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APRESENTAÇÃO DO CONGRESSO 

O Congresso do Comité Paralímpico de Portugal realiza-se nos dias 24 e 25 de outubro, na 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, tendo como lema “Igualdade, Inclusão e 

Excelência Desportiva” e subordinado aos temas da INCLUSÃO DESPORTIVA e da 

EXCELÊNCIA DESPORTIVA.  

OBJETIVOS 

O Comité Paralímpico de Portugal tem como "Objetivo" dar continuidade ao debate e ao 

desenvolvimento de temáticas do movimento paralímpico, da inclusão desportiva e da 

excelência desportiva e ainda, alargar o leque de intervenientes. Neste evento pretende-se 

desenvolver e estimular a abordagem de estudos, investigações, experiências, exemplos de boas 

práticas, de temas relacionados com o desporto, com as pessoas com deficiência, com o acesso 

a clubes e associações desportivas, com a oferta desportiva e com diversos aspetos da 

sociedade. 

DESTINATÁRIOS 

O Congresso do Comité Paralímpico de Portugal destina-se a praticantes de desporto, bem 

como, a treinadores, técnicos e dirigentes e ainda a docentes e estudantes de instituições de 

ensino superior e outras entidades públicas e privadas empenhadas no desenvolvimento e na 

aplicação de estratégias visando melhorar os índices de INCLUSÃO DESPORTIVA e de 

EXCELÊNCIA DESPORTIVA. 

Os participantes no Congresso terão a oportunidade de tomar parte em sessões plenárias 

dinamizadas por especialistas e em sessões temáticas livres nas quais poderão fazer 

apresentações e/ou debater os temas. Haverá também lugar para apresentação de posters e 

informação e debate junto dos seus autores. 

 

INSCRIÇÕES 

A inscrição no Congresso é gratuita, mas obrigatória, devendo ser feita até 19 de outubro de 

2014. 
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A Ficha de Inscrição está disponível em:  

http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/congresso2014/Pages/Inscricoes.aspx 

 

CALENDÁRIO 

- Até 12 DE SETEMBRO, submissão de trabalhos para apresentação em Comunicação Oral ou 

Poster; 

- Até 12 DE OUTUBRO, seleção dos trabalhos submetidos; 

- Até 13 DE OUTUBRO, comunicação dos trabalhos selecionados; 

- Até 19 DE OUTUBRO, inscrição dos participantes; 

- Até 22 DE OUTUBRO, entrega do ficheiro em Power Point de suporte às Comunicações 

Orais; 

- 24 DE OUTUBRO, entrega dos posters, das 08:30 às 09:00, no secretariado, no local do 

Congresso; 

- 24 e 25 DE OUTUBRO, Congresso. 

 

 

  

http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/congresso2014/Pages/Inscricoes.aspx
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PROGRAMA 

24 de outubro (sexta-feira) 

09:00 – Acreditação 

09:30 – Sessão de abertura 

- Presidente do Comité Paralímpico de Portugal - Humberto Santos 

- Presidente do Comité Paralímpico Internacional - Philip Craven 

- Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social - Agostinho 

Branquinho 

- Secretário de Estado do Desporto e Juventude - Emídio Guerreiro 

10:30 – Pausa  

11:00 – Movimento paralímpico – um contributo para o desenvolvimento (sessão plenária) 

Comunicações: 

- Um contributo para o Séc. XXI | Presidente do Comité Paralímpico de Portugal 

- Humberto Santos  

- O movimento paralímpico no mundo | Presidente do Comité Paralímpico 

Internacional - Philip Craven 

12:30 – Almoço (livre) 

14:30 – O papel das federações na inclusão desportiva (Sessão plenária) 

  Comunicações: 

  - Federação de Andebol de Portugal- Joaquim Escada 

  - Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo - Jorge Vieira 

  - Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo - Delmino Pereira 

  - Presidente da Federação Portuguesa de Natação - António Silva 

16:00 – Pausa 

16:30 – Inclusão desportiva (Sessões temáticas) 

Painel A - Saúde / condição física / reabilitação 

Painel B - Aspetos sociais / valores & inclusão social  

18:00 – Encerramento do 1º dia do Congresso 
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25 de outubro (sábado) 

09:00 – A excelência enquanto desiderato (sessão plenária) 

  Comunicações: 

