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INTRODUÇÃO
Em 2018 ocorrerá o segundo ano do mandato dos atuais órgãos sociais que se espera
(ainda) mais produtivo, em colaboração com as nossas ANDD’s e demais parceiros
públicos e privados, que nos ajudam a cumprir melhor a nossa missão e a atingir os
nossos objetivos.
O ano de 2017 foi caraterizado por um atraso significativo na concessão dos apoios
financeiros pelos dois organismos da administração pública central com quem a
Federação se relaciona primordialmente – o IPDJ e o INR – o que condicionou o nosso
funcionamento. Espera-se e deseja-se que em 2018 haja uma melhoria significativa
neste particular, de modo a que a Federação e os seus associados consigam ter um
funcionamento mais desafogado.
O ano que agora planificamos é inevitavelmente marcado pela efeméride do trigésimo
aniversário da FPDD. Trataremos de dar o relevo adequado a este marco, sublinhando
a importância do trabalho passado e definindo os percursos futuros.
No espírito do plano de ação plebiscitado em março passado, a FPDD continuará a
envidar os esforços necessários para que uma estratégia nacional para o desporto para
pessoas com deficiência possa vir a ser uma realidade tangível a breve trecho.
Assumiremos, neste contexto, o discurso que aponta para a importância crucial da
utilidade pública desportiva, sublinhando que algumas entidades que usufruem do
mesmo apenas agora (e nem todas bem) começam a estar em condições de garantir o
preceito do artigo 79º da Constituição, que nos deveria obrigar a todos: “todos têm
direito ao desporto e à cultura física”. Como sempre, seremos parceiros no processo e
trabalharemos para que a nossa quase invisível contribuição neste processo de
mainstreaming nos seja adequadamente reconhecida.
Não deixaremos, contudo, de nos assumirmos como aquilo que muitas das outras
entidades com quem articulamos não são: uma ONG de pessoas com deficiência e
para pessoas com deficiência. Dessa outra perspetiva, teremos de continuar a
defender os direitos das pessoas, conforme estatuído, também na nossa missão.
Naturalmente isso passará por continuarmos a defender a necessidade de duas vias no
acesso ao desporto – a segunda é a da manutenção de um realismo otimista que
implique a assumpção de que o país que existe é diferente daquele que desejamos e
que às pessoas com deficiência devem ser garantidas condições de organização
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autónoma em fóruns onde se sintam representadas e onde “nada sobre nós sem nós”
aconteça.
Que todos possamos chegar ao fim de 2018 com a satisfação do dever cumprido, no
espírito de serviço cívico que nos deve nortear e que possamos comemorar unidos e
cada vez mais fortes as três décadas que, dirão os fundadores, num instante
passaram.

O Presidente
Mário Lopes
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1. OBJETIVOS
Tendo por base motivar o desenvolvimento de atividades físico-desportivas para as
pessoas com deficiência, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com
Deficiência (FPDD) tem os seguintes objetivos para o ano de 2018:
1. Contribuir para o aumento do número de praticantes desportivos com
deficiência, com prioridade à atração de jovens, mulheres e pessoas residentes
em zonas do país com menor dinâmica no setor;
2. Promover e monitorizar o processo de partilha de responsabilidades /
transferência de governação

das modalidades para as respetivas

federações, em permanente cooperação com as mesmas e sensibilizando os
nossos associados para a necessidade de acompanharem o processo;
3. Proporcionar condições adequadas à preparação dos atletas inseridos nos
programas de alto rendimento e de preparação paralímpica, procurando
promover, igualmente, a ascensão de novos atletas e equipas a tais estatutos;
4. Prosseguir com a participação desportiva no enquadramento das IOSD’s
(Organismos Internacionais de Desporto para Pessoas com Deficiência),
promovendo parcerias especificamente protocoladas com as Federações de
Modalidade;
5. Promover o desporto de lazer e a atividade física informal, na dupla
perspetiva da construção de bases com vista à integração das pessoas com
deficiência no sistema desportivo ou da adoção de hábitos de vida saudáveis;
6. Centrar a ação da FPDD na promoção do desporto e da atividade física na
comunidade, aproveitando a capacidade instalada localmente, proporcionando
a aproximação da FPDD aos clubes, às autarquias, às escolas, ao ensino
superior e às restantes estruturas sociais com responsabilidades no contexto da
nossa intervenção;
7. Promover a notoriedade das Associações Nacionais de Desporto para
Pessoas com Deficiência (ANDD’s) junto de entidades públicas e privadas
e apoiar as ANDD’s com maiores dificuldades de atração de atletas e de
recursos;
8. Promover a diversificação das fontes de financiamento público e privado,
atraindo mais parcerias e cultivando as atuais;
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9. Intervir no processo formativo dos técnicos e agentes desportivos,
capacitando-os para a intervenção no âmbito do desporto adaptado, através de
ações de formação e sensibilização e da criação de sinergias com Federações,
Associações e Estabelecimentos de Ensino;
10. Avaliar de forma sistemática as iniciativas da FPDD e promover a melhoria
contínua na organização;
11. Participar ativamente na vida e nas principais decisões dos organismos
nacionais em que a Federação está filiada;
12. Estabelecer uma maior proximidade e ações conjuntas com o Comité
Paralímpico de Portugal para que haja mais sucesso nos objetivos comuns às
duas instituições.
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2. ORGANIZAÇÃO DA FEDERAÇÃO E FILIAÇÕES
Como federação multidesportiva e de multideficiência, a FPDD promove e desenvolve
a prática cumulativa de diversas modalidades desportivas, para as sete categorias
desportivas internacionais por deficiência: auditiva, intelectual, paralisia cerebral e
deficiências neurológicas, visual, amputados, lesionados medulares e les autres.
A FPDD tem quatro Associados efetivos (ANDD’s):
- Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual – ANDDIPortugal;
- Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais – ANDDVIS;
- Liga Portuguesa de Desporto para Surdos – LPDS;
- Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto – PC-AND.
A ANDDI-Portugal é a única com delegações no Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores.
O único Associado Extraordinário é a Associação de Atletas Portadores de Deficiência.
Os Órgãos Federativos são a Assembleia-Geral, o Presidente, a Direção, o Conselho
de Arbitragem, o Conselho Fiscal, o Conselho de Justiça e o Conselho de Disciplina.
A estrutura orgânica é um instrumento base de suporte à organização e gestão da
atividade, definindo as competências principais de cada uma das unidades orgânicas e
áreas organizacionais. A estrutura orgânica da Federação é a seguinte:
A - Dois Departamentos:
1. Departamento de Desporto, com os seguintes serviços:
a) Serviço Técnico;
b) Serviço de Estudos e Formação de Recursos Humanos do Desporto;
c) Serviço de programas, projetos e eventos desportivos.
2. Departamento de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Qualidade:
a) Serviço de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Humanos
b) Serviço de Administração, Arquivo, Documentação e Museu
c) Serviço de Finanças e Património
d) Serviço de Contabilidade e Tesouraria
e) Serviço de Qualidade
f) Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação
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B - Dois Gabinetes:
1. Gabinete de Apoio – presta, essencialmente, serviço de apoio geral aos
membros dos órgãos sociais e à Assessoria Jurídica, articulando com as
restantes unidades orgânicas para o adequado cumprimentos das tarefas e
serviços solicitados;
2. Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Públicas, com os seguintes
serviços:
a) Serviço de Comunicação
b) Serviço de Marketing
c) Serviço de Relações Públicas e Protocolo
C - Três Assessorias técnicas:
a) Assessoria Jurídica - presta apoio técnico especializado, em regime de
prestação de serviços, aos órgãos sociais e, em especial, ao Serviço de Gestão e
Desenvolvimento dos Recursos Humanos e ao Departamento de Desporto;
b) Assessoria em Contabilidade - presta apoio técnico especializado, em regime
de prestação de serviços, ao Serviço de Contabilidade e Tesouraria;
c) Assessoria em Informática - presta apoio técnico especializado, em regime de
prestação de serviços, ao Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação.
A FPDD organiza-se esquematicamente de acordo com o seguinte organigrama:
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A FPDD mantém a sua filiação em vários organismos nacionais e internacionais:
- Confederação de Desporto de Portugal – CDP
- Boccia International Sports Federation – BISFed
- Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association – CPISRA
- Down Syndrome International Gymnastic Organisation – DSIGO
- Down Syndrome International Swimming Organisation – DSISO
- European Deaf Sport Organization – EDSO
- Football International Federation for Players with Down Syndrome – FIFDS
- International Athletics Association for Down Syndrome – IAADS
- International Blind Sport Federation – IBSA
- International Committee of Sports for the Deaf – ICSD
- International Federation of Cerebral Palsy Football – IFCPF
- International Federation for Intellectual Impairment Sport – INAS
- International Wheelchair and Amputee Sport Federation – IWAS

A FPDD é, também, membro honorário do Comité Paralímpico de Portugal – CPP e
membro extraordinário do Comité Olímpico de Portugal – COP.

