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INTRODUÇÃO
O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) é, nos
nossos dias, uma instituição de referência no
panorama desportivo nacional e também uma
organização que se tem afirmado no panorama
internacional.
O ano de 2019 foi muito exigente considerando
as atividades que nos propusemos desenvolver.
Entre estas atividades, destacam-se os
principais projetos que o CPP assume como
determinantes para o movimento Paralimpico:
Preparação
Paralímpica,
Classificação
Desportiva, Preparação Surdolímpica e Dias
Paralímpicos.
No que diz respeito ao Contrato-Programa de
Preparação Paralímpica o grande desafio foi
acomodar o aumento do número de atletas,
garantir a regularidade dos pagamentos de
bolsas e financiamento à preparação, mesmo
tendo em conta o défice que transitou do ano de
2018, cumprir com a evolução dos valores das
bolsas, previsto no respetivo ContratoPrograma. Sublinha-se também que no ano de
2019 se verificou um número recorde de atletas
e de modalidades integradas no Programa
Paralímpico, mais concretamente, 80 atletas de
11 modalidades distintas (programa de
preparação e programa de esperanças e
talentos paralímpicos).
No ano 2019 demos continuidade ao Projeto de
Classificação Desportiva realizado pela primeira
vez em Portugal. Para o efeito, o CPP
estabeleceu um Contrato-Programa com o
Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ) no sentido de encetar um programa de
apoio à formação de classificadores desportivos
nas diversas modalidades. Importa esclarecer
que o sistema de classificação desportiva
assume no desporto

paralímpico uma importância central, dado que
avalia e procura minimizar o impacto da
deficiência no desempenho desportivo e
assegurar que o sucesso de um atleta seja
determinado pelas características físicas,
emocionais, de treino, entre outras, em
condições equiparadas às dos seus adversários.
A classificação desportiva determina quem é
elegível para competir em determinado
desporto/disciplina/prova e agrupa os atletas
elegíveis em classes desportivas de acordo com
a
sua
capacidade
para
o
desporto/disciplina/prova que praticam. A
concretização deste Contrato-Programa só foi
possível pelo facto do SEJD e IPDJ terem
compreendido e valorizado a importância da
classificação desportiva para o desporto para
pessoas com deficiência e a forma como este
sistema contribui para a verdade desportiva.
As ações estabelecidas permitem um melhor
conhecimento do Movimento Paralímpico e
suas especificidades permitindo o seu
crescimento sustentado através da aposta na
área da Classificação Desportiva.
A participação dos atletas portugueses nos
diversos Campeonatos da Europa, do Mundo e
Taças do Mundo nas modalidades sob a
responsabilidade do Comité Paralimpico
Internacional, bem como de outras
competições sob responsabilidade das
Federações Internacionais de Modalidade ou
das IOSD’s foram momentos que marcam o ano
de 2019. Sublinhe-se que foi com estas
participações que alcançámos resultados que
nos permitiram entrar em 2020 com 22 vagas
asseguradas para os Jogos Tóquio 2020.
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A realização do Dia Paralímpico Nacional, em
Castelo Branco foi também um dia de
afirmação do Movimento Paralímpico. A sua
concretização apenas foi possível devido à
efetiva colaboração do Município de Castelo
Branco, dos diversos Membros do CPP
(Federações e Associações Nacionais de
Desporto por Área de Deficiência), associações
regionais e clubes locais, tendo esta
colaboração consistido não só na participação,
conceção e organização, mas também numa
efetiva participação no terreno ao longo de todo
o dia do evento.
O desenvolvimento dos Dias Paralímpicos,
nomeadamente o Dia Paralímpico Municipal
(Portimão e Loures), são também ações que
marcaram o ano de 2019 e o esforço que se faz
no sentido de trazer mais pessoas com
deficiência à prática desportiva.
As comemorações do 11.º aniversário do CPP
constituíram um dos momentos altos do ano de
2019 para o CPP. Pela primeira vez,
comemoramos o nosso aniversário fora da zona
de Lisboa, desta feita juntando o aniversário ao
Dia Paralimpico Municipal de Portimão. No dia
26 de setembro, o CPP fez questão de
homenagear atletas e individualidades que ao
longo dos anos muito prestigiaram o Movimento
Paralímpico.
O ano de 2019 foi já muito intenso em termos da
organização da Missão aos Jogos Paralímpicos
Tóquio 2020. Para além das visitas técnicas a
Tóquio, foi designada a Chefia de Missão e toda

a sua estrutura funcional, foram escolhidos os
equipamentos, o local de estágio de
aclimatação, entre outros. Sem dúvida um ano
muito intenso que visa assegurar as melhores
condições possíveis para os elementos que irão
representar Portugal nos próximos Jogos
Paralímpicos.
Os Recursos Humanos (RH) do CPP, em termos
quantitativos, não sofreram alterações durante
o ano de 2019. Temos uma equipa jovem com
vontade de vencer os desafios. Sabemos que o
sucesso da nossa missão em muito depende
dos RH. Temos uma equipa muito pequena,
devendo
aqui
sublinhar-se
a
sua
disponibilidade e polivalência, só essa
circunstância permite o desenvolvimento dos
projetos em que estamos envolvidos.
Este foi um exercício de sistematização que
remete para a necessidade de síntese, pelo que
desde logo se admite que muitas outras
referências seriam por certo igualmente
merecedoras de destaque. Todavia, e se não
foram aqui elencadas, não queremos com isso
atribuir-lhes menor relevância, até porque
temos clara consciência de que a missão do
CPP se operacionaliza numa gestão quotidiana
de pequenas, mas importantes ações.
A todos que connosco trabalharam e
colaboraram durante o ano de 2019 deixamos o
nosso reconhecimento e o nosso obrigado.
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Execução
Orçamental 2019
[Ótica de Caixa)
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 2019
(ÓTICA DE CAIXA)
No decorrer do ano de 2019, e de um modo
geral, a execução dos vários projetos foi inferior
ao valor orçamentado, fruto de criteriosa gestão
financeira dos recursos financeiros que que
tivemos à nossa disposição.
No programa de Atividades Regulares verificase que o valor executado está abaixo do valor
orçamentado. No entanto, este apresenta um
défice face ao valor contratualizado com a
Administração Publica. Assim, para fazer face às
nossas obrigações foi necessário recorrer a
financiamento privado angariado através dos
nossos parceiros. Também de sublinhar que
neste contrato foi considerado o projeto de
Classificação Desportiva, tendo neste sido
investidos 60 279,66€.
No que diz respeito ao programa de Preparação
Paralímpica Tóquio 2020, verifica-se no ano de
2019 um défice de cerca de 19.000,00€. Num
quadro imprevisível relativo ao número de
atletas que iriam manter-se ou integrar o
Programa Preparação Paralímpico, bem como
dos resultados por eles alcançados, através dos
quais o respetivo nível pode alterar, o CPP
procurou adotar em 2019 uma gestão
prudente, equilibrada e rigorosa, que não
comprometesse, por um lado, a preparação e a
participação desportiva dos atletas e, por outro,

a gestão do Programa nos anos seguintes. No
que respeita ao programa de preparação
Surdolímpica e considerando que o contrato
apenas foi assinado perto do final do ano em
apreço, a execução do mesmo teve alguns
constrangimentos decorrentes da incerteza e
da data de assinatura do Contrato Programa
com a Administração Pública.
A participação portuguesa nos Jogos Europeus
da Juventude foi alvo de contratualização com
o IPDJ, I.P. tendo o CPP suportado os encargos
que ultrapassaram o valor do financiamento
contratualizado.
Em relação ao programa de responsabilidade
social e desportiva, trata-se de um programa
cujos custos são suportados pelos apoios
privados recebidos. Verifica-se que as
contingências económicas do país fazem com
que o investimento das empresas no que a
políticas de responsabilidade social dizem
respeito tendem a diminuir pelo que o
investimento do CPP acompanha as verbas
concedidas.
Conclui-se assim que a atividade do CPP
depende essencialmente da contratualização
com a Administração Publica.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2019 (ÓTICA DE CAIXA)
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO
TOTAL DE DESPESAS

