítio da Internet da Conferência e contribuírem com sugestões para 

sua a dinamização. 

 

6. Quotizações/ Execução financeira 

O Secretariado Executivo continua a gerir uma conta bancária junto do Instituto de Gestão da 

Tesouraria e do Crédito Público, I.P., de Portugal, com o n.º 8422, com o IBAN 

PT50078101120000000842225. 

Verifica-se a seguinte situação:  

PAÍS QUOTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Angola 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago Pago 

Brasil 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago €91,65 

Cabo-Verde 1.000,00 € Pago Pago Pago Pago Pago  

Guiné-Bissau 500,00 €       

Moçambique 1.000,00 € Pago Pago Pago Pago Pago €505,38 

Portugal 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago  

São Tomé e 
Príncipe 500,00 € Pago Pago Pago    

Timor-Leste 500,00 € Pago Pago Pago Pago   

 

O saldo contabilístico e disponível aquando da última reunião era de € 62.666,14 (sessenta 

e dois mil seiscentos e sessenta e seis euros e catorze cêntimos). 
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Neste momento, e como se pode verificar pelo extrato de movimentos da Conta Bancária da 

Conferência, datado de 2 de agosto último (Doc.SE-11 (13) e anexo ao presente relatório, o 

saldo contabilístico e disponível é de € 71.815,63 (setenta e um mil oitocentos e quinze 

euros e sessenta e três cêntimos). 

Destaca-se ainda a este propósito que o Secretariado Executivo constatou transferências de 

verbas de pagamento da quota por parte do Brasil e de Moçambique que excedem o valor 

estabelecido. Nesse sentido, o Secretariado Executivo considerou o valor excedente como 

parte das quotas de 2014 e informou do facto os Estados-membros em causa. 

Relativamente a despesas, e como tem sido prática no quadro da Conferência, o 

Secretariado Executivo procedeu à produção da brochura com a compilação dos 

documentos relativos à V Conferência, realizada de 4 a 7 de julho de 2012, em Mafra, 

Portugal, cujo custo total é de € 1.000,00 (mil euros), ainda a debitar à conta. 

Foi também paga, nos termos da Resolução 3/2010, uma comparticipação financeira de 

5.000,00 Euros (cinco mil euros) à Direção Geral dos Desportos de Cabo Verde para apoiar 

a organização do I Curso de Medicina Desportiva da CPLP. 

O Secretariado Executivo deliberou ainda imputar à conta da Conferência as passagens 

aéreas Lisboa/Salvador/Lisboa, no valor de € 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e 

quatro euros) dos Senhores Jorge Orlando Queirós e Andrea Direito, na qualidade de apoio 

técnico ao Secretariado Executivo na VI Reunião da Conferência de Ministros. 

Assim, debitando ao saldo contabilístico o valor relativo à produção das brochuras e das 

passagens aéreas, no momento atual o saldo disponível é de € 68.521,63 (sessenta e oito 

mil quinhentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos). 

Como solicitado e recomendado em ocasiões anteriores, realça-se a necessidade de todos 

os Estados-membros, ao efetuarem os respetivos pagamentos de quotas, enviarem ao 

Secretariado Executivo uma comunicação informando qual o ano a que respeita o 

pagamento efetuado, acompanhada do comprovativo da transferência bancária. 
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7. Conclusão e perspetivas futuras 

O Secretariado Executivo registou a forma exemplar como Cabo Verde apresentou um relatório 

e as contas relativas à organização do I Curso de Medicina Desportiva da CPLP. Tendo o 

Secretário-geral estado presente no evento, o Secretariado Executivo pôde verificar, no local, o 

sucesso do evento e o profissionalismo demonstrado pela Organização cabo-verdiana. 

Partindo do pressuposto que o êxito desta iniciativa poderá levar a Conferência a organizar 

mais projetos multilaterais, o Secretariado Executivo considera importante definir critérios e 

modelos de forma a uniformizar a apresentação de relatórios e contas e assim facilitar o 

trabalho não só do Estado-membro em causa, como também do próprio Secretariado 

Executivo. 

 

Por outro lado, o cumprimento das actividades 2012 e 2013 foi positivo pelo facto de terem 

sido cumpridas todas as orientações saídas da Conferência de Ministros de Mafra.  

O Secretariado Executivo felicita o Brasil pelo desempenho nos preparativos da VI Bienal de 

Jovens Criadores da CPLP. 

Felicita igualmente os países membros que cumpriram com os pagamentos das quotas. 

Manifesta o seu regozijo e congratula os países que realizaram eventos relevantes de 

âmbito Internacional nos seus países. 

 

Salvador, Brasil, 02 de dezembro de 2013 

O Secretariado Executivo 


