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Mensagem do Presidente
A pandemia marcou, de forma decisiva, o
ano de 2020 com impactos em todas as
dimensões da sociedade, nomeadamente no
âmbito do desporto. Os referidos impactos
tiveram reflexo nas atividades desenvolvidas
pelo Comité Paralimpico de Portugal. O
adiamento dos Jogos Paralímpico é o mais
significativo,
facto
que
implicou
o
replaneamento de todos os processos que a
organização de uma Missão Paralímpica
contempla, mas também o adiamento ou
cancelamento de todas as competições, as
quais afetaram não apenas o processo de
qualificação em curso e a gestão do Projeto
de Preparação Paralímpica.
Outros projetos estruturantes para o CPP
foram cancelados, adiados, ou afetados na
sua execução e em grande parte do ano
vivemos a experiência do teletrabalho e das
reuniões por sistemas de videoconferência.
Destes, destaco o projeto de Classificação
Funcional Desportiva, o I’mPOSSIBLE e os
Dias Paralímpicos.
Ao longo do ano toda a atividade que
habitualmente é desenvolvida no escritório
decorreu parcialmente ou totalmente em
regime de teletrabalho.
Apesar da adversidade e da vivência de
experiências nunca antes experimentadas,
foi possível dar resposta e continuidade a
muitos dos nossos projetos, só possível,
graças à capacidade de adaptação dos
Órgãos Socias, dos trabalhadores do CPP e
da excelente colaboração dos nossos
interlocutores externos, em particular as
Federações Desportivas e Associações
Nacionais de Desporto para Pessoas com
Deficiência (AND’s).

Num contexto difícil e de incerteza, foi
possível assegurar a renovação da maioria
das parcerias e patrocínios ainda que em
alguns tenha havido a necessidade de
compreender a excecionalidade do tempo
que vivemos.
Através de meios digitais, foi possível
desenvolver ações no sentido de continuar a
dar retorno e visibilidade aos nossos
parceiros e a divulgar a mensagem e os
valores do movimento paralímpico.
Os impactos que a pandemia tem provocado
em todo o sector do desporto e a ausência de
respostas políticas que visem viabilizar o
tecido associativo, juntaram o CPP, COP e
CDP em ações para alertar para os graves
problemas que o desporto atravessa,
devendo aqui assinalar-se a realização da 1ª
Cimeira das Federações, onde foi aprovada
uma Moção que foi entregue ao Governo e à
Assembleia da República.
Quando iniciamos o ano de 2020, ninguém
podia imaginar que a apresentação de
resultados do referido ano fosse tão afetada
face ao Plano de Atividades e Orçamento
previamente estabelecido. Ainda assim,
devemos sublinhar que, em termos
financeiros, foi possível cumprir com os
compromissos assumidos, em particular o
pagamento de bolsas e preparação, a todos
os agentes desportivos envolvidos, o que só
foi possível devido ao cumprimento rigoroso
de todos os contratos-programa por parte da
Administração Pública (IPDJ e INR).

José Manuel Lourenço,
Presidente
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1. Apresentação
Identificação:
Designação: Comité Paralímpico de Portugal
Fundação: 26 de setembro de 2008
Atribuição da Utilidade Pública: 30 de dezembro de 2009

Localização e contactos:
Sede e serviços administrativos:
Rua do Sacramento, n.º 4 r/c – Fanqueiro
2670-372 Loures
Telefone: (+351) 219 886 552
Email: geral@paralimpicos.pt
Site: www.paralimpicos.pt

Órgãos Sociais
Comissão Executiva
Presidente – José Manuel Fernandes Lourenço
Vice-presidente – Carlos Manuel Conceição Lopes
Vice-presidente – Leila Susana Noronha Velosa Marques Mota
Vice-presidente – Luis Manuel Martins Figueiredo
Vice-presidente – Sandro Daniel dos Santos Gonçalves de Araújo
Vice-presidente – Filipe Renato da Silva Rebelo
Secretário-geral – José Manuel Costa Oliveira
Tesoureiro – Jorge Manuel Martins Amado Correia
Vogal – Francisco Lourenço Martins Teófilo
Vogal – Tiago Fragoso de Carvalho

Conselho Fiscal:
Presidente – Mário Rui Coelho Teixeira
Secretário – Rui Manuel Álvaro Marta
Relator – Ricardo Alexandre Afeiteira Marques
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Comissões Integradas
Os Estatutos do CPP preveem a criação de comissões/entidades integradas com
atribuições estatutárias específicas e estrutura orgânica própria gozando de autonomia na
prossecução das atribuições que lhes são reservadas e de apoio financeiro do Comité
Paralímpico de Portugal para as suas atividades.
Atualmente, a única entidade integrada do CPP é a Comissão de Atletas Paralímpicos
(CAP). A CAP é constituída pelos atletas participantes nos Jogos Paralímpicos e
Surdolímpicos, no ativo ou retirados, mas não após o termo da terceira paralímpiada ou
surdolímpiada posterior aos últimos Jogos em que tenham participado.
A comissão de Atletas Paralímpicos (CAP) é constituída por:


