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INTRODUÇÃO 

 
No rescaldo de um ano de muita e intensa atividade, a FPDD e os seus associados devem 

começar agora a lançar as bases da construção do ciclo olímpico/paralímpico que agora se 

inicia. 

Este plano de atividades é elaborado por uma direção cessante que, dados os contornos da 

planificação das ANDD’s e da própria FPDD aqui constantes, acredita não estar a propor uma 

assinalável rutura com o passado recente, simultaneamente não ignorando os desafios de 

ajustamento que se colocarão aos órgãos sociais a eleger. 

As condições para que cumpramos a nossa missão partilhada raramente são as que as 

pessoas com deficiência que são ou que almejam a vir a ser atletas (ou ainda, aquelas que 

procuram tão-somente oportunidades de prática de atividade física) devem ter. 

A FPDD sabe que, sozinha, nunca conseguirá atingir os objetivos a que se propõe. Ainda 

assim, uma percetível desvalorização do seu papel social concomitante com os processos de 

transferências de governação de modalidades para as federações unidesportivas deve ser 

liminarmente rejeitada porque não pode nem deve pôr em causa a vertente específica da 

atividade desportiva. 

Perfilhamos o modelo biopsicossocial de deficiência, aquele que está subjacente à Declaração 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e que implica que a “deficientização“ acontece na 

interação entre as condições corporais das pessoas com os constrangimentos impostos pela 

sociedade - o humano e a sua circunstância. Trabalhamos para que a autonomização e a vida 

independente das pessoas com deficiência sejam tendências bem estabelecidas, nunca 

ignorando que são sempre necessárias medidas de compensação para a promoção da plena 

participação cívica e da equidade entre os cidadãos de um estado de direito humanista e 

responsável. 

Procurando retirar ambiguidades deste discurso, assinalemos que a FPDD esteve e está 

disponível para em permanência trabalhar nos atuais e em futuros processos de transferência 

de governação das modalidades, processo que apoiamos sem reservas. Consideramos, por 

outro lado que a vertente específica do desporto para pessoas com deficiência (não só as 

modalidades específicas, mas também os contextos específicos) mantém toda a relevância, 

como muitos retrocessos estudados a nível internacional têm revelado. 

Assim, e se tivermos em consideração o contexto de cada indivíduo e a complexidade desse 

contexto será fácil, mesmo para os agentes menos habituados a lidar com esta realidade, 
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compreender que as barreiras que continuam a existir ao nível da educação dos jovens, da 

empregabilidade dos adultos, dos transportes e da habitação, da acessibilidade física e 

informacional e, sim, ainda a barreira das atitudes, permanecem e provavelmente 

permanecerão óbices à concretização dos preceitos constitucionais do direito ao desporto e da 

igualdade. 

Num paralelo eventualmente abusivo, questionamo-nos: se assim não fosse, de que forma, 

senão pelo reconhecimento destas condições objetivas, poderia justificar-se a criação de uma 

secretaria de estado para a inclusão das pessoas com deficiência, aplaudida a partir de tantos 

quadrantes (também e vigorosamente por nós)? 

Enquanto tivermos de multiplicar por 10 ou por 20 a taxa de participação desportiva das 

pessoas com deficiência para que nos comparemos com a - ainda assim baixa - taxa de 

participação desportiva da população em geral, a sociedade deve preocupar-se e a FPDD, com 

os seus associados, mantêm aqui uma posição de charneira. 

Não queremos com isto dar a impressão de não estarmos cientes da necessidade de uma 

reformulação permanente do nosso papel, que não deve servir como fator de desmotivação, 

mas antes como sinónimo de evolução da nossa missão. A nossa ação é reconhecida, mas 

nem sempre da forma que desejaríamos. É importante que sejamos agentes de mudança, 

ajudando a que todos os cidadãos acreditem que o seu direito a viver numa sociedade 

inclusiva lhes é reconhecido, porque se trata de um direito de todos. 

Senão a FPDD, quem fará a ligação com as escolas (desporto escolar e educação física)? 

Quem promoverá, nas comunidades locais, a formação e a sensibilização para que os clubes e 

as associações abram novas oportunidades à prática de desporto para  pessoas com 

deficiência, de uma perspetiva multimodalidade e multideficência? Os incentivos para o 

desenvolvimento da base da pirâmide do desenvolvimento desportivo carecem ainda de 

sustentabilidade, por muitas vezes serem de natureza extrínseca e, logo, suscetíveis 

transitoriedade e recuo. 

É por estas razões que, para 2017, nos propomos os seguintes objetivos gerais: 

- Melhorar a nossa capacidade de comunicar para o exterior o nosso trabalho e a necessidade 

do mesmo; 

- Estabelecer um diálogo permanente com as instituições de ensino superior, as agências 

governamentais, as entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, os órgãos 

de soberania e a sociedade civil no sentido de melhor nos estruturarmos na nossa ação, sem 
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atropelos ou indefinições em relação a uma aparente similitude de missões de diferentes 

agentes; 

- Estabelecer claros objetivos plurianuais ao nível dos projetos de alto rendimento, do 

desenvolvimento das atividades desportivas, da formação de recursos humanos e da 

organização de eventos internacionais no sentido de tornar clara uma articulação horizontal e 

vertical subjacente; 

- Compreender e fazer compreender que o alto rendimento (também aqui) implica duas vias: o 

susbsistema das federações unidesportivas e o susbsistema das IOSDs (International 

Organizations of Sport for the Disabled), que, se bem que em fluxo, existe e é reconhecido pelo 

movimento desportivo internacional e português; 

- Diminuir a dependência do estado ao nível do financiamento das suas atividades regulares. 

Tudo isto apenas será conseguido com mais recursos humanos e com o aporte de novas 

competências à organização, oriundas de outras áreas do mercado de trabalho e na 

prerrogativa de que a FPDD e os seus associados saberão admitir que o sucesso da nossa 

disponibilidade para circunscrever claramente as suas áreas de atuação, com necessidade 

eventual de ajustamento estatutário a esta sempre nova realidade. 

Com novos desafios pela frente, todos devemos recordar que a mudança é um processo 

complexo e que a capacidade de estabelecer compromissos para um bem maior é o que nos 

une. 

 

 

 

 

 

 

O Presidente 

Mário Lopes 
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1. OBJETIVOS  

Tendo por base motivar o desenvolvimento de atividades físicas para pessoas com deficiência, 

a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (doravante designada por 

FPDD) propõe os seguintes objetivos para o ano de 2017: 

1. Concorrer 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 no 

programa de alto rendimento e no plano 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, 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; 

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. 
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2. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

Neste campo será abordada a estrutura organizativa da FPDD, com dados que se reportam à 

época desportiva 2015/2016. 

 

2.1. Estrutura Interna 

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: intelectual, visual, auditiva, paralisia cerebral e deficiências 

neurológicas, amputados, lesionados medulares e les autres. 

A FPDD tem como Associados efetivos, as cinco ANDD’s: 

 - Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Motora – ANDDEMOT; 

- Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual – ANDDI – Portugal; 

- 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 mantém-se a única Associação Nacional que tem estruturas intermédias, 

com delegações no Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores. 

A Associação de Atletas Portadores de Deficiência (AAPD) é Associado Extraordinário da 

Federação. 

Os Órgãos Federativos da FPDD são: a Assembleia-Geral, o Presidente, a Direção, o 

Conselho de Arbitragem, o Conselho Fiscal, o Conselho de Justiça e o Conselho de Disciplina. 

Os serviços internos da FPDD são compostos pelo Departamento Técnico, Departamento 

Médico, Departamento de Comunicação e Marketing, Serviços Administrativos e de Assessoria 

à Presidência e à Direção, Serviços de Contabilidade e Tesouraria. 

