Reuniões com Direção-Geral da Saúde (DGS) e Secretaria de
Estado da Juventude e do Desporto (SEJD)
A Confederação de Treinadores de Portugal foi recebida, esta terça-feira, 8 de setembro de
2020, pela DSG e SEJD

Confederação de Treinadores de Portugal apresentou as seguintes ideias em ambas
reuniões.
A Confederação de Treinadores pretende colaborar com a tutela na construção de um
calendário de apoio ao planeamento dos treinos sem restrições e início das competições dos
escalões de Formação.
A pirâmide desportiva para funcionar nos clubes desportivos tem que estar sólida desde a
base até aos seniores! Os atletas treinam para competir e se não puderem competir ou
treinar sem restrições vão procurar outras atividades! Se estas atividades não forem
desportivas, por exemplo, desportivos individuais que já podem treinar sem restrições ou
competir, podemos comprometer a saúde pública com graves problemas mentais ou físicos.
Temos acompanhado o desenrolar da árdua tarefa que a tutela, a cúpula desportiva e as
Federações Desportivas têm vindo a desenvolver, em conjunto, desde que a pandemia se
instalou, numa situação que todos sabemos ser muito complicada e de grande
imprevisibilidade! Louvamos o trabalho desenvolvido!
Mas a imprevisibilidade faz parte do dia-a-dia do trabalho do Treinador. A pandemia é mais
uma componente no planeamento da época do Treinador.
Mas para os treinadores poderem fazer esse planeamento e manter os atletas motivados nas
suas modalidades precisamos dum calendário tal como as escolas têm já os seus semestres e
trimestres planeados!
Longe de protagonismos temos contribuído com a consciência que os treinadores são peças
fundamentais na implementação dos planos de contingência necessários para uma retoma
segura!
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Reunião com Diretora-Geral da DGS, Drª Graça Freitas:
Num pequeno balanço feito imediatamente após a reunião com a DGS, o Presidente da
Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira, começou por dizer: “ Saímos
desta reunião bastante satisfeitos”, acrescentando que “De ambas as partes houve

sintonia, quer nas preocupações quer naquilo que é possível fazer para a retoma
progressiva acima de tudo ao nível dos escalões de formação”.
Sobre as propostas apresentadas pela Confederação de Treinadores de Portugal à DGS, o
Presidente revelou: “A nossa principal proposta tinha a ver com as questões do
planeamento”. Pedro Sequeira salientou ainda que “ Nós sabemos o momento em que

vivemos, sabemos dos problemas da pandemia, percebemos as razões do
retrocesso mas, por outro lado, é preciso perceber qual é o caminho que nós
vamos percorrer, como por exemplo aquilo que já existe nas escolas, em que já
sabem que vai haver um primeiro período, um segundo período, um terceiro
período ou no Ensino Superior, que existe um primeiro semestre e um segundo
semestre. Portanto os treinadores precisam apenas aqui de alguma orientação. E
essa ideia foi muito bem acolhida pela Direção-Geral da Saúde, ficando o
compromisso que vamos continuar a trabalhar em conjunto para que esta retoma
tenha em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde e as preocupações da
saúde, mas ficou claro da Direção-Geral da Saúde que também estão
preocupados, obviamente, com o Desporto e com a importância que o Desporto
tem na nossa sociedade”.
Veja aqui na íntegra as declarações do Presidente da Confederação de Treinadores de
Portugal, Pedro Sequeira, sobre a reunião com a DGS

Reunião com Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo
Rebelo:
Após a segunda reunião do dia, Pedro Sequeira declarou que reuniu com o “Senhor

Secretário de Estado onde ele permitiu que eu anunciasse aos treinadores que
vamos começar a operacionalizar a construção de um calendário de apoio ao
planeamento para a retoma dos treinos sem restrições e para as competições”.
Sobre os próximos passos a dar, anunciou que “ O compromisso que também ficou da

parte da Confederação dos Treinadores de Portugal e destas duas entidades é a
partir de agora trabalharmos mais assiduamente em conjunto, podendo a
Confederação dos Treinadores de Portugal partilhar quer com a Direção-Geral da
Saúde quer com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto soluções para
a retoma progressiva dos escalões de formação, ficando nós também com a
informação que a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto vai continuar
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afincadamente juntamente com a Direção-Geral da Saúde a construir o tal
calendário que já referimos, por forma a que os treinadores saibam efetivamente
como é que as próximas semanas e os próximos meses vão continuar,
obviamente tendo em conta toda a situação que estamos a viver com a
pandemia”.
Oiça aqui na íntegra a comunicação do Presidente da Confederação de Treinadores de
Portugal, Pedro Sequeira, após a reunião na SEJD

