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COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL E UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
ASSINAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, NO ÂMBITO DO DESPORTO

O Comité Paralímpico de Portugal assinou, no passado dia 11 de 
Abril, um protocolo de cooperação com a Universidade de Évora.

Através deste protocolo, ambas as partes comprometem-se 
a promover o desenvolvimento e promoção do Movimento 
Paralímpico, e o desporto em geral, enquanto meio de formação 
do carácter, de defesa da saúde, do ambiente 
e da coesão social. 

A Universidade de Évora, ao assinar o presente protocolo, 
disponibiliza-se a apoiar o Programa de Preparação Paralímpica, 
cuja gestão é da responsabilidade do Comité Paralímpico de 
Portugal (CPP), nomeadamente no âmbito da avaliação, controlo 
de treino e resultados de competição dos atletas. Na área 
formativa, a Universidade de Évora pretende colaborar 
na promoção de seminários e palestras. 

O documento foi assinado pelo Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Humberto Santos, e pelo Vice-Reitor 
para a Ciência e Cooperação, o Professor Doutor Manuel Cancela d’Abreu.

Humberto Santos presidente do Comité Paralímpico de Portugal reafirma a importância estratégica do envolvimento 
das Universidades no sentido da expansão das actividades do CPP, bem como para a responsabilização da sociedade 
em geral para a causa paralímpica. “Esperamos que a universidade possa ajudar no desenvolvimento de projectos 
de investigação e de formação. O envolvimento da Universidade é um elemento decisivo para adicionar qualidade 
ao projecto paralímpico”, afirmou também Humberto Santos.  

A sessão de assinatura do protocolo contou também com a presença do Prof. José Marmeleira (Proto Departamento 
de Desporto e Saúde – Gestor do Protocolo) e do Prof. Armando Raimundo (Director do Proto Departamento de 
Desporto e Saúde), bem como do Prof. António Carneiro, (Director Técnico do Comité Paralímpico de Portugal).