A nível externo, prestam serviços para a FPDD uma Empresa de Contabilidade, com um TOC – 

Técnico Oficial de Contas, uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (ROC), um 

Advogado – Consultadoria Jurídica e um Técnico de Informática para apoio às tecnologias de 

informação e comunicação. 
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A FPDD mantém a sua filiação em vários organismos nacionais e internacionais: 

 - Comité Olímpico de Portugal – COP  

 - Confederação de Desporto de Portugal – CDP  

- International Blind Sport Federation – IBSA 

- International Wheelchair and Amputee Sport Federation – IWAS  

- International Wheelchair Basketball Federation Europe – IWBF 

- International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability – INAS-FID 

- European Sports Federation for Persons with Intellectual Disability – INAS-FID Europe 

- International Athletics Association for Down Syndrome – IAADS  

- Down Syndrome International Gymnastic Organisation – DSIGO  

- Down Syndrome International Swimming Organisation – DSISO 

- Football International Federation for Players with Down Syndrome – FIFDS  

- International Committee of Sports for the Deaf – ICSD  

- European Deaf Sport Organization – EDSO 

- Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association – CPISRA 

- International Federation of Cerebral Palsy Football – IFCPF 

- Boccia International Sports Federation – BISFed 

- International Council of Sport Science and Physical Education – ICSSPE 

A FPDD é também membro honorário do Comité Paralímpico de Portugal – CPP. 
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Apresentam-se de seguida os organigramas da FPDD: 

 

Figura 1. Organigrama Geral da FPDD 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Interno da FPDD 
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3. ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016 

 

Quadro Sinóptico 

 

Em Portugal, de acordo com o Censos 2001, estima-se que 6,1% da população portuguesa 

tenha uma ou mais deficiências. Tendo em consideração os dados do corrente ano, 1450 são 

os atletas que praticam regularmente desporto, estando integrados em 160 Clubes, 

registados na FPDD/ANDD’s, que participam nas competições desportivas e têm seguro 

desportivo de acordo com a legislação em vigor. Para além dos atletas identificados no quadro 

sinóptico, existem ainda 1253 praticantes que realizam atividade física pontual, no entanto, por 

possuírem seguro próprio (por vezes tipo escolar), não poderão ser aqui considerados. 

Em termos de implantação geográfica dos praticantes, estão representados 19 Distritos, 

incluindo as 2 Regiões Autónomas, dos Açores e da Madeira. 

Além dos dados anteriormente apresentados estão ainda registados: 

- Dirigentes – 58  

- Técnicos Auxiliares Desportivos – 56 

- Parceiros de Competição – 11  

- Elementos de apoio médico – 14  

 
  

Elementos Desportivos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de praticantes 2653 2304 1643 1654 1369 1450 

Nº de praticantes femininos 699 634 380 403 288 372 

Taxa de participação feminina 26,34% 27,52% 23,13% 24,36% 21,04% 25,65% 

Nº de praticantes nos escalões 
jovens  

(até juniores) 
266 228 246 345 165 103 

Implantação Geográfica  
(nº distritos) 

20 20 20 20 20 19 

Clubes em atividade 213 207 178 162 100 160 

Ações de formação 43 58 36 38 35 46 

Nº Árbitros e Juízes 55 63 81 43 31 39 

Nº Treinadores/Técnicos 340 311 177 180 142 133 
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Indicadores do subsistema de Alto Rendimento e Seleções 

Nacionais 

O número total de atletas que estiveram integrados neste subsistema foi de 81 referindo-se 

este valor aos atletas com alto rendimento na listagem publicada no site do Instituto Português 

do Desporto e Juventude (IPDJ) e aos atletas que aguardam despacho processual.  

 

Quadro Sinóptico 

Praticantes no Regime de Alto 
Rendimento e Seleções 

Nacionais 
2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

Com Nível A 43 5 35 91 38 72 

Com Nível B 15 8 5 1 - - 

Com Nível C 27 22 8 25 9 9 

TOTAL 85 35 48 117 47 81 

Legislação aplicável:  Decreto-Lei nº 272/2009, de 1 de outubro e Portaria n.º 325/2010 de 

16 de junho de 2010. 

 

Projeto de Preparação Paralímpica Rio 2016 

Em 2016 integraram o Projeto de Preparação Paralímpica (PPP) Rio 2016 dez atletas na única 

modalidade atualmente gerida pela FPDD (em regime de subdelegação na sua filiada PC-

AND), o Boccia. Estavam ainda integrados no Projeto Esperanças Paralímpicas dois atletas de 

Boccia. 

No anexo Projeto Paralímpico Tóquio 2020 estão detalhados os dados sobre a participação de 

Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
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Eventos desportivos internacionais realizados em Portugal no 
ano de 2016 
 

Em 2015 a FPDD submeteu a candidatura ao Programa do IPDJ – Organização de Eventos 

Internacionais para a organização de duas competições no ano de 2016, a saber: 

 

ÂMBITO DENOMINAÇÃO LOCAL / DATA ESCALÃO ETÁRIO 

Mundial 
2016 BisFed World 

Open 

Póvoa de Varzim 

13 a 19 de junho de 
2016 

Sénior 

Europeu 

Campeonato da 
Europa de Goalball – 

Grupo B 

Maia 

2 a 9 de outubro de 
2016 

Sénior 

 

O Evento 2016 BisFed World Open foi levado a cabo pela associada PCAND e o Evento 

Campeonato da Europa de Goalball – Grupo B foi coorganizado pela FPDD e a sua 

associada ANDDVIS.  

 

Prémios e Galardões 

Na época de 2015/2016 foram propostos para distinção na Gala do Desporto da 

Confederação do Desporto de Portugal as seguintes personalidades: 

Atleta Feminino do Ano: Cristina Gonçalves 

Atleta Masculino do Ano: José Carlos Macedo 

Jovem promessa do Ano: João Soldado Gonçalves 

Treinador do Ano: Nuno Machado 

Equipa do Ano: Equipa BC1 – BC2 (Abílio Valente, António Marques, Cristina Gonçalves e 

Fernando Ferreira) 

 

Na Gala do Desporto da Câmara Municipal de Gondomar foi distinguido o atleta Henrique 

Fernando Pereira de Sousa do Clube de APD-Braga. 
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Na III Gala do Desporto de Braga foram ainda distinguidos os atletas: 

José Macedo  

Domingos Vieira 

Mário Peixoto 

José Gonçalves 

Eunice Raimundo 

 

Na Gala do Desporto da Camara Municipal de Odivelas, foram galardoados com o prémio 

de Mérito Desportivo 2015/2016 os seguintes atletas do Clube Atlético e Cultural da Pontinha: 

João Mota 

Ruben Portinha 

Nuno Amade 

David Gomes 

Duarte Sousa 

Gabriel Covas 

Ringo Nogueira 

Catarina Pereira 

Catarina Balão 

Patrícia Balão 

Ana Capela 

Flávio Santos 

Patrícia Pelado 

Diana Bernardino 

Ana Araújo 

Filipa Silva  
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4. FINANCIAMENTO 

4.1. Apoios da Administração Pública 

Para o ano de 2016 há a referir que os programas de apoio se mantiveram, embora tenha sido 

o primeiro ano em que a FPDD assinou um único Contrato-Programa com o IPDJ e o Instituto 

Nacional para a Reabilitação (INR) no âmbito das Atividades Regulares, que incluiu o Apoio ao 

Funcionamento.  

Apresentam-se de seguida os Contratos-Programa que a FPDD celebrou com o IPDJ, 

beneficiando de apoios financeiros para os seguintes Programas e Ações: 

Contrato-Programa Rúbricas 

Atividades Regulares 

280.500,00€ 

 

Organização e Gestão  

24.000,00 € 

Desenvolvimento 
da Atividade 
Desportiva 
184.350,00 € 

Atividade Desportiva 

127.850,00€ 

Enquadramento Humano DAD  

45.000,00 € 

Desenvolvimento da Prática Juvenil  

10.000,00 € 

Ética no Desporto  

1.500,00 € 

Seleções 
Nacionais e Alto 
Rendimento 
72.150,00 € 

Atividade Desportiva  

47.900,00€ 

Enquadramento Humano SNAR 
24.250,00 € 

Organização de Eventos 
Desportivos Internacionais 

45.000,00 € 

BISFed 2016 World Open Póvoa de Varzim  

20.000,00 € 

IBSA Goalball European Championship, Men and Woman - 
Group B  

25.000,00 € 

Formação de Recursos Humanos  

14.000,00 € 

Desporto para Todos 

25.000,00 € 
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Neste âmbito, importa referir dois aspetos: 

- tendo em consideração a redução significativa do financiamento para 2016 na rúbrica 

Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) (cerca de 82%) e conforme estabelecido no n.º 

3, da cláusula 3.ª do Contrato-Programa de Atividades Regulares, a federação “pode alterar o 

destino do apoio, até ao máximo de 10% do montante global, para outro(s) projeto(s) do 

programa (excluindo eventuais consignações específicas indicadas), sem necessidade de se 

proceder a revisão contratual nos termos da cláusula 12.ª”, foi realizada uma mobilização de 

10% da verba de Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD) para a rúbrica de 

SNAR, cujos valores estão já expressos no quadro anteriormente apresentado. 