ORÇAMENTADO

REAL DEZEMBRO 2019

3 033 633,36 €

2 307 766,11 €

1

Atividades Regulares

448 633,36 €

264 549,29 €

1.1

Organização e gestão

320 733,36 €

173 945,89 €

1.1.1

Enquadramento administrativo

70 726,67 €

52 140,45 €

1.1.2

Enquadramento técnico

80 206,70 €

25 779,37 €

1.1.3

Despesas administrativas

120 000,00 €

95 959,07 €

1.1.4

Enquadramento médico

5 000,00 €

67,00 €

1.1.8

Enquadramento Comunicação e Marketing

44 800,00 €

0,00 €

1.2

Apetrechamento

15 000,00 €

27 575,68 €

1.3

Representações

25 000,00 €

17 263,33 €

1.4

Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP)

1 500,00 €

0,00 €

1.5

Inclusão Desportiva - Federações de Modalidades

2 000,00 €

0,00 €

1.6

Inclusão Desportiva - Ensino Superior

1 600,00 €

28,50 €

1.7

Fórum Paralímpico

8 000,00 €

1,25 €

1.8

Comunicação e Marketing CPP

29 800,00 €

33 178,15 €

1.9

Dias Paralímpicos

35 000,00 €

12 556,49 €

1.10

2º Congresso do Comité Paralimpico de Portugal

0,00 €

0,00 €

1.11

Plano Estratégico

10 000,00 €

0,00 €

2.1

Preparação Paralímpica Tóquio 2020

1 880 000,00 €

1 667 054,30 €

2.1.1

Organização e gestão

80 000,00 €

83 585,37 €

2.1.2

Financiamento à preparação

750 000,00 €

717 765,20 €

2.1.3

Bolsas paralímpicas

600 000,00 €

688 446,96 €

2.1.4

Apoio complementar

50 000,00 €

40 776,49 €

2.1.5

Esperanças paralímpicas

100 000,00 €

74 259,36 €

2.1.6

Missão Tóquio

300 000,00 €

62 220,92 €

15 000,00 €

0,00 €

420 000,00 €

179 895,93 €

3.

Campeonato do Mundo de Juniores

4.

Preparação Surdolímpica 2021

4.1

Organização e gestão

30 000,00 €

15 128,10 €

4. 2

Financiamento à preparação

180 000,00 €

80 724,03 €

4. 3

Bolsas Surdolímpicas

120 000,00 €

84 043,80 €

4. 4

Apoio complementar

40 000,00 €

0,00 €

4. 5

Esperanças surdolímpicas

50 000,00 €

0,00 €

5.

Classificação desportiva

80 000,00 €

60 279,66 €

6.

Jogos Europeus da Juventude

85 000,00 €

91 319,55 €

7.

Responsabilidade Social Desportiva

85 000,00 €

44 667,38 €

8.

Apoio ao Desenvolvimento do Projeto Paralímpico

20 000,00 €

0,00 €
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2019 (ÓTICA DE CAIXA)
DESIGNAÇÃO

ORÇAMENTADO

REAL DEZEMBRO 2019

3 033 633,36 €

2 520 600,00 €

245 000,00 €

30 000,00 €

IPC - Toyota

0,00 €

30 000,00 €

Subsídios à exploração:

0,00 €

0,00 €

2 788 633,36 €

2 455 000,00 €

Atividades Regulares

0,00 €

295 000,00 €

Projeto Tóquio

0,00 €

1 880 000,00 €

Jogos Europeus da Juventude

0,00 €

90 000,00 €

Projeto Surdolímpico

0,00 €

190 000,00 €

Outros

0,00 €

35 600,00 €

TOTAL DE PROVEITOS
Proveitos Suplementares:

Do Estado
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Programa
Atividades
Regulares
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PROGRAMA DE ATIVIDADES
REGULARES
Para este programa foram consideradas as
finalidades do CPP estatutariamente definidas.
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.

Foi considerado que para desenvolver as suas
atividades regulares com eficácia e eficiência, o
CPP necessita de um quadro humano técnico e
ainda de um conjunto diversificado de meios
técnicos.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Atividades Regulares

CÓDIGO CENTRO CUSTO
11

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
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.
Ações de dinamização e desenvolvimento do movimento paralímpico em Portugal.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 ano

264.549,29€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

SUBPROJETOS
Organização e Gestão
Apetrechamento
Representações
Comissão de Atletas Paralímpicos
Inclusão Desportiva - Federações de Modalidades
Inclusão Desportiva - Ensino Superior
Fórum Paralímpico
Comunicação e Marketing CPP
Dias Paralímpicos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Organização e Gestão

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1110

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Este programa garantiu a organização/gestão diária, bem como a coordenação da estrutura orgânica
e do funcionamento. Assegurou a existência dos recursos humanos, o suprimento das necessidades
nos consumos administrativos, a classificação das despesas e controlo orçamental, a organização das
contas, o cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para o funcionamento
regular do CPP.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 ano

173.945,89€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
1110001

OBSERVAÇÕES
Enquadramento Administrativo e técnico

11120001

Foi assegurado o funcionamento dos serviços administrativos, o processamento de
pagamentos e os registos de contabilidade. Estiveram integrados 3 Técnicas
administrativas.
As ações de tesouraria e contabilidade foram feitas, em acréscimo de função, pelas
técnicas administrativas.
Enquadramento técnico-desportivo

11130001

11140001

Foram assegurados os encargos com os quadros técnicos do CPP, nomeadamente
2 técnicos na área desportiva. Inserido nas medidas de Estágios Profissionais do
IEFP, desde outubro, o CPP contou também com um estagiário para apoio ao
departamento desportivo.
Despesas Administrativas
Foi feita a coordenação das necessidades e processamento das propostas à
Comissão Executiva de aquisição de material de consumo corrente, de
equipamento, do pagamento de serviços externos e outros.
Enquadramento Médico
Foram garantidos os encargos com o enquadramento médico, no âmbito do
Controlo da Medicação e Lesões/Acidentes Desportivos no âmbito da preparação
Paralímpica e Surdolímpica, Doping, Ações de Formação, Novos Valores e Ajudas
Técnicas e Dispositivos de Competição.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1120

Apetrechamento

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Apetrechamento do CPP com recursos materiais e tecnológicos, nomeadamente mobiliário, equipamento
informático e multimédia e outros meios de suporte à atividade.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 ano

27.575,68€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO
11200001

OBSERVAÇÕES
Apetrechamento do CPP em equipamento informático e multimédia
Foi efetuada a aquisição de equipamento informático (hardware e software)
necessário para o regular funcionamento do CPP.