Presidente: Luis Costa (ciclismo);



Vice-presidente: Mário Trindade (atletismo);



Secretário-geral: Ana Mota Veiga (equestre);



Vogal: Hélder Mestre (atletismo)



Vogal: Susana Lourenço (natação)

Filiações
Internacionais:
IPC: Internacional Paralympic Committee
EPC: European Paralympic Committee

Representações
Conselho Nacional do Desporto
Comissão Permanente do Conselho Nacional do Desporto
Conselho Consultivo Município de Loures
Conselho Consultivo Instituto Português do Desporto e Juventude
Conselho Consultivo Autoridade Nacional Contra a Violência no Desporto
Fundação do Desporto
REDESP

Membros
Anexo 2
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2. Introdução
O Relatório de Atividades e Contas (RAC) que aqui se apresenta respeita o previsto nos Estatutos
do CPP, nomeadamente o seu artigo 6º, em particular, concretizar o objetivo de “Divulgar,
desenvolver e defender o Movimento Paralímpico e o desporto em geral, em conformidade com o
International Paralympic Committee (IPC) Handbook.”
Em termos de estrutura o presente documento segue o Plano de Atividades e Orçamento e
apresenta em anexo as contas de 2020 e respetivo anexo.
A pandemia marcou, determinantemente, o ano de 2020 e dificultou a nossa ambição de afirmar
o movimento paralímpico, como um agente que vai para além do desporto, em particular a
afirmação do desporto como um instrumento de inclusão social e um movimento humanista. Ainda
assim, foi possível desenvolver muita da atividade com recurso a meios digitais e dessa forma
desenvolver projetos que visam alcançar o desiderato acima referido.
Em termos contabilísticos, o RAC respeita as regras contabilísticas existentes cujas contas foram
auditadas por um Revisor Oficial de Contas bem como acompanhadas pelo Conselho Fiscal do
CPP, o qual emitiu parecer.
Ao longo do ano de 2020 demos continuidade à prática de distribuição de funções pelos diversos
elementos que compõem a Comissão Executiva do CPP e manteve-se a estrutura orgânica
aprovada no início do mandato e que se apresenta:

Organigrama do Comité Paralimpico de Portugal
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Dia Paralímpico Portimão 2019

Atividades Regulares
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3. Atividades Regulares
O CPP tem uma atividade que abrange predominantemente as áreas do desporto e da
comunicação, a nível nacional e internacional, com entidades e instituições de natureza vária.
Este programa prevê a coordenação da estrutura orgânica e do funcionamento do CPP, dos
recursos humanos, das necessidades nos consumos administrativos, classificação das despesas
e controlo orçamental, cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para
o funcionamento regular do CPP. No ano de 2020, muitos dos projetos não se realizaram pelos
motivos anteriormente referidos.
Em relação aos recursos humanos (RH), o CPP mantem nos seus quadros 3 técnicas
administrativas, 2 técnicos desportivos e 3 técnicos na área de marketing e comunicação. Pese
embora seja uma equipa muito pequena, salienta-se a disponibilidade e polivalência de todos para
que seja possível desenvolver todos os projetos em que o CPP está envolvido.
Ainda no que diz respeito aos RH’s houve oportunidade dos dois técnicos do Departamento
Desportivo, iniciarem um curso de Língua Gestual Portuguesa, no sentido de permitir que, a
comunicação com os atletas surdos e outros ficam mais facilitada e inclusiva.
Não obstante as condicionantes conhecidas, ao longo do ano de 2020 os dirigentes e
representantes do CPP estiveram em representação institucional em alguns eventos,
nomeadamente a nível nacional.
Também em setembro de 2020 foi possível eleger a Comissão de Atletas Paralímpicos, entidade
integrada do CPP que não estava em funções desde meados de 2019.

a. Dias Paralímpicos
O Dia Paralímpico é uma iniciativa da responsabilidade do CPP, em conformidade com as normas
emanadas pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC). O primeiro Dia Paralímpico realizou-se no
ano de 2012 na cidade de Loures, concelho anfitrião da sede do CPP. Desde essa data, com
periodicidade anual, o CPP tem vindo a realizar um Dia Paralímpico Nacional numa cidade capital
de distrito diferente a par de outras iniciativas de âmbito municipal e na empresa.
Com a realização do Dia Paralímpico e Dia Paralímpico Municipal o CPP procura transmitir à
população portuguesa novos olhares e novas formas de contato com o desporto e a deficiência,
num clima saudável de inclusão junto da comunidade que recebe a iniciativa.
Com estes eventos o CPP procura levar até às pessoas o desporto nas suas diferentes formas de
exploração, numa abordagem que remete para a igualdade e para a inclusão através do desporto
para pessoas com deficiência, fazendo cumprir o lema do CPP “IGUALDADE, INCLUSÃO E
EXCELÊNCIA DESPORTIVA”.
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Para 2020 foram planeadas 6 iniciativas: Dia Paralímpico Nacional em Odivelas, Dia Paralímpico
na Universidade no IP Leiria e na REDESPP, Dia Paralímpico Municipal em Vila Franca de Xira e
em Lisboa e Dia Paralímpico em Alcoitão.
Tendo em conta os constrangimentos da pandemia não foi possível realizar nenhum dos eventos,
ainda que os tenhamos planeado, pese embora tivessem sido investidas muitas horas de trabalho
na esperança da sua concretização.