- Excelência desportiva em Portugal | PC-AND Paralisia Cerebral - Associação 

Nacional de Desporto 

- Excelência desportiva no Reino Unido | British Paralympic Association 

- Excelência desportiva em Espanha | Secretário Geral do Comité Paralímpico de 

Espanha - Miguel Sagarra 

- Requisitos para a excelência desportiva | Luís Rama - Professor na Faculdade 

de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra 

10:30 – Pausa 

11:00 – Excelência desportiva (Sessões temáticas) 

 Painel A – O praticante/formação/orientação/especialização/alto rendimento 

 Painel B – O Treino / metodologia / tecnologia   

12:30 – Apresentação de posters 

13:00 – Almoço (livre) 

14:30 –  O Treinador, um ativo determinante (sessão plenária) 

  Comunicações: 

- A relevância do treinador | Presidente da Confederação de Treinadores de 

Portugal - Pedro Sequeira 

- Treino para o sucesso paralímpico | Treinador paralímpico - Nuno Alpiarça  

- Treino para o sucesso olímpico | Treinador olímpico - João Ganço  

- Treino inclusivo | Diretor Executivo do Clube Naval do Funchal - António 

Cunha 

16:00 – Pausa 

16:30 – Da iniciação à excelência desportiva (sessão plenária) 

  Comunicações: 

- A motivação | Sidónio Serpa - Professor na Faculdade de Motricidade Humana 

da Universidade Técnica de Lisboa 

- A relevância da Comissão de Atletas Paralímpicos | Presidente da CAP, Nelson 

Lopes 
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- Exemplo de carreira de atleta surdolímpico | Atleta surdolímpica - Joana Santos 

- Exemplo de carreira de atleta paralímpico | Atleta paralímpico - David Grachat  

18:00 – Encerramento dos trabalhos do Congresso 
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COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

Regulamento de admissão de comunicações orais e posters 

A oportunidade de divulgação de experiências, estudos ou trabalhos desenvolvidos no âmbito 

dos temas do Congresso, na forma de Comunicações Livres ou Posters é facultada pela 

Organização do Congresso a:  

 Praticantes de desporto; 

 Treinadores; 

 Técnicos, dirigentes e outros agentes desportivos, tais como de clubes, associações e 

federações; 

 Docentes e estudantes de instituições de ensino superior; 

 Empreendedores sociais e animadores de projetos e programas orientados para o 

desporto inclusivo; 

 Elementos diretivos e técnicos do Desporto Escolar; 

 Outros agentes desportivos e sociais. 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Todas as propostas de trabalho submetidas devem estar enquadradas com os temas das Sessões 

Temáticas previstas no Programa do Congresso e respetivos Painéis. 

Para a submissão de propostas de comunicação oral ou poster deve ser preenchida a ficha de 

inscrição disponível em  

http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/congresso2014/Pages/Inscricoes.aspx 

e na qual constam os seguintes elementos: nome, profissão, local de trabalho, contactos 

eletrónico e telefónico dos autores, com referência ao autor principal.  

Deve também ser enviado para o email congresso@comiteparalimpicoportugal.pt o resumo do 

trabalho, elaborado em Word, no máximo de 250 palavras, abrangendo: Título, Introdução, 

Objetivos, Desenvolvimento/Método, Conclusão e Bibliografia até ao dia 12 de setembro de 

2014. 

 

http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/congresso2014/Pages/Inscricoes.aspx
mailto:congresso@comiteparalimpicoportugal.pt?subject=Envio%20de%20resumo%20de%20comunicação%20-%20Congresso%202014
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Elementos a observar: 

- O autor que apresenta o trabalho tem que estar obrigatoriamente inscrito no Congresso; 

- Não são admitidos trabalhos com mais de seis autores; 

- Cada autor não poderá participar em mais do que três trabalhos e só poderá ser autor principal 

num máximo de dois trabalhos.  

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 

Características das comunicações livres 

A apresentação deve estar planeada para uma duração máxima de 10 minutos, havendo um 

período para debate após apresentação das comunicações de cada painel. 

 

POSTERS 

Elementos obrigatórios 

- Inclusão de logotipo identificador do Congresso, fornecido pela organização, com uma área 

mínima 100cm
2
; 

- Nome do(s) autor(es) (o 1º nome será o apresentador do poster); 

- Título; 

- Introdução; 

- Objetivos; 

- Desenvolvimento; 

- Conclusão; 

- Bibliografia. 

 

Dimensões 

A medida definida é o formato A1 horizontal. Apela-se aos autores para que respeitem a 

dimensão indicada, de modo a garantir homogeneidade na mostra. 