11200002

11200003

Equipamento diverso
Foi adquirido equipamento estritamente necessário ao normal funcionamento,
nomeadamente, equipamento de escritório e armazenamento.
Outros
Foram feitas obras de melhoramento na sede do CPP.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Representações

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1130

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Ao longo do ano houve diversas deslocações de dirigentes e de representantes do CPP, em
representação institucional em diversos eventos.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 ano

17.263,33€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO

OBSERVAÇÕES

11300001

Internacionais
Aniversário do Comité Paralímpico da Grécia (Presidente)
Taça do Mundo de Tiro Dubai (Vice-Presidente Filipe Rebelo)
Maratona de Londres – Secretário-geral
13ª Assembleia-geral e conferência do EPC, em Netanya- Israel (Presidente e Vice-presidente
Luís Figueiredo)
Gala do 20º Aniversário do Comité Paralímpico da Polónia (Secretário-geral)
Viagem a Tóquio (Presidente e Vice-presidente Sandro Araújo)
Jogos Europeus da Juventude Lathi Finlândia (Vice-presidente Carlos Lopes)
Paris 2020 Welcome Days (Vice-presidente Luís Figueiredo)
Physician Metting em Bonn – Alemanha (Vice-presidente Marques Mota)
Campeonato do Mundo de Juniores de Atletismo do IPC, Nottwill – Suíça (Vogal Francisco
Teófilo)
Campeonato do Mundo de Canoagem de Velocidade – Presidente
Conferência VISTA 2019, Amesterdão (Vogal Tiago Carvalho)
Seminário dos Chefes de Missão em Tóquio (Vice-presidente Leila Marques Mota, e Vicepresidente Luis Figueiredo)
Campeonato do Mundo de Natação em Londres (Vogal Tiago Carvalho)
Campeonato do Mundo de Tiro em Sidney (Vice-presidente Filipe Rebelo)
Conferência e Assembleia Geral do IPC em Bonn na Alemanha (Presidente e secretário-geral)
Campeonato do Mundo de Atletismo no Dubai – Tesoureiro Jorge Correia

11300004

Nacionais

11300005

O CPP participou, representado pelo seu presidente e/ou por outros elementos da Comissão
Executiva em diversos eventos em Portugal.
Outros Eventos
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP)

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1140

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Durante o ano em apreço a CAP não desenvolveu atividades que tenham tido custos para o CPP.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

0,00€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Inclusão Desportiva – Ensino Superior

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1160

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Participação das instituições de ensino superior na área do desporto, na promoção e divulgação do
desporto para pessoas com deficiência, nas várias vertentes.
Promoção de reuniões com órgãos dirigentes das diversas instituições de ensino superior, bem como
a participação do CPP em eventos desenvolvidos pelas instituições de ensino superior.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

28,50€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Fórum de Investigação, Inovação e Desenvolvimento

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1170

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
O CPP iniciou os trabalhos de preparação para a realização do Fórum. No entanto, não foi possível
realizar o mesmo durante o ano de 2019.
DURAÇÃO / DATA
1 Ano

CUSTO
1,25€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Comunicação e Marketing

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1180

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Este programa garantiu a organização/gestão diária, bem como a coordenação da estrutura orgânica
e do funcionamento no que ao departamento de comunicação, marketing e audiovisual diz respeito.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

33.178,15€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
11800001

OBSERVAÇÕES
Comunicação e Marketing
Foi assegurado o funcionamento do departamento de marketing e comunicação: 1
técnica de marketing, 1 técnico de comunicação e 1 técnico de audiovisuais.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Dias Paralímpicos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
1190

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
O Dia Paralímpico é uma iniciativa da responsabilidade do Comité Paralímpico de Portugal (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.
Em 2019 foram organizados e implementados 5 dias paralímpicos em 4 vertentes: Dia Paralímpico
Nacional em Castelo Branco, Dias Paralímpicos Municipais em Portimão e Loures, Dia Paralímpico na
Universidade na UTAD e o Dia Paralímpico Alcoitão.
A par dos Dias Paralímpicos e Dia Paralímpicos Municipais o Comité Paralímpico de Portugal
desenvolve desde 2016 uma iniciativa em parceria com o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão
(CMRA) – Dia Paralímpico no Alcoitão. Em 2020 o CPP e o CMRA vão desenvolver nova edição, com o
objetivo de apresentar a oferta desportiva existente para pessoas com deficiência na zona de Lisboa.
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”.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

12.556,49€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO

1190001

OBSERVAÇÕES
Dia Paralímpico Empresas/Municipais

Health Fest 2019 by Vitalis – 5 de maio de 2019
Associado à iniciativa DP na empresa, surgiu a oportunidade de em parceria com a
Vitalis, o CPP dinamizar e promover, neste evento que decorreu no Lx Factory, a
experimentação prática das modalidades de Boccia, Judo e Ciclismo.

Dia Paralímpico Alcoitão – 3 de outubro de 2019
O Dia Paralímpico Alcoitão decorreu no dia 3 de outubro em Alcoitão, no CMRA. O Dia
Paralímpico mobilizou cerca de 70 participantes. Foram ainda abordadas 8
modalidades (atletismo, ciclismo, jogos tradicionais, remo, Ténis em CR, Ténis de Mesa,
Tiro e Tiro com Arco).

Dia Paralímpico Municipal de Loures – 30 de outubro de 2019
O Dia Paralímpico Municipal Loures decorreu no dia 30 de outubro em Loures, mais
concretamente no pavilhão paz e amizade. O Dia Paralímpico mobilizou cerca de 200
20
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participantes. Foram ainda abordadas 6 modalidades (Atletismo, Badminton,
Basquetebol CR, Boccia, Ciclismo e Tiro).
1190002

Dia Paralímpico UTAD
O Dia Paralímpico UTAD decorreu no dia 28 de março na Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro. O dia foi dividido em 2 momentos. Na parte da manhã teve lugar
um colóquio que contou com a intervenção do atleta Mário Trindade, treinador João
Amaral Mendes e António José Silva, presidente da FPN, tendo como moderadora a
professora Eduarda Coelho. A parte da tarde consistiu na experimentação de
modalidades: Atletismo, Basquetebol em CR, Boccia, Voleibol Sentado, Ténis em CR,
Judo e Ténis de Mesa.
Este Dia Paralímpico contou com cerca de 300 participantes.

1190003

Dia Paralímpico Nacional – Castelo Branco 2019

1190004

O Dia Paralímpico Castelo Branco 2019 decorreu entre os dias 16 e 17 de maio em Castelo
Branco, mais concretamente na devesa. O dia 16 de maio foi dedicado ao colóquio que
decorreu no auditório da Biblioteca Municipal e ação de formação que decorreu no
pavilhão municipal de Castelo Branco. No Dia 17 de maio aconteceu o Dia Paralímpico
Castelo Branco 2019 na devesa.
A Ação de formação abordou 4 modalidade: Atletismo, Boccia, Ténis em CR e Judo,
contando com cerca de 25 participantes. O Colóquio contou com uma presença mais
expressiva conseguindo-se assim alcançar 80 presenças nesta sessão. O Dia
Paralímpico mobilizou cerca de 600 participantes durante todo o dia 17.
No total, o Dia Paralímpico Castelo Branco 2019 contou com cerca de 800 participantes
nas três ações. Foram ainda abordadas 12 modalidades num total de 4 subiniciativas
durante os 2 dias.
Dia Paralímpico Portimão
O Dia Paralímpico Municipal Portimão decorreu no dia 26 de setembro em Portimão,
mais concretamente na marina. O Dia Paralímpico mobilizou cerca de 500
participantes, tendo a possibilidade de experimentar 8 modalidades (Andebol CR,
Basquetebol em CR, Boccia, Paracanoagem, Paraciclismo, Judo, Ténis de Mesa e Vela).
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Programa Preparação
Paralímpica
Tóquio 2020
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PROGRAMA DE PREPARAÇÃO
PARALÍMPICA TÓQUIO 2020
No estrito cumprimento do estipulado no
Contrato-Programa
de
desenvolvimento
Desportivo CP/2/DDF/2018, o CPP assegurou,
também no ano de 2019, a coordenação e a
gestão do Programa Paralímpico, em
articulação com as federações que, a cada
momento, enquadravam atletas integrados no
Programa Tóquio 2020.
Na sequência de um défice financeiro
verificado no ano de 2018 de aproximadamente
200.000,00€, e num quadro de incertezas
relativas ao número de atletas que iriam
manter-se ou integrar o Programa Paralímpico,
bem como dos resultados/classificações por
eles alcançados, o CPP procurou adotar em