b. Cimeira das Federações
Durante o ano em apreço foi realizada a 15 de julho, em parceria com o Comité Olímpico de
Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal, a 1ª Cimeira das Federações. Nessa Cimeira
foi aprovada uma Moção que espelha a necessidade de reflexão estratégica no que ao desporto
diz respeito, no sentido de melhorar as condições do desporto nacional e em particular do desporto
para pessoas com deficiência. Essa Moção foi entregue ao Sr. Secretário de Estado da Juventude
e Desporto, em audiência convocada para o efeito, tendo merecido da sua parte um bom
acolhimento para alguns dos pontos que constavam na Moção. Esta foi também entregue à 8ª
Comissão da Assembleia da República, em audição convocada para o efeito.

c. Classificação Funcional Desportiva
O programa de Classificação Funcional Desportiva, integrado no contrato-programa de Atividades
Regulares, foi alvo de financiamento próprio no montante de 20.000,00€. No ano de 2020 estava
programada a realização de cursos de formação de classificadores, bem como o investimento em
material didático, particularmente, vídeos que explicam de uma forma simples a classificação
desportiva nas suas várias vertentes e a sua divulgação através de webinares.
Estava prevista a realização de quatro cursos de formação de classificadores: Ténis de Mesa,
Ténis em cadeira de rodas, Ciclismo e Badminton. Destes, apenas se realizou o curso de
classificadores de Ténis de Mesa dado que o mesmo aconteceu em fevereiro, altura em que o
país ainda não atravessava a fase pandémica.
Foi feito um investimento na produção de três vídeos que pretendem esclarecer o público em geral
no que aos processos de classificação dizem respeito. Os vídeos foram produzidos em três fases.
Numa primeira fase continham informação genérica sobre a classificação desportiva. Na segunda
fase, estes tiveram maior foco na classificação por tipo de deficiência, assim sendo, esta fase
repartiu-se em quatro vídeos. Na fase seguinte, a terceira, os vídeos estavam vocacionados para
a especificidade de cada modalidade, pelo que foram desenvolvidos seis vídeos de seis
modalidades. Para o ano de 2021 ficaram pendentes de produção quatro vídeos de modalidades,
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aumentando assim para dez os vídeos que explicam o funcionamento do processo de classificação
funcional desportiva.
A apresentação dos vídeos aconteceu sob a forma de webinares semanais. Em cada um destes
foi apresentado um vídeo sendo possível contar com especialistas de classificação, atletas ou
treinadores que debateram os temas apresentados. Os webinares decorreram ao longo de sete
semanas tendo o CPP apresentado sete vídeos (correspondentes à primeira e segunda fase de
produção).

d. Projeto I’mPOSSIBLE
Este projeto é uma iniciativa do Comité Paralímpico Internacional (IPC), que vem ao encontro de
uma enorme preocupação transversal ao universo do desporto paralímpico, que passa pela
necessidade de desconstruir a ideia de pessoas com deficiência e ultrapassarmos a apatia e por
vezes indiferença generalizada, da sociedade, para com esta realidade.
Por ser assim, Portugal foi dos primeiros países a aderir a este projeto do IPC já que, entre nós, o
CPP sente muito este problema, que urge ultrapassar.
Analisadas as sugestões do IPC em relação a este objetivo, foi fácil concordar que seria pelas
camadas mais jovens ao nível das escolas, que se deveria centrar este trabalho de sensibilização
e informação acerca das realidades do desporto paralímpico nacional e internacional.
A estratégia do CPP foi prontamente delineada, com início previsto para o princípio do ano de
2020, estando planeado iniciar com 3 ações de formação dirigidas a professores, que nada
tivessem a ver com desporto. Pretendia-se assim, criar uma onda de sensibilização para o
problema, solicitando a estes professores que fossem porta-vozes desta tão importante
mensagem. A primeira destas ações tinha data prevista para 23 de março de 2020, mas, pelas
razões conhecidas, tal não foi possível. O previsto era, como se disse, organizar 3 ações de
sensibilização, as quais seriam seguidas de outras 3 ações, estas de média duração, específicas
de formação de professores, estes sim ligados ao desporto, para que pudessem implementar o
programa nas suas escolas, de forma diversa conforme o programa do IPC admitia. Como se
disse, estas 6 ações previstas e que até já tinham agendamentos confirmados, não se
concretizaram, ficando a aguardar a possibilidade de voltarem a ser remarcadas em 2021.
Perante este impasse, o ano que se seguiu foi dedicado a preparar todo o Programa, traduzindo
e reproduzindo todo o material de apoio que nos chegava do IPC, aproveitando para fortalecer a
parceria com o Ministério de Educação, importante na estratégia definida.
Ao mesmo tempo e dada a importância do tema e mesmo a sua urgência, o CPP começou a
estruturar a possibilidade de tudo ser feito em formato online para contrariar o estado de pandemia
que, teimosamente, continua a condicionar as nossas ações.
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e. Inscrição em Provas IPC e Homologação de Competições
Ao longo do ano, a pedido das Federações Desportivas, o CPP assegura todo o processo
administrativo, junto do IPC, no que diz respeito à inscrição em provas internacionais e à
homologação de provas em território nacional. A referida inscrição é necessária em modalidades
cuja governação está na égide do IPC (Atletismo, Natação, Tiro e Halterofilismo, bem como, todas
as modalidades paralímpicas de desportos de inverno).
Ainda relacionado com as modalidades antes identificadas, também é responsabilidade do CPP,
assegurar o registo de resultados desportivos obtidos em Portugal bem como todo o processo
associado à Classificação Desportiva. Durante o ano de 2020 foram feitas cerca de 84
homologações de provas.

