
Conselho Ibero-americano do Desporto 

XIX Assembleia Geral 

Lima, Peru, 19 de março de 2013 

 

Declaração de Lima 

Em Lima, Peru, a 19 de março de 2013, os Ministros/as, Secretários/as de Estado e os 

Diretores/as dos Institutos do Desporto, reunidos em Assembleia Geral do Conselho Ibero-

americano do Desporto acordam: 

1. Felicitar todos os países membros deste Conselho pela iniciativa e esforço na organização 

dos diferentes Jogos Desportivos Regionais ao longo de 2013. Neste sentido desejam-se os 

maiores êxitos no desenvolvimento dos mesmos. 

2. Reconhecer o esforço realizado por distintos países deste Conselho na organização e 

promoção de diferentes seminários e congressos temáticos realizados ao longo do ano de 

2012. Mais ainda, felicitar e reconhecer o valor das iniciativas agendadas para ao ano de 2013. 

3. Destacar o importante esforço realizado pelos países deste Conselho para o 

desenvolvimento do Desporto Escolar sendo elucidativas a organização dos Jogos Mundiais 

Escolares – Gymnasiade 2013 – pelo Brasil bem como os Jogos Sul-americanos Escolares a 

terem lugar na Argentina. 

4. Desejar os maiores êxitos e sucesso na organização do World Congresso on Sport for All, a 

realizar-se em Lima, Peru, de 24 a 28 de abril de 2013, promovido pelo Instituto Peruano do 

Desporto e sob a égide do Comité Olímpico Internacional, assim como para o 4º Congresso 

Ibero-americano de Instalações Desportivas e Recreativas a ter lugar em Montevideo, Uruguai, 

de 2 a 4 de setembro de 2013, os quais contribuirão decisivamente para o conhecimento 

específico em duas áreas estratégicas do Desporto. 

5. Agradecer as apresentações e conferências realizadas pelas delegações de Espanha, Peru e 

Uruguai relativas à plataforma tecnológica, a infraestruturas desportivas e à sinergia entre 

instituições responsáveis pelo Desporto e os Comités Olímpicos Nacionais, respetivamente, 

temas que contribuirão, fortemente, para a melhoria do desenvolvimento de políticas 

desportivas. 

6. Sublinhar a importância do trabalho em rede que se tem desenvolvido no seio deste 

Conselho Ibero-americano do Desporto e encorajar os países membros a pugnar pela sua 

continuidade e melhoria. 

7. Reforçar a importância da participação, ao mais alto nível, na V Conferência Internacional de 

Ministros e Altos Funcionários responsáveis pela Educação Física e Desporto que se realizará 

em Berlim de 28 a 30 de maio próximo, bem como na Conferência das Partes da UNESCO que 

se levará a cabo em Paris, França, nos dias 19 e 20 de setembro de 2013. 



8. Apresentar, na reunião da XX Assembleia Geral do CID, a realizar no primeiro trimestre de 

2014, uma proposta de trabalho sobre a criação de um Fundo no seio do CID destinado ao 

desenvolvimento de projetos conjuntos e de interesse comum. 

9. Realizar a XX Reunião da Assembleia Geral do CID na República do Chile, durante o primeiro 

trimestre do ano de 2014, sob proposta da própria delegação chilena. 

10. Agradecer e reconhecer o trabalho e dedicação de Marlon Torres, Presidente do Instituto 

do Desporto da Nicarágua e Presidente cessante do CID, durante o seu mandato. 

11. Desejar o maior êxito a Yuri Quiñones, Vice-ministro do Alto Rendimento do Ministério do 

Poder Popular para o Desporto da Venezuela, no desenvolvimento das suas tarefas na 

qualidade de Presidente do CID para o biénio 2013-2015, bem como a Jaime Alberto 

Rodriguez, Presidente do Instituto Nacional do Desporto de El Salvador, eleito para a Vice-

presidência. Em ambos os casos o reino de Espanha absteve-se nos processos eleitorais por 

entender que esta é uma exigência inerente à sua condição de Secretariado Executivo. 

12. Submeter a presente Declaração à consideração de cada um dos Governos membros do 

CID. 

13. Felicitar o Peru pelo seu trabalho de cooperação e de responsabilização coletiva com todos 

os agentes desportivos, designadamente na Cooperação com o Comité Olímpico, em prol de 

uma estratégia de desenvolvimento desportivo peruano. 

 

Lima, Peru, 19 de março de 2013. 


