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RESUMO 

No nosso País encontramos a prática desportiva da pessoa com deficiência 

consagrada na Constituição da República Portuguesa. Incumbe ao Estado 

em colaboração com as escolas, as associações e colectividades 

desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da 

cultura física e do desporto.  

Paralelamente ao papel preventivo, reabilitador e integrador que o desporto 

desempenha para os cidadãos com deficiência, tem vindo a afirmar-se o 

direito desses cidadãos à prática desportiva de carácter competitivo. 

O presente trabalho teve por fim criar respostas desportivas, de carácter 

competitivo, num clube, o Sporting Clube de Braga. A necessidade surgiu da 

dificuldade em três atletas paralímpicos residentes na cidade de Braga, 

prosseguirem a sua preparação e participação desportiva. Desta forma, foram 

os nossos objectivos: 

1 - Criar condições favoráveis à prática desportiva destes atletas num clube 

de referência nacional, como é o Sporting Clube de Braga. 

2 - Implementar um projecto credível para os atletas do Desporto Adaptado 

(DA), congregando em torno deste, recursos humanos, físicos e materiais, 

bem como financeiros que permitiriam sustentar o primeiro ano de arranque. 

3 - Dotar a secção de DA (SDA) de uma organização interna bem 

estruturada. 

4 - Proporcionar à SDA um crescimento sustentado, através da definição de 

metas a atingir (a curto, médio e a longo prazo) possibilitando a abertura a 

novos praticantes, e a criação de novas modalidades desportivas do Desporto 

Adaptado. 

Concretizado o nosso projecto, podemos afirmar que o mesmo obteve 

sucesso, pois para além de termos proporcionado aos atletas paralímpicos a 

possibilidade de participarem desportivamente em representação do Sporting 

Clube de Braga e do País, conseguimos criar e implementar a Secção de 

Desporto Adaptado no Sporting Clube de Braga.  

PALAVRAS-CHAVE: ACTIVIDADE FÍSICA ADAPTADA; DESPORT O 

ADAPTADO; BOCCIA. 
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ABSTRACT 

In our country we find allusion to the sports practice by disabled people, which 

is considered in the Constitution of the Portuguese Republic. It is also up to 

the state while working with schools, sporting associations and groups, to 

promote, encourage, guide and support the practice and dissemination of 

physical education and sports. 

 At the same time that sport has a preventive, rehabilitating and integrating 

role to people with disabilities, the right of these citizens to participate in sports 

of high competition has been assertive. Therefore, taking into account the 

reality of three Paralympics who were "unattached" in the city of Braga, our 

goal was:  

1 - To create favourable conditions to the sports practice of these athletes in a 

club of national reference, as in the Sporting Clube de Braga.  

2 – To implement a credible project for the athletes of Adapted Sports (AS), 

bringing together human, physical and material resources as well as financial 

support that would allow the first year to start. 

3 – To provide the Adapted Sports Section (ASS) with a well-structured 

internal organization.  

4 – To provide the ASS with a sustained growth, by setting targets (short, 

medium and long term) allowing the opening to new practitioners, and the 

creation of new sports of AS. 

With regard specifically to evaluate the potential of the project, we can state 

that it got, on the whole, success in its implementation, since besides having 

provided the Paralympics the opportunity to participate on behalf of Sporting 

Clube de Braga and the country, in national championships and international 

events, we can also say that we were able to create and implement the 

Adapted Sports Section in Sporting Clube de Braga successfully.  

KEY-WORDS: ACTIVITY, TO GET ADAPTEDE; SPORTS ADAPTE D; 

BOCCE. 
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RÉSUMÉ 

Au Portugal, la pratique du sport par une personne handicapée est inscrite 

dans la Constitution de la République Portugaise. C’est l’Etat, en collaboration 

avec les écoles, les associations et les collectivités sportives qui  a la 

responsabilité de promouvoir, orienter et appuyer la pratique et la diffusion de 

la culture physique et du sport. 

En parallèle au rôle de prévention, de réhabilitation et d’intégration que joue le 

sport auprès des citoyens handicapés, le droit, de ces citoyens à la pratique 

sportive de caractère compétitif s’affirme peu à peu. 

Ce travail a comme but de créer des réponses sportives, de caractère 

compétitif dans un club, le Sporting Clube de Braga (S. C. B.) .La nécessité a 

surgi de la difficulté  de trois athlètes paralympiques  résidents  à Braga, de 

poursuivre leur préparation et participation sportive. Alors, nos objectifs sont: 

1 – Créer des conditions favorables à la pratique sportive de ces athlètes 

dans un club de référence nationale comme le S. C. B.. 

