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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: UESPT Portugal – União Europeia Desporto para Todos 

  

 

Recebidos por:  Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS, que presidiu à reunião), Cláudia 

André (PSD), Carla Madureira (PSD), Firmino Marques (PSD), Isabel Lopes 

(PSD), Alma Rivera (PCP), Maria da Graça Reis (PS) e Cristina Moreira (PS). 

 

 

Assunto:  Promoção do desporto para todos 

 
 
Exposição: O Deputado Eduardo Barroco de Melo (PS), que presidiu à reunião, cumprimentou 

os membros da delegação da UESPT Portugal – União Europeia Desporto para Todos – e 

lembrou a grelha de tempos da audiência. 

 

Os membros da UESPT entregaram uma compilação de textos sobre atividade física e desporto 

e indicaram o seguinte, em resumo:  

• A UESPT Portugal é uma associação ligada à UESP europeia, que tem como missão o 

desenvolvimento desportivo e o desporto para todos, de todas as idades; 

• Têm proximidade com todos os países europeus e mais particularmente com a Grécia e 

a Itália; 

• Estão a construir a Europália, festival internacional cultural multidisciplinar e vão 

desenvolver em 2020 o festival de cinema do desporto, que decorrerá em março no 

cinema São Jorge, em Lisboa; 

• No festival vai fazer-se a comemoração dos Jogos Olímpicos, pondo lado a lado os de 

1974 e os da atualidade, promovendo a intergeracionalidade e contam com vários 

parceiros, com o apoio do Comité Olímpico e de canais televisivos, tendo também uma 

relação com a Confederação do Desporto de Portugal; 

• Em 2020 vão também realizar um seminário sobre desporto para todos, incluindo todas 

as modalidades, como por exemplo pesca e xadrez; 

• Pretendem também relacionar-se com as comunidades portuguesas no estrangeiro; 
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• De harmonia com a informação da Organização Mundial de Saúde, a inatividade física 

tem custos elevados e causa 1.000.000 de mortos anuais na União Europeia. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (em representação do PS), Carla 

Madureira (PSD) e Alma Rivera (PCP). 

 

Às questões colocadas pelos Deputados seguiram-se os esclarecimentos dos representantes da 

UESPT, que lançaram o desafio de ser discutida no Parlamento, em 2020-2021, a matéria do 

desporto para todos, com vários parceiros. Enfatizaram ainda o desporto para a população com 

necessidades especiais e informaram que no festival vai ser exibido um filme com uma 

competição de esgrima com invisuais. 

 

Defenderam depois que o desporto tem jogo, competição, divertimento e confronto e isso tem-

se perdido e informaram que só têm um financiamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

e promovem a atividade essencialmente a partir do desporto e não da cultura. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 13 de fevereiro de 2020 

 
 

A assessora 
Teresa Fernandes 
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