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conselho consultivo

A ADFA participou na reunião do Conselho Consultivo do Lar Militar da CVP, realizada no dia 27 de Fevereiro, no Lar Militar. Considerando a reunião “positiva”, a ADFA está empenhada no novo ciclo para o
Lar Militar, iniciado com o Despacho do secretário
de Estado da Defesa Nacional e com o novo Regulamento do Lar Militar, e que ganha dinâmica com a
nova Direcção daquela estrutura e com a realização
da reunião deste Conselho Consultivo”, considera o
presidente da Direcção Nacional, José Arruda.
Acompanharam o dirigente nesta reunião o vice-presidente da DN e a assessora jurídica da Associação.

ii congresso do comité
Paralímpico de Portugal
O Congresso do Comité Paralímpico de Portugal
realiza-se nos dias 13 e 14 de Abril, na Universidade
do Minho, em Braga, Cidade Europeia do Desporto
2018, tendo como tema “Impactos e Desafios da Inclusão Desportiva”.

Este congresso 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 da Inclusão
Desportiva.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, devendo ser
feita até dia 4 de Abril de 2018. O número de inscrições está limitado a 250 participantes por dia.
O Programa Provisório do II Congresso pode ser
consultado no site institucional do Comité Paralímpico de Portugal.

iNr admite Projectos
da AdFA
O Instituto Nacional para a Reabilitação, Instituto
Público (INR, IP), publicou, no dia 20 de Fevereiro,
a lista definitiva dos projectos admitidos para 2018
aos programas de financiamento.
As três candidaturas submetidas pela ADFA foram
aceites, designadamente o Projecto n.º 174, designado de “Desporto e cultura para todos 2018”, a desenvolver pela Delegação do Porto; o Projecto n.º
192, com o nome de “Inclusão pela arte e cultura”,
da responsabilidade das Delegações de Bragança,
Évora e Lisboa, e o Projecto n.º 193, intitulado “Mais
desporto, mais saúde”, a realizar pela Delegação de
Lisboa.

Os montantes a financiar por projecto apenas serão publicados pelo INR no próximo dia 9 de Abril,
data à qual se seguirá a audiência de interessados,
devendo a divulgação da lista final das verbas a atribuir ocorrer a 24 de Abril de 2018.

Apresentação do contrato-programa Tóquio 2020
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Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa

Realizou-se no passado dia 16 de Fevereiro, no auditório Jorge Maurício, na Sede Nacional da ADFA,
em Lisboa, uma sessão de apresentação do contrato-programa para Tóquio 2020 presidida por Carlos
Lopes, membro da Comissão Executiva do Comité
Paralímpico de Portugal (CPP). Esta sessão juntou
ainda o Departamento Técnico-Desportivo do CPP
a nove Federações Desportivas, com o principal
objectivo de esclarecer as Federações sobre regulamento que vigorará durante este ciclo paralímpico.
No decorrer da reunião foram explicitadas as principais novidades relativamente ao contrato anterior
e explorados novos horizontes identificados em
conjunto rumo ao desenvolvimento desportivo no
seio do movimento paralímpico.

