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Mundiais da Medicina e da Saúde
Diretor de Corporate Sport Organisation

Caros Participantes, Caros Amigos, 

Pela segunda vez na história, os Jogos Mundiais da Medicina e da Saúde serão 
organizados em Portugal. Depois de Lisboa, em 1996, a 41ª edição dos Jogos 
será realizada em 2022 no Algarve, município de Vila Real de Santo António. 

Situada no sul de Portugal, o Algarve é uma região imperdivel da Península 
Ibérica. 

O seu clima, as suas inúmeras cidades com arquitetura exclusiva e as dezenas 
de quilômetros de praias, fazem desta região um lugar único na Europa. 

Situada entre a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, a fronteira 
espanhola e o Oceano Atlântico, Vila Real de Santo António encontra-se 
igualmente dotada de um centro desportivo multidisciplinar com ampla 
capacidade para acolher os Medigames 2022. 

Graças ao apoio das autoridades locais e após a inesquecível edição de 2019 
em Budva, toda a equipa CSO junta-se a mim e marca encontro em Portugal 
para podermos desfrutar, juntos, da 41ª edição deste exceptional evento!
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Abertos a todas as profissões médicas desde sua criação, em 1978, 
os Jogos Olímpicos dos profissionais da saúde tornaram-se, ao longo 
dos anos, o mais famoso evento desportivo da aera saúde. 
Todos os anos, 1500 participantes de mais de 40 nacionalidades 
deferentes, reúnem-se para participar em cerca de vinte modalidades 
desportivas, individuais ou coletivas, e respeitando os valores do 
Olimpismo. 

Os Medigames permitem que atletas de todos os níveis e de todas 
as gerações possam competir juntos, individualmente ou em equipa, 
representando as cores do seu país e compartilhando momentos 
inesquecíveis de paixão pelo desporto.

QUEM PODE PARTICIPAR E POR QUÊ?

QUEM? 
Todos os profissionais de saúde com diploma oficial e estudantes de 
matérias ligadas à medicina. 
Veja a lista de profissões aprovadas no nosso site: www.medigames.com.
Acompanha um profissional de saúde? Desportista ou não, pode 
participar! Consulte todos os nossos pacotes na página 12.

PORQUÊ?
•  Uma excelente oportunidade para praticar o seu desporto 

preferido, competindo com participantes de todo o mundo
•  Participar ao maior encontro desportivo de profissionais da saúde 

do mundo
•  Uma oportunidade para praticar desportos durante uma estadia 

fantástica com amigos ou familiares 
•  Experimentar novas modalidades desportivas
•  Descobrir um novo destino
•  Expandir a sua rede de contactos no mundo da medicina
•  Participar do Simpósio Internacional de Medicina Desportiva

OS JOGOS OLÍMPICOS DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE EM NÚMEROS

• Mais de 20 modalidades desportivas propostas todos os anos
• 34 cidades anfitriãs em 17 países diferentes 
• 40 edições dos Medigames desde 1978
• 6 categorias etárias 
• Mais de 40 países representados em cada edição
• Mais de 1000 medalhas distribuidas em cada ano

OS MEDIGAMES, UM 
ENCONTRO ANUAL ÚNICO
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LUGARES A VISITAR 
EM PORTUGAL

• Quinta da regaleira, Sintra

• Ribeira, Porto

• As praias do Algarve

• Torre de Belém, Lisboa

• Cabo de Roca

ALGARVE, 
O DESTINO IDEAL
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Situado no sul de Portugal, o Algarve é uma bela e relaxante região 
que oferece uma paisagem variada, um clima quente e uma lista 
interminável de atividades para aproveitar em familia ou com 
os amigos. 

O Algarve é uma mistura de vastas terras com montanhas 
majestosas, águas cristalinas e uma natureza verde e selvagem.   
A sua deslumbrante orla costeira irá lhe encantar pela região, 
enquanto explora as inúmeras falésias e formações rochosas que 
contornam o mar. 

Aqui, poderá igualmente encontrar dezenas de quilómetros de 
praias, que tornam o Algarve num dos pontos turísticos mais 
populares da Europa.

