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ASSEMBLEIA PLENÁRIA COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL 
– UMA VISÃO DE FUTURO.

O Comité Paralímpico de Portugal realizou no passado dia 19 de Março mais 
uma reunião de Assembleia Plenária, na qual a nota dominante foi: uma visão 
de futuro.

Na presente Assembleia foi aprovada a constituição do Fórum Paralímpico de 
Portugal – órgão de consulta e aconselhamento na definição das grandes linhas 
gerais de actuação do CPP, cujo objectivo é a criação de um espaço de 
interacção de distintos actores sociais, que poderão ser decisivos no projecto 
de desenvolvimento dos ideais do movimento paralímpico. 

Igualmente relevante foi a aprovação da Comissão Executiva relativamente à 
candidatura para a organização do Campeonato do Mundo de Atletismo (IPC), de 
2015, tratando-se de um evento que pela sua magnitude irá dar uma enorme 
visibilidade ao Atletismo e ao desporto para pessoas com deficiência, em geral.

Estando o ciclo Paralímpico 2009 – 2012 em contagem decrescente, foi 
também decidido dar-se início ao processo de construção para o Rio 2016. 
Nesse sentido, a Assembleia Plenária deliberou que a Comissão Executiva 
ficará incumbida de desenvolver todos os procedimentos que visam garantir, 
atempadamente, o processo negocial de apoio público e privado ao Ciclo 
Paralímpico Rio 2016.

De registar ainda o crescimento da "família paralímpica", ao terem sido admitidas como membros ordinários, a 
Federação de Desportos de Inverno de Portugal e a Federação Portuguesa de Atletismo, que se irão juntar a muitas 
outras, unidas por certo, por uma vontade comum de participar na construção e afirmação do projecto paralímpico em 
Portugal, visando  a Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva.