- o Contrato-Programa relativo ao Desporto para Todos foi assinado pelo Presidente da FPDD 

e devolvido ao IPDJ em junho de 2016, contudo até à data de finalização deste documento não 

foi publicado em Diário de República e, portanto, ainda nenhuma verba foi transferida para a 

FPDD referente a este Contrato-Programa. 

 

Quadro Sinóptico - Financiamento pelo IPDJ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Verba 

Total 
410.815,95€ 405.000,00€ 366.342,53€ 343.743,00€ 412.000,00€ 364.500,00€ 

 

Como já foi referido anteriormente, a FPDD foi cofinanciada pelo INR no âmbito do Apoio ao 

Funcionamento e do Programa de Financiamento a Projetos, tendo o programa de apoio ao 

funcionamento sido incluído no programa de atividades regulares do IPDJ. Apresentam-se de 

seguida os apoios financeiros do INR para os seguintes Programas e Ações: 

Rúbricas 

Apoio ao Funcionamento 

21.000,00€ 

Programa de 
Financiamento a 
Projetos 

52.575,96 € 

O Bicas na Escola  

18.035,53 € 

Todos pelo Desporto para Todos  

22.447,85 € 

Conhecer mais para incluir melhor  

12.092,58 € 
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Quadro Sinóptico - Financiamento pelo INR 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Verba 

Total 
55.878,92€ 104.378,00€ 83.671,46€ 84.236,95€ 67.471,10€ 73.575,96€ 

 

5. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO 

O Plano de Atividades e Orçamento da FPDD surge da compilação do próprio plano da FPDD 

com os projetos detalhados sobre as iniciativas desportivas e respetivo orçamento das 

diferentes ANDD’s para o ano seguinte. A ANDDEMOT não fez o respetivo envio do seu 

projeto, pelo que não será considerada nos pontos seguintes. 

 

5.1. Programa de Atividades Regulares (IPDJ – 

Programa 1) 

Com vista ao desenvolvimento desportivo, a FPDD candidata-se ao financiamento no âmbito 

do Programa de Atividades Regulares do IPDJ, com um orçamento total estimado em 

867.159,61€ do qual será solicitado ao IPDJ 581.424,32€, correspondente a 67,05% do 

montante, destinado à execução dos projetos de: 

 P.1.1. Organização e Gestão – 63.097,30 €                       

 P.1.2. Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD) – 488.602,81 €  

 P.1.3. Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) – 315.459.50 €  
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Resumo do Financiamento do Programa de Atividades Regulares IPDJ 
 

PROGRAMAS PROJETOS 
ORÇAMENTO 

TOTAL 

SOLICITADO AO 

IPDJ 
% INTERVENIENTES 

P.1. 

Programa 

de 

Atividades 

Regulares 

P.1.1. 

Organização e 

Gestão 

  63.097,30 €  63.097,30 € 100% FPDD 

P.1.2. DAD  488.602,81 €  319.888,12 € 65,47% 
FPDD e 

ANDD’s 

P.1.3. SNAR 315.459,50 € 198.438,90 € 62,90% 
FPDD e 

ANDD’s  

 

 

5.1.1. – P.1.1. Organização e Gestão da Federação 

Na Organização e Gestão da Federação propomos que sejam considerados, para efeitos de 

apoio financeiro, os seguintes encargos: 

1. Recursos humanos, isto é, os colaboradores em regime de trabalho dependente e 

independente que desenvolvem a sua atividade no âmbito da gestão, apoio 

administrativo, marketing e comunicação, tesouraria e contabilidade e gestão 

desportiva da FPDD, num total de 7 funcionários. O encargo com Recursos 

Humanos imputados ao Programa 1.1 será de 26 714,80 €. 

2. Os encargos com bens e serviços para administração e gestão da FPDD, onde se 

incluem: 

 Eletricidade 1.500,00 €  

 Água  400,00 €  

 Combustíveis  1.250,00 € 

 Seguros (excetuando os seguros dos agentes desportivos)  100,00 € 

 Rendas e alugueres  500,00 € 

 Limpeza, higiene e conforto  2.500,00 € 

 Comunicações  1.325,00 € 

 Deslocações e estadas  9.500,00 € 

 Filiações e quotizações  7.150,00 € 

 Material de escritório  430,00 € 

 Vigilância e segurança   200,00 € 

 Apoio jurídico   4.000,00 € 

 Contencioso e notariado  800,00 € 
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 Trabalhos especializados  3.550,00 € 

 Conservação e reparação 2.000,00 € 

 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 100,00 € 

 Impostos 17,50 € 

 Serviços bancários 600,00 € 

 Outros fornecimentos e serviços  460,00 € 

  

 36.382,50 € 

 

O total orçamentado para o programa de Apoio à Organização e Gestão da FPDD é de 

63.097,30€, pelo que é proposto que o IPDJ comparticipe a 100%.  

5.1.2. – P.1.2. Desenvolvimento da Atividade Desportiva 

O Programa de DAD será desenvolvido pela FPDD em estreita colaboração com as ANDD’s 

que apresentaram o respetivo projeto de atividades para 2017, 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 Clubes (Projeto 1.2.C.).  

O financiamento resultante do Contrato Programa de Atividades Regulares para 2017 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 da 

modalidade praticada; 

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; 

5. Proporcionar condições para que os melhores atletas consigam evoluir em carreiras 

desportivas, independentemente da localização geográfica; 
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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 

49.097,10€, para o qual será solicitado ao IPDJ o financiamento total. 

 

Recursos Técnicos – DAD: 

NOME DO TÉCNICO ÂMBITO CARGO A EXERCER 

Carlota Cunha 

Raúl Cândido 
FPDD Técnicos de Desporto 

Sem recurso humano afeto ANDDEMOT 

Técnicos  

(Coordenadores Regionais) 

Sem recurso humano afeto ANDDI-Portugal 

André Pereira ANDDVIS 

Mariett Matias LPDS 

Pedro Saraiva 

Joaquim Viegas 
PC-AND 

 

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 de uma estrutura técnica 

a FPDD e a três ANDD’s que apresentaram em plano a necessidade de terem um técnico ao 

abrigo dos Recursos Técnicos de DAD, num total de cinco 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; 

Os técnicos poderão ter responsabilidades cumulativas de apoio direto ao DAD, SNAR, bem 

como à Formação de Recursos Humanos, portanto justifica-se que seja considerado o apoio 

para os técnicos a tempo inteiro. 
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Resumo do Financiamento de Desenvolvimento da Atividade Desportiva 

(IPDJ - Projeto 1.2.) 

 Recursos Humanos – DAD (1.2.A.): 

PROJETO ORÇAMENTO SOLICITADO AO IPDJ 

Recursos Humanos – DAD 49.097,10 € 49.097,10 

 Organização dos Quadros Competitivos Nacionais (1.2.B.): 

MODALIDADE ÁREA 
ORÇAMENTO 

PARCIAL 

ORÇAMENTO 

TOTAL 
SOLICITADO AO 

IPDJ 
% 

Sem proposta 
Motora 

ANDDEMOT 
    

 Andebol  

Intelectual 
ANDDI-

PORTUGAL 

 8.800,00 €  

98.600,00 € 44.370,00 € 45% 

 Atletismo  16.200,00 €  

 Basquetebol  11.850,00 €  

 Ciclismo  2.650,00 €  

 Futebol 7  2.700,00 €  

 Futsal  22.400,00 €  

 Judo  1.400,00 €  

 Atividades 
aquáticas  5.600,00 €  

 Orientação  4.600,00 €  

 Remo Indoor  4.500,00 €  

 Ténis de 
mesa  10.700,00 €  

 ParaVolei 800,00 €  

Multiatividades 600,00€ 

Natação 600,00€ 

ParaHoquei 5.200,00€ 

Goalball 
Visual 

ANDDVIS 
10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 100% 

 Pesca 
desportiva  

Auditiva 
LPDS 

1.500,00 €  

18.000,00 € 18.000,00 € 100%  Karaté  5.000,00 €  

 Voleibol 1.500,00 €  

 Futsal 10.000,00 € 

 Boccia  Paralisia 
Cerebral 
PC-AND 

41.500,00 €  

50.000,00 € 35.000,00 € 70%  Futebol  7.000,00 €  

 Tricicleta  1.500,00 €  

TOTAL 176.800,00 € 107.570,00 € 60,84% 
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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 176.800,00 €, sendo 

solicitado o apoio ao IPDJ de 107.570,00 € (60,84 %), 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, exceto a ANDDEMOT, 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 212.278,21 €, do qual 

solicitaram o apoio de 112.793,52 € que discriminamos no quadro seguinte. 