3. BENEFICIAÇÃO DA SEDE
O Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO) tem por objetivo estabelecer
apoios municipais às pessoas coletivas sem fins lucrativos e com sede social no
concelho de Odivelas.
Assim, ao abrigo deste programa, a FPDD irá candidatar-se em 2018 à medida III para
beneficiação de instalações da sede da FPDD, tendo vista a substituição das
caixilharias de alumínio do edifício e, consequentemente, a melhoria da eficiência
energética, com a previsível redução do custo da fatura da eletricidade.
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4. 30.º ANIVERSÁRIO DA FPDD
Em 7 de dezembro de 2018 a nossa Federação assinalará o seu trigésimo aniversário.
Para festejar condignamente esta efeméride perspetiva-se realizar um conjunto de
ações e iniciativas ao longo do ano, que culminarão com a festa principal a realizar no
mês de dezembro.
De entre as ações previstas concretizar destaca-se a intenção de realização de obras
de beneficiação na sede social, a aquisição de uma nova viatura, mercê da menção
honrosa obtida no 8.º Prémio BPI CAPACITAR. No último mês do ano perspetiva-se a
realização de alguns marcos na nossa atividade, designadamente, a edição do n.º 5 da
Revista Científica “Desporto e Atividade Física para Todos”, em simultâneo com a 4.ª
edição do Prémio “Conhecer Mais para Incluir Melhor”, e a realização do III Seminário
da FPDD “Conhecer Mais para Incluir Melhor”, que se perspetiva que seja tornado
internacional, pela primeira vez, designadamente com a participação dos parceiros do
projeto “ReSport, no âmbito do Programa Erasmus + promovido pela Comissão
Europeia, em que a FPDD é o membro que representa Portugal.
Na sessão que assinalará o 30.º aniversário pretende-se apresentar um filme com a
história da nossa Federação, os seus principais protagonistas e uma síntese dos
projetos atuais em curso.

5. SITUAÇÃO DESPORTIVA
No Quadro n.º 1 apresentam-se alguns dados relativos aos indicadores desportivos
mais relevantes que permitem identificar, sumariamente, a situação desportiva do
desporto para pessoas com deficiência em Portugal, nos últimos cinco anos. No
Quadro n.º 2 realizam-se algumas comparações entre 2013 e 2017 e entre 2016 e
2017 seguindo-se o destaque dos aspetos e variações consideradas mais importantes.
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Quadro n.º 1 – Elementos desportivos relevantes
Elementos Desportivos

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

N.º de praticantes
N.º de praticantes femininos
Taxa de participação feminina
(em %)
N.º de praticantes nos escalões
jovens (até juniores)
Implantação geográfica
(n.º de distritos)
Clubes em atividade
Ações de formação
N.º de Árbitros e Juízes

2304
634

1643
380

1654
403

1369
288

1450
372

1609
365

28

23

24

21

26

23

228

246

345

165

103

76

20

20

20

20

19

18

207
58
63

178
36
81

162
38
43

100
35
31

160
46
39

110
38
27

N.º de Treinadores/Técnicos

311

177

180

142

133

123

* Nota: Os dados relativos a 2017 dizem respeito à época desportiva de 2016/2017 (1 de
setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017).

Quadro n.º 2 – Elementos desportivos relevantes; comparações com 2017
Elementos Desportivos

2013

2017

N.º de praticantes
N.º de praticantes femininos
Taxa de participação feminina
(em %)
N.º de praticantes nos escalões
jovens (até juniores)
Implantação geográfica
(n.º de distritos)
Clubes em atividade
Ações de formação
N.º de Árbitros e Juízes

1643
380

1609
365

Variação
2013-2017
- 34
- 15

23

23

246

N.º de Treinadores/Técnicos

Var. 2016-17
N.º
%
+ 159
+ 11
-7
-2

2016

2017

1450
372

1609
365

=

26

23

-3

- 12

76

- 170

103

76

- 27

- 26

20

18

-2

19

18

-1

-5

178
36
81

110
38
27

- 68
+2
- 54

160
46
39

110
38
27

- 50
-8
- 12

- 31
- 17
- 31

177

123

- 54

133

123

- 10

-8

Em Portugal, de acordo com o Censos 2011, a população portuguesa ronda 10 milhões
e 500 mil pessoas e estima-se que cerca de 9 % da população portuguesa tenha uma
ou mais deficiências/incapacidades, ou seja, cerca de 900 mil pessoas. Tendo em
consideração os dados da época desportiva de 2016/2017, estão filiados 1609 atletas
em representação de 110 clubes, registados na FPDD/ANDD’s, que participam nas
competições desportivas e têm seguro desportivo de acordo com a legislação em vigor.
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Isto significa que apenas cerca de 0,18 % da população com deficiência é praticante
formal de desporto. Estes números evidenciam a necessidade de se realizar bastante
trabalho e ações para que mais pessoas com deficiência iniciem e mantenham uma
prática de atividade físico-desportiva regular.
A comparação entre os dados de 2013 e 2017 revela que em todos os indicadores se
registou um decréscimo de participantes, clubes e implantação geográfica; apenas a
taxa de participação feminina se manteve idêntica. Da comparação entre os dois
últimos anos constata-se que apenas o número de praticantes inverteu, em 2017, a
linha descendente que se tem vindo a verificar na maioria dos restantes indicadores,
tendo-se registado um ligeiro acréscimo de 11 %, ou seja, mais 159 praticantes (todos
do sexo masculino).
Em termos de implantação geográfica dos praticantes estão representados 18
Distritos, incluindo as duas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Os dois
distritos sem qualquer representação são os de Bragança e Portalegre.
Além dos dados apresentados estão, ainda, registados:
- 44 Dirigentes;
- 60 Técnicos Assistentes Desportivos;
- 19 Parceiros de Competição;
- 10 Elementos de apoio médico.
Todos estes números e tendências evolutivas fazem-nos perspetivar a necessidade de
maior investimento público e da Federação no desenvolvimento de programas e
projetos que contribuam para uma maior captação e fidelização de pessoas com
deficiência para a prática de atividades físico-desportivas.
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Indicadores do subsistema de Seleções Nacionais e Alto Rendimento
O número total de atletas que estiveram integrados neste subsistema foi de 54, de
acordo com a listagem publicada no sítio do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ) na internet e que se resume no quadro seguinte (n.º 3).
Quadro n.º 3 – Praticantes de SNAR
Praticantes no Regime
de Seleções Nacionais
2012* 2013* 2014* 2015*
e Alto Rendimento (SNAR)

2016*

2017

Com Nível A

5

35

91

38

72

47

Com Nível B

8

5

1

-

-

5

Com Nível C

22

8

25

9

9

2

TOTAL

35

48

117

47

81

54

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro e Portaria n.º 325/2010 de 16 de junho
de 2010.

13

6. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Para 2018 estima-se a continuação dos apoios financeiros pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) no âmbito das Atividades Regulares, que integra as
vertentes da Organização e Gestão, Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD),
Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) e Ética no Desporto, bem como para os
programas Desporto para Todos, Formação de Recursos Humanos e Organização de
Eventos Desportivos Internacionais em Portugal. Pelo Instituto Nacional para a
Reabilitação (INR), prevê-se o Apoio ao Funcionamento e a um máximo de três
projetos.
Deseja-se que 2018 traga um reforço do apoio financeiro a conceder pelo IPDJ,
comparativamente com o sucedido em 2017, em que se verificou uma redução
significativa da comparticipação financeira, designadamente para o DAD, e que quer o
IPDJ, como o INR, consigam concretizar os respetivos contratos-programa até maio.

O Plano de Atividades e Orçamento da FPDD integra os seus projetos e os das suas
quatro associadas – ANDD’s – com os respetivos orçamentos para 2018.

Programa de Atividades Regulares (IPDJ – Programa 1)

a.

Com vista ao desenvolvimento desportivo, a FPDD vai candidatar-se ao financiamento
no âmbito do Programa de Atividades Regulares do IPDJ, com um orçamento total
estimado em 915.354,51 €, do qual será solicitado ao IPDJ 594.508,51 €,
correspondente a 65 % do total, destinado à execução dos projetos de:


P.1.1. Organização e Gestão – 84.021,65 € (9 %)



P.1.2. Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD) – 500.026,07 € (55 %)



P.1.3. Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) – 331.306,79 € (36 %)
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Quadro n.º 4 - Resumo da candidatura a apresentar a financiamento
do Programa de Atividades Regulares do IPDJ
PROGRAMAS
P.1.
Programa
de
Atividades
Regulares

i.

