Anúncio de abertura de candidaturas

Prémios Ciências do Desporto | REPSOL 2022
Estão abertas candidaturas para atribuição dos Prémios Ciências do Desporto | Repsol,
uma iniciativa do Comité Olímpico de Portugal destinada a aproximar quem produz e
divulga o conhecimento nas áreas das Ciências do Desporto, daqueles que dele necessitam
para melhorar a sua intervenção e práticas diárias.
Âmbito e Destinatários
Os Prémios Ciências do Desporto (Prémios) reconhecem, anualmente, artigos científicos
realizados em diversos domínios das Ciências do Desporto, que descrevam resultados de
investigação realizada por investigadores com vínculo a instituições de ensino superior
sedeadas em território nacional, bem como investigadores portugueses com vínculo a
instituições de ensino superior estrangeiras.
Em 2022 são abertas candidaturas nas seguintes áreas temáticas:
 Treino desportivo
 Psicologia e Pedagogia do Desporto
 Medicina do Desporto
É admitido um único artigo científico por candidato, não anteriormente apresentado a
concurso, redigido em português e publicado, ou aceite para publicação (com a aceitação
devidamente comprovada), em revista científica da especialidade. No caso de o artigo
científico ser em língua estrangeira o candidato deve incluir um sumário do trabalho em
português.
Prémios
O montante dos Prémios é de 5.000€ (cinco mil euros) para cada área temática. São ainda
atribuídas duas menções honrosas por área temática (Diploma).
Apresentação de Candidaturas
As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 28 de fevereiro de 2023, através do
preenchimento de formulário eletrónico específico disponível aqui.
No formulário o candidato deve identificar a área temática a que se candidata e o seu
Ciência ID | ORCID, e deve carregar os seguintes documentos:
 Documento de identificação (CC, BI, passaporte, autorização ou título residência)
 Artigo científico proposto (publicado ou aceite para publicação);
 Comprovativo de aceitação para publicação, no caso de ainda não publicado;
 Declaração de interesses (minuta aqui)
 Declaração de autorizações (minuta aqui)
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Avaliação
A avaliação é efetuada por um Júri constituído por:
Representante designado pela Comissão de Ciência e Desenvolvimento do COP


Tiago M. Barbosa

Doutorado com Agregado em Ciências do Desporto e Pró-Presidente do Instituto
Politécnico de Bragança. Coordenador do Grupo STRONG do Centro de Investigação em
Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Membro do Conselho Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Diretor da Federação Portuguesa de Natação, Membro do
Subcomité de Reformas da FINA (Federação Internacional de Natação) e Secretário do
Comité de Educação da LEN (Liga Europeia de Natação). Integra a Comissão Ciência e
Desenvolvimento do COP.

Personalidades de reconhecido mérito designados pela Comissão Executiva do COP:
Área temática Treino Desportivo


Francisco Bessone Alves



João Paulo Brito



Nuno Batalha



Susana Soares

Professor Catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa,
Departamento de Desporto e Saúde. Regente da disciplina de Teoria e Metodologia do
Treino Desportivo da licenciatura em Ciências do Desporto. Coordenador do curso de
Mestrado em Treino Desportivo e da especialidade em Fisiologia do Exercício do curso de
doutoramento em Motricidade Humana. Treinador de Mérito de Natação Pura, Grau IV, Nível
II, da Federação Portuguesa de Natação. Diretor Técnico e Selecionador Nacional de
Natação Pura da Federação Portuguesa de Natação entre 1998 e 2001.

Professor Coordenador na Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico
de Santarém. Licenciado em Educação Física, Mestre em Exercício e Saúde e doutorado em
Ciências do Desporto. Membro integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida
(CIEQV) e membro colaborador do CIDESD, UTAD. Áreas de investigação: Fisiologia do
Exercício e Avaliação e Controlo do Treino.

Professor Associado no Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora.
Subdiretor da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da U Évora. Licenciado em Ed.
Física e Desporto, Mestre em treino desportivo e doutorado em Ciências do Desporto. VicePresidente da Federação Portuguesa de Natação. Membro integrado do centro de
investigação - Comprehensive Health Research Center (CHRC).

Professora Auxiliar da área do treino desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto. Licenciada em Desporto e Educação Física, mestre em Ciência do Desporto e
doutorada em Ciências do Desporto. Membro do Centro de Investigação, Formação,
Inovação e intervenção em Desporto (CIFI2D). Diretora da comunidade Ensino da
Associação Portuguesa de Técnicos de Natação.
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Área temática Psicologia e Pedagogia do Desporto








Isabel Mesquita

Professora Catedrática da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).
Coordenadora da área Desporto, Educação e Cultura do Curso Doutoral em Ciências do
Desporto e Investigadora Responsável desta mesma área do CIFI2D, FADEUP. Foi durante
6 anos, Diretora do Mestrado em Desporto para Crianças e Jovens e Diretora do Mestrado
em Treino Desporto – Ramos Treino de Jovens e Alto Rendimento, da FADEUP, durante 7
anos. Pertenceu a comissões nacionais do IPDJ para a renovação do programa nacional de
Formação de Treinadores entre 2008 e 2018. Foi coordenadora nacional dos novos manuais
de Formação de Treinadores entre 2018 e 2022. Publicou diversos livros, artigos científicos
e orientou teses de doutoramento nas áreas dos Modelos de Ensino do Desporto, Formação
de Treinadores e Professores, Coaching do Treino Desporto e Análise do Jogo. Formadora
no sistema desportivo nacional e internacional desde 1989.

