Webinar | COVID -19

Enquadramento
Considerando a atual conjuntura pandémica, originada pela disseminação da Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavírus 2 (SARs-CoV-2) – também conhecida por Corona Virus Disease (COVID), e o impacto,
sem precedentes, que a mesma teve ao nível da saúde pública, com repercussões diretas no desempenho
físico dos militares, a Academia Militar, através do seu Laboratório de Prontidão Militar (Military Readiness
Lab), tomou a iniciativa de realizar o referido Webinar, enquanto oportunidade de reflexão e partilha de
experiências, com o intuito de identificar aspetos que contribuam para a compreensão das implicações da
COVID no âmbito do desempenho físico do ser humano, tanto ao nível formativo, desportivo e operacional e
quais as ações a adotar para o retorno da atividade formativa/operacional/desportiva após contágio por
SARs-CoV-2

Programa
17.30 | Abertura
- Brigadeiro-General Carlos Oliveira Ribeiro, 2.º Comandante e Diretor de Ensino da Academia Militar

17.40 | Conferencistas | Temas
- Capitão de Medicina Luís Moreno, Médico Especialista de Medicina Desportiva, da Direção de Saúde do
Exército - "Covid-19, implicações no contexto militar: Estudo de caso da Academia Militar”
- Tenente-Coronel Adriano, Investigador no Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército Brasileiro
(IPCFEx) - "Exercício físico e o Coronavírus (COVID-19): implicações para a prevenção, manutenção dos padrões e retorno da atividade operacional após contágio"
- Juan Ramón Godoy López, Comandante CGET EOF de Infantería, do Exército de Espanha - "COVID-19 e el
Entrenamiento fisico: un entendimiento de la Escuela Central de Educación Física del Ejército de Tierra"
- Dr. Diogo Dias - Médico Especialista Medicina Desportiva - "O impacto da pandemia num clube desportivo”

19.00 | Espaço para debate e questões dos participantes
19.30 | Encerramento
- Major-General Luís António Morgado Baptista, Comandante da Academia Militar
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