f. Colaboração com projetos externos
No ano de 2020, o CPP colaborou com diversas entidades em projetos que visam a dimensão do
desporto para pessoas com deficiência ou programas educativos com vista à sensibilização da
população para as temáticas relacionadas com a discriminação, a igualdade e do racismo.
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4. Programa de Preparação Paralímpica
No estrito cumprimento do estipulado no Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
CP/2/DDF/2018, o CPP assegurou, também no ano de 2020, a coordenação e a gestão do
Programa Paralímpico, em articulação com as federações que, a cada momento, enquadravam
atletas integrados no Programa Tóquio 2020. Ao longo do ano de 2020 estiveram integrados 65
atletas de 11 modalidades distintas.
Regista-se a regularidade alcançada no pagamento das bolsas aos atletas e treinadores, o mesmo
sucedendo com as transferências financeiras para as federações relativas às verbas de
preparação.

a. Organização e gestão do Programa de Preparação Paralímpica
A gestão e coordenação do Programa Paralímpico é da responsabilidade do Comité Paralímpico
de Portugal. Compete ao CPP gerir, coordenar e avaliar a execução do Programa de Preparação
Paralímpica (PPP), bem como preparar e organizar a Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos.
Tem ainda como atribuições, entre outras, monitorizar e avaliar o cumprimento dos objetivos
estabelecidos, assegurar o tratamento e a gestão da informação relativa ao PPP e,
designadamente, a elaboração de relatórios e de prestação de contas à Administração Pública e
propor a aquisição de serviços e de bens indispensáveis à gestão e execução do PPP. A paragem
da atividade desportiva forçada levou a uma paragem total nos momentos competitivos e a um
ajuste dos objetivos e planeamentos por parte de todos os intervenientes no programa de
preparação paralímpica.

b. Programa de Preparação Paralímpica
Tendo em conta as circunstâncias excecionais impostas pela pandemia COVID-19,
designadamente o adiamento dos Jogos Paralímpicos para o ano 2021, a preparação paralímpica
e a gestão do Programa de Preparação Paralímpica sofreram alterações significativas que, na
salvaguarda do interesse dos agentes desportivos levaram a um prolongamento de permanência
dos atletas no projeto, com as consequências que dai advém.
Desta forma, e porque estas alterações levam a uma consequente alteração de gestão financeira,
foram ajustadas as adendas financeiras que previam o valor de apoio ao financiamento com cada
federação. Estes ajustes foram feitos com a concordância das federações e levaram à elaboração
de novas adendas.
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Federação

1º Valor estabelecido Valor atualizado
17.500,00€

9.000,00€

17.500,00€

9.000,00€

Federação Portuguesa de Badminton

19.000,00€

10.000,00€

Federação Portuguesa de Canoagem

19.000,00€

11.000,00€

Federação Portuguesa de Ciclismo

19.000,00€

9.000,00€

Federação Equestre Portuguesa

17.500,00€

9.000,00€

Federação Portuguesa de Judo

19.000,00€

9.000,00€

Federação Portuguesa de Natação

17.500,00€

9.000,00€

Federação Portuguesa de Tiro

19.000,00€

11.000,00€

Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa para Pessoas
Deficiência

com

Apesar do já referido ajuste aos valores de adendas financeiras estipulados com cada federação,
várias federações apresentaram saldos positivos no final do ano para as quais pediram
transferência de saldos positivos, incrementando assim o valor disponível para apoio à
preparação dos atletas em 2021.

c. Projeto de Esperanças e Talentos Paralímpicos
O Projeto Esperanças e Talentos Paralímpicos é parte do Programa de Preparação Paralímpica
(PPP) estando subordinado à Estratégia de Apoio e Desenvolvimento do Desporto Paralímpico do
CPP. Podem integrar este Projeto, atletas com especial talento ou equipas que apresentem
expectativas fundadas de cumprirem os objetivos do Programa Paralímpico, no limiar temporal
dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, tendo em consideração que se trata de um Projeto que
visa essencialmente renovar as missões aos Jogos Paralímpicos.
Em 2020, todos os atletas que integraram o projeto esperanças e talentos paralímpicos ficaram
integrados ao longo dos 12 meses, sendo que numa parte dos casos, devido à pandemia COVID19, verificou-se um prolongamento do período de integração por não terem tido oportunidades de
reconfirmar as suas marcas.

