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Ex.mo Senhor Deputado 
Dr. Abel Baptista 
Presidente 
VIII Comissão de Educação, Ciência e Cultura 
Assembleia da República 
Palácio de S. Bento 
1249-068 LISBOA 
 
Londres, 6 Março 2015 

 

Enviado por email: abel.l.baptista@cds.parlamento.pt 

 

Assunto: Inter-Regional Sports Policy Summit (Lisboa, 16-17 Março 2015) 

 

Ex.mo Senhor Presidente, 
 
Apresentando os melhores cumprimentos, gostaria de informar V. Ex.ª da realização, em Lisboa, nos próximos 
dias 16 e 17 de março, no Palácio Foz, de uma reunião de alto-nível, denominada Interregional Sport Policy 
Summit, ou Cimeira Inter-regional sobre Políticas do Desporto, que reunirá, pela primeira vez, as principais 
organizações representantes das grandes comunidades linguísticas europeias de expressão universal – 
Commonwealth, CPLP, Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI) e 
Organização Internacional da Francofonia (OILF). 
 
Este evento, organizado pelo ICSS EUROPE, com sede em Londres e integrado no ICSS – International Centre for 
Sport Security, resultou de um primeiro encontro, realizado em Londres, em Outubro de 2014, entre 
representantes da CPLP e da Commonwealth no contexto do evento anual do ICSS, Securing Sport 
(www.securingsport.org). 
 
O ICSS EUROPE é uma organização internacional independente, neutral e sem fins lucrativos, que prossegue o seu 
trabalho na área da integridade desportiva e financeira das competições desportivas e na salvaguarda dos valores 
e função social insubstituível do desporto. Fundado por Mohammed Hanzab, o seu Presidente, o ICSS EUROPE 
encontra-se sedeado em Londres, possuindo delegações em Genebra, Paris e Bruxelas. O ICSS EUROPE promove, 
em toda a Europa, América Latina e África, um conjunto de reformas de largo espectro, em todas as áreas-chave 
aludidas. 
 
Foi justamente neste contexto e reconhecendo a ação liderante de Portugal nesta área, traduzida, 
nomeadamente, na iniciativa de lançamento do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), em 2012, que o 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) e o ICSS celebraram, em 11 de Junho de 2014, um 
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Memorando de Entendimento para cooperarem no “âmbito dos respetivos mandatos e esfera de competências 
para salvaguardar a integridade do desporto e promover os mais elevados padrões éticos no desporto”. 
 
O ICSS EUROPE congratula-se, em particular, pela cooperação que tem vindo a estabelecer com diferentes blocos 
linguísticos, nomeadamente com a Commonwealth e com a CPLP. No caso da Commonwealth para 
implementação dos Princípios Orientadores Sorbonne-ICSS para Proteção da Integridade das Competições 
Desportivas (http://www.theicss.org/sport-integrity-forum/), intenção expressa no Comunicado Oficial da 7.ª 
Reunião de Ministros do Desporto da Commonwealth, de 21 de julho de 2014 e, no caso da CPLP, na Resolução 
n.º 10, da Declaração Final da Conferência de Ministros do Desporto da CPLP, de 25 de julho de 2014. 
 
A referida Resolução n.º 10 preconizou o estabelecimento de uma Agenda Comum, de um Grupo de Trabalho 
conjunto e a celebração de um Memorando de Entendimento entre a CPLP e o ICSS para salvaguarda da 
integridade das competições desportivas e promoção de padrões de boa governança, integridade financeira e 
ética no desporto no espaço lusófono. 
 
A realização da cimeira em apreço, que servirá também para marcar a abertura da delegação do ICSS EUROPE em 
Lisboa, para os assuntos da América-latina e África, reforça o papel liderante de Portugal em matéria de proteção 
dos valores do desporto, colocando igualmente a CPLP na linha da frente da cooperação internacional. Esta será 
a primeira vez que alguns dos mais importantes blocos linguísticos e culturais mundiais se irão reunir para debater 
problemas e soluções para a salvaguarda dos valores do desporto e preservação do seu papel no desenvolvimento 
social e humano. 
 
Aproveitando esta ocasião e com vista à apresentação de cumprimentos e melhor descrever a V. Ex.ª e à VIII 
Comissão Parlamentar o trabalho desenvolvido, resultados alcançados e objetivos de médio e longo prazo, 
permitia-me solicitar a V. Ex.ª que possa conceder-se uma audiência para o efeito, a mim próprio e ao Senhor 
Presidente do ICSS. 
 
Agradecendo a atenção que V. Ex.ª poderá dispensar ao assunto, peço que aceite, Senhor Presidente, a expressão 
dos nossos melhores cumprimentos, 
 

Muito atentamente, 

 

Emanuel Macedo de Medeiros 
CEO 

ICSS EUROPE / ICSS LATIN AMERICA 
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