
REVISTA CIENTÍFICA DA FPDD 

“DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA PARA TODOS” 

 

É objetivo da FPDD aumentar o envolvimento desportivo e os níveis de atividade física das pessoas 

com deficiência ao longo da vida. O aconselhamento e a orientação das pessoas e das instituições, 

do lado da oferta e do lado da procura, é uma das formas pelas quais procuramos atingir esse 

desiderato. 

Por meio da publicação da Revista FPDD – Desporto e Atividade Física para Todos e para garantir 

a qualidade e a acuidade das recomendações que produzimos, a FPDD pretende afirmar-se como 

o principal centro promotor da investigação empírica e mobilizável no “mundo real” do desporto 

para as pessoas com deficiência. 

A FPPD trabalha em conjunto com associações nacionais de desporto para pessoas com 

deficiência, federações desportivas, municípios, escolas, IPSS’s e centros de reabilitação, e lado-a-

lado com o Instituto Português do Desporto e da Juventude e o Instituto Nacional para a 

Reabilitação na produção de sinergias que ajudam à realização de objetivos partilhados. O apoio 

que recebemos neste projeto das instituições de ensino superior parceiras, concede-nos uma 

autoridade que advém da aplicação de metodologias de investigação rigorosas e fiáveis – deste 

esforço conjunto resultará informação relevante, atualizada e, até ao momento, indisponível. Por 

outro lado, a centralização desse conhecimento na revista científica da FPDD promove a 

confluência num local que, assim o esperamos, servirá de inspiração, referência e feedback para 

todos os envolvidos neste nosso meio. 

A comissão editorial da revista FPDD – Desporto e Atividade Física para Todos apela à submissão 

de artigos nas mais diversas áreas do conhecimento científico procurando, prioritariamente, 

respostas às seguintes questões prementes: 

- Níveis atuais de participação das pessoas com deficiência no desporto e na atividade física e 

caraterização da procura (satisfeita e não-satisfeita) das diferentes modalidades pelas pessoas 

com deficiência; 

- Motivações para a prática desportiva das pessoas com deficiência e barreiras à participação 

desportiva (bem como potenciais formas de as ultrapassar/minorar); 

- Níveis de satisfação com a oferta atual, melhorias ambicionadas e formas de promoção e 

divulgação de oportunidades de envolvimento desportivo para as pessoas com deficiência; 

- Outros envolvimentos das pessoas com deficiência no desporto e na atividade física (cargos e 

tarefas como: professores, treinadores, dirigentes, juízes…); 

- Perceções e atitudes do lado da oferta de oportunidades de envolvimento desportivo (iniciativas 

públicas, privadas e associativas); 

- Caraterização das alterações fisiológicas promovidas pela prática de desporto e atividade física 

em pessoas com deficiência – benefícios para a saúde e adaptações a considerar; 

- Diagnóstico e prescrição de atividade física e desporto para pessoas com deficiência; 

 



- Projetos de intervenção social visando a inclusão das pessoas com deficiência no desporto e 

através do desporto; 

- Formação de recursos humanos para a adaptação de espaços, equipamentos, recursos, 

programas de treino e comunicação em contexto de diversificação do público; 

- Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na educação física e no desporto 

escolar; 

- Estudos de caso de fomento de trabalho de equipas multidisciplinares; 

- Descrição de projetos de clubes, associações e federações desportivas que promovem a 

diversidade dos seus públicos-alvo. 