d. Apoio Complementar
Durante o ano de 2020 o CPP recebeu duas candidaturas a apoio no âmbito do Projeto Apoio
Complementar, concretamente da Federação Portuguesa de Atletismo e da Federação
Portuguesa de Tiro. Verificado que as mesmas cumpriam com o estipulado no Regulamento do
Programa Tóquio 2020, as mesmas foram aceites tendo o CPP despendido, no ano em curso, de
um total de 23.581,47€.
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e. Missão Jogos Paralímpicos 2020 + 1
A pandemia COVID-19 afetou o mundo de forma global. Sendo este um vírus contagioso, por
uma questão de saúde e segurança de todos os intervenientes nos Jogos Paralímpicos, estes
foram adiados para 2021.
Desta forma todos os preparativos para o 2º maior evento multidesportivo à escala mundial foram
postos em pausa. Neles se inclui o estágio de aclimatação que estava a ser planeado com
Fujisawa (cidade Japonesa). Ainda assim, ao longo de 2020, foram tratados diversos assuntos
que dizem respeito à Missão e preparação dos Jogos que, previsivelmente, decorrerão em Tóquio
em 2021: recolha de informação para a acreditação, para o planeamento de viagens e todas as
incidências determinantes que antecedem a entrada da comitiva, de forma faseada, na aldeia
paralímpica.

f. Família Paralímpica
Tal como em edições anteriores, o Comité Paralimpico de Portugal convidou diversas
personalidades para acompanharem a Missão nos Jogos de Tóquio. Pretende-se que a Família
Paralímpica tenha a oportunidade de presenciar de forma direta a vivência da competição, assim
como desfrutar de um programa cultural e social no qual se destacava a iniciativa da Casa da
Lusofonia. Com o adiamento dos Jogos Paralímpicos, tais pretensões acabaram por não se
concretizar sendo expectável que em 2021, em Tóquio, possamos contar com um conjunto de
representantes de distintas entidades públicas e privadas, bem como de personalidades que ao
longo do atual ciclo paralímpico contribuíram de forma valiosa e decisiva para o desenvolvimento
do Movimento Paralímpico e do CPP.
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Abubacar Turé | Atletismo

Programa de Preparação
Surdolímpica
Relatório de Atividades e Contas 2020
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5. Programa de Preparação Surdolímpica
Durante o ano de 2020 e sendo este o segundo ano do ciclo Surdolímpico Caxias do Sul 2021, o
CPP assegurou o escrupuloso cumprimento do estipulado no Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo CP/198/DDF/2020. Conforme contratado foi assumida a
coordenação e a gestão do Programa Surdolímpico, em articulação com as federações que,
foram enquadrando atletas integrados no Programa Caxias do Sul 2021. Ao longo do ano de 2020
estiveram integrados cerca de 10 atletas de 5 modalidades distintas.

a. Organização e gestão do Programa de Preparação Surdolímpica
A gestão e coordenação do Programa de Preparação Surdolímpica (PPS) é da responsabilidade
do Comité Paralímpico de Portugal e compreende o Projeto Surdolímpico 2021, o Projeto
Esperanças e Talentos Surdolímpicos e a Missão aos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021.
Compete ao CPP gerir, coordenar e avaliar a execução do Programa de Preparação
Surdolímpica, bem como preparar e organizar a Missão Portuguesa aos Jogos. Alem destas tem
o CPP ainda como atribuições monitorizar e avaliar o cumprimento dos objetivos estabelecidos,
assegurar o tratamento e a gestão da informação relativa ao PPS e, designadamente, a
elaboração de relatórios e de prestação de contas à Administração Pública e propor a aquisição
de serviços e de bens indispensáveis à gestão e execução do PPS.
A paragem da atividade desportiva forçada levou a uma interrupção total nos momentos
competitivos e a um ajuste dos objetivos e planeamentos por parte de todos os intervenientes no
Programa de Preparação Surdolímpica.

b. Programa de Preparação Surdolímpica
Tendo em conta as circunstâncias excecionais impostas pela pandemia COVID-19, a preparação
surdolímpica e a gestão do Programa de Preparação Surdolímpica sofreram algumas alterações
que, na salvaguarda do interesse dos agentes desportivos levaram a um prolongamento de
permanência dos atletas no projeto, com as consequências que dai advém. Dado o contexto atual
e a situação pandémica verificada no início de março de 2020, todos os Planos de Atividades e
Orçamentos foram estipulados de acordo com o momento atual, tendo o CPP, em mútuo acordo
com as federações, definido um valor para a preparação inferior a 2019 para o ano de 2020. A
redução global dos valores de preparação contratualizados verificou-se por via do cancelamento
/ adiamento de vários eventos competitivos, bem como reduzido número de estágios efetuados.
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Federação Portuguesa de Atletismo