2 – Implémenter un projet crédible pour les athlètes du Sport Adapté (SA) 

s’appuyant sur des moyens humains, physiques et matériels ainsi que 

financiers qui permettront de supporter cette  première année de départ. 

3 – Doter la Section de Sport Adapté (SSA) d’une organisation interne bien 

structurée. 

4 – Proportionner à la SSA  une progression solide, en définissant les 

objectifs à atteindre (à court, moyen et long terme), en accueillant d’autres 

pratiquants et en créant de nouvelles modalités sportives du SA. 

En concrétisant notre projet, ont peut affirmer qu’il a eu du  succès parce que 

l’on a donné aux athlètes paralympiques la possibilité de participer 

sportivement en représentation du S. C. B. et du Pays et on a réussi à créer et 

implanter avec succès la Section de Sport Adapté  au Sporting Clube de 

Braga.  

MOTS-CLÉS: ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE; SPORT ADAPTÉ;  

BOCCIA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório constitui o culminar do Estágio no âmbito do curso de 

segundo ciclo conducente ao grau de mestre em Actividade Física Adaptada 

(AFA).  

Quando surgiu a possibilidade de realização deste mestrado, questionei quais 

seriam as minhas necessidades de formação, tendo por referencial o meu 

papel na Escola a as necessidades/carências nos últimos anos. 

Foi então que surgiu no horizonte, a ideia de procurar através do investimento 

na pesquisa relativa à AFA algumas respostas, tendo em vista a melhoria da 

tarefa de assessorar um professor de Educação Física numa turma com alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, que incluía um aluno com Paralisia 

Cerebral (PC), não ambulatório e que não comunicava através da linguagem 

verbal. 

Aceite a minha candidatura, procurei contactar uma pessoa com vasta 

experiência na área da PC, na cidade em que resido, Braga, e com quem, em 

termos profissionais já tinha estabelecido contacto, em alguns projectos 

desenvolvidos nas escolas por onde passei. 

Tive então conhecimento da situação difícil por que passavam os atletas 

Paralímpicos de Boccia de renome internacional, com Estatuto de Atletas de 

Alta Competição, da cidade de Braga, bem como, dos projectos aliciantes que 

o Mestre Luís Marta previa realizar num futuro próximo. 

Disposta a conhecer a realidade dos cidadãos com PC e a aprender com 

alguém que estivesse dentro desta realidade, depressa “deitei mãos à obra” 

para ajudar a garantir as condições necessárias à criação de uma Secção de 

Desporto Adaptado (SDA), num grande clube da cidade, que facultasse as 

condições dignas da prática desportiva a que os atletas têm direito.  

Neste processo, foi importante conhecer os factores que levaram à criação da 

SDA, interagir com esta população especial (atletas, acompanhantes, pais e 

técnicos), e estar próxima dos seus problemas e necessidades, fazendo uso 

das minhas experiências desportivas anteriores, como atleta e treinadora. Foi 
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ainda necessário familiarizar-me com a modalidade de Boccia e saber como se 

processava a organização nacional do Desporto Adaptado (DA).  

Criar um projecto para a SDA, definir metas a alcançar a curto prazo, solicitar o 

apoio autárquico e conseguir um clube onde implantar este projecto, foram os 

pontos de partida para o surgimento da SDA. Mais tarde, foi necessário 

procurar conhecer os recursos disponíveis, determinar a estrutura, a dinâmica 

e a organização, para o DA no Sporting Clube de Braga (S.C.B.). Por fim, 

efectuamos uma avaliação do projecto no que se refere ao seu primeiro ano de 

implementação para assim podermos avançar e definir metas a alcançar a 

médio e a longo prazo. 

Todo este percurso foi operacionalizado através de um estágio realizado ao 

abrigo de um protocolo estabelecido entre a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) e o S.C.B., permitindo-me o desempenho do 

cargo de Directora da SDA do clube. Assim, o objectivo deste relatório é dar a 

conhecer o trilho percorrido para criar e implementar a SDA do SCB e apontar 

linhas orientadoras para o seu desenvolvimento futuro.    

Todo o processo de realização do Estágio, decorreu com a supervisão do 

Mestre Luís Marta, que esteve envolvido na criação do projecto da SDA, 

acompanhando todo o processo de implementação no terreno e contribuindo 

com a sua vasta experiência na forma de pensar e conceber a SDA no Clube. 

Quanto à orientação do mesmo, e tal como previsto no regulamento do curso 

de segundo ciclo conducente ao grau de mestre em AFA, tive como orientador 

o Prof. Dr. Rui Corredeira da FADEUP, que se disponibilizou para orientar e 

acompanhar todo este trabalho. 
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2. OBJECTIVOS DO ESTÁGIO 

De acordo com aquilo que foi previamente pensado, definimos quatro grandes 

objectivos:  

1. Criar condições favoráveis à prática desportiva destes atletas num clube de 

referência nacional, como é o Sporting Clube de Braga. 

