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Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar  

10 anos a formar alunos 

 

Comemoramos neste ano letivo os 10 anos de atividade dos Centros de Formação 

Desportiva do Desporto Escolar (CFDDE). Ao longo deste tempo, os CFDDE têm assumido um 

papel vital na promoção da prática desportiva das modalidades abrangidas, tendo sido possível 

proporcionar atividades pontuais e regulares com registos de participação de 80.000 e 22.000 

alunos, respetivamente.  

 

Para além das aprendizagens e da prática desportiva, os CFDDE contribuem de forma 

bastante ativa e eficiente na implementação de boas práticas de inclusão, valorização do 

ambiente e desenvolvimento ao nível da sustentabilidade.  

 

Foi em 2013 que o Desporto Escolar, através da criação do Projeto Centros de Formação 

Desportiva do Desporto Escolar, materializou uma forte aposta da Direção-Geral da Educação 

(DGE), como resposta operacional à Comissão Interministerial da Estratégia Nacional para o Mar 

2020, reiterada na Estratégia Nacional para o Mar 2030, visando proporcionar aos alunos o 

contacto com os desportos náuticos e conhecimento do meio ambiente. 

 

O Projeto CFD do Desporto Escolar desenvolve a sua atividade em locais adequados às 

respetivas modalidades, em todo o território nacional, de norte a sul, do litoral ao interior de 

Portugal Continental, com apoio das Autarquias, Federações, Associações Desportivas e demais 

entidades fundamentais na criação de sinergias para a implementação deste Projeto. 

 

Neste contexto, os CFDDE criaram inúmeras oportunidades através de uma rede de 

parceiros, tendo sido possível gerar importantes contributos para o reforço da coesão territorial 

e para a implementação de boas práticas ao nível da promoção da equidade social e da 

igualdade de oportunidades.  

 

O Projeto Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar visa, entre outros 

objetivos, proporcionar aos alunos e professores atividades pontuais, de curta duração, que 

incidem em experiências, estágios de formação desportiva especializada, atividades regulares 

de apoio específico aos Grupos-Equipa na iniciação e aperfeiçoamento desportivo, atividades 
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de apoio privilegiado no âmbito dos domínios de autonomia curricular e na promoção e 

desenvolvimento de ações nas áreas da Educação Inclusiva, Ambiente e Sustentabilidade. 

 

A fim de assinalar os 10 anos da criação do Projeto CFDDE, a Direção-Geral da Educação 

e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com apoio da Câmara Municipal de Lagos, 

promovem nos dias 23 e 24 de novembro o VII Encontro Nacional dos Centros de Formação 

Desportiva do Desporto Escolar, que incluirá a sessão comemorativa dos 10 Anos da sua 

criação. Na edição deste ano procederemos, também, à assinatura de protocolos com cinco 

novos Agrupamentos de Escolas, que passaram a integrar o projeto dos CFDDE. 

 

O VII Encontro Nacional dos CFDDE, evento apenas interrompido nos anos da Pandemia, 

ocorre anualmente com o objetivo de refletir e alinhar as estratégias de desenvolvimento deste 

projeto, bem como de fomentar o trabalho e a formação dos professores envolvidos nos CFDDE. 

As sessões de trabalho plenárias, temáticas e técnicas, envolvem os 78 Centros Formação 

Desportiva do Desporto Escolar, nomeadamente, 64 de desportos náuticos (Vela, Remo, 

Canoagem e Surfing) e 14 não náuticos (Atletismo, Golfe e Natação). 

 

A todos que têm contribuído para este trabalho e levado a cabo esta parceria, os nossos 

parabéns! 

 

 
José Víctor Pedroso, Diretor-Geral da Educação 

 