Valor de adenda por
atleta
5.000,00€

Federação Portuguesa de Ciclismo

5.000,00€

Federação Portuguesa de Judo

5.000,00€

Federação Portuguesa de Lutas Amadoras

5.000,00€

Federação Portuguesa de Natação

5.000,00€

Federação

c. Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021
Previa-se que os Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021 decorressem entre 5 e 21 de dezembro
de 2021. Todavia, devido à pandemia COVID-19 e aos seus efeitos globais, os Jogos foram
adiados para maio de 2022.
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Reunião Anual de Atletas PPP 2020

Responsabilidade Social
Relatório de Atividades e Contas 2020
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6. Responsabilidade Social
O setor da Responsabilidade Social integra as atividades anuais do Comité Paralímpico de
Portugal pela via do desenvolvimento concreto do projeto das Bolsas de Educação Jogos Santa
Casa em articulação direta com os Jogos Santa Casa, patrocinador principal do CPP.
Este projeto é desenvolvido desde 2014 e apoia atletas estudantes integrados nos Programas de
Preparação Paralímpica e Surdolímpica. Esta iniciativa visa promover a conciliação da carreira
desportiva com a carreira académica e é assinalada com um evento anual, no qual participam,
para além do CPP, o Comité Olímpico de Portugal e os Jogos Santa Casa enquanto entidade que
financia este importante projeto.
No ano de 2020 foram atribuídas 13 Bolsas de Educação a atletas integrados nos Programas
Paralímpico e Surdolímpico, no valor de 35.349,97€. Considerando as restrições na organização
de eventos presenciais toda a comunicação do evento foi feita no formato digital pela via da criação
de uma landing page. Está ainda previsto ser enviado aos atletas um kit com o diploma, troféu e
outros materiais relativos ao programa.
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7. Comunicação e Marketing
O Comité Paralímpico de Portugal continuou, no ano em apreço, a desenvolver e afirmar a marca
Paralímpicos, aumentando a notoriedade do desporto Paralímpico e Surdolímpico em Portugal;
promovendo a imagem de praticantes Paralímpicos e Surdolímpicos, potencializando o retorno às
entidades patrocinadoras e parceiras e angariando novos parceiros e patrocinadores.
O Programa de Marketing e Comunicação foi gerido diretamente pelo Comité Paralímpico de
Portugal através do seu Departamento de Marketing e Comunicação. Este programa contou com
o apoio de patrocinadores e parceiros pro-bono especializados.
Considerando os constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19, o desenvolvimento de
atividades e iniciativas ocorreu, essencialmente, num formato digital nos canais de comunicação
“Paralímpicos”, mantendo-se o objetivo fundamental de aumentar a notoriedade e visibilidade da
marca Paralímpicos e do Movimento Paralímpico junto do seu público-alvo.
No que diz respeito à componente de comunicação é destacada a criação e promoção de várias
campanhas divulgadas nos meios digitais do CPP com o objetivo de aumentar a amplitude de
alcance da marca “Paralímpicos Portugal” na sociedade, assim como a elaboração de magazines
e da revista Paralímpicos.
Relativamente à área de Marketing sublinha-se o contínuo acompanhamento dos atuais
patrocinadores e parceiros por forma a garantir o retorno e a visibilidade sobre o investimento
realizado, num ano em que as restrições e limitações na organização de eventos institucionais e
desportivos em território nacional e internacional foram totais. Ainda nesta área destaca-se as
várias reuniões com potenciais parceiros nacionais e internacionais da Casa da Lusofonia, local
privilegiado de encontro e celebração da cultura Lusófona, em Tóquio, aquando dos Jogos
Paralímpicos.
Destacamos, abaixo, as várias iniciativas de afirmação institucional e desportiva que o CPP
desenvolveu.

Reunião dos Atletas | fevereiro 2020
Foi realizada na Universidade de Coimbra, (Faculdade de Ciências do Desporto e Educação
Física) uma reunião com os atletas do Programa de Preparação Paralímpica Tóquio 2020. O
evento presencial teve como base a apresentação de pormenores sobre os Jogos Paralímpicos e
a organização de vários painéis temáticos, tais como, uma sessão de media training e uma palestra
sobre nutrição. A ocasião serviu ainda para proceder a uma sessão fotográfica com todos os
possíveis intervenientes da Missão Paralímpica Tóquio 2020.
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Campanhas de promoção “Rumo a Tóquio” | fevereiro > dezembro 2020
Realização de vídeos promocionais de modalidades com presença nacional garantida em Tóquio:
Atletismo, Boccia, Equestre, Natação e Paraciclismo. O objetivo destes vídeos foi de transmitir o
suor, esforço e dedicação dos atletas rumo à grande competição, os Jogos Paralímpicos Tóquio
2020. Estes vídeos foram enquadrados na celebração de datas comemorativas como os 300 dias
para Tóquio, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, entre outros.

IRS #SemPena | abril > junho 2020
O CPP desenvolveu e implementou, em parceria com a agência pro-bono FCB, uma campanha
de angariação de fundos com base na atribuição de 0,5% dos impostos liquidados de IRS. A
campanha decorreu durante o período total de entrega de IRS, de abril a junho, e contou com a
sua divulgação nas várias plataformas digitais dos Paralímpicos.