2019 uma gestão ponderada, equilibrada e
rigorosa, que não comprometesse, por um lado,
a preparação e a participação desportiva dos
atletas e, por outro, a gestão do Programa nos
anos seguintes.
Importa registar que neste ano se verificou um
número record de atletas e de modalidades
integradas no Programa Paralímpico, mais
concretamente, 80 atletas de 11 modalidades
distintas.
De sublinhar 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.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Preparação Paralímpica Tóquio 2020

CÓDIGO CENTRO CUSTO
21

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Assegurar o funcionamento do Programa de Preparação Paralímpica e dos seus recursos humanos, a
satisfação das necessidades em despesas administrativas, o controlo orçamental do Projeto, o
cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para a realização do Projeto.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

1.667.054,30€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

SUBPROJETOS
Organização e Gestão do Projeto Paralímpico

CÓDIGO CENTRO CUSTOS
211

Apoio ao financiamento da Preparação

212

Bolsas Paralímpicas

213

Apoio Complementar

214

Esperanças Paralímpicas

215

Missão Paralímpica Tóquio 2020

216
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Organização e Gestão do Projeto de Preparação Paralímpica Tóquio 2020

CÓDIGO CENTRO CUSTO
211001

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi assegurado o funcionamento da Estrutura de Gestão Técnica do Programa de Preparação
Paralímpica, que exerceu a sua atividade no âmbito das funções que lhe estão atribuídas em sede do
Regulamento da Preparação Paralímpica.
Foi assegurada a continuação da gestão do Programa de Preparação Paralímpica e os recursos
humanos para o efeito, a classificação das despesas e o controlo orçamental, a organização das contas
do Programa, o cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para a realização
do Programa.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

83.585,37€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
211001

OBSERVAÇÕES
Estrutura de gestão do Projeto Tóquio 2020
Foi assegurada a coordenação e gestão do programa.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Apoio ao financiamento da preparação

CÓDIGO CENTRO CUSTO
2121

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi feita a atribuição de apoios, através das respetivas federações, à preparação paralímpica dos
praticantes integrados no Projeto Paralímpico Tóquio 2020, abrangendo a atividade desportiva nas
suas várias vertentes (treino, estágios, participação em competições).
O montante destes apoios foi determinado de acordo com o definido no nº VI.8 do Regulamento do
Programa de Preparação Paralímpica.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

717.765,20€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
21210001
21210002
21210003
21210004
21210005
21210006
21210007
21210008
21210009
21210010

OBSERVAÇÕES
CPP
Federação Equestre Portuguesa
Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Natação
Federação Portuguesa de Tiro

CUSTO
9.898,53€
41.000,00€
286.550,00€
15.000,00€
27.125,00€
23.000,00€
191.966,67€
5.250,00€
99.575,00€
18.400,00€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Bolsas paralímpicas

CÓDIGO CENTRO CUSTO
2131

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
As bolsas paralímpicas, de acordo com os contratos-programa estabelecidos entre o CPP e as
Federações envolvidas, foram processadas e liquidadas diretamente pelo CPP aos interessados. Foram
disponibilizadas aos destinatários as bolsas paralímpicas correspondentes aos meses de janeiro a
dezembro, nos valores determinados pelo nº VI.7 do Regulamento do Programa de Preparação
Paralímpica.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

688.446,96€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
21310001
21310002
21310003
21310004
21310005
21310006
21310007
21310008
21310009

OBSERVAÇÕES
Federação Equestre Portuguesa
Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Natação
Federação Portuguesa de Tiro

CUSTO

26.550,88€
331.514,32€
16.677,36€
30.870,20€
22.999,20€
137.427,72€
4.579,20€
103.899,68€
13.928,40€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Apoio complementar

CÓDIGO CENTRO CUSTO
2141

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Com este projeto visou-se atender a necessidades especiais a nível logístico ou de apetrechamento,
no âmbito do Programa de Preparação Paralímpica, reveladas por algumas modalidades devido às
suas características técnicas específicas.
Em 2019 foram contempladas solicitações das federações abaixo mencionadas.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

40.776,49€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
21410001
21410003
21410004
21510005
21510006
21510007

OBSERVAÇÕES
Federação Equestre Portuguesa
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência
Federação Portuguesa de Tiro
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Natação

CUSTO
15.000,00€
11.587,00€
2.829,49€
8.500,00€
2.360,00€
500,00€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Esperanças e Talentos Paralímpicos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
215

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi apoiada a atividade de preparação de praticantes com especial talento que, não estando integrados
no Projeto Paralímpico Tóquio 2020, reuniram as condições para serem considerados potenciais
candidatos à integração no Programa de Preparação Paralímpica e, designadamente, virem a integrar
o Projeto Paralímpico e participarem nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 ou Paris 2024.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

74.259,36€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO

21510001
21520001

OBSERVAÇÕES
Bolsas Esperanças e Talentos Paralímpicos
Financiamento à Preparação das Esperanças e Talentos
Paralímpicos

CUSTO
40.330,88€
33.928,48€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Bolsas Esperanças e Talentos Paralímpicos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
21510001

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
As bolsas das esperanças e talentos paralímpicos, de acordo com os contratos-programa estabelecidos
entre o CPP e as Federações envolvidas, foram processadas e liquidadas diretamente pelo CPP aos
interessados. Foram disponibilizadas aos destinatários as bolsas paralímpicas correspondentes aos
meses de janeiro a dezembro, nos valores determinados pelo nº VIII.2.2 do Regulamento do Programa
de Preparação Paralímpica.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

40.330,88€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
215100011
215100012
215100013
215100014
215100015
215100016
215100017
215100018

OBSERVAÇÕES
Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas com Deficiência
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Natação
Federação de Triatlo de Portugal

CUSTO
4.664,00€
2.900,00€
3.776,32€
3.801,60€
12.621,60€
7.606,56€
1.144,80€
3.816,00€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Financiamento à Preparação das Esperanças e Talentos Paralímpicos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
21520001

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi feita a atribuição de apoios, através das respetivas federações, à preparação das esperanças e
talentos paralímpicos dos praticantes integrados no Projeto Paralímpico Tóquio 2020, abrangendo a
atividade desportiva nas suas várias vertentes (treino, estágios, participação em competições…).
O montante destes apoios foi determinado de acordo com o definido no nº VIII.2.1 do Regulamento do
Programa de Preparação Paralímpica.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

33.928,48€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
215200011
215200012
215200013
215200014
215200015
215200016
215200017
215200018

OBSERVAÇÕES
Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Canoagem
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas com Deficiência
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Natação
Federação de Triatlo de Portugal

CUSTO
4.200,00€
2.700,00€
3.600,00€
4.500,00€
8.100,00€
6.300,00€
900,00€
3.628,48€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Missão Paralímpica Tóquio 2020

CÓDIGO CENTRO CUSTO
216

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foram mantidos contactos com a entidade organizadora dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 e
iniciado o planeamento estratégico da preparação e organização da Missão, tendo sido já assumidos
alguns compromissos respeitantes à participação portuguesa em Tóquio.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

62.220,92€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
2161001

OBSERVAÇÕES
Organização e Gestão da Missão
Ao longo do ano foram mantidos os contactos com a entidade organizadora e em
setembro (de 8 a 13) deslocou-se a Tóquio uma delegação constituída pela Chefe de
Missão e pelo diretor executivo da Missão a fim de fazer um reconhecimento das
instalações desportivas e da aldeia paralímpica e participar no seminário dos chefes de
Missão bem como em várias reuniões de trabalho com a entidade organizadora e com
outras entidades locais (consulado e associações portuguesas).