 

1º CONGRESSO  

COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL  

  Pág. 8 

Impressão 

Os posters devem ser entregues no secretariado do Congresso previamente impressos. Os 

custos de impressão serão suportados pelos autores dos posters. 

 

Área de exibição 

Os posters serão afixados pelos autores, com a colaboração do secretariado, nos locais para o 

efeito indicados pela organização. Os painéis para afixação dos posters vão estar em local de 

passagem dos congressistas, de modo a proporcionar o máximo de visibilidade aos trabalhos 

expostos. Os posters podem estar afixados desde o início do Congresso, até final do mesmo. 

Para o efeito os autores deverão solicitar esclarecimentos ao secretariado. Junto aos painéis 

serão disponibilizadas mesas para eventual divulgação de panfletos ou materiais considerados 

relevantes pelos autores. 

 

SELEÇÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos serão selecionados por um Júri designado de entre a Comissão Científica do 

Congresso. 

Os autores serão informados da decisão sobre a seleção dos trabalhos até ao dia 13 de outubro 

de 2014. 

Serão certificados apenas os autores das comunicações selecionadas e apresentadas oralmente e 

dos posters expostos. 

Nota: Os trabalhos selecionados para apresentação devem ser entregues nos seguintes prazos: 

- Comunicações Orais, até 22 de outubro (enviar Power Point e/ou vídeo para 

congresso@comiteparalimpicoportugal.pt);  

– Posters, dia 24 de Outubro, das 08:30 às 09:00, no secretariado, no local do 

Congresso. 

 

mailto:congresso@comiteparalimpicoportugal.pt?subject=Envio%20de%20resumo%20de%20comunicação%20-%20Congresso%202014
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A avaliação do Júri será a seguinte: 

- candidatura de comunicação oral aceite; 

- candidatura de poster aceite; 

- candidatura de comunicação oral não aceite; 

- candidatura de poster não aceite; 

- candidatura de comunicação oral aceite na condição de passar a poster; 

- candidatura de comunicação oral aceite sob reserva de introdução de alterações propostas pelo 

Júri; 

- candidatura de poster aceite sob reserva de introdução de alterações propostas pelo Júri. 

Nota: O Júri poderá propor, para efeitos de aceitação de um trabalho, que o mesmo seja 

apresentado num painel diferente daquele para que foi submetido inicialmente. 
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ORGANIZAÇÃO 

 Comissão de Honra 

A divulgar brevemente 

 

 Comissão Organizadora: 

Humberto Santos 

José Manuel Lourenço 

António Carneiro 

Catarina Carvalho 

Carlos Braz 

Carla Garcia 

Ana Silva 

  

Comissão Científica: 

  - Profª Doutora Leonor Moniz Pereira (Coordenação)  

  Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa 

- Prof. Doutor Félix Romero 

Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

- Prof. Doutor José Marmeleira 

Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

  - Profª Doutora Maria João Campos 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra 

  - Profª Doutora Maria Salomé Marivoet 

Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia  
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PARCEIROS 

Patrocinador Principal do CPP 

 

 

Design e imagem do evento 

 

Web design 

 

Agência de comunicação 

 

Agência de meios 

 

Patrocinador 

 

Parceiro Institucional 

  

Para contactos de empresas que pretendam ter acesso às condições de patrocinadores do 

Congresso: ana.silva@comiteparalimpicoportugal.pt 

 

mailto:ana.silva@comiteparalimpicoportugal.pt?subject=Sponsors%20-%20Congresso
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CONTACTOS 

Para esclarecimentos complementares os interessados devem contactar para 

congresso@comiteparalimpicoportugal.pt  

 

Local do Congresso 

Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

Avenida Dom João II - Lote 4.69.01 - 1990-096 Lisboa 

Coordenadas GPS: N38° 46' 33.87", W9° 5' 50.79" 

 

Estacionamento 

Parque da Saúde (taxa máxima diária 3 euros) 

 

Metro 

Linha vermelha - estação Oriente ou Moscavide 

 

mailto:congresso@comiteparalimpicoportugal.pt
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Carris 

Autocarros 21, 25, 28, 31, 44, 708, 782, 208 (noite) 

Rodoviária de Lisboa 

Rede Urbana - 301, 308, 309, 310, 316, 317, 318 

Comboios de Portugal - CP 

Linha de Sintra - estação do Oriente ou Moscavide 

Linha de Azambuja - estação do Oriente ou Moscavide 

Fertagus 

Estação Roma-Areeiro - correspondência com as linhas da CP - Sintra e Azambuja 

  

Hotéis sugeridos 

Brevemente 

 

 

 