PROJETOS

ORÇAMENTO
TOTAL

SOLICITADO AO
IPDJ

%

INTERVENIENTES

P.1.1.
Organização
e Gestão

84.021,65 €

50.412,99 €

60

FPDD

P.1.2. DAD

500.026,07 €

324.003,08 €

65

FPDD e ANDD’s

P.1.3. SNAR

331.306,79 €

220.092,44 €

66

FPDD e ANDD’s

P 1.1 Organização e Gestão da Federação

Neste Programa estimam-se, para efeitos de apoio financeiro, os seguintes encargos:
1. Recursos humanos, isto é, os trabalhadores em regime de trabalho dependente
que desenvolvem a sua atividade no âmbito da estrutura orgânica da FPDD, num
total de 7 pessoas. O encargo com Recursos Humanos imputados ao Programa
1.1 é de 22.884,15 €.
2. Bens e serviços para administração e gestão da FPDD, onde se incluem:


















Eletricidade
Água
Combustíveis
Seguros (excetuando os seguros dos agentes desportivos)
Rendas e alugueres
Limpeza, higiene e conforto
Comunicações
Publicidade e propaganda
Deslocações e estadas
Filiações e quotizações
Material de escritório
Vigilância e segurança
Honorários
Apoio jurídico
Contencioso e notariado
Trabalhos especializados
Conservação e reparação

1.350,00 €
150,00 €
0,00 €
670,00 €
420,00 €
1.920,00 €
2.087,50 €
1.000,00 €
11.755,00 €
8.300,00 €
0,00 €
200,00 €
2.740,00 €
3.900,00 €
800,00 €
7.465,00 €
4.625,00 €
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Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Impostos
Serviços bancários
Outros fornecimentos e serviços

250,00 €
450,00 €
600,00 €
12.455,00 €
61.137,50 €

O total orçamentado para o programa de Apoio à Organização e Gestão da FPDD é de
84.021,65 €, propondo-se que o IPDJ comparticipe estes encargos em 60 %, valor
percentual máximo previsto na informação prestada às federações desportivas em 28
de novembro de 2017.

ii .P 1.2 Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD)
O Programa de DAD será desenvolvido pela FPDD, em estreita colaboração com as
ANDD’s, no respeito pelos respetivos planos de atividades para 2018, as quais serão
apoiadas no âmbito dos Recursos Técnicos (Projeto 1.2.A.), para a organização dos
quadros competitivos nacionais (Projeto 1.2.B.) e para o seu próprio funcionamento, ao
abrigo do Apoio a Agrupamentos de Clubes e a Clubes (Projeto 1.2.C.).
O financiamento resultante do Contrato Programa de Atividades Regulares para 2018
será objeto de Contrato-Programa com as ANDD’s para o desenvolvimento desportivo.
Os objetivos principais deste projeto são:
1. Sensibilização e promoção da atividade física adaptada através das várias ANDD’s com
a organização de quadros competitivos nacionais;
2. Potenciar condições e relações ímpares entre os participantes para o desenvolvimento
das modalidades praticadas;
3. Estimular condições de dinamização para novas formas de associativismo,
fomentando o aparecimento de novas modalidades;
4. Contribuir, através das várias possibilidades de escolha, para alargar a área de
influência das práticas desportivas na formação desportiva dos jovens, abrindo caminho
para a captação de novos talentos;
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5. Proporcionar condições para que os melhores atletas consigam evoluir em carreiras
desportivas, independentemente da localização geográfica;
6. Promover o desenvolvimento de atividades desportivas, realizadas com caráter
regular e sistemático, procurando dar resposta às necessidades e interesses da
comunidade.
Neste projeto está incluído o enquadramento técnico que assegura o DAD para a
FPDD e ANDD’s, contemplado no Projeto 1.2.A. Recursos Técnicos – DAD, com o
montante de 49.694,77 €, para o qual será solicitado ao IPDJ o financiamento total.
Quadro n.º 5 - Recursos Técnicos – DAD
NOME DO TÉCNICO
ÂMBITO
CARGO A EXERCER
Carlota Cunha
Raúl Cândido

FPDD

Lia Silva

ANDDVIS

Mariett Matias

LPDS

Técnicos de Desporto

Ana Formiga
Joaquim Viegas

PC-AND

Pedro Saraiva

A proposta apresentada tem por objetivo e justifica-se face às necessidades que se
fazem sentir nas várias áreas de intervenção. Assim, o Programa visa dotar com uma
estrutura técnica a FPDD e as três ANDD’s que apresentaram a necessidade de terem
um ou mais técnicos (ainda que em regimes de tempo variáveis), ao abrigo dos
Recursos Técnicos de DAD, num total de sete técnicos capacitados, para:
1.1. Assumirem, a nível Federativo e das ANDD’s, responsabilidades na gestão dos
programas de desenvolvimento desportivo em geral, no que diz respeito à
respetiva categoria desportiva internacional de deficiência e às diversas
modalidades desportivas;
1.2. No seio da FPDD, proceder à organização, gestão e coordenação dos diversos
aspetos formativos, em estreita colaboração com as ANDD’s e outras
Federações, tendo como enfoque especial o Plano Nacional de Formação de
Treinadores (PNFT) nos aspetos de formação inicial e contínua.
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Os técnicos poderão ter responsabilidades cumulativas de apoio direto ao DAD, SNAR,
bem como à Formação de Recursos Humanos.
Resumo do Financiamento de Desenvolvimento da Atividade Desportiva (IPDJ Projeto 1.2.)
Quadro n.º 6 - Recursos Humanos – DAD (1.2.A.)
PROJETO
ORÇAMENTO
SOLICITADO AO IPDJ
Recursos Humanos – DAD

49.694,77 €

49.694,77 €

Quadro n.º 7 - Organização dos Quadros Competitivos Nacionais (1.2.B.)
ORÇAMENTO
SOLICITADO
ORÇAMENTO
MODALIDADE
ÁREA
%
TOTAL
PARCIAL
AO IPDJ
9.800,00 €
Andebol
22.800,00 €
Atletismo
14.000,00 €
Basquetebol
4.100,00 €
Ciclismo
500,00 €
Futebol de 5
3.200,00 €
Futebol de 7
18.050,00 €
Futsal
Intelectual
1.600,00 €
Judo
ANDDIAtividades
PORTUGAL
2.500,00 €
aquáticas
4.800,00 €
Orientação
4.500,00 €
Remo Indoor
14.100,00 €
Ténis de mesa
6.700,00€
Multiatividades
300,00€
Canoagem
5.000,00€
ParaHoquei
10.100,00 €
Goalball
Visual
1.200,00 €
Futebol
ANDDVIS
2.250,00 €
Showdown
Pesca
1.500,00 €
desportiva
Futebol de
Auditiva
1.000,00 €
Praia
LPDS
1.500,00 €
Voleibol
15.000,00 €
Futsal
30.500,00 €
Boccia
Paralisia
Cerebral
3.500,00 €
Futebol
PC-AND
1.200,00 €
Tricicleta
TOTAL

111.950,00 €

50.377,50 €

45

13.550,00 €

13.550,00 €

100

19.000,00 €

19.000,00 €

100

35.200,00 €

24.640,00 €

70

179.700,00 €

107.567,50 € 59,86
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A organização das competições nacionais poderá ocorrer sob a forma de evento único
ou jornadas, de acordo com os regulamentos emanados pelas ANDD’s a quem está
delegada a organização dos Quadros Competitivos Nacionais.
O Orçamento total para a organização das competições nacionais é de 179.700,00 €,
sendo solicitado o apoio ao IPDJ de 107.567,50 € (59,86 %), com a restante verba a
ser assegurada pelas ANDD’s.



Apoios a Agrupamentos de Clubes e a Clubes (1.2.C):

Todas as ANDD’s apresentaram, também, candidatura ao financiamento necessário à sua
gestão, o qual é contemplado no âmbito de DAD, nomeadamente no seu ponto 1.2.C.
Apoios a Agrupamentos de Clubes e a Clubes, orçamentado em 218.431,30 €, do qual
solicitaram o apoio de 134.690,81 €, que discriminamos no quadro seguinte (n.º 8).
Quadro n.º 8 – Apoio a agrupamentos de clubes e a clubes (1.2.C)
APOIO AO FUNCIONAMENTO
DAS ANDD

ANDDIPORTUGAL

ANDDVIS

LPDS

PC-AND

TOTAL

146.255,44 €

45.175,86 €

16.000,00 €

11.000,00 €

SOLICITADO AO IPDJ

65.814,95 €

45.175,86 €

16.000,00 €

7.700,00 €

%

45

100

100

70



Projeto Inovador do DPD Juvenil (1.2.G.):

No âmbito do Projeto 1.2.G. – Projeto Inovador do DPD, a
FPDD dará continuidade ao seu Projeto “Desporto com Bicas
é Inclusão”. Este Projeto será complementado com a
candidatura

a

financiamento

através do

Programa

de

Financiamento a Projetos do INR, I.P.
 Projeto “Desporto com Bicas é Inclusão”
Ao longo do ano de 2018, a FPDD propõe-se realizar nove
ações em três distritos do país por três momentos, dando primazia às regiões do
interior do país e regiões autónomas, onde a prática desportiva em geral e o desporto
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adaptado em particular, se encontram menos desenvolvidos. Cada intervenção irá
desenrolar-se durante dois a três dias e contemplará o desenvolvimento de atividades
diversas, no âmbito da sensibilização, formação e demonstração de diversas
modalidades desportivas específicas e adaptadas, bem como da consciencialização
para as condições de vida das crianças e jovens com deficiência e incapacidade.
A experiência com o “Bicas na Escola” em 2015 e 2016, orientou-nos para a
necessidade de uma intervenção mais holística na comunidade onde é realizada a
ação, no que diz respeito ao desenvolvimento da prática desportiva para pessoas com
deficiência.
Neste sentido, a FPDD continuará a envolver as escolas, colocando as crianças e
jovens com necessidades educativas especiais (NEE) como foco da intervenção, e
também os municípios e restantes parceiros com intervenção a nível local.
Com o objetivo de ir ao encontro do nosso público-alvo, as escolas de referência terão
especial atenção, uma vez que facilitam a identificação e localização de crianças e
jovens com deficiência. Assim, além de se divulgar as várias possibilidades de prática
de atividade física e captar novos praticantes, é nosso objetivo proporcionar atividades
formativas a técnicos e professores (de Educação Física e Ensino Especial) no âmbito
do desporto adaptado.
Pretendemos, também, ir além do meio escolar e intervir junto dos municípios através
de ações de sensibilização para criação de organizações, estruturas e equipamentos
de apoio à prática desportiva, permitindo que a pessoa com deficiência tenha acesso a
uma prática de atividade física e desportiva regular e de qualidade, sentindo-se incluída
na comunidade.
A estrutura de cada ação dependerá de um diagnóstico prévio, visando o conhecimento
da realidade local ao nível da disponibilidade de equipamentos e materiais desportivos,
oferta desportiva local pré-existente, nível de envolvimento do município e dos
restantes parceiros locais (como garantia de continuidade no tempo e de
sustentabilidade do projeto) e realidade social das pessoas com deficiência ou
incapacidade.