2161002

Logística, alojamentos, viagens da Missão

2161003

Comunicação e representação institucional
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Programa Campeonato
do Mundo de Juniores
de Atletismo
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PROGRAMA CAMPEONATO DO
MUNDO DE JUNIORES DE
ATLETISMO
O Campeonato do Mundo de Juniores IPC
decorreu de 28 de julho a 5 de agosto em
Nottwil, Suíça.
Não obstante ser um evento de grande
importância, pois permite não só a captação de
novos praticantes e talentos para o desporto
para pessoas com deficiência mas também
projetar a longo prazo no que respeita ao
horizonte Paris 2024, não foi feita qualquer
contratualização com a administração pública
pelo que a participação portuguesa neste
campeonato foi assegurada pela respetiva
federação de modalidade.
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Programa de
Preparação
Surdolímpica 2021
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PROGRAMA PREPARAÇÃO
SURDOLÍMPICA 2021
Este representa o primeiro contrato para o ciclo
dos Jogos Surdolímpicos de 2021. Com todos os
percalços gerados ao longo do ano de 2019,
alheios ao CPP, apenas foi formalizado no dia 1
de outubro o contrato de preparação nº
CP/409/DDF/2019, com efeitos retroativos a
janeiro de 2019.
Este contrato não é mais do que o reforço da
importância desta realidade desportiva, e
reconhece o esforço e a dedicação dos atletas,
equiparando-os no equiparável às demais
realidades desportivas, nomeadamente à
realidade Paralímpica e Olímpica.
O desafio no âmbito deste programa, em termos
de plano de atividades do Comité Paralímpico de
Portugal para 2019, consistiu em conseguir que
fosse outorgado o Programa de Preparação
Surdolímpica a quatro anos de forma a poder
acompanhar todo o ciclo Surdolímpico, tentativa
essa que se frustrou, apesar dos esforços
desenvolvidos.
Situação que não reveste novidade face ao que
aconteceu para o ciclo Samsun 2017 em que
foram outorgados dois contratos: um para o
ano de 2015 e outro de 2016 a 2018.
Estes avanços e recuos contratuais mais uma
vez comprometeram a forma como foi regida a
preparação dos atletas Surdolímpicos devido à

incerteza gerada quanto aos valores
disponíveis, tornando a preparação dos
mesmos mais contida.
Apesar do CPP apenas ter conseguido outorgar
o contrato para o ano de 2019 ficou desde logo
firmado que o regulamento anexo seria para
quatro anos, conseguindo-se aqui oferecer às
federações, atletas e treinadores a estabilidade
necessária para prepararem os seus programas
desportivos a curto e a medio prazo.
Com todas estas vicissitudes muito se evoluiu
desde o contrato Samsun 2017 até à presente
data, concretamente, a equiparação entre
atletas Surdolímpicos e Paralímpicos que já é
uma realidade. As bolsas para atletas e
treinadores estão devidamente equiparadas e a
preparação viu um aumento substancial.
Aos dias de hoje a celebração deste contrato
reveste uma enorme importância pois
representa não só a evolução com melhores
condições e maior apoio financeiro, mas
também a confirmação governamental de que
face aos resultados desportivos de elevado
mérito obtidos por estes atletas esta realidade
desportiva está em concordância com os níveis
de rigor, exigência e excelência desportiva
obrigatórios quando falamos de alto
rendimento.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Preparação Surdolímpica 2021

CÓDIGO CENTRO CUSTO
41

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi assegurado o funcionamento do Programa de Preparação Surdolímpica e dos seus recursos
humanos, a satisfação das necessidades em despesas administrativas, o controlo orçamental do
Programa, o cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para a realização do
Projeto.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

179.895,93€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
Organização e Gestão do Projeto
Apoio ao financiamento da Preparação
Bolsas Surdolímpicas

CÓDIGO CENTRO CUSTO
411
4121
4131
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Organização e Gestão do Projeto Surdolímpico

CÓDIGO CENTRO CUSTO
411001

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi assegurado o funcionamento da Estrutura de Gestão Técnica do Programa de Preparação
Surdolímpica, que exerceu a sua atividade no âmbito das funções que lhe estão atribuídas em sede do
Regulamento da Preparação Surdolímpica.
Foi assegurada a continuação da gestão do Programa de Preparação Surdolímpica e os recursos
humanos para o efeito, a classificação das despesas e o controlo orçamental, a organização das contas
do Programa, o cumprimento das obrigações contratuais e demais ações necessárias para a realização
do Programa.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

15.128,10€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO OBSERVAÇÕES
411001
Organização e Gestão do Projeto de Preparação Surdolímpica
Foi assegurada a coordenação e gestão do Programa
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO

CÓDIGO CENTRO CUSTO

Apoio ao financiamento da preparação

4121

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foi feita a atribuição de apoios, através das respetivas federações, à preparação dos praticantes integrados no
Projeto Surdolímpico, abrangendo a atividade desportiva nas suas várias vertentes (treino, estágios, participação
em competições…).
O montante destes apoios foi determinado de acordo com o definido no nº V.3.3.1 do Regulamento do Programa
de Preparação Surdolímpica.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

80.724,03€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO

OBSERVAÇÕES

41210002
41210003
41210004
41210005
41210006

Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
Federação Portuguesa de Natação

CUSTO
23.343,85€
7.134,71€
9.455,35€
12.500.00€
28.290,12€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO

CÓDIGO CENTRO CUSTO

Bolsas surdolímpicas

4131

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
As bolsas surdolímpicas, de acordo com os contratos-programa estabelecidos entre o CPP e as Federações
envolvidas, foram processadas e liquidadas diretamente pelo CPP aos interessados. Foram disponibilizadas aos
destinatários as bolsas surdolímpicas correspondentes aos meses de janeiro a dezembro, nos valores
determinados pelo nº V.3.1.1 do Regulamento do Programa de Preparação Surdolímpica.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

84.043,80€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO

OBSERVAÇÕES

41310001
41310002
41310003
41310004
41210006

Federação Portuguesa de Atletismo
Federação Portuguesa de Ciclismo
Federação Portuguesa de Judo
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
Federação Portuguesa de Natação

CUSTO
20.179,80€
11.145,60€
14.241,60€
14.241,60€
24.235,20€
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PROGRAMA CLASSIFICAÇÃO
DESPORTIVA
Ao abrigo do estipulado no Plano de Atividades
e Orçamento de 2019, o Programa de
Classificação Desportiva está inserido no
programa das atividades regulares. Neste
sentido, apresenta-se seguidamente, um
relatório das atividades e ações realizadas em
2019 respeitantes à formação e promoção do
conhecimento da classificação desportiva, bem
como da produção de materiais didáticos e
informativos.
Na gestão do projeto ligado à classificação
desportiva enquadram-se o acompanhamento
técnico das formações, as deslocações /
participações no âmbito da classificação
desportiva a nível nacional e internacional.
Respeitante ao acompanhamento técnico
enquadram-se as deslocações, refeições,
alojamentos dos técnicos dos CPP responsáveis
pelas diversas ações levadas a cabo.
Nas deslocações/participações incluem-se a
participação na Conferência “VISTA 2019” que
tem como um dos temas primordiais de
discussão as questões relacionadas com a
classificação
desportiva.
Contemplou-se
também deslocações ou presenças dos
elementos responsáveis pela classificação nos
eventos que estejam ligados à classificação,
nomeadamente a Reunião Anual do Comité de
Classificação Desportiva do IPC.
Ao longo do ano de 2019 foram organizados
pelo CPP cursos de formação em classificação
desportiva nas diversas modalidades e
tutelados pelas respetivas Federações
Internacionais.