APOIO AO 

FUNCIONAMENTO 

DAS ANDD 
ANDDEMOT 

ANDDI-
PORTUGAL 

ANDDVIS LPDS PC-AND 

TOTAL 

Sem 
candidatura 

170.495,44€ 14.782,77€ 16.000,00€ 11.000,00€ 

SOLICITADO AO 

IPDJ 
76.722,75€ 12.370,77 € 16.000,00€ 7.700,00€ 

% 45% 83,68% 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 “O Bicas na Escola” de 2015 e 

2016, com algumas adaptações que culminarão no Projeto em 

candidatura para 2017 denominado “O Bicas pelo Desporto para 

Todos”. Este Projeto será complementado com candidatura a 

financiamento através dos Projetos do INR. 
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 Projeto “O Bicas pelo Desporto para Todos” 

Ao longo do ano de 2017, a FPDD propõe-se realizar oito ações em quatro distritos do país, 

dando primazia às regiões do interior do país e ilhas onde a prática desportiva em geral e o 

desporto 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. 

Este novo projeto surge da experiência de dois anos de implementação do projeto “Bicas na 

Escola”, que nos foi orientando 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 pretende envolver as escolas, colocando as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais (NEE) como foco da nossa intervenção, e também os 

municípios e stakeholders locais.  

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 (Educação Física e Ensino Especial) no âmbito do desporto adaptado.  

Tal como mencionado anteriormente, pretendemos ir além do meio escolar e intervir junto dos 

municípios através de ações sensibilização para criação de estruturas 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 infraestruturas desportivas, oferta desportiva local 

pré-existente, nível de envolvimento do município e dos restantes stakeholders locais (como 

garantia de continuidade no tempo e de sustentabilidade do projeto) e realidade social das 

pessoas com deficiência ou incapacidade. 

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. 
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Áreas de atuação  

A FPDD propõe : 

 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; 

 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 físicas onde estejam incluídos todos os 

alunos; 

 a monitorização e acompanhamento de atividades regulares no seio das estruturas 

locais que pretendam estender e usufruir das mesmas – se tido como adequado, 

enquadramento institucional e apoio à criação de clubes e grupos de praticantes; 

 a sensibilização para a cooperação entre os serviços de saúde, ação social e 

educação locais, adotando uma interpretação lata de “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 será estabelecido 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 

stakeholders, 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, identificação de 

parceiros de promoção; 

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 – implementação do projeto: primeiro momento de intervenção no local através da 

realização de ações de formação, palestras, demonstração e experimentação das várias 

atividades; 
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Fase 3 – monitorização da continuidade do projeto: segundo momento 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 participantes 

e parceiros, para aferição da viabilidade de aprofundamento. 

 

Posteriormente à intervenção, a FPDD pretende dar assessoria 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 promoverá formação creditada para treinadores e professores (em 

articulação com IPDJ, INR e 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 empowerment da pessoa com deficiência. 

Apresenta-se de seguida o resumo do financiamento do Projeto Inovador, com o total 

orçamentado de 44.627,50€. É solicitada uma comparticipação do IPDJ no valor de 

12.127,50€, sendo o restante montante de 32.500,00€ solicitado ao INR. 

PROJETO 

INOVADOR 

ENTIDADE 

PROMOTORA 

Nº AÇÕES 

PREVISTAS 
ORÇAMENTO 

COMPARTICIPAÇÃO 

SOLICITADA 

  IPDJ INR 

O Bicas pelo 

Desporto para 

Todos 

FPDD 8 44.627,50 € 12.127,50 € 32.500,00 € 

 

 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 2017, a FPDD assume 50% do valor do seguro desportivo e 80% das 

franquias, pelo que se estima um gasto de, respetivamente, 2.800,00 € e 3.000,00 €, 

totalizando 5.800,00 € nesta alínea para a qual é solicitado financiamento ao IPDJ. De referir 
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que até 2015 estes custos estavam integrados no Projeto de Organização e Gestão da 

Federação e só a partir de 2016 começaram a ser afetos a esta rúbrica. 

 

5.1.3. – P.1.3. Seleções Nacionais e Alto Rendimento 

O Plano de Alto Rendimento abarca 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. 

 

Resumo do financiamento de Seleções Nacionais e Alto Rendimento 

(SNAR): 

PROGRAMAS PROJETOS ORÇAMENTO 
SOLICITADO 

AO IPDJ 
AÇÕES 

1.3. Seleções 
Nacionais e 
Alto 
Rendimento 

A. Preparação e 
Estágios 

37.090,00 € 25.725,00 € 

Seleções 
Nacionais: 18 
Atletas: 348 

B. Competições 
Internacionais 

236.402,00 € 130.746,40 € 

E. Enquadramento 
Humano 

32.553,10 € 32.553,10 € 

Outras Despesas 9.414,40 € 9.414,40 € 

TOTAL 315.459,50 € 198.438,90 € 

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 2016. Em 2017, 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 315.459,50 € pelo que é proposto que o IPDJ comparticipe em 

198.438,90 €, sendo o remanescente da responsabilidade de cada ANDD.  

Neste sentido, são propostos 348 atletas, distribuídos pelas 18 Seleções Nacionais, nestes 

estão incluídos os 11 atletas (Boccia) do Projeto Paralímpico Tóquio 2020. 
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 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: 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – ANDDI-PORTUGAL 

Modalidade / 
Seleção Nacional 

Nº 
Atletas 

Preparação/ 
Estágio 

Competições 
Internacionais 

Orçamento 
Custo Per 

Capita 

Andebol 23 5.400,00 € 19.500,00 € 24.900,00 € 1.082,61 € 

Atletismo 63 6.350,00 € 91.758,00 € 98.108,00 € 1.557,27 € 

Basquetebol Fem. 15 
1.500,00 € 18.728,00 € 20.228,00 € 612,97 € 

Basquetebol Masc. 18 

Ciclismo 18 1.200,00 € 6.748,00 € 7.948,00 € 441,55 € 

Futebol 25     

Futsal 22 1200,00 € 12.188,00 € 13.388,00 € 608,54 € 

Ginástica 2     

Judo 16 750,00 € 4.320,00 € 5.070,00 € 316,87 € 

Remo Indoor 10     

Ténis de Mesa 18 500,00 € 3.050,00 € 3.550,00 € 197,22 € 

ParaHóquei 15 1.200,00 € 1.500,00 € 2.700,00 € 180,00 € 

  Total 245 18.100,00 € 157.792,00 € 175.892,00 €  

Solicitado ao IPDJ 79.151,40 €  

DEFICIÊNCIA VISUAL – ANDDVIS  

Modalidade / Seleção 
Nacional 

Nº 
Atletas 

Preparação
/ 

Estágio 

Competições 
Internacionais 

Orçamento 
Custo 

Per 
Capita 

Goalball–Seleção Sénior 19 

14.290,00 € 15.710,00 € 30.000,00 € 967,74 € Goalball–Seleção Juvenil 4 

Goalball–Seleção Feminina 8 

Total 31 14.290,00 € 15.710,00 € 30.000,00 €  

Solicitado ao IPDJ 30.000,00 €  
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PARALISIA CEREBRAL – PC-AND 