20

Iremos continuar a apostar na imagem do “Bicas”, a mascote da FPDD, como forma de
simbolizar o movimento desportivo das pessoas com deficiência, sendo um elemento
que apelará à participação de todos, independentemente das suas características.

Áreas de atuação
 A formação de professores e técnicos desportivos no âmbito do desporto
adaptado e das modalidades específicas para pessoas com deficiência,
promovendo a identificação das barreiras ao acesso e o conhecimento das
adaptações possíveis;
 A formação de outros técnicos no âmbito da comunicação, da orientação e do
apoio às atividades da vida diária;
 A criação de um banco de empréstimo de material desportivo, para suprir
necessidades materiais indispensáveis à prática das modalidades;
 A implementação de dias de desporto para todos, nos quais a população escolar
será desafiada a experimentar atividades físico-desportivas onde estejam
incluídos todos os alunos;
 A monitorização e acompanhamento de atividades regulares no seio das
organizações locais, o enquadramento institucional e o apoio à criação de clubes
e grupos de praticantes que pretendam desenvolver projetos neste âmbito;
 A sensibilização para a cooperação entre os serviços de saúde, ação social e
educação locais, adotando uma interpretação lata do “desporto” e de
“incapacidade”, sob uma perspetiva global nos níveis social, cultural e biológico
(maturação e desenvolvimento, envelhecimento e estilo de vida).

O faseamento do projeto continuará a ser concretizado de acordo com os seguintes
parâmetros:
Fase 0 – Conceção: reconhecimento da realidade local e avaliação das necessidades,
identificação dos objetivos, destinatários e viabilidade das diferentes ações;
identificação dos parceiros, levantamento quantitativo e qualitativo sobre as condições
de vida da população com deficiência e suas famílias, angariação de voluntários locais,
modalidades a desenvolver, compromisso de envolvimento de concelhos limítrofes
para maior projeção e identificação de parceiros de promoção;
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Fase 1 – Planeamento: divulgação e promoção do projeto junto do público-alvo,
celebração de protocolos com entidades locais, formação à distância de voluntários,
preparação das ações, distribuição de tarefas e elaboração do cronograma;
Fase 2 – Colocação em prática do projeto: primeiro momento de intervenção no local
através

da

realização

de

ações

de

formação,

palestras,

demonstração

e

experimentação das várias atividades;
Fase 3 – Monitorização da continuidade do projeto: segundo e terceiro momentos de
intervenção no local através da realização de um ou dois dias de desporto para todos,
com a dinamização de momentos competitivos e recreativos;
Fase 4 – Avaliação do impacto do projeto nas realidades locais em conjunto com os
participantes e parceiros, para aferição da viabilidade de aprofundamento.

Posteriormente a cada intervenção, a FPDD concede assessoria técnica para a
instalação de clubes e desenvolvimento de grupos/equipas de desporto escolar,
fomentando a adaptação de práticas e mudanças nas políticas de inclusão locais, com
o objetivo de estimular a prática desportiva.
Neste sentido, a FPDD continuará a promover formação creditada para treinadores e
professores (em articulação com o IPDJ, o INR e o Ministério da Educação), integrando
as ANDD’s, clubes, federações unidesportivas e a estrutura do Desporto Escolar, como
forma de dar resposta às especificidades técnicas das modalidades contempladas.
Procuramos a promoção da capacitação na área desportiva pretendendo, igualmente,
desenvolver a componente social, nomeadamente a integração e a socialização numa
perspetiva de partilha de experiências e empoderamento da pessoa com deficiência.
O Projeto Inovador tem uma estimativa orçamental de 28.500,00 €. É solicitada uma
comparticipação do IPDJ no valor de 12.000,00 € (doze mil euros), sendo o restante
montante de 16.500,00 € (dezasseis mil e quinhentos euros) solicitado ao INR.
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Quadro n.º 9 – Projeto Inovador “Desporto com Bicas é Inclusão” – (1.2.G)
COMPARTICIPAÇÃO
PROJETO
ENTIDADE
N.º AÇÕES
SOLICITADA
ORÇAMENTO
INOVADOR
PROMOTORA PREVISTAS
IPDJ
INR
Desporto com
Bicas é

FPDD

9

28.500,00 € 12.000,00 €

16.500,00 €

Inclusão



Outras despesas e aquisições de apoio ao projeto (1.2.H.):

No âmbito do Projeto de DAD, foi criada uma alínea onde devem estar contemplados
os Seguros Desportivos. Em 2018, a FPDD assume 50% do valor do seguro desportivo
e 80% das franquias, pelo que se estima um gasto de, respetivamente, 3.950,00 € e
3.000,00 €, totalizando 6.950,00 € nesta alínea para a qual é solicitado financiamento
ao IPDJ.


Ética no Desporto (1.2.H.)

O Projeto "Ética no Desporto" visa enquadrar o conjunto de projetos e práticas em
curso na FPDD nos princípios e valores do PNED – Plano Nacional de Ética no
Desporto, procurando potenciá-los no contexto das práticas desportivas por pessoas
com deficiência e nas ações a realizar no âmbito da promoção do desporto para todos.
Neste contexto apresentámos, em 6 de dezembro de 2017, o nosso novo filme de
promoção da “Ética no Desporto”, tendo o “Bicas” como protagonista e mostrando
vários bons exemplos neste âmbito, nas práticas de Rugby em cadeira de Rodas,
Boccia e Goalball.
Em 2018 iremos apresentar o máximo de vezes possível este filme e difundi-lo, em
especial, junto de crianças e jovens; iremos, também, incrementar as referências e o
tempo dedicado a esta área, nos cursos e ações de formação que dinamizaremos
diretamente e através das nossas quatro associadas, as Associações Nacionais de
Desporto para Pessoas com Deficiência, por área de deficiência. Parte significativa do
investimento a realizar será despendido com a contratação e o pagamento de
despesas de formadores.
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Procuraremos, finalmente, investir na aquisição de alguns produtos e materiais
promocionais da Ética no Desporto, como forma de procurarmos que as mensagens
cheguem mais facilmente ao maior número de pessoas.

ii .P 1.3 Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR)

O Plano de Alto Rendimento abrange praticantes integrados em três níveis: A, B e C de
acordo com o Decreto-Lei nº272/2009 de 1 de outubro que regulamenta as medidas
específicas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento.

Quadro n.º 10 - Resumo do financiamento de Seleções Nacionais
e Alto Rendimento (SNAR)
PROGRAMAS

PROJETOS

ORÇAMENTO

SOLICITADO AO
IPDJ

40.418,00 €

25.585,60 €

1.3.
Seleções
Nacionais e
Alto
Rendimento

A. Preparação e
Estágios
B. Competições
Internacionais
E. Enquadramento
Humano

247.749,00 €

151.367,05 €

43.139,79 €

43.139,79 €

TOTAL

331.306,79 €

220.092,44 €

AÇÕES

Seleções
Nacionais:
23
Atletas: 357

Para o desenvolvimento do Projeto de SNAR a FPDD articula com as suas ANDD’s,
nomeadamente através da disponibilização de financiamento público proveniente do
IPDJ. A distribuição deste é feita de acordo com a proveniência (em termos de ANDD)
dos atletas registados em SNAR no ano de 2017. Em 2018, e de acordo com o
resultante de reuniões passadas entre a FPDD e as ANDD’s, 25% da verba de SNAR
(exceto Recursos Humanos) será distribuída de forma igualitária entre as ANDD’s que
apresentarem o projeto de atividades, como forma de prover o desenvolvimento de
algumas das modalidade em potencial de crescimento.
O custo total do programa é de 331.306,79 € pelo que é proposto que o IPDJ
comparticipe em 220.092,44 € (67 %), sendo o remanescente da responsabilidade de
cada ANDD.
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Neste sentido, são propostos 357 atletas, distribuídos pelas 23 Seleções Nacionais;
nestes, estão incluídos os 13 atletas de Boccia do Projeto Paralímpico Tóquio 2020.