2. Implementar um projecto credível para os atletas de DA, congregando em 

torno deste, recursos humanos, físicos e materiais, bem como financeiros que 

permitiriam sustentar o primeiro ano de arranque. 

3. Dotar a SDA do S.C.B. de uma organização interna bem estruturada. 

4. Proporcionar à SDA um crescimento sustentado, através da definição de 

metas a atingir (a curto, médio e a longo prazo) possibilitando a abertura a 

novos praticantes, e a criação de novas modalidades desportivas do DA.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1. Contexto Legal 

O direito à educação concretiza-se pelo conjunto de meios que o sistema 

educativo disponibiliza para garantir uma permanente acção formativa 

orientada para favorecer o desenvolvimento da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade.  

No nosso País encontramos alusão à prática desportiva pela pessoa com 

deficiência consagrado na Constituição da República Portuguesa, onde todos 

têm direito à cultura física e ao desporto, incumbindo ao estado em 

colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, 

promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e 

do desporto (art.79.º, nºs 1 e 2) sendo a promoção da cultura física e 

desportiva um dos modos de realização do direito á protecção da saúde, que a 

todos assiste (artigo 64.º, nºs 1 e 2 , alínea b)) e um dos vectores da politica de 

juventude (artigo 70.º, nº 1, alínea d)). 

Da consulta destes princípios e normas constitucionais pudemos extrapolar que 

a prática desportiva se apresenta como valor constitucional, quer em si mesma 

considerada, quer conjugada com outros valores, entre os quais, para além dos 

prosseguidos pelos já referidos direito à saúde e política de juventude, não 

poder deixar de relevar o que domina a politica de prevenção, tratamento, 

reabilitação e integração das pessoas com deficiência, que ao estado incumbe 

realizar (artigo 71.º,n.º1). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei n.º 38/2004, de 18 de 

Agosto, refere que a realização dos educandos, nos diferentes níveis de 

ensino, deve ser contemplada por acções orientadas para a formação integral. 

Estas actividades de complemento curricular, visam principalmente o 

enriquecimento cultural, de acordo com o nº 5 do artigo 48º da LBSE, que 

refere a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do 

desporto como factor de cultura, estimulando o sentimento de solidariedade, 

cooperação, autonomia e criatividade, salvaguardando-se a sua orientação por 

profissionais qualificados. A prática desportiva não pode ser perspectivada à 

margem do processo educativo e formativo (Adelino, Vieira & Coelho, 2000). 
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Sendo esta prática frequentemente associada à saúde e qualidade de vida traz 

para os indivíduos portadores de algum tipo de deficiência (Alves, 2000).  

Segundo a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (LBAFD) compete 

também ao Estado adoptar medidas específicas necessárias para assegurar o 

acesso da pessoa com deficiência à prática do desporto de alta competição e à 

fruição dos tempos livres, mediante, nomeadamente, a criação de estruturas 

adequadas e formas de apoio social. 

Paralelamente ao papel preventivo, reabilitador e integrador que o desporto 

desempenha para os cidadãos com deficiência, este contribui também para o 

seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social 

Segundo a Australian Sports comission Services (2001, cit.por Maia 2005), a 

prática desportiva contribui também para desenvolver as habilidades motoras 

funcionais, tendo em vista melhorar a realização de actividades da vida 

quotidiana. 

Da mesma forma, a Carta Internacional de Educação Física e do Desporto, 

adaptada pela Conferência Geral da UNESCO em 21 de Novembro de 1978 

(artigos 1.º, nºs 1.1 e 1.3 e 3.º), a Carta Europeia do Desporto adaptada pelo 

Conselho da Europa, a resolução (75/2) relativa à intervenção dos poderes 

públicos no que respeita ao desenvolvimento do desporto para todos, a 

Resolução (84/7) sobre o desporto para os cidadãos com deficiência e outros 

grupos de pessoas de saúde deficiente, e a Recomendação (99/9) sobre o 

papel do desporto na promoção da coesão social. Tudo isto se compagina com 

a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência (Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto) que destaca o contributo do 

desporto para o desenvolvimento da capacidade de integração social desses 

cidadãos, e determina que a politica do desporto crie condições para a 

participação de pessoas com deficiência (artigo 28.º), nomeadamente a criação 

de estruturas adequadas. 