Modalidade / 
Seleção Nacional 

Nº 
Atletas 

Preparação/ 
Estágio 

Competições 
Internacionais 

Orçamento 
Custo Per 

Capita 

Boccia 47* 2.000,00 € 3.700,00 € 5.700,00 € 123,91 € 

Futebol de 7 21 2.700,00 € 53.700,00 € 56.400,00 € 2.685,71 € 

Tricicleta 4  5.500,00 € 5.500,00 1.375,00 € 

  Totais 72 4.700,00 € 62.900,00 € 67.600,00 €  

Solicitado ao IPDJ 47.320,00 €  

*O atleta Luís Silva aguarda decisão do CPP sobre a sua permanência no PPP Boccia 

 

Resumo de atletas do Alto Rendimento e Seleções Nacionais 

 ANDDEMOT 
ANDDI-
Portugal ANDDVIS LPDS PCAND TOTAL 

TOTAL  245 31  61 337 

PPP 
Tóquio2020 

   
   

11 11 

 

CANDIDATURAS DE ATLETAS – NÍVEL A 

Modalidade ANDDEMOT ANDDI-Portugal ANDDVIS LPDS PCAND TOTAL 

Atletismo  39    39 

Basquetebol  12    12 

Boccia     4 4 

Ciclismo  3    3 

Futsal  12    12 

Ténis de Mesa  2    2 

TOTAL  68   4 72 

 

CANDIDATURAS DE ATLETAS – NÍVEL C, SELEÇÕES NACIONAIS & SEM QUALIFICAÇÃO 

Modalidade ANDDEMOT ANDDI-Portugal ANDDVIS  LPDS PCAND TOTAL 

Andebol  23     23 

Atletismo  24     24 

Basq. Masculino  6     6 

Basq. Fem.  15     15 

Boccia      43 43 

Ciclismo  15     15 

Futebol  25     25 

Futebol de 7      21 21 

Futsal  10     10 

Ginástica  2     2 
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Goalball   31    31 

Judo  9     16 

ParaHóquei  15     15 

Remo Indoor  10     10 

Ténis de Mesa  16     16 

Tricicleta      4 4 

TOTAL  177 31   68 276 

 

 Recursos Humanos – SNAR (1.3.E.): 

NOME DO TÉCNICO ÂMBITO CARGO A EXERCER 

A definir FPDD Diretor Técnico Nacional 

António Costa 

Pereira 

ANDDI-Portugal Técnicos Desportivos 
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. 

 Recursos Humanos – SNAR (1.3.E.): 

PROJETO ORÇAMENTO 
SOLICITADO 

AO IPDJ 

Enquadramento Humano – SNAR 32.553,10 € 32.553,10 € 

 Outras Despesas – SNAR: 

PROJETO ORÇAMENTO 
SOLICITADO 

AO IPDJ 

Outras Despesas – SNAR 9.414,40 € 9.414,40 € 
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5.2. Organização de Eventos Desportivos 

Internacionais (IPDJ – Programa 5) 

A FPDD irá organizar três Eventos Desportivos Internacionais, em 2017, em conjunto com as 

suas associadas PCAND e ANDDI-Portugal, respetivamente: 

 Boccia - BISFed 2017 European Championships – Póvoa de Varzim, de 17 a 25 de 

junho de 2017 

 Futsal – 5.º Campeonato do Mundo – Viseu, de 8 a 15 de abril de 2017 

 Atletismo / Judo / Ténis de Mesa – Campeonatos da Europa Open de Atletismo / Judo / 

Ténis de Mesa para Síndrome Down SU-DS – Vila Nova de Gaia, de 4 a 9 de outubro 

de 2017 

Para estes eventos, a FPDD submeteu candidatura ao Programa 5 do IPDJ para o apoio à 

Organização de Eventos Internacionais.  

 

Resumo do Financiamento dos Eventos Internacionais: 

PROGRAMA 
PROJETOS 

AÇÕES ORÇAMENTO 
COMPARTICIPAÇÃO 

SOLICITADA AO IPDJ 

BISFed 2017 European 
Championships          

Póvoa de Varzim 

Países: 20 
Praticantes: 126  
Nº dias de 
Competição: 6 
Organização Local: 
PC-AND 

336.490,00 € 33.649,00€ 

5.º Campeonato do Mundo de 
Futsal 
Viseu 

Países: 12 
Praticantes: 144 
Nº dias de 
Competição: 7 
Organização Local:  
ANDDI 

129.600,00 € 45.360,00 € 

Campeonatos da Europa 
Open de Atletismo / Judo / 

Ténis de Mesa para Síndrome 
Down SU-DS 

Vila Nova de Gaia 

Países: 15 
Praticantes: 150  
Nº dias de 
Competição: 5 
Organização Local:  
ANDDI 

102.500,00 € 35.875,00 € 

 
Total 

 
 568.590,00 € 114.884,00 € 
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5.3. Formação de Recursos Humanos (IPDJ – 

Programa 6) 

A criação do Departamento de Formação, apontado como objetivo para 2016, teve como 

consequência não só o aumento do número de ações de formação realizadas como uma maior 

oferta em termos da variedade de conteúdos e da abrangência geográfica. A par do maior 

número de formações realizadas verificou-se um aumento do número de formações creditadas 

para Treinadores de Desporto Adaptado e Boccia. Desta forma, a FPDD juntamente com as 

suas associadas possibilitou que os treinadores realizassem formação continua.  

Além do trabalho desenvolvido com as ANDD’s este departamento pretende reforçar a 

colaboração com a Direção Geral de Educação – Desporto Escolar estando prevista a 

realização de formação creditada para professores no âmbito do desporto adaptado para 

pessoas com deficiência. 

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. 

A FPDD pretende reforçar as parcerias com as Federações de Modalidade, havendo interesse 

na organização e realização conjunta de ações de formação aos treinadores de modalidade na 

área do desporto adaptado. 

Pretende-se ainda a realização do curso de Monitor de Desporto Inclusivo, curso este que para 

já não fará parte do PNFT, contudo será um passo importante na formação dos técnicos de 

desporto que atualmente desenvolvem já um trabalho junto da população com deficiência bem 

como daqueles que pretendam vir a trabalhar na área do desporto para pessoas com 

deficiência. 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 43.970,00 € e a 

comparticipação global solicitada ao IPDJ é de 37.990,00 €. 

Apresentam-se de seguida as formações previstas pela FPDD e pelas ANDD’s: 
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FPDD 
  

Data Local Designação Modalidade Orçamento 

Janeiro Coimbra 
Seminário sobre desporto para 

pessoas com deficiência 
Várias 600,00 € 

Março Alcoitão 
Desporto adaptado na 
deficiência adquirida 

Várias 400,00€ 

Março Porto Congresso: Porto in Sport Várias 620,00€ 

Setembro Lisboa 
Curso de monitor de desporto 

inclusivo 
Várias 1500,00 € 

Outubro Lisboa 
Curso de árbitro de rugby em 

cadeira de rodas 

Rugby em 
cadeira de 

Rodas 
760,00€ 

Outubro Lisboa Curso de árbitro de Polybat Polybat 760,00€ 

Novembro Porto 
Curso de árbitro de rugby em 

cadeira de rodas 

Rugby em 
cadeira de 

Rodas 
990,00€ 

Novembro Porto Curso de árbitro de Polybat Polybat 980,00€ 

Novembro Centro 
Curso de classificador de 

rugby em cadeira de rodas 

Rugby em 
cadeira de 

Rodas 
990,00€ 

Dezembro A definir 
Seminário sobre desporto para 

pessoas com deficiência 
Várias 480,00€ 

Dezembro Tocha 
Desporto adaptado na 
deficiência adquirida 

Várias 550,00€ 

A definir Gaia 
Desporto adaptado na 
deficiência adquirida 

Várias 600,00€ 

A definir Norte 
Iniciação à prática de Rugby 

em cadeira de rodas e Polybat 

Rugby em 
cadeira de 
Rodas e 
Polybat 

600,00€ 

A definir Centro 
Iniciação à prática de Rugby 

em cadeira de rodas e Polybat 

Rugby em 
cadeira de 
Rodas e 
Polybat 

540,00€ 

A definir Sul 
Iniciação à prática de Rugby 

em cadeira de rodas e Polybat 

Rugby em 
cadeira de 
Rodas e 
Polybat 

600,00€ 

A definir Évora 

Iniciação a prática de 
multiactividades desportivas 

adaptadas – do desporto 
escolar à prática federada 

Várias 510,00€ 
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A definir Bragança 