Estes cursos decorreram em articulação com
federações nacionais das modalidades
envolvidas.
No ano de 2020 terá lugar a formação em
classificação desportiva na modalidade de Ténis
de Mesa com a grande maioria das despesas
imputadas ao ano de 2019.
Ações de Formação
Decorreram ações de formação de Boccia que
procuram ensinar a professores e alunos a
modalidade de boccia, o sistema de
classificação bem como as características de
cada classe para que estes possam ter o
conhecimento para fazer uma análise mais
acurada dos seus atletas. Assim, e pelo facto de
a modalidade estar integrada na respetiva
federação, estas ações foram implementadas
pela Federação de Desporto para Pessoas com
Deficiência. Foram implementadas 4 ações de
formação:
Porto – 12 de outubro. Participantes: 47 (46
professores e 1 aluno)
Coimbra – 19 de outubro. Participantes: 25
(professores)
Lisboa – 29 de junho. Participantes: 32 (28
professores e 4 alunos)
Portimão – 16 de novembro. Participantes: 24
(professores)
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Vídeos

Manual de formação

No ano de 2019 o CPP celebrou contrato com a
Empresa LEXI, especializada na produção de
conteúdos de vídeo na área da classificação
desportiva, com o objetivo de produção de
material didático e de clarificação do que é e os
processos da classificação desportiva.
Foi contratualizada a produção de 13 vídeos
sobre classificação desportiva com o objetivo de
serem transmitidos nas redes sociais do CPP,
instalações desportivas, ações do CPP e meios
de comunicação.

Através de proposta da FPDD foi estabelecido
Memorando de entendimento entre CPP, FPDD
e Activity Alliance para a tradução de produção
de manual “Functional categories for sport and
disabled people: A toolkit for identification and
competition”. Este manual consiste num
documento já criado pela Activity Alliance,
entidade Inglesa, que tem como objetivo
apresentar diferentes métodos de identificação
e agrupamento de pessoas com deficiência
com o objetivo.

Os vídeos contratualizados são:

Conclusão

1. Porque motivo precisam os atletas de
classificação?
2. Quais os passos para ser classificado?
3. Classes dos desportos
4. Processo de classificação da deficiência
motora
5. Processo de classificação da deficiência
visual
6. Processo de classificação da deficiência
intelectual
7. Processo de classificação da deficiência
auditiva
8. Estrutura de classificação do atletismo
9. Estrutura de classificação da natação
10. Estrutura de classificação do boccia
11. Estrutura de classificação do ténis de mesa
12. Estrutura de classificação da canoagem
13. Estrutura de classificação do ciclismo

Através das ações implementadas ao abrigo do
Programa de Classificação Desportiva inserido
no programa das atividades regulares foi
possível apostar na formação de classificadores
desportivos em várias modalidades, no total de
34 formandos.
Permitiu também a criação de material didático
dirigido à população em geral bem como
profissionais da área da Educação física e
desporto.
Em conclusão, as ações estabelecidas
permitem um melhor conhecimento do
Movimento Paralímpico e suas especificidades
permitindo o seu crescimento sustentado
através da aposta na área da Classificação
desportiva.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO
Classificação Desportiva

CÓDIGO CENTRO CUSTO
51

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Apoiar a formação de classificadores desportivos nas diversas modalidades por forma a dotar as
federações de modalidade de um painel de classificadores nacionais e internacionais.
DURAÇÃO / DATA
1 Ano

CUSTO
60.279,66€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO OBSERVAÇÕES
51001
Classificação Desportiva – implementação

CUSTO
41.528,98€

51002

Foram acomodadas diversas despesas relacionadas com a implementação do programa
de classificação desportiva, nomeadamente, ações de formação, vídeos, dispensas labor
Classificação Desportiva – Workshop Remo
3.128,73€

51003

Realizou-se de 23 e 24 de fevereiro de 2019, no Porto, tendo estado presentes 4
formandos portugueses.
Classificação Desportiva – Princípios básicos Classf. Boccia
1.140,22€

51004

Realizou-se de 1 a 3 de novembro de 2019 na Póvoa do Varzim tendo estado presentes 16
formandos dos quais 4 portugueses.
Classificação Desportiva – Ténis de Mesa
6.357,66€

51005

Realizou-se de 20 a 22 de março de 2019 em Espanha tendo estado presente 1 formando
português.
Ir-se-á realizar de 6 a 9 de fevereiro de 2020 em Setúbal prevendo-se a presença de 10
formandos portugueses.
Classificação Desportiva – Andebol em cadeira de Rodas
5.000,00€

51006

Realizou-se de 21 a 24 de novembro de 2019 em Leiria, tendo estado presentes 17
formandos dos quais 15 portugueses.
Classificação Desportiva – Canoagem
3.124,07€
Realizou-se de 12 a 14 de dezembro de 2019 em Montemor-o-Velho tendo estado
presentes 11 formandos dos quais 4 portugueses.
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Jogos Europeus
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Lahti 2019
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JOGOS EUROPEUS DA
JUVENTUDE LAHTI 2019
Os Jogos Europeus da Juventude (European
ParaYouth Games) 2019, são provas dedicadas
a atletas mais novos, um limite máximo de
idade de 23 anos e é uma competição que está
sob a égide do EPC (Comité Paralímpico
Europeu).
Em 2019, os Jogos Europeus da Juventude
decorreram em Pajulahti, Finlândia, de 24 de
junho a 1 de julho de 2019 tendo participado 27
países.
A delegação portuguesa contou com um total
de 31 atletas de 6 modalidades, concretamente,
atletismo, natação, ténis de mesa, goalball,
basquete em cadeira de rodas e boccia.
A equipa portuguesa competiu entre os dias 28
e 30 de junho tendo conquistado quatro
medalhas de ouro, quatro de prata e três de
bronze.