Aniversário | 26 de setembro 2020
Celebração do 12º Aniversário através da promoção de várias iniciativas digitais ao longo do dia
26 de setembro tais como dois webinares, um deles com a presença do Presidente do IPC, Andrew
Parsons e do Presidente do CPP, José Manuel Lourenço, mensagens de parabéns de atletas,
treinadores, entidades e patrocinadores e um vídeo best of dos últimos 12 anos de existência do
CPP.

Campanhas countdown para os Jogos Surdolímpicos 2021
Desenvolvimento de duas campanhas com o propósito de assinalar o local do evento e mais tarde
um ano para o início da competição.

Vídeo Natal
Realização de um vídeo de boas festas com a participação de três atletas da dimensão paralímpica
e surdolímpica.

Lexi [7 Webisodes e Webinares]
Lançamento de sete webisodes sobre Classificação Funcional Desportiva que tiveram como
objetivo especificar os fundamentos e particularidades desta área específica para pessoas com
deficiência. Ao lançamento de cada webisode foi realizado um webinar com atletas, treinadores e
especialistas de classificação para clarificação e debate das várias temáticas apresentadas.
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Revista Paralímpicos
Em 2020 foram lançadas duas edições da Revisa Paralímpicos no formato físico, com uma tiragem
de mil unidades e online. Não foi possível assegurar o desenvolvimento de quatro edições,
conforme inicialmente previsto, considerando as restrições provocadas pela situação pandémica
do país.

Magazines Paralímpicos (RTP2, Sport TV)
No ano de 2020 foram desenvolvidos e transmitidos 4 magazines mensais com a RTP2 e com a
Sport TV, dando assim continuidade às parcerias já estabelecidas anteriormente. Não foi possível
assegurar a realização do número inicialmente previsto de magazines considerando as restrições
provocadas pela situação pandémica do país.

Kit de Proteção Sanitária [Angelini]
Comprometidos em mitigar os riscos resultantes da situação criada pela pandemia, foram
desenvolvidos kits de proteção sanitária, em parceria com a farmacêutica Angelini, compostos por
cinco máscaras certificadas e álcool gel em formato de spray. A medida inseriu-se na estratégia
de apoio à retoma desportiva e teve como objetivo aumentar as condições de proteção e
segurança sanitária dos atletas inseridos nos Programas de Preparação Paralímpica e
Surdolímpica e respetivo corpo técnico (Treinadores, TADs e Guias).

Patrocinadores/ Parceiros
2020 foi um ano particularmente difícil na angariação de novos patrocinadores, considerando os
cortes acentuados nos orçamentos globais das entidades públicas e privadas, em especial nas
áreas de patrocínio, não tendo por isso sido possível aumentar o número de novos parceiros. Não
obstante, foi feita uma gestão dos patrocinadores e parceiros existentes com o objetivo de garantir
o retorno e a visibilidade sobre o investimento realizado considerando as restrições e limitações
na organização de eventos institucionais e desportivos em território nacional e internacional, fruto
da pandemia COVID-19.

Casa da Lusofonia
Em 2020 foram desenvolvidas várias reuniões com potenciais parceiros nacionais e internacionais
com o propósito de lhes ser apresentado o conceito assim como as oportunidades de associação
e afirmação no local. Considerando o adiamento dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 para o ano
de 2021 foi firmada uma adenda ao contrato garantindo a reserva do espaço para as novas datas
do evento.
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Telmo Pinão | Ciclismo
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8. Execução Orçamental
A incerteza provocada pela pandemia COVID-19 fez com que todas as previsões e muitos dos
objetivos traçados para o ano de 2020 não se concretizassem. Como tal e de um modo geral, a
execução dos vários projetos foi inferior ao valor orçamentado, fruto da criteriosa gestão financeira
que tivemos à nossa disposição.
Em relação ao programa de atividades regulares, a taxa de execução foi ligeiramente inferior à
orçamentada. Este programa visa, essencialmente, comparticipar todas as despesas relacionadas
com o normal e regular funcionamento do CPP pelo que apenas não foi possível concretizar o Dia
Paralímpico e algumas das ações previstas no programa de Classificação Funcional Desportiva,
conforme já foi anteriormente explicado.
O programa de preparação paralímpica Tóquio 2020 foi executado pese embora todos os
condicionalismos já mencionados. Foram assegurados os pagamentos decorrentes da gestão do
projeto, as bolsas e financiamento à preparação. No que à preparação da Missão diz respeito e
não obstante o adiamento do Jogos, foram assegurados os compromissos anteriormente
assumidos com alguns fornecedores para o ano em análise. Considerando ainda o previsível
aumento dos custos relacionados com a Missão devido à pandemia, foi feita uma gestão prudente
e equilibrada das verbas disponíveis para a gestão do projeto uma vez que podermos vir a
necessitar de afetar custos a esta rubrica em 2021.
Em relação ao programa de preparação surdolímpica, este foi executado de acordo com as verbas
contratualizadas com a tutela. Verifica-se que o financiamento à preparação surdolímpica não
pôde ser executado na sua plenitude uma vez que, com a pandemia, os atletas ficaram privados
de conseguirem executar os seus planos de preparação na íntegra.
As ações previstas no programa de Responsabilidade Social e Desportiva nem sempre foram
possíveis realizar como inicialmente planeado. Muitas delas foram executadas online o que se
reflete numa redução de custos no ano em apreço.
Conclui-se assim que, em virtude do ano atípico que todos vivenciamos, a atividade desportiva e
atividade do CPP foi fortemente condicionada.
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MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (ótica de caixa)
2020
Designação