Iniciação a prática de 
multiactividades desportivas 

adaptadas – do desporto 
escolar à prática federada 

Várias 660,00€ 

A definir Guarda 

Iniciação a prática de 
multiactividades desportivas 

adaptadas – do desporto 
escolar à prática federada 

Várias 580,00€ 

A definir A definir 

Iniciação a prática de 
multiactividades desportivas 

adaptadas – do desporto 
escolar à prática federada 

Várias 620,00€ 

A definir A definir 
Judo adaptado – introdução da 

pessoa com deficiência à 
prática da modalidade 

Judo 300,00€ 

A definir A definir 

Ténis de Mesa adaptado – 
introdução da pessoa com 

deficiência à prática da 
modalidade 

Ténis de Mesa 300,00€ 

A definir A definir 

Ciclismo adaptado – 
introdução da pessoa com 

deficiência à prática da 
modalidade 

Ciclismo 300,00€ 

A definir A definir 

Atletismo adaptado – 
introdução da pessoa com 

deficiência à prática da 
modalidade 

Atletismo 310,00€ 

Total 14.170,00 € 

Solicitado ao IPDJ 14.170,00 € 

  
  
Deficiência Intelectual  

Data Local Designação Modalidade Orçamento 

Janeiro 
Oliveira de 
Azeméis 

Ação de Formação 

Futsal 1 
Futsal 400,00 € 

Janeiro Barcelos 
Ação formação 

Atividades aquáticas 1 

Atividades 
aquáticas 

400,00 € 

Fevereiro Braga 
Ação de Formação 

Atletismo 1 
Atletismo 400,00 € 

Fevereiro 
Penalva do 

Castelo 

Ação de Formação 

Futsal 2 
Futsal 400,00 € 

Fevereiro Guimarães 
Ação formação 

Judo 1 
Judo 400,00 € 
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Marços Felgueiras 
Ação formação 

Atividades aquáticas 2 

Atividades 
aquáticas 

400,00 € 

Março 
Montemor- 
-o-Velho 

Ação formação 

Remo adaptado 1 
Remo 400,00 € 

Março Anadia 
Ação formação 

Ciclismo 1 
Ciclismo 400,00 € 

Abril 
Vila Nova 
de Gaia 

Ação formação 

Basquetebol 1 
Basquetebol 400,00 € 

Abril Lamego 
Ação formação 

Ténis mesa 1 
Ténis de mesa 400,00 € 

Abril Lousã 
Ação formação 

Futebol 1 
Futebol 400,00 € 

Maio Luso 
Ação formação 

Atletismo 2 
Atletismo 400,00 € 

Maio Vagos 
Ação formação 

Ciclismo 2 
Ciclismo 400,00 € 

Maio Lousã 
Ação formação 

Basquetebol 2 
Basquetebol 400,00 € 

Maio Viseu 
Ação formação 

Futebol 2 
Futebol 400,00 € 

Maio Guimarães 
Ação formação 

Judo 2 
Judo 400,00 € 

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 € 

Dezembro Porto 
Seminário Desporto para 

Deficiência Intelectual 
Várias 2.000,00 € 

Total    9.200,00 € 

Solicitado 
ao IPDJ 

   3.220,00 € 

  
Deficiência Visual  

Data Local Designação Modalidade Orçamento 

Janeiro Porto 
Formação Inicial de árbitros 

de goalball 
Goalball 1600€ 

Fevereiro Lisboa Formação Inicial de árbitros Goalball 1100€ 



 

34

 

de Goalball 

A definir A definir 
Formação inicial de árbitros 

de Goalball 
Goalball 350€ 

A definir A definir 
Formação Inicial de árbitros 

de Goalball 
Goalball 350€ 

A definir A definir 
Goalball: Planeamento do 

Treino 
Goalball 350€ 

A definir A definir 
Goalball: Planeamento da 

Unidade de Treino 
Goalball 350€ 

A definir A definir 
Goalball: Treino no Período 

Preparatório 
Goalball 350€ 

A definir A definir 
Goalball: Treino no Período 

Específico 
Goalball 350€ 

Total    4.800,00€ 

Solicitado 
ao IPDJ 

   4.800,00€ 

  
  
Paralisia Cerebral 

Data Local Designação Modalidade Orçamento 

Janeiro Castelo Branco Curso Juízes 
Boccia, Nível II  

Boccia 800,00€ 

Janeiro Coimbra Curso Juízes 
Boccia, Nível II  

Boccia 800,00€ 

 Janeiro Almada Curso Juízes 
Boccia, Nível II  

Boccia 800,00€ 

Fevereiro Porto Curso Juízes 
Boccia, Nível II  

Boccia 800,00€ 

A definir Zona Norte Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

A definir Zona Norte Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Fevereiro Alenquer Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Março Almada Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Março Ponte de Lima Curso Juízes Boccia 600,00€ 
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Boccia, Nível I  

Abril Barcelos Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Maio Santarém Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Junho Gondomar Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Junho Póvoa do 
Varzim 

Curso Juízes 
Boccia, Nível I 

Boccia 600,00€ 

Novembro A definir  Curso Juízes 
Boccia, Nível I  

Boccia 600,00€ 

Dezembro A definir Curso Juízes 
Boccia, Nível I 

Boccia 600,00€ 

Outubro A definir Curso de 
Treinadores 

Boccia 3.000,00€ 

Novembro A definir Formação 
contínua de 
Treinadores 

Boccia 1.500,00€ 

Dezembro A definir Formação 
contínua de 
Treinadores 

Boccia 1.500,00€ 

Total    15.800,00 € 

Solicitado ao 
IPDJ 

   15.800,00 € 

  
Resumo do Financiamento da Formação de Recursos Humanos 
 

Entidade Orçamento Solicitado 

FPDD 14.170,00 € 14.170,00 € 

ANDDI-Portugal 9.200,00 € 3.220,00 € 

ANDDVIS 4.800,00 € 4.800,00 € 

PC-AND 15.800,00€ 15.800,00 € 

TOTAL 43.970,00 € 37.990,00 € 
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6. 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 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. 

 

Identificação dos praticantes a integrar: 

 

PRATICANTES MODALIDADE CLASSE INDIVIDUAL/COLETIVO 

António Marques Boccia BC1 Individual – Nível 2 

Abílio Valente Boccia BC2 Individual – Nível 2 

Armando Costa Boccia BC3 Coletivo 

Carla Oliveira Boccia BC4 A definir 

Cristina Gonçalves Boccia BC2 Coletivo 

Domingos Vieira Boccia BC4 Coletivo 

Fernando Ferreira Boccia BC2 Coletivo 

José Macedo Boccia BC3 Individual – Nível 1 

Luís Silva* Boccia BC3 Individual 

Pedro Clara Boccia BC4 Individual – Nível 2 

Mário Peixoto Boccia BC3 Coletivo 

*Este atleta aguarda decisão do CPP sobre a sua permanência no PPP Boccia 

 

PRATICANTES NÃO COMPETITIVOS MODALIDADE / PRATICANTE 

Emílio Conceição Boccia – António Marques 

Ricardo Neves Boccia – Armando Costa 

Roberto Mateus Boccia – José Macedo 
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Vânia Pinheiro Boccia – Luís Silva 

Alberto Peixoto Boccia - Mário Peixoto  

 

TÉCNICOS AUXILIARES DESPORTIVOS MODALIDADE / PRATICANTE 

Alberto Clara Boccia – Pedro Clara 

Paulo Correia Boccia – Domingos Vieira  

Filinto Carvalho Boccia – Fernando Ferreira 

Jorge Cardoso Boccia – Abílio Valente 

Inês Henriques  Boccia – Cristina Gonçalves 

Maria Fernanda Silva Boccia – Carla Oliveira 

 

Identificação dos técnicos a integrar: 

