
Hoje, 7 de setembro, assinala-se o marco dos 365 dias para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Daqui a um ano, os 
olhos do mundo estarão postos na grandiosa Cerimónia de Abertura no Estádio do Maracanã e... nos atletas portugueses! 
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Igualdade, Inclusão e Excelência DesportivaCPP NEWS

Falta um ano para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, um grandioso evento desportivo que vai reunir cerca de 4.500 atletas de 
178 países, naqueles que serão os primeiros Jogos Paralímpicos disputados na América do Sul. Serão 12 dias de emoção desportiva 
- de 07 a 18 de setembro de 2016, a elite do desporto estará no Rio de Janeiro para competir por uma das 528 medalhas em disputa 
em 23 modalidades.
A competição espalha-se por quatro regiões da cidade: Barra, Deodoro, Maracanã e Copacabana, levando a todos os cantos da 
cidade a emoção, espetáculo e disputa.

Portugal tem, de momento, cerca de 40 atletas integrados no Programa de Preparação 
Paralímpica Rio 2016,o que faz prever que dentro de um ano a composição da delegação 
que partirá rumo ao Rio de Janeiro deverá ser bastante semelhante à de Londres 2012, com 
aproximadamente 30 atletas. 

Para a próxima edição, a delegação pode diferenciar-se a nível das modalidades desportivas 
com participação portuguesa. Para além do atletismo, boccia e natação, modalidades que 
tradicionalmente contam com boas prestações portuguesas, o ciclismo é atualmente a única 
modalidade com participação assegurada. O tiro é outro dos desportos a caminhar no sentido 
do apuramento, enquanto que a canoagem e o judo mantêm ainda viva a expectativa de 
conseguir a qualificação.

Nas palavras de Rui Oliveira, Chefe da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Rio 2016,   
a missão portuguesa “tem a esperança de chegar aos bons resultados, mas há a consciência 
das dificuldades que teremos pela frente”. Igualar os resultados obtidos em Londres seria 
já positivo, considerando o posicionamento dos atletas portugueses nos rankings mundiais. Rui Oliveira - Chefe da Missão Portuguesa 

aos Jogos Paralímpicos Rio 2016