A LBAFD, Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, define relativamente a esta temática 

no seu artigo 29.º, os direitos da pessoa com deficiência à prática desportiva, 

incumbindo a sua promoção e fomento ao Estado, Regiões Autónomas e 

Autarquias Locais com as ajudas técnicas adequadas, adaptada às respectivas 
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especificidades, tendo em vista a plena integração e participação sociais, em 

igualdade de oportunidades com os demais cidadãos. 

Desta forma este propósito de generalização da actividade desportiva, 

constitucional e legalmente afirmada, constitui um fundamento jurídico 

importante na apreciação da razão substancial das medidas de apoio aos 

atletas deficientes de alta competição que obtém resultados de excelência. 

Afirma-o claramente a LBAFD e o diploma que se ocupa da regulamentação 

das medidas de apoio à prática desportiva de alta competição. 

Por outro lado, adita-se, que “o desenvolvimento da sociedade não pode 

ignorar a actividade desportiva que é cada vez mais um factor cultural 

indispensável na formação da pessoa humana” e “daí que a prática desportiva 

de alto rendimento deva ser objecto de medidas de apoio específico, em 

virtude das particulares exigências de preparação dos respectivos praticantes”. 

Com o fim de proibir e punir a descriminação em razão da deficiência, e da 

existência de risco agravado de saúde, surge a Lei n.º 46/2006 de 28 de 

Agosto. A presente Lei tem por objectivo prevenir e proibir a descriminação em 

razão da deficiência, sob todas as formas e sancionar a prática de actos que se 

traduzam na violação de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou 

condicionamento do exercício de quaisquer direitos económicos, sociais, 

culturais ou outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer 

deficiência. 

3.2. Relevância da prática desportiva na vida dos c idadãos deficientes 

A Actividade Física para pessoas com deficiência tem vindo a ser alvo das 

maiores atenções, como é exemplo A Carta Europeia do Desporto Para Todos, 

(Marques, Castro & Silva, 2001). A participação em diferentes actividades 

desportivas por parte dos deficientes físicos dá-lhes oportunidade de 

experimentarem sensações e movimentos, que frequentemente lhe são 

“proibidos” por barreiras físicas, ambientais e sociais. Estas práticas 

expressam-se em três diferentes dimensões: competitiva, recreativa e 

terapêutica. 



8 

 A Educação Física Adaptada é uma área da Educação Física que adequa 

metodologias de ensino para o atendimento às características de cada portador 

de deficiência, respeitando suas diferenças individuais (Duarte e Werner, 

1995), embora, e segundo Gímenez (2006) muitas vezes por insuficiência de 

informações, antes de pensarmos “como ensinar”, devemos antes, tentar 

compreender como eles aprendem  

De acordo com Calvo (2001), o verdadeiro “boom do deficiente”, verificou-se 

através do Desporto devido à facilitação e promoção da admiração da 

sociedade face aos seus congéneres deficientes. 

Num estudo de Pereira, Silva & Pereira (2006), referente ao espaço dado por 

um diário português aos Paralímpicos de Atlanta e Sidney, revelou que existe 

um aumento significativo no número de notícias, parecendo demonstrar uma 

mudança de atitude da sociedade face ao atleta com deficiência. No entanto, 

também é referido pelas autoras que o resultado e o recorde assumem uma 

grande importância, podendo afirmar-se que o desporto para pessoas com 

deficiência se encontra enquadrado na lógica do desporto moderno. 

3.3. Organizações Desportivas Internacionais para p essoas com 
deficiência 

Estima-se em setecentos milhões, o número de pessoas com deficiência, a 

nível Mundial. Destes, 70 milhões encontram-se no espaço Europeu, dos 

quais um milhão em Portugal. 

 Estes números levam à existência de inúmeras Instituições directamente 

vocacionadas e pensadas para o trabalho ao nível desportivo com esta 

população. Apresentamos de seguida, as mais importantes. 

3.3.1 CISS -International Committee of Sport for th e Deaf (Comité 
Internacional de Desportos para Surdos, de 1977). 

Fundado em 1924, em Paris, durante os primeiros Jogos Silenciosos 

Internacionais, com o nome de “Comité Internacional de Desportos 

Silenciosos”. Foi membro do CPI até 1995. Actualmente tem uma relação 

directa com o Comité Paralímpico Internacional e tem por objectivos: 

Desenvolver e controlar a educação física em geral e a prática desportiva, em 

particular entre os surdos de todo o mundo; Promover as relações entre os 
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países praticantes de desportos para surdos e usar sua influência para iniciar e 

orientar a prática destes desportos em países onde os mesmos são 

desconhecidos; Supervisionar a celebração regular dos Jogos Mundiais para 

Surdos, os Campeonatos Mundiais e os Campeonatos Regionais. (Coppenolle 

e Potter, 2004). 