O balanço da participação da delegação
portuguesa nos Jogos Europeus da Juventude
é bastante positivo, tanto ao nível desportivo,
como no que respeita à formação pessoal e
desportiva destes jovens praticantes.
O envolvimento das federações e das
associações nacionais de desporto é, sem
dúvida, um dado a reter, quer seja pelo seu
envolvimento e apoio a constituição desta
Delegação, quer seja pelo trabalho que têm
vindo a fazer no sentido de identificar e de
enquadrar jovens atletas.
O número relativamente elevado de atletas
portugueses
presentes
em
Pajulahti,
comparativamente com outras delegações, é
um bom exemplo desse trabalho.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO
Jogos Europeus da Juventude Lahti 2019

CÓDIGO CENTRO CUSTO
61

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Organização da Delegação Portuguesa aos Jogos Europeus da Juventude Lahti 2019 e participação da
mesma naqueles Jogos.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

julho/agosto

91.319,55€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
611001

OBSERVAÇÕES
Enquadramento da Missão JEJ
Foram assumidos os custos com a deslocação da delegação portuguese aos jogos,
concretamente, passagens de avião, alojamentos, inscrições, alimentações, percas
remuneratórias entre outras.
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PROGRAMA RESPONSABILIDADE
SOCIAL E DESPORTIVA
No contexto do ponto “Responsabilidade Social
e Desportiva”, no ano de 2019, é de salientar a
atividade realizada pelo CPP da qual
destacamos, na área dos eventos, a promoção,
decoração e cobertura de seis Dias Paralímpicos,
assim como a realização de eventos de
afirmação institucional como a celebração do 11.º
Aniversário do CPP ou a Cerimónia de atribuição
das Bolsas de Educação JSC aos atletas do
Programa Paralímpico e Surdolímpico.
No que diz respeito à componente da
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 dos Paralímpicos Portugal
na sociedade, assim como a elaboração dos
magazines mensais e da revista Paralímpicos

com periodicidade trimestral. Ainda nesta área
é realçado a cobertura de provas nos canais
online do CPP e cobertura no terreno de uma
prova internacional. Relativamente à área do
Marketing sublinha-se a angariação de quatro
novos parceiros e o contínuo acompanhamento
dos atuais patrocinadores e parceiros, por
forma a garantir o retorno e a visibilidade sobre
o investimento realizado.
Ainda nesta área destaca-se a criação da
iniciativa “Casa da Lusofonia”, que será um local
privilegiado de encontro e celebração da
cultura Lusófona, em Tóquio, aquando dos
Jogos Paralímpicos, e que conta com a
participação de oito Comités Paralímpicos
Nacionais de Língua Portuguesa.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Responsabilidade Social e Desportiva

CÓDIGO CENTRO CUSTO
71

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Afirmação institucional do Comité Paralímpico de Portugal; aumentando a notoriedade do desporto
Paralímpico e Surdolímpico em Portugal; promoção da imagem de praticantes Paralímpicos e
Surdolímpicos. Potenciação do retorno às entidades patrocinadoras e parceiras; angariação de novos
parceiros e patrocinadores. Desenvolvimento da comunicação orientada para o recrutamento de
novos praticantes.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

44.667,38€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
711

OBSERVAÇÕES
Eventos

CUSTO
4.056,93€

712

Apoio ao Desenvolvimento e Preparação

713

Gestão do Programa de RSMD

714

Comunicação Institucional e Assessoria de Comunicação

715

Relações Públicas

4.068,56€

716

Imagem e Comunicação – Gestão de Conteúdos

9.126,50€

717

Casa da Lusofonia

26.051,00€
7,40€
1.051,90€

305,09€
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Eventos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
711

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Afirmação institucional do CPP, do movimento paralímpico e surdolímpico através da organização e
participação em eventos.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 ano

4.056,93€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
CÓDIGO
711001

OBSERVAÇÕES
Eventos de demonstração de modalidades
Atividade assegurada através das iniciativas Dia Paralímpico Nacional, no Município, na
Universidade e nas Empresas parceiras do CPP.

711002

Eventos de afirmação institucional

711003

Atividade assegurada através de iniciativas como a Feira do Associativismo, bem como de
presenças em eventos de entidades terceiras.
Aniversário CPP

711004

O décimo primeiro aniversário do CPP foi celebrado a 26 de setembro em Portimão,
Cidade Europeia do Desporto, contando com a presença de várias entidades e
personalidades ligadas ao desporto, assim como atletas e patrocinadores do CPP. Foi um
evento que assinalou mais um ano de trabalho desenvolvido pelo Comité e reconheceu
alguns dos seus principais intervenientes pela atribuição de medalhas de mérito e
menções honrosas, já com os olhos postos nas ambições para o futuro.
IPC Marketing & Media Summit
Participação no evento IPC Marketing & Media Summit que decorreu no dia 23 de
outubro em Bonn, Alemanha, foi um momento de partilha de informação e
conhecimento, com a apresentação de casos de estudo, projetos de sucesso e iniciativas
futuras na área do Marketing e da Comunicação, assim como de networking com os
vários Comités Paralímpicos Nacionais que participaram no evento.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Gestão do Programa de RSD

CÓDIGO CENTRO CUSTO
712

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Proporcionar apoios aos praticantes paralímpicos e surdolímpicos.
DURAÇÃO / DATA
1 Ano
711003
CÓDIGO
7120002

711004

712003

CUSTO
26.051,00€

SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
Aniversário
CPP
OBSERVAÇÕES
O
décimo primeiro
do CPP
foi celebrado
26 de setembro
em Portimão,
Atribuição
de Bolsasaniversário
de Educação
aos praticantes
doaprograma
de preparação
Cidade
Europeia
do Desporto, contando com a presença de várias entidades e
paralímpica
e surdolímpica
personalidades
desporto,10assim
atletas e patrocinadores
doCasa
CPP. aFoi
um
No ano de 2019ligadas
foram ao
atribuídas
Bolsascomo
de Educação
dos Jogos Santa
atletas
evento
que assinalou
mais um
ano de trabalho
desenvolvidoo pelo
integrantes
no programa
paralímpico
e surdolímpico,
queComité
perfeze reconheceu
um custo de
alguns
dos
seus
principais
intervenientes
pela
atribuição
de
medalhas
de
mérito
e
25.500,00€.
menções
honrosas,
já
com
os
olhos
postos
nas
ambições
para
o
futuro.
A cerimónia de entrega das bolsas decorreu no dia 19 de novembro no Museu do Oriente,
IPC Lisboa,
Marketing
& Media
Summit
em
e contou
com
a participação de várias entidades e personalidades desportivas,
dos
atletas bolseiros
e respetivas
federações,
evento
Participação
no evento
IPC Marketing
& Medianum
Summit
quedesenvolvido
decorreu no em
dia parceria
23 de com
os
Jogosem
Santa
Casa
e o Comité
de Portugal.
outubro
Bonn,
Alemanha,
foiOlímpico
um momento
de partilha de informação e
conhecimento,
com
apresentação
casos de
Estabelecimento
de aprotocolos
e de de
contratos
deestudo,
apoio projetos de sucesso e iniciativas
futuras na área do Marketing e da Comunicação, assim como de networking com os
Em
2019
foramParalímpicos
estabelecidosNacionais
contratosque
de participaram
parceria com no
as entidades
vários
Comités
evento. Fidelidade, Águas
de Portugal, Lusíadas e Cosmos e estendida a parceria com a Angelini.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Gestão do Programa de RSD

CÓDIGO CENTRO CUSTO
713

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Garantir a Gestão do Programa de Responsabilidade Social e Desportiva nas suas dimensões:
afirmação institucional, comunicação e marketing.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

7,40
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

CÓDIGO
713001

OBSERVAÇÕES
Gestão do Programa
O programa de RSD foi gerido diretamente pelo Comité Paralímpico de Portugal, através
do seu departamento de marketing e comunicação, com o apoio de parceiros pro-bono
especializados.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Comunicação Institucional e assessoria de comunicação

CÓDIGO CENTRO CUSTO
714

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Afirmação institucional do CPP, do movimento paralímpico e surdolímpico.
DURAÇÃO / DATA