Perante os assuntos abordados nas reuniões e compromissos assumidos a Confederação de
Treinadores está a preparar um documento que será partilhado por todas as Associações de
Treinadores e Treinadores em Portugal para que possamos trabalhar com responsabilidade e
que tem as seguintes ideias principais:
TREINADORES: COMPROMISSOS
A Confederação de Treinadores de Portugal comprometeu-se com a Diretora-Geral da DGS
Drª Graça Freitas e com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo
Rebelo, em nome de todos os treinadores de todas as modalidades, que os treinadores vão
continuar empenhados em manter os atletas dos escalões de formação motivados e nos
treinos continuando a cumprir as normas da DGS.
Reforçámos que 95% dos treinadores trabalham em regime de voluntariado, mas que não
deixam de ser profissionais altamente qualificados e que tudo farão para que o desporto e a
sua modalidade sobreviva a esta pandemia.
Mas que para tudo corra bem, para que os atletas, pais e dirigentes tenham um ambiente
positivo e de confiança no desporto, é absolutamente necessário que exista um calendário que
permita aos treinadores perceberem como são as medidas progressivas/graduais dos treinos
sem restrições e competições para desta forma ser possível ultrapassar o obstáculo da
incerteza.
Ambos se comprometeram com esta nossa necessidade para muito breve sendo o mês de
outubro um dos primeiros marcos para avaliação e decisão desta temática.
A Confederação de Treinadores disponibilizou-se em colaborar em tudo o que seja necessário.
Confiamos e acreditamos em TODOS os treinadores e tudo faremos para ultrapassar mais este
novo desafio. Mais uma vez os treinadores são chamados para uma crise e mais uma vez
vamos sabê-la ultrapassar. Dizemos isto com enorme orgulho em todos vós.
Continuaremos a acompanhar todo o processo, agora com esperança de que uma
calendarização se transforme em facto.
Continuação do excelente trabalho e obrigado por tudo o que continuam a fazer pelo Desporto
em Portugal!!
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CLIPING
08/09/2020

2 Entrevistas a Pedro Sequeira disponíveis nas redes sociais e Youtube no rescaldo de cada
reunião:
1. DGS RECEBE TREINADORES: veja AQUI as declarações de Pedro Sequeira, Presidente
da Confederação de Treinadores após reunião com DGS
2. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto recebeu Confederação de
Treinadores de Portugal: veja AQUI as declarações de Pedro Sequeira, Presidente da
Confederação de Treinadores após reunião com SEJD em que o Calendário de treinos
e competições sem restrições na Formação foi a promessa do Secretário de Estado do
Desporto aos Treinadores!

09/09/2020
IMPRENSA ESCRITA
A BOLA
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IMPRENSA ONLINE
RECORD
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/detalhe/confederacao-dos-treinadores-dizque-escaloes-de-formacao-voltam-a-partir-de-outubro
DESPORTO SAPO
https://desporto.sapo.pt/geral/artigos/covid-19-confederacao-dos-treinadores-diz-queescaloes-de-formacao-voltam-a-partir-de-outubro
PUBLICO
https://www.publico.pt/2020/08/26/desporto/noticia/confederacao-treinadores-pedeclarificacao-escaloes-formacao-1929379
TSF - VERSÃO ONLINE
https://www.tsf.pt/desporto/confederacao-dos-treinadores-anuncia-o-regresso-do-desportonos-escaloes-de-formacao-12706884.html
RTP na secção 15h55
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-a-situacao-ao-minuto-do-novo-coronavirus-nopais-e-no-mundo_e1257647
LUSA
https://www.lusa.pt/article/KS_WYnUAAA4Hvjd0v7HwsTMSZM5iuSI1/covid-19confedera%C3%A7%C3%A3o-dos-treinadores-diz-que-escal%C3%B5es-deforma%C3%A7%C3%A3o-voltam-a-partir-de-outubro
O JOGO
https://www.ojogo.pt/modalidades/noticias/confederacao-dos-treinadores-revela-o-mespara-o-regresso-do-desporto-de-formacao12706898.html?fbclid=IwAR3i0lSX7Ceg1rRB4uZgV76iTBNNV9Lh08upVV0O2Ki98BjO0iSPNgPiHk
RADIO
TSF – programa Jornal Desportivo: oiça AQUI
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10/09/2020
RADIO
M80: Programa "Bola ao Lado": oiça AQUI
IMPRENSA ESCRITA
A BOLA

DIVULGAÇÃO DA PARTE DA
CONFEDERAÇAO DA NOTÍCIA
SEM TÍTULO E LEGENDA:
CRIANÇAS E JOVENS VOLTARÃO
A COMPETIR! Destaque na versão
em papel do jornal ABOLA após
declarações de Pedro Sequeira no
rescaldo das reuniões com
Direção-Geral da Saúde
e João Paulo Rebelo. Obrigada!
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O JOGO
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