3.3.2 CP – ISRA: Cerebral Palsy International Sport  and Recreation 
Association 

Foi fundada em 1978 e compete nos Jogos Paralímpicos desde 1980. Está 

empenhada com a promoção de todo tipo de oportunidades para pessoas com 

Paralisia Cerebral e problemas correlacionados (especialmente as lesões 

cerebrais traumáticas e os derrames), para participarem em actividades 

desportivas e recreativas. (Coppenolle e Potter, 2004). 

3.3.3 IBSA: International Blind Sports Association 

Foi fundada em 1981. Desde então, os seus atletas têm competido nos Jogos 

Paralímpicos de Inverno e de Verão. Tem como Missão: encorajar a amizade 

entre os atletas cegos; envolver e inspirar o maior número possível de pessoas 

cegas para a prática regular de actividades desportivas; promover e disseminar 

as ideias do desporto competitivo e recreativo para cegos; defender o ideal 

Olímpico e actuar de acordo com os seus princípios; promover as propostas e 

as ideias do IBSA nas escolas para cegos; planear, promover e coordenar os 

eventos internacionais e actividades destinadas a estimular o desenvolvimento 

suplementar de programas desportivos para os cegos de todas as nações; 

promover um fórum internacional de troca de experiências e opiniões, auxílios 

e recursos relacionados com os desportos para cegos; delinear regras 

universais para os desportos para cegos; promover apoios adequados às 

organizações, instituições e trabalhadores independentes no campo dos 

desportos para cegos; actuar como autoridade máxima nos casos não 

susceptíveis de serem resolvidos pelo júri de um dado evento internacional. 

(Coppenolle e Potter, 2004). 

3.3.4 ISOD: International Sports Organisation for t he Disabled 

Fundada em Paris, em 1964, é responsável pela organização de programas 

desportivos para amputados e pessoas com outras deficiências motoras, “les 
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autres”, e pretende, também, investir activamente no desenvolvimento para o 

benefício do desporto como um todo. Os seus objectivos são: promover um 

fórum internacional para o intercâmbio de opiniões, resultados de experiências 

e de recursos relativos ao desporto para pessoas com deficiência; promover 

um apoio adequado às pessoas e às organizações que trabalham para o 

desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência; preparar e 

disseminar os princípios e normas internacionais recomendados para a 

aplicação em todos os programas de desporto para pessoas com deficiência; 

planear, promover e coordenar eventos internacionais e actividades destinadas 

a estimular e apoiar o desenvolvimento suplementar de programas desportivos 

para pessoas com deficiências de todas as nações; promover encontros 

desportivos internacionais, seminários e conferências de carácter técnico e 

educacional, disseminação de informações relevantes e o intercâmbio 

internacional de técnicos e desportistas com deficiências. (Coppenolle e Potter, 

2004). 

3.3.5 INAS–FID: International Association Sport For  Persons With 
Intellectual Handicap  

O INAS-FID é uma das organizações internacionais de desporto para pessoas 

com deficiência. Foi fundado em 1986, com o objectivo de incrementar o 

desporto para pessoas com deficiência intelectual, ao nível internacional. 

Actualmente, 86 nações são membros deste movimento. A constituição do 

INAS-FID é democrática, dado que a sua gestão pertence às Nações -Membro. 

A filosofia do INAS-FID é baseada no princípio da normalização. Isto significa 

que as pessoas com uma deficiência intelectual são membros de pleno direito 

da sociedade, com os mesmos direitos, oportunidades e deveres como 

qualquer outro cidadão. Não são especiais, mas têm necessidades especiais, 

tais como as pessoas idosas, os jovens, os cegos e os deficientes motores têm 

necessidades especiais. No âmbito desportivo, isto significa que os indivíduos 

com deficiência intelectual têm o direito de participar no desporto que 

escolheram e ao nível de habilidade que eles desejam praticar, num contexto 

local, nacional ou internacional. (Coppenolle e Potter, 2004). 
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3.3.6 ISMWSF: International Stoke Mandeville Wheelc hair Sports 
Federation 

Talvez seja a mais conhecida federação internacional, que surgiu através do 

trabalho pioneiro de Ludwig Guttmann, em Stoke Mandeville, com pessoas com 

lesão medular. A partir de 1988 a ISMGF passa a chamar-se ISMWGF, para 

englobar todos os atletas em cadeira de rodas com deficiências motoras 

distintas. A Federação regulamenta e organiza as provas em cadeira de rodas, 

a Competição Internacional acontece todos os anos, excepto no ano 

paralímpico. Os primeiros Jogos Internacionais para paraplégicos, que 

aconteceram oficialmente em 1952, iniciaram o movimento paralímpico e 

consequentemente os Jogos Paralímpicos, realizados pela primeira vez 

oficialmente, em 1960, em Roma. (Patrícia Freitas e Ruth Eugênia Cidade)  

3.3.7 Jogos Olímpicos/Paralímpicos 

Desde 1960, quando dos Jogos Olímpicos de Roma, desenvolveu-se o 

movimento olímpico de pessoas com lesão medular e sequelas de poliomielite. 