Ações

de

Preparação/Estágios

e

Participação

em

competições

Internacionais (1.3.A e B.):
Apresentam-se, de seguida, os dados relativos às ações de preparação/estágios e
participação em competições internacionais, de acordo com o projeto de atividades das
ANDD’s:
Quadro n.º 11 – Ações de preparação/Estágio e Participação em Competições
Internacionais da ANDDI-Portugal (Deficiência Intelectual)
Nº Preparação
Modalidade /
Competições
Custo Per
Atlet
/
Orçamento
Seleção Nacional
Internacionais
Capita
as
Estágio
Andebol
36
4.500,00 €
11.876,00 €
16.376,00 € 454,89 €
Atletismo
49
Basquetebol
6
1.700,00 €
1.700,00 €
283,33 €
Sindrome Down
Basquetebol –
35
3.048,00 €
29.990,00 €
33.038,00 € 943,94 €
Deficiência Intelectual
Ciclismo
20
443,15 €
720,00 €
8.143,00 €
8.863,00 €
Futebol – Sindrome
9
Down
Futebol – Deficiência
16
Intelectual
Futsal – Sindrome
16
1.089,25 €
Down
2.500,00 €
14.928,00 €
17.428,00 €
Futsal – Deficiência
20
1.538,60 €
Intelectual
4.920,00 €
25.852,00 €
30.772,00 €
Judo – Deficiência
Intelectual e Sindrome 23
Down
Remo Indoor
9
480,00 €
5.440,00 €
5.920,00 €
657,78 €
Ténis de Mesa –
12
745,33 €
Sindrome Down
1.000,00 €
7.944,00 €
8.944,00 €
Ténis de Mesa –
4
1.866,50 €
Deficiência Intelectual
600,00 €
6.866,00 €
7.466,00 €
ParaHóquei
15
29.990,00 €
29.990,00 € 1.999,33 €
Total 270* 19.468,00 € 141.029,00 € 160.497,00 €
Solicitado ao IPDJ

72.223,65 €

*Do total de 270 atletas, 34 praticam mais do que uma modalidade.
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Quadro n.º 12 – Ações de preparação/Estágio e Participação em Competições
Internacionais da ANDDVIS (Deficiência Visual)
Nº
Modalidade / Seleção
Preparação/ Competições
Custo Per
Atlet
Orçamento
Nacional
Estágio
Internacionais
Capita
as
Goalball–Seleção
10
Sénior
Goalball – Seleção
7
7.200,00 €
44.000,00 €
51.200,00 € 2.048,00 €
Juvenil
Goalball – Seleção
8
Feminina
Total 25
51.200,00 €
7.200,00 €
44.000,00 €
Solicitado ao IPDJ 51.200,00 €

Quadro n.º 13 – Ações de preparação/Estágio e Participação em Competições
Internacionais da PCAND (Paralisia Cerebral)
Modalidade /
Nº
Preparação/ Competições
Custo Per
Seleção
Orçamento
Atletas
Estágio
Internacionais
Capita
Nacional
11.250,00 €
14.600,00 €
5.700,00 €
662,82 €
Boccia
39
2.500,00 €
40.320,00 € 42.820,00 € 2.141,00 €
Futebol de 7
20
5.500,00 €
5.500,00 2.600,00 €
Tricicleta
3
Totais
62
13.750,00 €
62.720,00 € 76.470,00 €
Solicitado ao IPDJ

53.529,00 €

Quadro n.º 14 – Resumo de atletas do Alto Rendimento e Seleções Nacionais
ANDDIPortugal ANDDVIS LPDS PCAND TOTAL
357
TOTAL
270 *
25
62
13
PPP Tóquio2020
13
* Do total,15 atletas integram a seleção de futsal e futebol de 11.
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Quadro n.º 15 – Candidaturas de Atletas – Nível A e B
Modalidade
Atletismo
Basquetebol - DI
Boccia
Ciclismo
Futsal – DI
Ténis de Mesa
TOTAL

ANDDIPortugal ANDDVIS LPDS
PCAND
Nível A
Nível A Nível B
31
12
2
15
1
61

8

3

8

3

TOTAL
31
12
11
2
15
1
72

Quadro n.º 16 – Candidaturas de Atletas
– Nível C, Seleções Nacionais e Sem Qualificação
Modalidade
ANDDI-Portugal ANDDVIS PCAND TOTAL
36
Andebol
36
18
Atletismo
18
9
Basq. Masculino – DI
9
14
Basq. Fem. – DI
14
4
Basq. Masc – SD
4
2
Basq. Fem – SD
2
28
Boccia
28
18
Ciclismo
18
25
Futebol 11
25
20
Futebol de 7
20
5
Futsal - DI
5
16
Futsal – SD
16
25
Goalball
25
23
Judo
23
15
ParaHóquei
15
9
Remo Indoor
9
15
Ténis de Mesa
15
3
Tricicleta
3
209
25
51
285
TOTAL
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Quadro n.º 17 - Recursos Humanos – SNAR (1.3.E.)
NOME DO TÉCNICO
ÂMBITO
CARGO A EXERCER
Eduardo Borges
Pereira

FPDD

Diretor Técnico Nacional

ANDDI-Portugal

Técnicos Desportivos

António Costa
Pereira
Rui Alecrim
Maria Edite Costa

Os técnicos terão a responsabilidade de provir no sentido do desenvolvimento dos
atletas inscritos no SNAR. Aos técnicos compete, a nível federativo e da ANDD, a
gestão e coordenação, além do acompanhamento no regime de Alto Rendimento. Aos
técnicos poderão ser adstritas outras funções no âmbito das Atividades Regulares e
projetos de desenvolvimento desportivo.
Quadro n.º 18 – Orçamento e Solicitado ao IPDJ
Recursos Humanos – SNAR (1.3.E.)
PROJETO
Enquadramento Humano – SNAR

b.

ORÇAMENTO

SOLICITADO
AO IPDJ

43.139,79 €

43.139,79 €

Organização de Eventos Desportivos Internacionais

(IPDJ – Prog. 5)
A FPDD irá organizar três Eventos Desportivos Internacionais, em 2018, em conjunto
com as suas associadas ANDDI - Portugal e PCAND, respetivamente:


Andebol – 3.º Campeonato da Europa de Andebol INAS – Estarreja, de 26 de
junho a 2 de julho de 2018;



Atletismo / Ténis de Mesa – Campeonatos do Mundo para Síndrome de Down
SU-DS (5.º Campeonato de Atletismo IAADS / 3.º Campeonato de Ténis de
Mesa ITTADS – Madeira, de 1 a 8 de outubro de 2018;



Boccia - BISFed 2018 World Open – Póvoa de Varzim, de 2 a 8 de julho de
2018.

28

Para estes eventos, a FPDD submeteu candidatura ao Programa 5 do IPDJ para o
apoio à Organização de Eventos Internacionais.
Quadro n.º 19 - Resumo do Financiamento dos Eventos Internacionais
COMPARTICIPAÇÃO
PROGRAMA
AÇÕES
ORÇAMENTO
SOLICITADA AO
PROJETOS
IPDJ
Países: 5
3.º Campeonato da Europa
Praticantes: 90
de Andebol INAS
Nº dias de
34.888,00 €
26 de junho a 2 julho 2018
99.680,00 €
Competição: 5
(35 %)
Estarreja
Organização
Local: ANDDI
Campeonatos do Mundo
Países: 20
para Síndrome de Down
Praticantes: 150
SU-DS (5.º Campeonato de
Nº dias de
Atletismo IAADS / 3.º
37.940,00 €
Competição: 5
108.400,00 €
Campeonato de Ténis de
(35 %)
Organização
Mesa ITTADS)
Local:
1 a 8 outubro 2018
ANDDI
Madeira
Países: 25
BISFed 2018 Word Open – Praticantes: 130
Póvoa de Varzim
Nº dias de
30.000,00 €
2 a 8 julho 2018
Competição: 5
298.300,00 €
(10 %)
Póvoa de Varzim
Organização
Local:
PCAND
Total

c.

506.380,00 €

102.828,00 €

Formação de Recursos Humanos (IPDJ – Programa 6)

O aumento do número de formações sentido no ano de 2016, com a criação do
Departamento de Formação, continuou a seguir a mesma tendência no ano de 2017.
Manteve-se a mesma intenção quanto à abrangência geográfica como ao aumento da
variação de conteúdos. A acompanhar o aumento de número de ações realizadas
aumentou, igualmente, o número de formações creditadas para as cédulas de treinador
de Desporto Adaptado e de Boccia.
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Em 2018 a FPDD, juntamente com as ANDD’s, pretende continuar a proporcionar
formações creditadas para os treinadores, bem como formações creditadas para
professores reforçando a colaboração com a Direção Geral de Educação – Desporto
Escolar, apostando na formação de professores.
O trabalho junto das Instituições do Ensino Superior continuará a ser uma das
estratégias de desenvolvimento da formação de recursos humanos através, não só, da
divulgação de trabalhos científicos na área do desporto para pessoas com deficiência,
como também na cedência de instalações para realização de cursos de treinadores,
ações de formação, seminários e congressos organizados pela FPDD e/ou pelas
ANDD’s.
Com a implementação e desenvolvimento das modalidades de Rugby em cadeira de
rodas e de Polybat, a FPDD pretende reforçar as formações tanto a nível da
arbitragem, treino e classificação destas modalidades.
Não obstante, manter-se-ão as ações que habitualmente têm vindo a ser dinamizadas
pelas ANDD’s, nomeadamente para a formação de Juízes/Árbitros e a atualização dos
regulamentos técnicos nas diferentes modalidades.
O orçamento global previsto com a Formação dos Recursos Humanos é de 49.205,00
€ e a comparticipação global solicitada ao IPDJ é de 42.705,00 €.
Apresentam-se, de seguida, as formações previstas pela FPDD e pelas ANDD’s
Quadro n.º 20 – Ações de Formação da FPDD
Local
Designação
Modalidade

