
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento do Remo 

Jovem será um dos temas em 

destaque no Congresso 

Nacional de Remo. 



 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Inscrições 

As inscrições deverão ser efectuadas em https://goo.gl/forms/po6Olh0FkhcI8Nks2 até ao dia 28 de 

Fevereiro de 2017. Entre 1 e 6 de Março a jóia de inscrição sofre um agravamento de 50%. 

 1 dia 2 dias 

Congressistas independentes 35€ 40€ 

Dirigentes de clubes/AR’s/Ass. Classe(*) 20€ 25€ 

Atletas até 23 anos (**) 5€ 10€ 

Outros atletas/treinadores/árbitros (**) 20€ 25€ 

(*) Membros dos órgãos sociais de clubes e associações filiados na FPR em 2016/17 

(**) Filiados na FPR em 2016/17 

 

Suplementos 

 Almoço (sábado): 15€ 

 Jantar oficial (sábado): 25€ 

 Alojamento em quarto duplo (preço por noite/pessoa): 30€ 

 Alojamento em quarto individual (preço por noite): 50€ 

 Aluguer de receptor de tradução simultânea: 10€ 

 

Bolsas de participação 

A FPR suporta os custos de inscrição, alojamento e alimentação de: 

 1 (um) representante por clube, filiado em 2016/17, que tenha participado em 

campeonatos nacionais em 2016 (alojamento não incluído para clubes dos Concelhos da 

Figueira da Foz); 

 1 (um) representante por Associação Regional, filiada em 2016/17; 

 1 (um) representante por Associação de Classe, filiada em 2016/17; 
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Certificação 

Para efeitos da Revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto a participação nas 4 

sessões do Congresso será considerada formação certificada nos seguintes termos: 

 Tipo de formação específica; 

 Nº de UC: 2; 

 Nível: Grau III (certificação válida para treinadores de Grau I, II, e III); 

 

Condições de Pagamento 

As inscrições apenas são consideradas válidas após o envio do comprovativo de transferência para o 

e-mail: geral@fpremo.pt. 

No final do preenchimento do formulário, o candidato receberá no e-mail indicado o resumo das 

respostas submetidas, sendo da sua responsabilidade o cálculo do valor a pagar. 

Dados Bancários 

Federação Portuguesa de Remo 

IBAN: PT50 0010 0000 5009 7140 0015 7 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Data e local: 11 e 12 de Março de 2017, Casino da Figueira (sala Figueira da Foz) 

Alojamento e alimentação: Hotel Mercure (Grande Hotel da Figueira), Av. 25 de Abril 

Programa provisório 

Manhã 

11 de Março 

09h30 Abertura do secretariado e welcome coffee 

10h15 Sessão de abertura 

10h30 Tema 1 

13h00 Almoço 

Tarde 

11 de Março 

14h15 Tema 2 

17h15 Coffee-break  

17h30 Tema 3 

20h30 Jantar e sessão protocolar 

Manhã 

12 de Março 

09h15 Tema 4 

12h00 Coffee-break 

12h15 Sessão de síntese e encerramento 

 

Cada tema terá oradores convidados que poderão fazer intervenção oral, apresentação em 

powerpoint ou outra (20 a 30 min.). A gestão do debate com os participantes (45 a 60 min.) estará a 

cargo de 2 moderadores, que poderão fazer igualmente uma pequena intervenção e assim contribuir 

com a sua experiência para o enriquecimento do debate. As apresentações poderão ser em inglês ou 

português. Haverá tradução simultânea. 

Os oradores e moderadores apresentados de seguida confirmaram já a sua presença. Poderá haver 

mais alguma apresentação não prevista neste programa. 

 

Tema 1 – Turismo desportivo: Remo de Mar e Eventos Internacionais – 10h30/12h45 

O remo na promoção do destino turístico Portugal. André Correia (ANL) 

Os desportos náuticos, o desenvolvimento turístico e económico. António José Correia 

(CM Peniche) 

Eventos internacionais: financiamento das federações 

desportivas? 

 

Painel 
Eduardo de Almeida Faria (Confraria Marítima de Portugal) 

Vitor Félix (Federação Portuguesa de Canoagem) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 – Um sistema de Alto Rendimento desportivo – 14h15/17h15 

Como criar uma cultura de vitória? José Curado (UL) 

Winning at the Olympics: how to do it? Sir David Tanner (GB RT) 

The future of Rowing under the new Olympic program. Jean-Christophe Rolland (FISA) 

Painel 
José Manuel Constantino (COP) 

Luis Ahrens Teixeira (FPR) 

 

Tema 3 – Uma carreira Dual: Alto Rendimento vs Estudos/Profissão – 17h30/20h00 

Conciliar o sucesso desportivo e o sucesso escolar. Victor Pardal (UAARE) 

How to combine a sporting career with education, work and 

personal life? 

Dichotomy National Team - Club: is it possible to reconcile?  

Olaf Tufte (Noruega RT) 

Painel 
Pedro Fraga 

João França 

 

Tema 4 – O desenvolvimento do remo jovem - 9h15/12h00 

Parcerias autarquias-clubes: boas práticas em Portugal. 
José Esteves (VRL) 

Ildeberto Ribeiro (CNIDH) 

Desporto escolar e desporto federado: como criar sinergias? Paulo Gomes (GCDE) 

”RowBattle – more juniors in Danish rowing”: is it possible in 

Portugal? 
Ronja Egsmose 

(Fed. Dinamarquesa Remo) 

Painel 
Paulo Rocha (IPDJ – Desporto para Todos) 

Mário Santos (GDUC) 

 

 

Contactos: Federação Portuguesa de Remo | Tel.: 213929840 | E-mail: geral@fpremo.pt 
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