Depois deste evento, a cada quatro anos são organizados, desde 1988, os 

Jogos Paralímpicos, para pessoas com deficiências. Entretanto, uma 

organização fundada em 1968, (Special Olympics International), na crença que 

as pessoas com deficiência mental podem aprender, desfrutar e beneficiar da 

participação em desportos individuais e de equipa, no ponto de vista mental, 

social e espiritual e apresentar as suas habilidades desportivas nos 

movimentos Olímpico e Paralímpico. É um programa mundial de treino 

desportivo e competição, aberto a pessoas com deficiência intelectual, 

independentemente das suas capacidades. Os seus objectivos são: 

proporcionar, ao longo do ano, treino e competição desportiva num conjunto de 

desportos de tipo olímpico para pessoas com mais de 8 anos de idade; 

desenvolver a condição física; demonstrar coragem e experimentar prazer; 

participar na troca de talentos, habilidades e amizade com as famílias, outros 

atletas e com elementos da comunidade. 

3.3.8 CPI: Comité Paralímpico Internacional  

É a organização representativa mundial dos desportos de elite para atletas com 

deficiências, fundado em 1989. A liderança do CPI foi estabelecida em Bona, 
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em 1997. O foco principal do CPI é organizar, supervisionar e coordenar os 

Jogos Paralímpicos de Verão e de Inverno, bem como outras competições de 

pessoas com multi-deficiência, Competições regionais e mundiais. 

O CPI conta com mais de 160 nações membro (Comités Paralímpicos 

Nacionais – CPN), e vinte e três Comités desportivos. CPI foi formado por 

federações desportivas internacionais de cinco deficiências específicas: 

– ISMWSF (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation)  

– CP – ISRA (Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association) 

– ISOD (International Sports Organisation for the Disabled) 

– IBSA (International Blind Sports Association) 

– INAS-FID (International Association of Sport for Persons with an Intellectual 

Handicap). 

Os objectivos e princípios do CPI são: Ser o representante internacional para a 

organização de desportos para atletas com deficiência; Promover o desporto 

para atletas com deficiência; Atribuir, supervisionar e coordenar os Jogos 

Paralímpicos e abalizar os campeonatos mundiais e regionais; Coordenar o 

calendário desportivo internacional e regional; Procurar a integração do 

desporto para atletas com deficiência no movimento desportivo internacional; 

Promover a inclusão de atletas com deficiências severas e atletas femininas 

nos Jogos Paralímpicos; Apoiar e encorajar a realização de programas 

educacionais e reabilitativos, investigar e promover actividades; Procurar a 

expansão de oportunidades para que pessoas com deficiência possam 

participar no desporto. 

3.3.9 CPE: Comité Paralímpico Europeu  

Fundado em 1997, em Paris, inclui os Comités Paralímpicos Nacionais (CPN’s) 

dos países Europeus. 

3.4 O Sistema Desportivo Português  

É consensual entre alguns estudiosos do fenómeno desportivo, (Bento, 2001; 

Constantino, 2001) que Portugal apesar do enorme incremento desportivo que 

conheceu desde os tempos da revolução, não tem um modelo desportivo 
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coerente e integrado, apesar da imposição constitucional de promoção da 

cultura desportiva existente na Lei de Bases do Sistema Desportivo e que está 

na base de todo o ordenamento desportivo existente (Constantino, 2001). É 

nosso entendimento também, que cabe ao estado o papel de locomotiva na 

criação de condições para a prática desportiva, sendo no entanto as 

associações, os clubes e as escolas, quem deve rentabilizar as condições e os 

meios postos à sua disposição para pugnar por uma actividade desportiva 

correcta.  