LUGARES A VISITAR 
NO ALGARVE

• O Parque Natural da Ria Formosa

• Ponta da Piedade

• Praia da Rocha

• Albufeira

• Benagil e as grutas marítimas 
do Algarve

O COMPLEXO DESPORTIVO DE 
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
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LEGENDA
Pista de atletismo e 
campo de futebol

1

Campos de ténis4

Pista de lançamento 
de martelo e de dardo

7

Nave desportiva2

Campos de futebol - 
relvado

5

Pavilhão polidesportivo 
(voleibol, ténis de mesa, 
judo,halterofilismo)

8

Piscina3

Campo de futebol - 
sintético

6

Centro médico+

         
          

 

Para a 41ª edição dos Jogos Mundiais da Medicina e da Saúde,
o Comité de Organização procurou centralizar as competições
desportivas, garantindo assim, uma experiência totalmente diferente!

         
          

 

         
         

  

Por isso, a maioria dos eventos desportivos organizados no 
Medigames 2022 decorrerão no Complexo Desportivo de Vila Real 
de Santo António.

Como consequência, inúmeros clubes desportivos ou seleções 
nacionais escolhem, habitualmente, as instalações do Complexo 
Desportivo de Vila Real de Santo António para a preparação dos seus 
atletas para grandes competições internacionais.

Situado na região turística do Algarve, este complexo desportivo 
multidisciplinar é considerado uma referência entre os centros de 
treinos de nível internacional.

Outra grande vantagem: a sua proximidade com a cidade de Monte
Gordo. Facilmente acessível de carro, transportes públicos ou de
bicicleta, o Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António 
possui boas acessibilidades às principais unidades hoteleiras, praias e 
centros comerciais da cidade.
O nível de hospitalidade está, garantido, para que os atletas 
beneficiem de uma estadia completa e de um serviço
de qualidade.
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PETANCA

BASQUETEBOL**

Tarde

Tarde Tarde Tarde Tarde

Manhã

400 m

800 m

5000 m 1500 m 3000 m

Manhã

Manhã

Manhã Manhã Manhã Manhã

Tarde

Tarde Tarde

Tarde

Manhã Manhã Manhã Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Salto em 
comprimento

100 m 
(séries e final)

Salto en Altura M
(cat.A,B,C,D)

Lançamanto
de disco

Salto en Altura M
(cat.E,F) e W

200 m 
(séries e final)

4 x 100 m 
Estafetas

Peso Dardo M, F  
(cat.D,E,F)

Martelo

Meia maratona

Corrida à corta mato

100 m costas 400 m livres 100 m bruços 200 m livres

Contrarrelogio 1a etapa 2a etapa 3a etapa

100 m livres 100 m mariposa*** 50 m livres 4 x 100 m estafetas

4 x 50m 4 miscelâneas

DESPORTOS SÁBADOQUARTAACC. QUINTASEGUNDA SEXTATERÇA

TÉNIS

VOLEIBOL DE PRAIA

Tarde Tarde Tarde Dia

Manhã

Manhã Manhã

Dia Dia Dia Dia Dia Dia

Manhã Manhã Manhã

ATLETISMO

MEIA MARATONA

FORÇA ATLÉTICA

BADMINTON

CORRIDA À CORTA MATO

JUDO

TÉNIS DE MESA

XADREZ

TIRO*

NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS 2KM / 4KM

NATAÇAO

CICLISMO

TRIATLO

11
7

Tarde

Finals

DiaDia Dia Dia Dia Dia

Finals
FUTEBOL

VOLEIBOL

SQUASH

BTT

Qualificação Qualificação Qualificação Fase final Fase final

Qualificação Qualificação Qualificação Fase final Fase final

Tabela Singulares Singulares Singulares/Pares Singulares/Pares Singulares/Pares

Treino Singulares Singulares Singulares/Pares

Carabina 50 m Carabina a ar 
comprimido a 10 m

Pistola a ar 
comprimido a 10 m

Dardo M, F
(cat.A,B,C)

TardeTarde Tarde

Acc. : teste aberto a companheiros

* Licença federativa necessária
** Minimo de 3 equipes inscritas
*** 50 m para cat. E e F
Horários comunicados a títulos indicativo. Até a data de abertura dos Jogos, pequenas mudanças horárias podem serem feitas. 