TÉCNICOS Funções 
Atletas sobre 

responsabilidade 
Habilitações 

Luís Ferreira 
Selecionador 

Nacional 

Treinador de Desporto Adaptado – Grau II 

Treinador de Boccia – Grau III 

Emílio 
Conceição 

Treinador de 
Boccia 

António Marques 

Treinador de Desporto Adaptado – 
Grau II 

Treinador de Boccia – Grau II 

Filinto Carvalho 
Treinador de 

Boccia 
Fernando Ferreira 

Treinador de Desporto Adaptado – 
Grau II 

Treinador de Boccia – Grau III 

Luís Marta 
Treinador de 

Boccia 

José Macedo 

Domingos Vieira 

Mário Peixoto 

Treinador de Desporto Adaptado – 
Grau II 

Treinador de Boccia – Grau III 

Ricardo Neves 
Treinador de 

Boccia 

Armando Costa 

Abílio Valente 
Treinador de Boccia – Grau II 

Joana Silva 
Treinador de 

Boccia 

Pedro Clara 

Carla Oliveira 
Treinador de Boccia – Grau I 
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Resumo do Financiamento do Projeto de Preparação Paralímpica Tóquio 

2020 para o ano de 2017: 

 

MODALIDADE PRATICANTES ORÇAMENTO 
COMPARTICIPAÇÃO 

SOLICITADA AO CPP 

Boccia 11 115.500,00 € 115.500,00 € 

TOTAL 11 115.500,00 € 115.500,00 € 

 

Mantém-se a integração do Atleta João Pinto no Projeto Esperanças Paralímpicas, no que à 

modalidade de Boccia diz respeito.  
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7. + 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 capacidades, praticando-a de uma forma competitiva ou recreativa.  

Nesse sentido a FPDD desenvolverá um projeto dirigido a uma população com mobilidade 

significativamente reduzida, por forma a aumentar a oferta desportiva adequada a estas 

pessoas, através da implementação da modalidade de rugby em cadeira de rodas e polybat. 

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 atualmente para esta população. 

O Projeto será feito em articulação com os Centros Médicos de Reabilitação, Clubes, 

Instituições, Escolas e outras Federações de Modalidades, nas vertentes da divulgação e 

promoção das ações e levantamento de necessidades. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo 1 
Aumentar a oferta 

desportiva 

 
E

s
tr

a
té

g
ia

s
 

 1 -  Implementação das modalidades de rugby em cadeira de 
rodas e polybat 
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 

Objetivo 2 
Aumentar a prática e o 
número de praticantes 

desportivos com 
mobilidade reduzida 

 
E

s
tr

a
té

g
ia

s
 

 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 
(rugby, basquetebol, andebol e ténis de mesa) visando a 
formulação de um quadro competitivo que permita a prática em 
mais do que uma modalidade 

 

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 
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desenvolvimento; identificação dos stakeholders e levantamento quantitativo e qualitativo sobre as 

condições de vida da população com deficiência. 

Fase 1 – Formação de técnicos: nesta fase será necessária a formação primeiramente 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 – Monotorização e avaliação do projeto. 

Fase 4 – Realização de um estágio nacional, com a participação de equipas estrangeiras. 

 

Resumo do Financiamento do Projeto: 

Toda a génese deste projeto poderá ser consultada na candidatura feita, tendo sido 

orçamentado no valor de 106.210,00 €, solicitando-se uma comparticipação de 73.710,00 € ao 

IPDJ e de 32.500,00 € ao INR.  

PROJETO 
ENTIDADE 

PROMOTORA 

Nº AÇÕES 

PREVISTAS 
ORÇAMENTO 

COMPARTICIPAÇÃO 

SOLICITADA 

  IPDJ INR 

+ Desporto ≠ FPDD 8 106.210,00 € 73.710,00 € 32.500,00 € 
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8. INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO 

Até ao fecho da elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento ainda não eram 

conhecidas as condições de candidaturas para o financiamento disponibilizado por este 

Instituto. Todavia, mantém-se intenção da FPDD enquadrar da melhor forma os seus projetos 

para que estes sejam cofinanciados pelo INR e, de acordo com o tema sugerido por esta 

entidade, conceber os seus projetos e apresentar as respetivas candidaturas a financiamento 

dos mesmos. 

Assim, para além dos projetos “Bicas pelo Desporto para Todos” e “+ Desporto ” já referidos, 

a FPDD pretende manter como terceiro projeto de INR, o seu projeto “Conhecer Mais para 

Incluir Melhor”, que visa a promoção da investigação científica na área do Desporto e Atividade 

Física para Pessoas com Deficiência. 

 

 Projeto “Conhecer Mais para Incluir Melhor”  

Neste projeto pretende-se 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 se pretende com uma 

publicação anual. 

O incentivo à investigação é igualmente garantido pela atribuição de um prémio, ao qual 

concorrem todos os autores que pretendem submeter trabalhos para a Revista. 

Além de incentivar a investigação científica através da publicação da revista, a FPDD irá ainda 

realizar dois seminários onde os autores das diferentes edições da revista serão convidados a 

apresentar e debater os seus artigos. Desta forma pretende-se não só divulgar a revista no 

meio científico nacional e internacional, como também promover a partilha de informação entre 

instituições do Ensino Superior, Federações, Clubes e todos os agentes desportivos. 

 

Para o desenvolvimento deste projeto que está orçado em 33.465,00 €, a FPDD solicita ao INR 

a verba de 32.500,00 € para fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento do projeto 

tais como: despesas com o pessoal, consultadoria, material de divulgação e marketing, 

deslocações e estadas, publicação da revista, etc. sendo necessário garantir o provimento de 

receitas próprias através da captação de patrocínios para que esteja garantida a viabilidade do 

projeto. 
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9. 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) e Brain Injury Matters (Irlanda). 

O projeto tem a denominação de Parceria de Colaboração e está enquadrado no Programa 

Eramus + 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.  

 

10. COMUNICAÇÃO & MARKETING  

O gabinete de comunicação e marketing da FPDD vai incrementar os projetos “O Bicas pelo 

Desporto para Todos” e “Conhecer Mais para Incluir Melhor” e fazer o lançamento do novo 

projeto “+ Desporto ≠”. 

O plano de comunicação tem como objetivo alargar o âmbito das ações federativas, com 

aumento da prática desportiva junto da população mais jovem, num ambiente inclusivo. A 

divulgação do desporto de alto rendimento e respetivas seleções nacionais continua a ser uma 

prioridade. 

 

1 -  Desenvolvimento da Prática Desportiva: Incentivar camadas da população de diversas 

faixas etárias a praticarem desporto, através dos diversos projetos que a FPDD pretende 

continuar a desenvolver no ano de 2017:  

 + Desporto ≠; 

 O Bicas pelo Desporto para Todos; 

 Conhecer Mais para Incluir Melhor. 
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Objetivos: 

i. Identificação de novos atletas; 

ii. Incentivo a uma prática desportiva contínua; 

iii. Promoção de novas modalidades; 

iv. Contribuição para um aumento da prática desportiva; 

v. Promoção do desporto como complemento de uma vida mais saudável. 

 

2 -  Alto Rendimento: Abrange os atletas de alta competição e os atletas inseridos no Projeto 

de Preparação Paralímpica. 

Objetivos: 

i. Aumento da visibilidade dos atletas e seleções das várias modalidades; 

ii. Continuação do apoio ao nível do marketing e comunicação às ANDD’s; 

 

10.1. Ações de Marketing e Comunicação 

1. Patrocinadores: Renovação dos patrocínios da ANA Aeroportos de Portugal S.A. e Jogos 

Santa Casa para o ano de 2017 através de: 

1. Novas ações e contínuo desenvolvimento de projetos de cariz sociodesportivo; 

2. Criação de material promocional (ex: Cartazes, Folhetos e distribuição de material 

promocional da marca) que dê visibilidade ao patrocinador e à FPDD; 

3. Aplicação permanente do logotipo da empresa patrocinadora nos social media da 

FPDD; 

4. Associação da marca do patrocinador a eventos de caráter social e/ou desportivo, 

com a presença dos atletas do PPP e SNAR. 