O nosso país regista um atraso substancial ao nível da alfabetização motora 

dos nossos jovens, a que não será alheio o facto de no 1º ciclo do ensino 

básico, as actividades curriculares de expressão físico-motora não passarem 

de “um sonho” indefinidamente adiado, e que as propaladas actividades 

desportivas de complemento curricular, não conseguem colmatar a falta que as 

primeiras fazem. Tal facto leva a que os pais, principais interessados na 

formação integral dos seus filhos, sejam em muitos casos o principal motor do 

desenvolvimento desportivo destes, ao inscreverem-nos nos inúmeros clubes, 

escolas desportivas deste país, permitindo assim colmatar em parte, um papel 

que não lhes caberia de todo. No entanto, e neste caso concreto, estamos a 

falar de uma pequena parcela da população infanto-juvenil portuguesa, uma 

maioria (silenciosa) não é abrangida por estes clubes, e contribui para que o 

nosso País apareça em lugares cimeiros em alguns rankings pouco 

interessantes, tais como o da obesidade e sedentarismo. Uma vez que o 

fenómeno desportivo, (Bento, 2001; Araújo, 2001) abarca inúmeras vertentes 

da nossa sociedade: educação, saúde, prevenção, estilos de vida, etc., sem 

este devidamente organizado, toda a vida em sociedade sairá prejudicada. Ou 

seja, pelo anteriormente transcrito poderemos dizer que o nosso sistema 

desportivo, apresenta alguns handicaps, os quais necessitamos colmatar ou 

diminuir por forma sermos competitivos.  

No entanto e paradoxalmente, conseguimos apresentar resultados desportivos 

de excelência em competição com outros países, outros clubes, outros atletas 

estrangeiros, em determinadas modalidades, (hóquei em patins, rugby de 7, 

futebol, atletismo, por ex.) temos técnicos e atletas de renome (José Mourinho, 

Carlos Queiroz, Cristiano Ronaldo, Vanessa Fernandes, Nélson Évora, etc.) 
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que fazem com que o nosso país seja reconhecido além-fronteiras como um 

país com alguma qualidade desportiva. Para além destes atletas e destas 

modalidades, também ao nível do Desporto Adaptado e mais concretamente 

nas modalidades de Boccia e Atletismo, nós apresentamos resultados de 

relevo, consubstanciados em medalhas nos Jogos Paralimpicos e 

Campeonatos Europeus e Mundiais. Apetece questionar: se com tamanha falta 

de organização de base no que se refere ao sistema desportivo, temos estes 

atletas e estes resultados, que potência desportiva seríamos com outro tipo de 

organização? 

Pensamos também, que estes resultados e alguns destes atletas de topo, sem 

o saberem, são um dos travões que obsta a uma assumpção da nossa falta de 

organização, falta de ideias, falta de projectos coerentes e de políticas 

desportivas sustentáveis e credíveis. Segundo Constantino (2001) se 

queremos mesmo um futuro desportivo diferente, é essencial que os governos 

apostem num plano de reformas que englobe a participação e cooperação de 

quatro instituições: escolas, clubes, universidades e autarquias.  

O desporto no plano social e pedagógico é um dos principais meios educativos 

e formativos dos cidadãos e um factor de desenvolvimento sócio-cultural e 

turístico (Araújo, 2001). Ainda segundo o mesmo autor a actual realidade do 

desporto português requer que a Administração Central e Local enquadrem o 

associativismo (Federações, Associações e Clubes) quer financeira, quer 

tecnicamente, através da elaboração de protocolos que especifiquem que cabe 

à Administração Pública suportar parte dos custos com as instalações 

desportivas e enquadramento técnico que a Associação/Clube requer, com a 

contrapartida dos Clubes abrirem a prática desportiva a todos os interessados.  

3.5. Organizações Desportivas Nacionais para Defici entes 

 3.5.1 CPP: Comité Paralímpico de Portugal  

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) teve a sua fundação no dia 26 de 

Setembro de 2008, e encontra-se regulamentado no artigo 13.º da Lei de 

Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro. 

Inclusão Social - Correspondendo a recomendações, convenções e demais 

acordos políticos, a nível internacional, da Europa, da União Europeia e de 
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Portugal, em matéria de pessoas com deficiência, a igualdade de participação 

e a inclusão social em geral e, em particular, no desporto tem conduzido, em 

diversos países desenvolvidos, à inclusão dos atletas com deficiência nas 

estruturas regulares de desporto. 

São objectivos e âmbitos de intervenção do CPP: 

- Desporto de Alto Rendimento (de Excelência Desportiva), tendo por objectivo 

a participação em Campeonatos da Europa e do Mundo, visando a qualificação 

para a participação nos Global Games, Surdolímpicos e nos Jogos 

Paralímpicos, no âmbito do Movimento Associativo Desportivo (mais de 70 

Federações desportivas de modalidade e mais de 10.000 clubes desportivos). 

- Desporto Terapia, através dos Centros Hospitalares e de Reabilitação bem 

como das Entidades Públicas e Privadas que enquadram programas de 

reabilitação e terapia através do desporto (Hipoterapia, Remoterapia, 

Hidroterapia).   