Orçamento

fevereiro

Porto

Várias

4.875,00 €

fevereiro

Braga

Polybat

530,00 €

fevereiro

Vila Real

Polybat

530,00 €

fevereiro

Lisboa

Rugby em
cadeira de
rodas

290,00 €

março

Porto

Polybat

960,00 €

março

São Brás
de Alportel

Várias

925,00 €

Data

Congresso: Porto in Sport
Iniciação à prática de
Polybat
Iniciação à prática de
Polybat
Iniciação à prática de Rugby
em cadeira de rodas
Curso de árbitro de Polybat
Iniciação a prática da
desportiva adaptada da
escola ao clube
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Rugby em
cadeira de
rodas

590,00 €

Polybat

330,00 €

Polybat

300,00 €

Várias

925,00 €

Polybat

740,00 €

Curso de árbitro de Polybat

Polybat

1.020,00 €

Rio Maior

Iniciação à prática de Rugby
em cadeira de rodas

Rugby em
cadeira de
rodas

470,00 €

junho

Castelo
Branco

Iniciação à prática de
Polybat

Polybat

520,00 €

junho

Portalegre

Iniciação à prática de
Polybat

Polybat

490,00 €

julho

Santarém

Curso de árbitro de Polybat

Polybat

740,00 €

setembro

A definir

Iniciação a prática da
desportiva adaptada da
escola ao clube

Várias

900,00 €

dezembro

Lisboa

Polybat

580,00 €

dezembro

Lisboa

Polybat

580,00 €

dezembro

Rio Maior

Várias

410,00 €

Iniciação à prática de Rugby
em cadeira de rodas

abril

Algarve

abril

Beja

abril

Setúbal

abril

Aveiro

maio

Évora

Iniciação à prática de
Polybat
Iniciação à prática de
Polybat
Iniciação a prática da
desportiva adaptada da
escola ao clube
Curso de árbitro de Polybat

maio

Viseu

junho

Curso de árbitro de Polybat
Curso de classificadores de
Polybat
III Seminário FPDD –
Conhecer Mais para Incluir
Melhor

Total

16.705,00 €

Solicitado ao IPDJ

16.705,00 €
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Data

Quadro n.º 21 – Ações de Formação da ANDDI Portugal
(Deficiência Intelectual)
Local
Designação
Modalidade
Orçamento

janeiro

Santa
Comba
Dão

Ação de Formação
Futsal 1

Futsal

400,00 €

janeiro

Barcelos

Ação formação
Atividades aquáticas 1

Atividades
aquáticas

400,00 €

A
designar

Braga

Ação de Formação
Atletismo 1

Atletismo

400,00 €

fevereiro

Oliveira de
Azeméis

Ação de Formação
Futsal 2

Futsal

400,00 €

fevereiro

Felgueiras

Ação formação
Atividades aquáticas 2

Atividades
Aquáticas

400,00 €

março

Vila Nova
de Gaia

Ação formação
Basquetebol 1

Basquetebol

400,00 €

março

Vila do
Conde

Ação formação
Ciclismo 1

Ciclismo

400,00 €

março

Montemoro-velho

Ação formação
Remo adaptado 1

Remo

400,00 €

março

Guimarães

Ação formação
Judo 1

Judo

400,00 €

abril

Lamego

Ação formação
Ténis mesa 1

Ténis de mesa

400,00 €

abril

Lousã

Ação formação
Futebol 1

Futebol

400,00 €

abril

Vila do
Conde

Ação formação
Atividades expressivas

Ginástica

400,00 €

maio

Mealhada

Ação formação
Judo 2

Judo

400,00 €

maio

Luso

Ação formação
futebol 2

Futebol

400,00 €

maio

Arouca

Ação formação
atletismo 2

Atletismo

400,00 €

A
designar

Lousã

Ação formação
basquetebol 2

Basquetebol

400,00 €
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junho

Vila Nova
de Gaia

Ação formação
Remo adaptado 2

Remo

400,00 €

junho

Póvoa de
Varzim

Ação formação
Ténis de mesa 2

Ténis de mesa

400,00 €

junho

Amarante

Ação formação
Canoagem

Canoagem

400,00 €

junho

Anadia

Ação formação
Ciclismo 2

Ciclismo

400,00 €

A
designar

Porto

Seminário Desporto para
Deficiência Intelectual

Várias

2.000,00 €

Total

10.000,00 €

Solicitado
ao IPDJ

3.500,00 €

Quadro n.º 22 – Ações de Formação da ANDDVIS (Deficiência Visual)
Data

Local

Designação

Modalidade

Orçamento

A definir

Lisboa

Planeamento do Treino de
Goalball

Goalball

2.500,00 €

janeiro

Porto

Ação de formação de
sensibilização de Goalball

Goalball

500,00 €

fevereiro

Lisboa

Ação de formação de
sensibilização de Goalball

Goalball

500,00 €

março

Porto

Ação de formação de
sensibilização de Goalball

Goalball

500,00 €

novembro

Lisboa

Formação inicial de árbitros
de Goalball

Goalball

1.200,00 €

Total

5.200,00 €

Solicitado
ao IPDJ

5.200,00 €
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Data

Quadro n.º 23 – Ações de Formação da PCAND (Paralisia Cerebral)
Local
Designação
Modalidade
Orçamento

janeiro

Paredes

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

janeiro

Coimbra

Curso Juízes Boccia,
Nível II

Boccia

800,00 €

fevereiro

Entroncamento

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

fevereiro

Porto

Curso Juízes Boccia,
Nível II

Boccia

800,00 €

fevereiro

Zona Norte

Curso Juízes Boccia,
Nível II

Boccia

800,00 €

março

Felgueiras

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

março

Mealhada

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

abril

Melgaço/Penafiel

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

abril

Pombal

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

maio

Espinho

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

junho

Alenquer

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

novembro

A definir

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

novembro

A definir

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

novembro

A definir

Curso Juízes Boccia,
Nível II

Boccia

800,00 €

dezembro

A definir

Curso Juízes Boccia,
Nível I

Boccia

600,00 €

A definir

A definir

Curso de Treinadores
de Boccia Grau I

Boccia

6.000,00 €

dezembro

A definir

Ação Formação p/
treinadores de boccia

Boccia

1.500,00 €

Total

17.300,00 €

Solicitado
ao IPDJ

17.300,00 €

34

Quadro n.º 24 - Resumo do Financiamento da Formação de Recursos Humanos
Entidade

Orçamento

Solicitado

FPDD

16.705,00 €

16.705,00 €

ANDDI-Portugal

10.000,00 €

3.500,00 €

ANDDVIS

5.200,00 €

5.200,00 €

PC-AND

17.300,00€

17.300,00 €

TOTAL

49.205,00 €

42.705,00 €
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7. PROJETO DE PREPARAÇÃO PARALÍMPICA
No seguimento do contratualizado com o Comité Paralímpico de Portugal, a FPDD irá
continuar com a gestão da modalidade Boccia tendo com objetivo principal garantir a
qualificação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Dado que atualmente apenas
consta do Projeto de Preparação Paralímpica (PPP) a modalidade de Boccia, é
delegada na PC-AND a responsabilidade de desenvolvimento do projeto, verificando-se
a transferência das verbas recebidas do CPP.
Quadro n.º 25 - Identificação dos praticantes a integrar no PPP
PRATICANTES

MODALIDADE CLASSE

INDIVIDUAL/COLETIVO

Abílio Valente

Boccia

BC2

Individual – Nível 2

António Marques

Boccia

BC1

Individual – Nível 3

Avelino Andrade

Boccia

BC3

Coletivo

Carla Oliveira

Boccia

BC4

Coletivo

Cristina Gonçalves

Boccia

BC2

Coletivo

Domingos Vieira

Boccia

BC4

Coletivo

João Pinto

Boccia

BC1

Coletivo

José Abilio Gonçalves

Boccia

BC3

Coletivo

José Macedo

Boccia

BC3

Individual – Nível 2

Luís Silva

Boccia

BC3

Coletivo

Manuel Cruz

Boccia

BC4

Coletivo

Nelson Fernandes

Boccia

BC2

Individual – Nível 1

Pedro Clara

Boccia

BC4

Individual – Nível 2
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Quadro n.º 26 - Identificação dos praticantes não competitivos / Parceiro de
competição a integrar no PPP
PRATICANTES NÃO COMPETITIVOS

MODALIDADE / PRATICANTE

Emílio Conceição

Boccia – António Marques

Jorge Cardoso

Boccia – Avelino Andrade

André Tavares

Boccia – João Pinto

Paulo Correia

Boccia – José Abilio Gonçalves

Roberto Mateus

Boccia – José Macedo

Vânia Pinheiro

Boccia – Luís Silva

Quadro n.º 27 - Identificação dos Técnicos Assistentes Desportivos
a integrar no PPP
TÉCNICOS ASSISTENTES DESPORTIVOS

MODALIDADE / PRATICANTE

Ricardo Neves

Boccia – Abilio Valente

Inês Henriques

Boccia – Cristina Gonçalves

Óscar Costa

Boccia – Domingos Vieira

Maria Celeste Lopes

Boccia – Manuel Cruz

Rui Diogo Rebelo

Boccia – Nelson Fernandes

Maria Fernanda Silva

Boccia – Carla Oliveira

Alberto Clara

Boccia – Pedro Clara

37

Quadro n.º 28 - Identificação dos técnicos a integrar no PPP
Atletas sobre
responsabilidade

