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A Participação Portuguesa nos Jogos Europeus para 
Transplantados e Dialisados 2018 
 
Grupo Desportivo de Transplantados de Portugal 
Associação Promotora do Desporto

 

1. INTRODUÇÃO 
O 10º Campeonato Europeu para 
Transplantados e Dialisados decorreu de 17 a 
24 de junho de 2018 em Cagliari – Itália. 
Portugal esteve representado por uma equipa 
de 9 atletas, entre os quais 7 transplantados e 2 
dialisados. 
Os Jogos estão abertos para todos os recetores 
de transplante de rim, fígado, coração, pulmão, 
pâncreas, osso e pacientes em diálise. 
Os jogos são um evento multidesportivo. As 
modalidades são vólei, badminton, ténis, ténis 
de mesa, ciclismo, petanca, natação, dardos, 
golfe, triatlo virtual, minimaratona e atletismo.  
O Grupo Desportivo de Transplantados de 
Portugal é a única entidade nacional a 
representar Portugal como membro da ETDSF. 
São objetivos do GDTP sensisbilizar e motivar 
para a prática de exercício físico, fomentar 
atividades de formação e desporto de recreação 
/ lazer e ainda apoiar atletas portugueses em 
competições Internacionais. 
À semelhança da Federação Europeia, o GDTP 
planeia atividades particularmente 
relacionadas às atividades de reabilitação, 
lúdicas e desportivas direcionadas para 
transplantados e candidatos a transplante 
através da organização de eventos. 

É de realçar um objetivo fulcral da organização 
destes Jogos, a importância da doação de 
órgãos. A doação é um gesto altruísta, 
considerado como o maior ato de bondade 
entre os seres humanos. 
Atualmente existem milhares de pessoas que 
precisam de um transplante para continuarem 
a viver ou melhorarem a sua qualidade de vida. 
A realidade é que as listas de espera para 
transplante de órgãos e tecidos continuam a 
aumentar e não se consegue aumentar o 
número de dadores. A única forma de resolver 
este problema é ser dador de órgãos e 
incentivar as pessoas à nossa volta que também 
o sejam, quantos mais dadores de órgãos 
existirem, maior será o numero de vida que se 
poderão salvar. 
Além da doação de órgãos, salienta-se também 
a partilha de experiências de vida. 
A vertente psicossocial é de extrema 
importância para a nossa população alvo e para 
populações semelhantes à nossa, sendo que as 
atividades contribuem para a melhoria do bem-
estar do doente e permitem igualmente a 
partilha de experiências de vida. 
É através dos testemunhos dos atletas que se 
consegue demonstrar que há vida após 
transplante, que há desporto após transplante. 
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2. PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA 
O GDTP não integra nenhuma Federação através 
da qual possa auferir de financiamento para a 
participação em competições internacionais, 
como seja a Federação Portuguesa de Desporto 
para Pessoas com Deficiência ou qualquer outra 
federação específica da modalidade. 
O apoio financeiro do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I. P. visa sobretudo 
incentivar atividades de promoção de exercício 
físico e do desporto com o seu foco na promoção 
do “Desporto para Todos”, contudo a 
Competição não é prioridade. Ou seja, à data dos 
Jogos o GDTP não é capaz de assegurar e/ou 
comprometer-se com esse apoio financeiro para 
a participação dos atletas nesta competição, 
apesar de ter submetido uma candidatura ao 
Programa Nacional de Desporto para Todos. 
Pelo exposto, os atletas têm de custear a sua 
participação sem qualquer tipo de apoio 
assegurado. Para tal, pode e deve recorrer a 
apoios de patrocinadores. 
Todos os atletas têm de ser associados do Grupo 
Desportivo de Transplantados de Portugal para 
poderem participar nos Jogos, visto que esta 
Associação tem os seus deveres para com a 
Federação Europeia - European Transplant and 
Dialysis Sports Federation. 
Em termos clínicos, os formulários necessários 
são verificados pelo responsável da equipa para 
garantir que a legitimidade do participante e que 
todos os formulários estejam preenchidos 
corretamente antes da apresentação final à 
Organização – LOC – Local Organization 
Comittee. 
 