Eventos que ocorrem de manhã Eventos que ocorrem à tarde Eventos que ocorrem durante todo o dia

GOLFE* Treino 18 buracos  - Dia 18 buracos  - Dia Dia livre 18 buracos  - Dia

ManhãManhã

CATEGORIAS ETÁRIAS
A - menos de 35 anos 
B - de 35 a 44 anos 
C - de 45 a 54 anos 
D - de 55 a 64 anos 
E - 65 a 69 anos 
F - 70 amos o mais

RECOMPENSAS
Para cada faixa etária, os 3 participantes com a melhor 
classificação recebem medalhas de ouro, prata e bronze. 
Para todos os desportos de equipa, além das medalhas, é 
atribuída uma taça aos vencedores. 
A fim de preservar o espírito dos Jogos, os atletas 
acompanhantes não serão classificados da mesma 
maneira que os participantes convencionais.
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•  Recepçao dos participantes e inscrições nos Jogos
•  Sorteio dos torneios de futebol de 7 e de 11

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2022
•  Recepçao dos participantes e inscrições nos jogos
•  Início dos torneios de futebol
•  Desfile dos participantes e cerimónia de abertura 

dos Jogos

TERÇA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2022
•  Início das outras competições desportivas
•  Cerimónia de “Medalhados do dia” e animações 

na Aldeia Olímpica Medigames
•  Mesa redonda

QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2022
•  Competições desportivas 
•  Comunicações científicas livres
•  Cerimónia de “Medalhados do dia” e animações 

na Aldeia Olímpica Medigames

QUINTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2022
•  Simpósio Internacional de Medicina Desportiva.
•  Competições desportivas 
•  Cerimónia de “Medalhados do dia” e animações 

na Aldeia Olímpica Medigames
•  Festa dos Medigames

SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2022
•  Competições desportivas
•  Cerimónia de “Medalhados do dia” e animações 

na Aldeia Olímpica Medigames
•  Comunicações científicas livres

SABADO, 9 DE JULHO DE 2022
•  Competições desportivas 
•  Cerimónia de “Medalhados do dia” e animações 

na Aldeia Olímpica Medigames
•  Mesa redonda
•  Noite de encerramento

DOMINGO, 10 DE JULHO DE 2022
•  Partida dos participantes

     DOMINGO, 3 DE JULHO DE 2022
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Entre os 23 desportos propostos para a 41ª edição dos Jogos 
Mundiais da Medicina e da Saúde, o futebol ocupa um lugar especial, 
pois mais de 500 jogadores competem todos os anos pela vitória final. 
Edição após edição, as competições de futebol representam dezenas 
de equipas de mais de 20 países diferentes.

Os Medigames propõem 3 torneios diferentes:
• Um torneio de futebol de 11 Classic (sem limite de idade)
• Um torneio de futebol de 11 Master (+ 40 anos),
• Um torneio de futebol de 7 Classic (sem limite de idade).

O programa das competições de futebol está organizado da seguinte 
forma: cada equipa jogará 1 partida por dia.
•  Domingo, 3 de julho: chegada dos participantes e sorteios dos 

vários torneios,
• Segunda-feira, 4 de julho: início dos 3 torneios,
•  De terça-feira, 5 de julho, a sábado, 9 de julho: continuação das 

partidas restantes,
• Sábado à noite: cerimónia de entrega de prémios.

Encontre as regras completas nas fichas de desportos do nosso site 
www.medigames.com 

Quais as equipas e países que sucederão aos 
vencedores da última ediçao (Russia, Chile e 
Cazaquistão)?



Sabia que? 

O Algarve, em Portugal, é um destino mundialmente famoso pelos 
seus campos de golfe: obviamente que isto está relacionado com as 
magníficas paisagens do país e com o seu clima ameno e soalheiro, 
que conferem prestígio a este desporto. 

Basta ver que os World Golf Awards elegeram Portugal como o melhor 
destino do mundo para a prática do golfe durante 5 anos consecutivos 
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Para esta edição de 2022, a organização selecionou o formidável 
Castro Marim Golf & Country Club como sede das competições de 
golfe em 2022. 

Situado em plena natureza, este lugar incrível irá impressioná-lo pela 
sua beleza!  
Com três campos de 9 buracos, o Castro Marim Golf & Country 
Club permitirá que os participantes joguem em três combinações de 
campos diferentes.  

Quais serão os sucessores dos vencedores da edição 
de 2019?

10PROVAS DE GOLFE
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50 €
por pacote 

PACOTES

PACOTE 1 - Participante 
Profissional ou estudante do mundo da saúde (este preço não inclui 
as ofertas especiais). 

PACOTE 2 - Acompanhante desportista
Acompanhante de um pacote 1 não profissional de saúde, com mais 
de 16 anos e que deseja participar dos eventos desportivos. Este 
pacote não permite fazer parte da classificação. 