José Rodrigues
Professor Coordenador Principal em Pedagogia do Desporto da Escola Superior de
Desporto de Rio Maior – IP Santarém. Coordenador do Centro de Investigação em Qualidade
de Vida (IP Santarém/IP Leiria). Presidente da Sociedade Científica de Pedagogia do
Desporto. Investigador na área da Pedagogia do Desporto, em especial na intervenção e na
formação do Treinador de Desporto. Consultor, revisor e editor de revistas e publicações
nas áreas da Pedagogia do Desporto, da Educação e do Treino Desportivo.

António Palmeira

Professor Associado na Universidade Lusófona, onde dirige o centro de investigação
CIDEFES e coordena o Mestrado e Doutoramento na área da Atividade Física e Saúde.
Director Executivo da International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Completou a sua agregação em 2021 e o seu doutoramento em Atividade Física e Saúde em
2009. Tem cerca de 100 artigos publicados em revistas com peer-review, quatro livros e
mais de 200 apresentações em congressos.

Duarte Araújo
Professor e Diretor do Laboratório de Perícia no Desporto da Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade de Lisboa. Coordena o CIPER-Centro Interdisciplinar de Estudo da
Performance Humana, financiado pela FCT. Foi durante oito anos Presidente da Sociedade
Portuguesa de Psicologia do Desporto, período durante o qual foi Membro do Conselho
Nacional do Desporto, sob a Presidência do Secretário de Estado do Desporto e Juventude.
Publicou 15 livros, mais de 190 artigos científicos, e orientou 15 teses de doutoramento
sobre perícia, psicologia do desporto e análise da performance. Formador de treinadores e
professores, há mais de 25 anos, em colaboração com diversas organizações desportivas.
Consultor para o treino da tomada de decisão e da perícia.
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Área temática Medicina do Desporto







José Gomes Pereira
Carlos Alberto Fontes Ribeiro
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), tendo
feito a licenciatura em Medicina em 1977, o doutoramento em 1987 em Farmacologia e
Terapêutica e a Agregação em Ciências Funcionais e Tecnológicas em 2001. É médico
(Neurologia) e Especialista em Farmacologia Clínica. Entre as suas áreas de investigação e
lecionação estão a Fisiologia e Farmacologia do Desporto, as Toxicodependências e a
Dopagem. É coordenador do Mestrado de Medicina do Desporto e Diretor do Instituto de
Farmacologia e Terapêutica Experimental da FMUC.

João Beckert

Doutorado em Biomedicina pela Nova Medical School (Universidade Nova de Lisboa).
Médico, Especialista em Medicina Física e de Reabilitação e especialista em Medicina
Desportiva. Responsável Clínico do Centro de Alto Rendimento do Jamor (Instituto do
Desporto e da Juventude, IP). Reabilitação músculo esquelética e intervenção ecoguiada
Clínica CUF Alvalade e Hospital CUF Tejo. Foi distinguido com 1º Premio Investigação
Científica, na área da Medicina do Desporto (2016) e Menção Honrosa (2014).

José Ramos
Assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Coordenador
do curso de Especialização em Medicina Desportiva, Medicina e Reabilitação no Futebol,
Medicina do Futebol e Prescrição de Exercício. Médico da Federação Portuguesa de Remo.
Foi diretor clinico do Centro de Medicina Desportiva do Porto, Presidente da Comissão
Médica do Comité Olímpico de Portugal (2004 – 2008), médico do Boavista Futebol Clube
(1991-2021).

Compete ao júri:
a. Definir Indicadores e o valor das ponderações a atribuir aos critérios de avaliação
de candidaturas (se aplicável);
b. Deliberar sobre a admissão e exclusão de candidaturas;
c. Caso entenda necessário, solicitar aos candidatos esclarecimentos ou elementos
adicionais sobre a candidatura apresentada;
d. Proceder à avaliação das candidaturas, de acordo com os critérios constantes do
regulamento;
e. Deliberar fundamentadamente sobre a atribuição, ou não, dos prémios e das
menções honrosas;
f. Propor à Comissão Executiva do COP a classificação das candidaturas, com base
nos critérios de avaliação;
g. Elaborar atas das reuniões efetuadas.
As candidaturas são avaliadas segundo os seguintes critérios:
I.
Qualidade científica e dimensão inovadora do trabalho;
II.
Capacidade de transferência e de aplicabilidade do trabalho;
III.
Existência de parcerias (com agentes/entidades relevantes do sector do desporto
e/ou ensino superior).
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Resultados
Os resultados da avaliação serão divulgados nas páginas oficiais de internet do COP e da
entidade patrocinadora e a decisão final será comunicada por e-mail aos candidatos.
Os Prémios são entregues numa sessão pública organizada para o efeito, em data a
anunciar.
Informações
Comité Olímpico de Portugal dep@comiteolimpicoportugal.pt
Nenhuma da informação referida substitui ou se sobrepõe ao Regulamento.
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