2.1. A Equipa 
A equipa Portuguesa foi constituída por 9 atletas 
de todo o país, 2 submetidos a transplante 
cardíaco, 1 a transplante hepático e 4 a 
transplante renal e ainda 2 atletas submetidos a 
tratamento dialítico e a aguardar transplante 
renal. 
O grupo incluía 2 atletas femininas, 7 atletas 
masculinos, de entre os quais um elemento com 
funções adicionais de Team Manager e ainda 2 
elementos acompanhantes. 

ANDRÉ JORGE – 28 anos – MADEIRA 
Transplantado Renal | Modalidade Natação 

 
ANTÓNIO RODRIGUES – 40 anos – SEIA 
Transplantado Hepático | Modalidade Ciclismo 

 
CLÁUDIO MENDES –– 37 anos – MADEIRA 
Candidato a Transplante Renal / Dialisado | 

Modalidade Ténis de Mesa e Atletismo 
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DORA SARAIVA –– 52 anos – ALMADA 
Transplantados Renal | Modalidade Atletismo, 
Petanca e Bowling 

 
JOSÉ COSTA –– 56 anos – SINES 
Transplantado Renal | Modalidade Natação 

 
MÁRIO SILVA –– 46 anos – OEIRAS 
Transplantado Cardíaco | Modalidade Ténis 

 

MIGUEL MONTEIRO –– 64 anos - LISBOA 
Transplantado Cardíaco | Modalidade Ténis 
MÉDICO PORTUGAL 

 
RICARDO CUNHA –– 38 anos – BRAGA 
Candidato a Transplante Renal / Dialisado | 
Modalidade Atletismo e Ténis de Mesa 

 
SOFIA SANTOS – 35 anos – BRAGANÇA 
Transplantada Renal | Modalidade Ténis de Mesa 
TEAM MANAGER PORTUGAL 
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Portugal esteve em prova durante toda a semana, 
nas modalidades apresentadas no quadro 1. A 
comitiva integrou 3 elementos e atletas da 
Direção do GDTP que procuraram acompanhar 
todas as provas em cursos, felizmente sem 
ocorrências de saúde. 
Diariamente, Portugal foi representado pela 
Team Manager em reuniões com os homólogos 
dos restantes países no sentido de apoiar a 
realização das provas.

2.3. Resultados 
A prestação da equipa portuguesa foi a melhor de 
sempre, Portugal classificou-se na posição 11 da 
classificação geral, com 19 medalhas, sendo 5 de 
ouro, 10 de prata e 4 de bronze, como 
apresentado nos quadros 2 e 3. 
Portugal participa nos Jogos Europeus para 
Transplantados e Dialisados desde 2008 e nos 
Jogos Mundiais para transplantados desde 1989. 

  Quadro 1 – Plano de atividades do evento. 

Quadro 2 – Painel de Medalhas e classificação geral. 
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5. CONCLUSÃO  

Os portugueses regressaram a casa de coração 
cheio, orgulhosos da sua prestação nos Jogos 
Europeus 2018. 
A experiência e o convívio entre atletas e equipas 
são de facto o mais importante e mais gratificante 
desta participação. 
O espírito de camaradagem entre os elementos da 
equipa foi fantástico e pretendem continuar, em 
equipa, a representar Portugal nos próximos 
Jogos Mundiais, a realizar em Newcastle em 
2019.

O GDTP continuará a incentivar a prática de 
exercício físico e desporto e dará o seu melhor na 
prossecução da sua missão e procurará, 
relativamente à vertente competição, incentivar 
mais transplantados e candidatos a transplante a 
viver esta experiência. 
Continuaremos também a promover a doação de 
órgãos e a dar ênfase à componente psicossocial 
no seio da nossa população alvo. 
Foi incrível vestir a camisola e sentir o apoio de 
compatriotas ao longo de toda a semana nas redes 
sociais. Obrigado a todos!!! 

Quadro 3 – Painel de Medalhas conquistadas pela Equipa Portuguesa. 