PACOTE 3 - Acompanhante não desportista 
Acompanhante de um pacote 1 não profissional de saúde, que não 
deseja participar dos eventos desportivos  
OU - Crianças dos 12 aos 16 anos.

PACOTE 4 - Criança 
Criança entre 5 e 11 anos acompanhando um pacote 1.

ESTÃO INCLUÍDOS NESTAS TARIFAS: 

• As competições desportivas de sua escolha
• Cerimónia de abertura e cocktail de boas-vindas
• As cerimónias “Medalhados do dia” e animações
• Festa dos Medigames
• Cerimónia de encerramento e cocktail final
• Acesso ao Simpósio Internacional de Medicina Desportiva
• Mesas redondas

Caso deseje um 
pacote com alojamento 

incluso, entre em contato 
conosco pelo e-mail : 
info@medigames.com

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO 
1. Visite o nosso site: www.medigames.com 

2. Crie uma conta ou inicie sessão numa conta já existente 

3. Preencha o formulário de inscrição, especificando o tipo de alojamento, desportos 
escolhidos, etc.  

4. Envie-nos os documentos necessários (identificação com fotografia, cópia do seu 
diploma, carta de estudante, certificado de médico com menos de um ano) diretamente 
online, por e-mail ou por correio





SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA DESPORTIVA
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INFORMAÇÕES

O Simpósio Internacional de Medicina Desportiva está aberto a 
todos os participantes. É presidido pelo Dr. André Monroche e 
copresidido por Liliane Laplaine-Monthéard, fundadora dos Jogos 
Mundiais da Medicina e da Saúde. 
A vice-presidência é assegurada pelo professor Xavier Bigard, 
diretor médico da União Internacional de Ciclismo.

O Simpósio é apoiado por:
• Federação Internacional da Medicina do Desporto
• Sociedade Francesa de Medicina e Exercício Desportivo
• Agrupamento Latino e Mediterrânico de Medicina Desportiva
• Associação Desportiva Médica da Grande Argel 
• Associação de Médecins Francophones du Canada

PARA PALESTAR NO SIMPÓSIO

Data de submissão: 1 de maio de 2022
Apresentação: Título - Autor(es) - E-mail - Morada postal - 3 
palavras-chave - Resumo (máximo de 200 palavras) 
A enviar para: symposium@medigames.com 

Encontre todas as informações sobre o simpósio no nosso site: 
www.medigames.com
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A AIMS é a maior academia italiana de organização de cursos de formação 
para a preparação do novo concurso nacional de admissão de médicos nas 
escolas de especialidade.
AIMS Academy foi criada para formar e preparar alunos licenciados em 
medicina e cirurgia para o novo concurso nacional de acesso às escolas 
de especialidade nas áreas da medicina geral, cirúrgica e dos serviços 
especializados. Sua missão baseia-se igualmente na credibilidade: o custo 
do curso não é pago até o objetivo ser atingido.
A AIMS Academy tornou-se na principal instituição italiana de formação 
para as escolas de especialidades médicas.

Médecins Francophones du Canada tem como objetivo engajar os médicos 
na promoção de uma medicina de qualidade com valor humano, reunindo-
os em redes formais e virtuais e fornecendo-lhes recursos e ferramentas 
para apoiar as suas iniciativas e projetos.
Ouvindo as necessidades dos seus membros, a Médecins francophones 
du Canada pretende ser amistosa, inclusiva e transparente em todas as 
suas atividades e está empenhada em atuar de forma responsável nas suas 
ações perante os seus membros e o público em geral.

A nossa ação abrange muitos setores, incluindo:
• Formação profissional contínua
• Colocação em rede dos médicos da francofonia
• Promoção do francês na medicina 
• Saúde e bem-estar do médico 
• Desenvolvimento médico-social
• Saúde e ambiente 
• Humanização do atendimento
www.medecinsfrancophones.ca

A associação Voir La Vie realiza missões pontuais que permitem que 
os cirurgiões oftalmologistas deem aos médicos e auxiliares médicos 
guineenses uma formação prática de consulta de oftalmologia e técnicas de 
cirurgia ocular sob microscópio.
Entre cada missão, a equipa local assegura os cuidados pós-operatórios, o 
acompanhamento médico, a seleção de pacientes e as consultas regulares. 
www.voirlavie.org



CONTACTOS

CORPORATE SPORT ORGANISATION
15/29, rue Guilleminot - 75014 PARIS - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 77 70 65 15 - Fax : +33 (0)1 77 70 65 14 
info@medigames.com  - www.medigames.com
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