 

2. Angariação de Novos Patrocinadores: Contacto com empresas cuja responsabilidade 

social se enquadre dentro da esfera de ação da FPDD. Para o ano de 2017 ficou pré-

estabelecido a procura dos seguintes patrocínios: 

1. Patrocinadores Oficiais da FPDD; 

2. Patrocinador dos Projetos “+ Desporto ≠;”, “O Bicas pelo Desporto para Todos” e 

“Conhecer Mais para Incluir Melhor”; 

3. Patrocinador de Modalidade através da estratégia de cobranding para as 

modalidades de SNAR; 

4. Fornecedores Oficiais: Equipamentos e logística; 
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5. Patrocinador para um “Kit Desportivo” a ser entregue nas escolas e autarquias 

recetoras dos projetos “O Bicas pelo Desporto para Todos “ e “+ Desporto ≠;”; 

6. Branding da Revista Científica FPDD e comercialização de páginas publicitárias no 

interior da mesma.    

 

3. Renovação da marca Bicas: Associada à implementação dos projetos “+ Desporto ≠;” e “O 

Bicas pelo Desporto para Todos” pretendemos para o ano de 2017 potenciar, explorar e 

expandir a marca “Bicas”. Sendo esta uma marca com conotação e reconhecimento social no 

mundo do desporto adaptado, iremos aplicar a sua imagem nas diversas ações projetadas pela 

FPDD.  

1. Implementação da marca Bicas no projeto “O Bicas pelo Desporto para Todos”, cujo 

público-alvo são crianças e jovens estudantes através de material de divulgação e da 

presença da mascote nos eventos; 

2. Implementação da marca Bicas no projeto “+ Desporto ≠;” e “Conhecer mais Para 

Incluir Melhor” através do material promocional; 

3. Aplicação da marca Bicas no material promocional da FPDD; 

4. Associação do Bicas característico de cada modalidade em todas as notícias e 

material promocional das modalidades. 

 

4. Material Promocional / Merchandising: Produção de material promocional com o objetivo 

principal de divulgação e ativação da marca FPDD e da marca Bicas, através de: 

1. Lonas / Roll Ups; 

2. Bandeiras / barbatanas; 

3. T-shirts. 

 

5. Protocolos e Parcerias: Realização de protocolos com Federações de Modalidade, 

Universidades 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 que praticam desporto adaptado. 

1. Desenvolver parcerias com as Câmaras Municipais para o desenvolvimento do 

projeto “+ Desporto ≠;” para: 

i. Assegurar a promoção do evento desportivo, assim como a angariação de 

participantes no Município em questão; 
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ii. Assegurar as infraestruturas necessárias para o bom-desenvolvimento da 

atividade; 

iii. Assegurar o número apropriado de técnicos locais para o decorrer das ações 

na localidade em questão (dependente do Município e do número de 

participantes); 

iv. Assegurar o alojamento dos técnicos envolvidos no Município em questão. 

 

6. Assessoria de imprensa: Acompanhamento em todos eventos, ações e projetos da FPDD, 

através de: 

1. Fomento das relações com a comunicação social;  

2. Comunicados de Imprensa; 

3. Notícias atualizadas e reportagens fotográficas; 

4. Organização de conferências de imprensa sempre que se justificar; 

5. Eventos Sociais / Desportivos: Garantir a participação em eventos sociais e 

desportivos de forma a aumentar a notoriedade e reconhecimento do público em geral, 

em relação ao desporto adaptado; 

6. Internet: Continuação da dinamização e respetiva atualização do web-site 

(www.fpdd.org) e das redes sociais (Facebook, Twitter, YouTube) da FPDD de forma a 

divulgar e promover notícias, eventos e serviços da FPDD e respetivas ANDD’s, junto 

da comunidade do desporto adaptado e da comunicação social. 
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11. ORÇAMENTO 

 

 

 FPDD – Orçamento 2017 TOTAL SOLICITADO  

P. 1 

PROGRAMA DE ATIVIDADES REGULARES - 

IPDJ 
867.159,61 € 548.924,32 € 

P1.1. Organização e Gestão da FPDD 63.097,30 € 63.097,30 € 

P1.2. Desenvolvimento Atividade Desportiva 488.602,81 € 287.388,12 € 

 1.2.A. Recursos Humanos – DAD 49.097.10 € 49.097,10 € 

 1.2.B. Org. Quadros Competitivos 176.800,00 € 107.570,00 € 

 1.2.C. Ap.  Agrup. Clubes (Func. 

ANDD’s) 
212.278,21 € 112.793,52 € 

 1.2.G. Proj. Inovador (“O Bicas pelo 

Desporto para Todos”) 
44.627,50 € 12.127,50 € 

 1.2.H. Outras despesas (Seg. 

Desportivos) 
5.800,00 € 5.800,00 € 

P1.3. Seleções Nacionais e Alto Rendimento 315.459,50 € 198.438,90 € 

 1.3 A Ações de Preparação / Estágios 37.090,00 € 25.725,00 € 

 1.3.B Participação em Competições 

Internacionais 
236.402,00 € 130.746,40 € 

 1.3.E Enquadramento Humano - SNAR 32.553,10 € 32.553,10 € 

 Outras Despesas 9.414,40 € 9.414,40 € 

P. 5 

EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS  

- IPDJ 
568.590,00 € 114.884,00 € 

Boccia - BISFed 2017 European Championships 336.490,00 € 33.649,00 € 

Futsal – 5.º Campeonato do Mundo 129.600,00 € 45.360,00 € 
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Campeonatos da Europa Open de Atletismo / 

Judo / Ténis de Mesa para Síndrome Down SU-

DS 

102.500,00 € 35.875,00 € 

P. 6 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 

IPDJ 
43.970,00 € 37.990,00 € 

PNDpT +Desporto ≠ - IPDJ 106.210,00 € * 73.710,00 € 

Rio 

2016 

PPP Rio 2016 

BOCCIA - CPP 
115.500,00 € 115.500,00 € 

- 

Programa Nacional de Financiamento a 

Projetos pelo INR, I.P. 
184.302,50 € 97.500,00 € 

+ Desporto ≠ 106.210,00 €* 32.500,00 € 

O Bicas pelo Desporto para Todos 44.627,50 €* 32.500,00 € 

Conhecer Mais para Incluir Melhor 33.465,00 € 32.500,00 € 

 

 Agência de Execução relativa à Educação 

Audiovisual e à Cultura - EACEA 
18.744,80 € 15.058,04 € 

Project “ReSport” - Erasmus + 18.744,80 € 15.058,04 € 

ORÇAMENTO GLOBAL 1.753.639,41 € 1.003.566,36 € 

*Os orçamentos destes Projetos já estão apresentados nas alíneas anteriores pelo que para não existir dupla 

orçamentação apenas foram considerados uma vez só. 

 

A FPDD prevê para o seu exercício de 2017 um orçamento no montante total de 1.753.639,41 

€, 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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Gastos TOTAL Rendimentos TOTAL 

61– CMVMC 0 € 71 – Vendas  0 € 

62– Fornecimentos e 
Serviços Externos 

1.358.886,20 € 
72 – Prestações de Serviços 

394.052,00 € 

63 – Gastos com Pessoal 
331.063,21 € 

73 – Variações nos 
Inventários da produção 

0 € 

64 – Gastos de depreciação 
e de Amortização 

25.500,00 € 
74 – Trabalhos para a 
própria entidade 

0 € 

65 – Perdas por Imparidade 
0 € 

75 – Subsídios, doações e 
legados à exploração 

1.341.382,41€ 

66 – Perdas por reduções de 
Justo valor 

0 € 
76 – Reversões 

0 € 

67 – Provisões do período 
0 € 

77 – Ganhos por aumento de 
justo valor 

0 € 

68 – Outros gastos e perdas 
37.380,00 € 

78 – Outros rendimentos e 
ganhos 

5.240,00 € 

69 – Gastos e perdas de 
financiamento 

810,00 € 
79 – Juros, dividendos e 
outros rend. Similares 

12.965,00 € 

Total de Classe 6 1.753.639,41 € Total da Classe 7 1.753.639,41 € 
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Olival Basto, 7 de dezembro de 2016 

 

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 – Nuno Fonseca 

 

Vice-presidente para a Área Visual – vacatura 

 

Vice-presidente para a Área Auditiva – Armando Baltazar 

 

Tesoureiro – Ricardo Soares 

 

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 7 de dezembro de 2016  
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ANEXOS 

 

a. Orçamento Global FPDD 2017 

b. Calendário Nacional 2016/2017 

c. Declaração de Seguro Desportivo 

d. Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais 2017 

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) 

 

 

 
 
 
 