TÉCNICOS

Funções

Habilitações

Luís Ferreira

Selecionador
Nacional

Treinador de Desporto Adaptado – Grau II
Treinador de Boccia – Grau III

Emílio
Conceição

Treinador de
Boccia

Treinador de Desporto Adaptado
– Grau II
António Marques
Treinador de Boccia – Grau II

Ricardo Neves

Treinador de
Boccia

Armando Costa
Abílio Valente

Treinador de Boccia – Grau II

Hélder Bruno

Treinador de
Boccia

Cristina Gonçalves

Treinador de Desporto adaptadoGrau II

Luís Marta

Treinador de
Boccia

José Macedo
Domingos Vieira
José Abilio
Gonçalves

Treinador de Desporto Adaptado
– Grau II
Treinador de Boccia – Grau III

André Tavares

Treinador de
Boccia

João Pinto

Treinador de Desporto adaptado Grau II

Joana Silva

Treinador de
Boccia

Pedro Clara
Carla Oliveira

Treinador de Boccia – Grau I

Ricardo Sá

Treinador de
Boccia

Luis Silva

Treinador de Desporto adaptado Grau I

Quadro n.º 29 - Resumo do Financiamento do Projeto de Preparação Paralímpica
Tóquio 2020 para o ano de 2018
MODALIDADE

PRATICANTES

ORÇAMENTO

COMPARTICIPAÇÃO
SOLICITADA AO CPP

Boccia

13

182.000,00 €

182.000,00 €

13

182.000,00 €

182.000,00 €

TOTAL
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8. + DESPORTO ≠
A prática desportiva é um direito de todos os cidadãos independentemente da sua
condição de deficiência ou grau de limitação. Todos deverão ter a oportunidade de
escolha de uma atividade física ou modalidade desportiva de acordo com as suas
preferências pessoais e que melhor se adeque às suas aspirações, motivações e
capacidades, praticando-a de uma forma competitiva ou recreativa.
Neste âmbito, a FPDD continuará a desenvolver um projeto dirigido a uma população
com mobilidade significativamente reduzida, por forma a aumentar a oferta desportiva
adequada a estas pessoas, através da implementação das modalidades de Polybat e
Rugby em cadeira de rodas. Este projeto pretende aumentar o número de praticantes
e a prática de atividade física de uma população que está limitada não só pela sua
mobilidade reduzida como, também, pela escassa oferta desportiva que existe no
presente para esta população.
O projeto será realizado em articulação com os Centros Médicos de Reabilitação,
Clubes, Instituições, Escolas e outras federações desportivas, nas vertentes da
divulgação e promoção das ações e levantamento de necessidades.
OBJETIVOS:

Objetivo 2
Aumentar a prática e o
número de praticantes
desportivos com
mobilidade reduzida

Estratégias

Objetivo 1
Aumentar a oferta
desportiva

1 - Implementação das modalidades de Polybat e Rugby
em cadeira de rodas;
2 - Criação de sinergias com Centros médicos de
reabilitação, instituições e clubes, para a inclusão destas
modalidades nas suas ações;
3 - Formação específica das modalidades para os técnicos
envolvidos no projeto
4 - Aquisição de material específico.
5 - Identificação das zonas geográficas e entidades com
potenciais praticantes;
6 - Criação de polos de desenvolvimento da modalidade;
7 - Realização de ações de divulgação das modalidades;
8 - Criação de sinergias com federações de modalidades
(andebol, basquetebol, rugby e ténis de mesa), visando a
formulação de um quadro competitivo que permita a prática
em mais do que uma modalidade.
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O faseamento do projeto será estabelecido de acordo com os seguintes parâmetros:
Fase 0 – Levantamento das zonas geográficas e entidades com potenciais praticantes:
identificação e avaliação das necessidades locais para a viabilidade da criação de um polo
de desenvolvimento; identificação dos potenciais parceiros e levantamento quantitativo e
qualitativo sobre as condições de vida da população com deficiência.
Fase 1 – Formação de técnicos: formação dos técnicos da FPDD que, posteriormente,
serão responsáveis pela formação dos técnicos que darão apoio com maior permanência
no terreno.
Fase 2 – Implementação do projeto nos locais selecionados: divulgação das modalidades,
promoção do evento junto ao público-alvo, celebração de protocolos com entidades locais,
aquisição de material específico para o desenvolvimento das modalidades, planeamento e
dinamização de ações de demonstração e formação das modalidades.
Fase 3 – Monitorização e avaliação do projeto.
Fase 4 – Realização de um estágio nacional, com a participação de uma ou mais equipas
estrangeiras.

Este projeto tem uma estimativa orçamental de 76.046,56 €. É solicitada uma
comparticipação do IPDJ no valor de 47.546,56 € (quarenta e sete mil quinhentos e
quarenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos) sendo o restante montante de
28.500,00 € (vinte e oito mil e quinhentos euros) solicitado ao INR.

Quadro n.º 30 – Orçamento e Comparticipação para o projeto “+desporto ≠”
PROJETO
+ Desporto ≠

COMPARTICIPAÇÃO

ENTIDADE
PROMOTORA

Nº AÇÕES
PREVISTAS

ORÇAMENTO

FPDD

14

76.046,56 €

SOLICITADA

IPDJ

INR

47.546,56 €

28.500,00 €
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9. INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO
Para além dos projetos “Desporto com Bicas é Inclusão” e “+ Desporto ” já referidos, a
FPDD pretende manter como terceiro projeto a candidatar ao Programa de
Financiamento de Projetos do INR, o seu projeto “Conhecer Mais
para Incluir Melhor”.

 Projeto “Conhecer Mais para Incluir Melhor”
“Conhecer Mais para Incluir Melhor” visa a promoção da

investigação científica na área do Desporto e Atividade Física
para Pessoas com Deficiência.
Neste projeto pretende-se continuar a aprofundar as ligações com as Universidades e
Institutos Superiores, criando oportunidades de divulgação dos trabalhos científicos
destes organismos, seus professores, investigadores e alunos, nomeadamente através
da publicação de artigos científicos na Revista Científica da FPDD “Desporto e
Atividade Física para Todos” que tem uma publicação anual.
Em 2018 a FPDD realizará, o III Seminário “Conhecer Mais para Incluir Melhor” em que
os autores dos artigos publicados na Revista da FPDD “Desporto e Atividade Física
para Todos” serão convidados a apresentar e debater os seus trabalhos. Desta forma,
pretende-se divulgar a Revista no meio científico nacional e internacional e promover a
partilha de informação entre instituições do Ensino Superior, Federações, Clubes e
demais agentes desportivos.
O incentivo à investigação é igualmente garantido pela atribuição de um prémio, ao
qual concorrem todos os autores que pretendem submeter trabalhos para publicação
na Revista.
Para o desenvolvimento deste projeto que está orçado em 13.431,75 €, a FPDD solicita
ao INR a verba de 5.000,00 € (cinco mil euros) para fazer face a despesas inerentes à
organização do Seminário,

despesas com o pessoal, material promocional,

deslocações e estadas, etc. A FPDD procurará obter receitas próprias, através da
captação de um patrocínio e de publicidade para a impressão e publicação da Revista,
para que esteja garantida a viabilidade do projeto.
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Quadro n.º 31 – Orçamento e Comparticipação para o projeto
“Conhecer Mais para Incluir Melhor”
PROJETO
Conhecer Mais
para Incluir
Melhor

COMPARTICIPAÇÃO

ENTIDADE
PROMOTORA

Nº AÇÕES
PREVISTAS

ORÇAMENTO

FPDD

1

13.431,75 €

SOLICITADA

INR
5.000,00 €
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10. AGÊNCIA DE EXECUÇÃO RELATIVA À EDUCAÇÃO
AUDIOVISUAL E À CULTURA – EACEA
 Project “ReSport” - Erasmus +
O Projeto "ReSport" tem como entidade promotora o Center NAPREJ (Eslovénia) e
envolve, além da FPDD, as seguintes entidades: Município de Keçiören (Turquia),
Centro Sportivo Italiano (Itália), Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft (Hungria),
Sportski savez osoba s invaliditetom (Croácia), Brain Injury Matters (Irlanda do Norte –
Reino Unido) e CIF (França).
O projeto tem a denominação de Parceria de Colaboração e está enquadrado no
Programa Erasmus + da Comissão Europeia.
“ReSport” visa a reabilitação de pessoas com necessidades especiais através do
desporto e tem como prazo de desenvolvimento 36 meses. A FPDD fica responsável
pela introdução e crescimento das modalidades de Cross Boccia, Netball, Orientação e
Stand Up Pedal, as quais serão desenvolvidas, sobretudo, durante o ano de 2018 em
colaboração com quatro instituições portuguesas e com a Faculdade de Motricidade
Humana.
Está, também, prevista a realização de uma iniciativa no âmbito da Orientação,
simultaneamente em todos os países, durante a Semana Europeia do Desporto, que
ocorrerá em setembro.
No final do ano, em dezembro, a FPDD organizará um Seminário Internacional e uma
reunião técnica com os parceiros.

