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Projeto Sport at School 
 
Lisboa, 14 de junho 2018 
 
 
Exmos. Srs.  
 
Realizou-se dia 12 de junho, em Cesenatico – Itália, a reunião do Steering Committee do projeto “Sport at 
School”, com os 6 países que fazem parte do consorcio presentes: Itália, Polónia, Alemanha, França, 
Espanha e Portugal e na ordem de trabalhos estava: 
 
1º Financial and Management Report; 
2º Dissemination Report. 
 
Nesta reunião estiveram presentes o Presidente da 
FNK-P Carlos Silva e o Coordenador Técnico Nacional 
Joaquim Gonçalves. 
 
Demonstrámos evidências que em Portugal estamos a 
cumprir e na frente juntamente com Itália, quanto ao 
trabalho produzido pelos técnicos nas ações de 
disseminação e dos resultados obtidos.  
 
Aproveitámos para exibir o filme do Encontro de Escolas em Braga, o qual irá ser apresentado, em 
português, à UE. Foram reportadas as outras ações efetuadas, nomeadamente o encontro de escolas da 
Póvoa de Santa Iria e as 3 reuniões havidas com o Ministério da Educação – DGE. 
 
Apresentaram-se alguns resultados do trabalho efetuado e algumas pretensões de alteração de processos, 
caso, no futuro, haja a continuidade do projeto.  
 
A todos foi solicitada uma acrescida atenção, agora que estamos no final do projeto, tendo em conta o fim 
do ano letivo e a importância dos dados conseguidos a serem apresentados atempadamente. 
 
A FNK- P agradece a todos aqueles que têm vindo a colaborar assertivamente no  projeto, nomeadamente 
aos técnicos que no terreno muito tem feito: Prof. João Dias, Prof. Nuno Barata, Prof. António Quaresma e 
Prof. Joaquim Gonçalves. 
 

 
Os meus cumprimentos, 

 

O Presidente da FNK-P 

 

 
(Carlos Alexandre Silva) 
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