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Ginástica Solidária – 2018 

 

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP), lançou 

em 2012 o Projeto Ginástica Solidária que permitiu a 

participação no Eurogym e num encontro GAM e GAF 

com regras Special Olympics a quatro entidades 

distintas. Nos anos seguintes têm sido várias as 

entidades apoiadas pelo projeto, sendo que um 

número crescente de praticantes tem participado nos 

nossos eventos e têm beneficiado de melhores 

condições de prática.  

Em 2015, para além do apoio da Missão Continente, passamos a contar também com o apoio do 

Programa  Nacional de Desporto para Todos (PNDPT) do IPDJ. 

Neste ano continuaremos a fazer os apoios nos moldes semelhantes aos anos anteriores, 

garantido que está o apoio da Missão Continente, mas ainda sem sabermos se teremos ou não o 

apoio do PNDPT, facto que poderá limitar o âmbito dos apoios a conceder. 

Acresce, novamente, a possibilidade de apoio pela Venturelli que é um dos patrocinadores da FGP 

de longa data. Tal apoio poderá ser concedido nos termos abaixo indicados. 

 

1. Para 2018 temos previstas as seguintes iniciativas: 

Evento Disciplina Data Local 

Festival de Ginástica com Todos GPT/Acro/GR/GAM/GAF 1, 2 e 3 de Junho Albufeira 

Torneio para Ginastas Portadores de Deficiência ACRO  23 de Junho Évora 

Festa Nacional da Ginástica GPT 6, 7 e 8 de julho Braga 

Torneio para Ginastas Portadores de Deficiência GAF e GAM 14 ou 15 de Julho Anadia 

Ação de sensibilização GR 
A definir 

(Outubro/Novembro) 
Lisboa 
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2. Este Programa tem como missão: 

• Nenhuma criança ou jovem deixará de participar em eventos de Ginástica; 

• Incrementar a prática da Ginástica, promovendo a integração social dos seus praticantes. 

 

3. Tipos de apoio a considerar: 

• Pagamento de: 

• Seguros; 

• Taxas de filiação de ginastas, treinadores e clubes; 

• Taxas de inscrição em eventos; 

• Alimentação para participação em eventos; 

• Transportes; 

• Material de Ginástica Rítmica. 

 

4. Entidades elegíveis: 

• Clubes, Associações, Escolas que sejam ou não filiados na FGP e que desenvolvam atividade 

nas áreas de: 

• Prática de atividade física com cidadãos portadores de deficiência; 

• Prática de Ginástica com populações de meios carenciados. 

 

5. As candidaturas devem ser enviadas, com formulário próprio, para: 

comunicacao_marketing@gympor.com  

Prazo limite de entrega de Candidaturas: 18 de maio  

Nota: Se uma entidade se quiser candidatar a apoios para mais do que um evento poderá fazê-lo 

devendo, para o efeito, preencher um formulário para cada evento. 

 

6. Seleção dos apoios a conceder: Serão apoiadas as entidades, que sejam elegíveis, até ao 

montante disponível de apoio para estas ações. 

 

mailto:comunicacao_marketing@gympor.com
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7.  O Festival de Ginástica com Todos que se realiza em Albufeira, apesar de não ser uma 

organização da FGP conta com o nosso apoio, tal como na edição do ano passado. Caso pretendam 

mais informações sobre o evento poderão contactar o responsável pela organização, Hugo 

Mendes, através do endereço electrónico: ginastica.aapacdm@gmail.com  

 

8. Os Regulamentos de competição dos diversos eventos serão enviados posteriormente a 

todos os eventuais interessados que o devem solicitar aquando da candidatura. Mais informamos 

que, por norma, serão usados os regulamentos da Special Olympics que têm diversos níveis. 

 

9. O apoio da marca Venturelli será efetuado através da cedência de material de GR que seja 

necessário para possibilitar a prática da disciplina. Nesse sentido pedimos para especificarem a 

quantidade de material (de cada aparelho), que considerem necessário e essencial para iniciar a 

atividade no vosso clube, escola ou instituição. Naturalmente que contamos com uma gestão 

rigorosa e de bom senso de forma a podermos chegar ao maior número possível de interessados. 

 

10. Para as entidades que no momento da candidatura não sejam filiadas na FGP, caso o apoio 

venha a ser concedido, será obrigatória a sua filiação e dos seus agentes, devendo para tal solicitar 

apoio para o pagamento das mesmas aquando do preenchimento do formulário de candidatura. 
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