CUSTO

1 Ano

1.051,90€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
OBSERVAÇÕES

Campanha IRS
O CPP desenvolveu e implementou 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 e contou com a sua divulgação nas várias plataformas digitais do CPP.
Comunicação dos Jogos Europeus da Juventude 2019
O CPP desenvolveu e implementou um plano de comunicação para a participação portuguesa no
evento que começou com uma cerimónia de apresentação da delegação no dia da partida para a
Finlândia, realizada no Aeroporto de Lisboa. Ao longo da competição foi feita a divulgação dos
resultados nas plataformas digitais do CPP e enviadas notas de imprensas diárias para os media.
Comunicação do Campeonato do Mundo de Atletismo de Juniores WPA
O CPP desenvolveu e implementou um plano de comunicação para a participação portuguesa no
evento com divulgação nas plataformas digitais e notas de imprensas diárias para os media.
Comunicação do Campeonato do Mundo de Natação WPS
O CPP desenvolveu e implementou um plano de comunicação para a participação portuguesa no
evento com divulgação nas plataformas digitais e notas de imprensas diárias para os media. Foi ainda
contratado um fotógrafo que esteve no local a elaborar o registo fotográfico dos atletas portugueses
em competição.
Comunicação do Campeonato do Mundo de Atletismo WPA
O CPP desenvolveu e implementou um plano de comunicação para a participação portuguesa no
evento com divulgação nas plataformas digitais e notas de imprensas diárias para os media. Foi ainda
contratado um fotógrafo que esteve no local a elaborar o registo fotográfico dos atletas portugueses.
A competição decorrida no Dubai contou também com a presença no local de um elemento do
Departamento de Marketing e Comunicação do CPP que assegurou a cobertura mediática da prova
para as redes do CPP e transmitiu diariamente a informação para os media nacionais.
Campanhas
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Foram desenvolvidas as campanhas pela forma de produção de vídeos partilhados nas redes sociais
do CPP por ocasião das Boas Festas, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, da celebração
de 1 ano para Tóquio 2020 e de outro temático Rumo a Tóquio 2020 exibido na Reunião Anual de
Atletas. Foi também estreada uma série de vídeos focados na história e objetivos de atletas e uma
nova rúbrica designada “Sabe mais sobre…” em que se pretende dar a conhecer resumidamente as
particularidades de cada modalidade.
Fração da lotaria “Paralímpicos Portugal” - JSC
Em colaboração com os JSC, foi lançada no dia 13 de maio uma fração da lotaria dedicada aos
“Paralímpicos Portugal”. O objetivo desta fração foi criar mais um momento de notoriedade assim
como aumentar o capital de simpatia da marca Paralímpicos.
Iniciativa Dia Internacional da Mulher
Realização de uma sessão fotográfica e um conjunto de vídeos promocionais com quatro atletas do
programa paralímpico, com o objetivo máximo de desmistificar o desporto para mulheres com
deficiência assim como incentivar este universo à prática desportiva. A campanha foi divulgada nos
vários canais digitais do CPP.
Cobertura de Provas Nacionais
Realização de reportagens competições nacionais em diversas modalidades com o objetivo de
acompanhar a preparação dos atletas inseridos nos Programas Paralímpicos e Surdolímpicos.
Conteúdos partilhados nas redes sociais do CPP e nos Magazines CPP.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Relações Públicas

CÓDIGO CENTRO CUSTO
715

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Foram contactadas várias empresas públicas e privadas com o propósito de lhes serem apresentadas
o leque de projetos e iniciativas do Comité, assim como as várias formas de ativação conjunta, com o
objetivo máximo de serem estabelecidas parcerias comerciais que possam contribuir para o alavancar
da estratégia do CPP.
Para além do trabalho de prospeção e angariação de novos parceiros, foi igualmente feita uma gestão
dos patrocinadores existentes com o objetivo de garantir o retorno e a visibilidade sobre o investimento
realizado.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

4.068,56€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
OBSERVAÇÕES

Angariação de Patrocinadores e Parceiros
Em 2019 o Comité Paralímpico de Portugal angariou quatro novos parceiros, entre eles a Fidelidade,
as Águas de Portugal, os Lusíadas e a Cosmos. Foi ainda estendida a parceria com a farmacêutica
Angelini.
Gestão dos atuais Patrocinadores e Parceiros
Foi realizado um acompanhamento próximo dos atuais patrocinadores e parceiros existentes, por
forma a ir ao encontro da sua estratégia.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Imagem e Comunicação – Gestão de Conteúdos

CÓDIGO CENTRO CUSTO
716

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Criação, gestão e disponibilização de conteúdos institucionais, relacionados com os projetos nos quais
o CPP está inserido, com vista ao aumento da notoriedade, visibilidade, implementação e retenção de
marca junto dos diferentes públicos.
Criação e gestão de plataformas comunicacionais de forma a fazer crescer o espaço mediático e de
visibilidade à imagem institucional do CPP.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

9.126,50€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO
OBSERVAÇÕES

Atualização de materiais institucionais
Foram realizadas várias atualizações e produções de material institucional e promocional tendo em
conta o restyling do logotipo institucional e a criação da marca “Paralímpicos Portugal”.
Atualização e gestão de conteúdos do site do CPP
Atividade realizada de forma regular de acordo com as materiais comunicacionais relevantes de forma
a manter o fluxo comunicacional através desta plataforma.
Gestão de conteúdos em redes sociais
Gestão das redes sociais do CPP (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Linkedin), com especial
enfoque no Facebook e Instagram.
Edição da Revista “Paralímpicos”
Edição trimestral da Revista “Paralímpicos” relançada em setembro de 2018
Magazines Paralímpicos (RTP2, Sport TV)
Emissão de magazines mensais com a RTP e com a Sport TV, dando assim continuidade às parcerias
já estabelecidas anteriormente.
Atualização e gestão de conteúdos na plataforma "Mapa de Inclusão Desportiva"
Foi realizada durante o ano a atualização de conteúdos na plataforma de acordo com as informações
enviadas pelos Membros do CPP.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Casa da Lusofonia

CÓDIGO CENTRO CUSTO
717

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Por ocasião dos Jogos Paralímpicos de 2020, o Comité Paralímpico de Portugal em colaboração com
sete Comités Paralímpicos Nacionais de Língua Portuguesa irá promover um espaço inovador na
cidade de Tóquio, a Casa da Lusofonia. Este será um local privilegiado de encontro e celebração, aberto
aos elementos das Missões Paralímpicas, mas também ao público, a parceiros institucionais,
comerciais e media.
DURAÇÃO / DATA
CUSTO
1 Ano

305,09€
SUBPROJETOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJETO

OBSERVAÇÕES
Criação de materiais de comunicação institucionais e promocionais
Foram desenvolvidos vários materiais promocionais, em português, inglês e japonês, com o intuito de
promover a Casa da Lusofonia junto dos potenciais parceiros.
Criação de site da Casa da Lusofonia
O site da Casa da Lusofonia foi desenvolvido em três línguas, português, inglês e japonês, com o intuito
de garantir uma maior divulgação além-fronteiras. Neste será possível consultar todas as informações
referentes à iniciativa, nomeadamente o programa social, os objetivos, as notícias, os parceiros, entre
outros aspetos relevantes.
Angariação de parceiros
Foram contactadas várias entidades com o propósito de lhes ser apresentado o conceito da iniciativa,
assim como as várias oportunidades de comunicação conjunta, com o objetivo máximo de serem
estabelecidas parcerias estratégicas que possam impactar a presente iniciativa.
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