Orçamento 2020

Dezembro 2020

TOTAL DE DESPESAS

2 876 500,00 €

2 132 625,39 €

Atividades Regulares

308 500,00 €

290 076,82 €

Organização e gestão

194 605,29 €

179 907,75 €

Enquadramento administrativo

56 798,93 €

53 081,29 €

Enquadramento técnico

25 511,98 €

39 772,85 €

Despesas administrativas

112 188,18 €

87 053,61 €

106,20 €

- €

- €

- €

Apetrechamento

16 002,56 €

12 633,45 €

Representações

19 185,39 €

2 699,05 €

- €
- €

283,50 €
- €

45,18 €

- €

Enquadramento médico
Enquadramento Comunicação e Marketing

Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP)
Inclusão Desportiva - Federações de Modalidades
Inclusão Desportiva - Ensino Superior
Fórum Paralímpico

- €

- €

Comunicação e Marketing CPP

33 661,59 €

38 753,84 €

Dias Paralímpicos

10 000,00 €

299,60 €

- €

1 894,27 €

Outros - Cimeira Federações
Responsabilidade Social e Desportiva

35 000,00 €

Plano Estratégico

10 000,00 €

7 596,25 €

Classificação desportiva

25 000,00 €

11 009,11 €

2 130 000,00 €

1 593 304,55 €

80 000,00 €
750 000,00 €

23 983,12 €

Financiamento à Preparação Paralímpica

522 974,50 €

Bolsas Paralimpicas

600 000,00 €

755 409,44 €

Preparação Paralímpica Tóquio 2020
Gestão e Coordenação

Financiamento à Preparação Esperanças
Bolsas Esperanças
Apoio Complementar

110 000,00 €

43 200,00 €
64 973,76 €

50 000,00 €

28 018,88 €

300 000,00 €

154 744,85 €

333 000,00 €

179 224,64 €

15 000,00 €
160 000,00 €

15 000,00 €

Financiamento à Preparação Surdolímpica
Bolsas Surdolímpicas

140 000,00 €

113 758,29 €

18 000,00 €

- €

Responsabilidade Social

85 000,00 €

70 019,38 €

Apoio ao Desenvolvimento do Projeto Paralimpico

20 000,00 €

- €

Missão Paralímpica
Preparação Surdolímpica 2021
Gestão e Coordenação

Esperanças Surdolímpicas

50 466,35 €
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Designação
TOTAL DE PROVEITOS
Proveitos Suplementares

ORÇAMENTADO
2020

Dezembro 2020

2 876 500,00 €

3 381 000,00 €

166 000,00 €

146 000,00 €

2 710 500,00 €

3 235 000,00 €

Subsídios à exploração:
Do Estado
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Ana Mota Veiga | Equestre
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9. Anexos
Anexo 1
Parecer do Conselho Fiscal
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Anexo 2
Membros do Comité Paralímpico de Portugal
MEMBROS CPP
ANDDI - Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual
ANDDVIS - Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais
Associação Portuguesa Direito Desportivo
Comissão de Atletas
Confederação de Treinadores de Portugal
ESDRM – IPS
Faculdade de Motricidade Humana
Federação Andebol de Portugal
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Federação de Desportos de Inverno de Portugal
Federação de Ginástica de Portugal
Federação de JU JITSU e Disciplinas Associadas
Federação de Triatlo de Portugal
Federação Equestre Portuguesa
Federação Nacional de Karaté
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas
Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Basquetebol
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Corfebol
Federação Portuguesa de Golfe
Federação Portuguesa de Hóquei
Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
Federação Portuguesa de Motonáutica
Federação Portuguesa de Natação
Federação Portuguesa de Orientação
Federação Portuguesa de Remo
Federação Portuguesa de Surf
Federação Portuguesa de Taekwondo
Federação Portuguesa de Ténis
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Federação Portuguesa de Tiro
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
Federação Portuguesa de Voleibol
Federação Portuguesa de Vela
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FADU - Federação Académica do Desporto Universitário
FPDD - Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência
Fundação de Desporto
Humberto Santos
LPDS - Liga Portuguesa de Desporto para Surdos
Panathlon Clube de Lisboa
PCAND - Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto
Universidade de Évora
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Norberto Mourão | Canoagem

Comité Paralímpico de Portugal
Igualdade, Inclusão & Excelência Desportiva
Rua do Sacramento Nº 4 - R/C, Fanqueiro,
2670-372 Loures
t.: +351 219 886 552 | www.paralimpicos.pt
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