 IWRF European Development Project - Erasmus +
A FPDD manifestou, em 2017, ter interesse em aderir, em 2018, à candidatura ao
Projeto de Desenvolvimento Europeu do Rugby em Cadeira de Rodas, que a IWRF –
International Wheelchair Rugby Federation está a organizar. A concretizar-se a
candidatura, esta será apresentada em abril de 2018 e a FPDD será a única entidade
de Portugal.
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11. M ARKETING E COMUNICAÇÃO
11.1 Marketing
Entende-se o conceito de “marketing” numa organização como uma federação
desportiva, como o conjunto de ações realizado no nosso “mercado”, dirigido ao nosso
público-alvo sob a forma de “comunicação”. Com esta ferramenta pretendemos cumprir
melhor a nossa missão, atingir os nossos objetivos e, de uma forma geral, fazer chegar
e partilhar as nossas mensagens com mais pessoas e instituições.
As ações de marketing a desenvolver, na ausência de um plano estratégico de
Marketing da organização, procurarão dar resposta às necessidades de funcionamento
geral da Federação, bem como aos diferentes projetos em curso, às ações dos nossos
associados e às parcerias com outras entidades para a concretização de iniciativas
traduzindo-se, em concreto, em “marketing operacional”.
A comunicação de marketing procurará atender às regras e modelos em vigor na
Federação, assim como cumprir, adequadamente, o contrato de patrocínio em vigor
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e outros acordos que possam surgir.
As principais ações a desenvolver neste âmbito são:
i. Conceber e monitorizar o plano de marketing da FPDD;
ii. Conceber documentos que sirvam para angariação de patrocinadores e parceiros
comerciais e para avaliação de contratos e protocolos estabelecidos com parceiros;
iii. Procurar angariar mais patrocinadores comerciais para os projetos da Federação;
iv. Criar imagens para produtos, serviços, programas, projetos e ações em
articulação com as restantes unidades orgânicas e com parceiros externos, quando
necessário.
v. Adquirir novo vestuário para os trabalhadores, com referência à FPDD e aos
parceiros institucionais e comerciais que apoiam financeiramente a Federação;
vi. Procurar envolver atletas e ex-atletas em ações e atividades, em especial, junto
de crianças e jovens;
vii. Continuar a promover a marca “Bicas” associada aos diversos projetos;
viii. Organizar o “merchandising” e a “loja”;
ix. Angariar mais publicidade para a Revista Científica da FPDD;
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x. Realizar protocolos com federações de modalidade, universidades, faculdades de
e escolas superiores de desporto, câmaras municipais e empresas que, de alguma
forma, patrocinem, promovam e divulguem a melhoria das condições de treino para
as pessoas com deficiência que praticam desporto;
xi. Colaborar com os associados no âmbito do marketing.

11.2 Comunicação
A política de comunicação externa tem como principal objetivo alargar o âmbito das
ações da Federação, de modo a ter repercussão no aumento da prática desportiva
junto da população mais jovem, num ambiente inclusivo e a aumentar a notoriedade da
Federação e dos seus projetos na sociedade portuguesa e nos parceiros
internacionais. O incremento da divulgação do desporto de alto rendimento e das
seleções nacionais continua a ser uma prioridade, em paralelo com o aumento da
participação no desporto para todos.
As principais ações a desenvolver neste âmbito são:
i. Gestão do Sítio na internet;
ii. Gestão das páginas nas redes sociais;
iii. Articulação com órgãos de comunicação;
iv. Articulação com os Serviços de Comunicação dos sócios da FPDD;
v. Realização de planos de comunicação para programas, projetos e eventos;
vi. Coordenação da área de fotografia e imagem;
vii. Conceção da “Notícias FPDD”, com periodicidade mensal;
vii. Apoio à realização de ações e iniciativas, designadamente nas áreas da
comunicação, fotografia e produtos de publicidade da FPDD e dos patrocinadores;
viii. Coordenação da componente gráfica da Revista Científica da Federação;
ix. Pesquisa de informações de interesse geral no âmbito da missão e objetivos da
FPDD, que possam ser divulgados e partilhados pela Federação;
x. Cumprimento das obrigações de comunicação estabelecidas no âmbito de
contratos de patrocínios, protocolos e outros acordos firmados com outras
entidades.
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12. ORÇAMENTO
Quadro n.º 32 – Orçamento Global da FPDD
FPDD – Orçamento para 2018

TOTAL

SOLICITADO

915.354,51 €

594.508,51 €

P1.1 Organização e Gestão da FPDD

84.021,65 €

50.412,99 €

P1.2 Desenvolvimento Atividade Desportiva

500.026,07 €

324.003,08 €

 1.2.A. Recursos Humanos – DAD

49.694.77 €

49.694,77 €

 1.2.B. Organização Quadros Competitivos

179.700,00 €

107.567,50 €

 1.2.C. Ap. Agrup. Clubes (Func. ANDD’s)

218.431,30 €

134.690,81 €

28.500,00 €

12.000,00 €

 1.2.H. Outras despesas e aquisições

10.600,00 €

6.950,00 €

 1.2 J Ética no Desporto

5.000,00 €

5.000,00 €

331.306,79 €

220.092,44 €

40.418,00 €

25.585,60 €

247.749,00 €

151.367,05 €

 1.3.E Enquadramento Humano - SNAR

43.139,79 €

43.139,79 €

P5. Eventos Desportivos Internacionais - IPDJ

506.380,00 €

102.828,00 €

 3º Campeonato da Europa de Andebol INAS

99.680,00 €

34.888,00 €

 Campeonatos do Mundo para Síndrome de
Down SU-DS (5.º Campeonato de Atletismo
IAADS / 3.º Campeonato de Ténis de Mesa
ITTADS)

108.400,00 €

37.940,00 €

 BISFed 2018 Word Open

298.300,00 €

30.000,00 €

P1. PROGRAMA DE ATIVIDADES REGULARES
IPDJ

 1.2.G. Proj. Inovador (“Desporto com Bicas
é Inclusão”)

P1.3 Seleções Nacionais e Alto Rendimento
 1.3 A Ações de Preparação / Estágios
 1.3.B Participação em Competições
Internacionais

46

49.205,00 €

42.705,00 €

76.046,56 € *

47.546,56 €

182.000,00 €

182.000,00 €

117.978,31 €

50.000,00 €

+ Desporto ≠

76.046,56 € *

28.500,00 €

Desporto com Bicas é Inclusão

28.500,00 € *

16.500,00 €

Conhecer Mais para Incluir Melhor

13.431,75 €

5.000,00 €

32.134,50 €

32.134,50 €

32.134,50 €

32.134,50 €

15.993,36 €

12.794,69 €

15.993,36 €

12.794,69 €

P6. Formação de Recursos Humanos - IPDJ
+Desporto ≠ - PNDpT - IPDJ
PPP Tóquio 2020
BOCCIA - CPP
Programa Nacional de Financiamento a
Projetos pelo INR, I.P.

Programa de Apoio ao Funcionamento das
ONGPD´s pelo INR, I.P.
Apoio ao Funcionamento FPDD
Agência de Execução relativa à Educação
Audiovisual e à Cultura - EACEA
Project “ReSport” - Erasmus +

1.790.545,68 €

1.064.517,26 €

* Os orçamentos destes Projetos já estão apresentados nas alíneas anteriores pelo que para não existir
dupla orçamentação apenas foram considerados uma vez.

A FPDD prevê para o seu exercício de 2018 um orçamento no montante total de
1.790.545,68 €, com um resultado final de 0 €.
No quadro seguinte podemos ver uma descrição simplificada do SNC ESNL desta
Federação, tendo em atenção as rubricas globais:
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Quadro n.º 33 – Orçamento SNC ESNL
Gastos
61– CMVMC
62– Fornecimentos e
Serviços Externos
63 – Gastos com Pessoal
64 – Gastos de depreciação
e de Amortização
65 – Perdas por Imparidade
66 – Perdas por reduções
de Justo valor
67 – Provisões do período
68 – Outros gastos e perdas
69 – Gastos e perdas de
financiamento
Total de Classe 6

TOTAL
0€
1.432.021,96 €

Rendimentos
71 – Vendas
72 – Prestações de
Serviços

TOTAL
0€
368.300,00 €

73 – Variações nos
Inventários da produção

0€

0€

74 – Trabalhos para a
própria entidade

0€

0€

75 – Subsídios, doações
e legados à exploração

328.568,72 €

0€
0€

76 – Reversões
77 – Ganhos por
aumento de justo valor

1.412.060,68 €
0€
0€

29.755,00 €

78 – Outros rendimentos
e ganhos

10.185,00 €

200,00 €

79 – Juros, dividendos e
outros rend. Similares

0€

1.790.545,68 €

Total da Classe 7

1.790.545,68 €
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Olival Basto, 6 de dezembro de 2017

A Direção da FPDD

Presidente – Mário Lopes
Vice-presidente para a Área Intelectual – José Pereira
Vice-presidente para a Área da Paralisia Cerebral – Cristina Marques
Vice-presidente para a Área Motora – Rui Lourenço
Vice-presidente para a Área Visual – João Fernandes
Vice-presidente para a Área Auditiva – Armando Baltazar
Tesoureiro – Ricardo Soares

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, em 11 de dezembro de 2017
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ANEXOS
a. Orçamento Global FPDD 2018
b. Calendário Nacional 2017/2018
c.

Declaração de Seguro Desportivo

d. Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais 2018
e. Projeto Paralímpico Tóquio 2020
f.

Registo dos Clubes e Entidades filiadas na FPDD

g. Listagem de Agentes Desportivos FPDD
h. Declaração da Segurança Social (Consulta online)
i.

Declaração das Finanças (Consulta online)
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