- Desporto para Todos / Lazer e Recreação, a Actividade Física e o Desporto 

enquanto um “Direito Humano”, na área da “Saúde e Exercício”, na promoção 

da “Qualidade de Vida”, na “Inclusão Social”, na “Ocupação dos Tempos 

Livres”, etc. 

- Desporto na Escola, nos Ensinos Não Superior e Superior, através da 

Educação Física e do Desporto na Escola, nos Estabelecimentos das 

Entidades Públicas ou Privadas. 

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) engloba: diversos Sistemas, 

Subsistemas e Sectores desportivos; mais de 70 Federações Desportivas de 

modalidade; mais de 308 Câmaras Municipais, 4255 Juntas de Freguesias; 

mais de 10.000 Clubes desportivos. O CPP tem representação Nacional no 

Conselho Nacional de Desporto (CND) 

Os seus Corpos Sociais foram eleitos para o quadriénio 2009-2012, tendo 

tomado posse a 7 de Novembro de 2008. Presidido por Humberto Santos, 

fazem parte dos Corpos Sociais, os representantes das seguintes Entidades: 

Federação Portuguesa de Vela (FPV); Federação Equestre Portuguesa (FEP); 

Federação Portuguesa de Remo (FPR); Federação Portuguesa de Judo (FPJ); 

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Visual (ANDDVIS); 
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Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI); Liga 

Portuguesa de Desporto para Surdos (LPDS); Paralisia Cerebral Associação 

Nacional de Desporto (PC-AND); Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Motora (ANDDEMOT); e Associados do Comité Paralímpico de 

Portugal. 

3.5.2 FPDD: Federação Portuguesa de Desporto para D eficientes  

A Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD), fundada em 

Dezembro de 1988, representa o desporto para deficientes dentro e fora do 

território nacional. A estrutura territorial da FPDD como uma federação multi-

desportiva tem como finalidades, promover regulamentar e dirigir a nível 

nacional a prática cumulativa de diversas modalidades desportivas, sendo sete 

as categorias desportivas internacionais por deficiência, que passamos a 

enumerar: intelectual/mental; visual/cegos; paralisia cerebral e deficiências 

neurológicas afins; amputados; lesionados medulares; les autres e  

auditiva/surdos. 

Mantêm-se, como Associados efectivos da FPDD, as cinco Associações 

Nacionais de Desporto por Deficiência, abreviadamente designadas por 

(ANDD’s), sendo estas: 

- ACAPO, Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, que deu lugar, a 

partir de Novembro de 2008, à ANDDVIS, Associação Nacional de Desporto 

para Deficientes Visuais; 

- ANDDI - Portugal, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual; 

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

- LPDS, Liga Portuguesa de Desporto para Surdos; 

- PC-AND, Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto; 

A ANDDI-Portugal é a única Associação Nacional que tem estruturas 

intermédias, isto é: Delegação Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores.   

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

Extraordinário da FPDD. 
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Encontra-se assim representado o Organograma do Desporto para Deficientes 

em Portugal: 

 

Fig.  1 -  Estrutura Organizativa – Interna e Territorial da FPDD (FPDD, 2008) 

A FPDD tem por missão: Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a 

prática de modalidades desportivas para as pessoas portadoras de deficiência; 

Estimular a constituição e apoiar o funcionamento de associações por áreas de 

deficiência com fins desportivos; Prevenir, reabilitar, integrar e apoiar a 

participação social das pessoas portadoras de deficiência; Organizar, 

coordenar e dirigir a realização das provas oficiais nacionais e internacionais e 

fiscalizar todas as restantes efectuadas no território nacional; Promover a 

coordenação entre as Associações Nacionais para a selecção, preparação e 

acompanhamento da representação do País em provas do calendário 

internacional e em especial nos Jogos Paralímpicos; Gerir os recursos 

humanos, materiais, técnicos e financeiros postos à sua disposição; Apoiar as 

Associações Nacionais filiadas na formação adequada a praticantes, técnicos, 

e outros agentes; Propor junto das entidades oficiais e privadas, medidas que 

visem satisfazer as carências existentes na prática do desporto para as 

pessoas portadoras de deficiência; Celebrar acordos e contratos com entidades 
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Atletismo

Boccia

Natação

Ciclismo

Equitação

Vela 

Remo

públicas e privadas em ordem à satisfação dos seus objectivos. (Adaptado de 

FPDD  -  info@fpdd.org) 

No sentido de promover a preparação e acompanhamento da representação do 

país em provas do calendário internacional e em especial nos Jogos 

Paralímpicos, surge o Plano de Alta Competição e Selecções Nacionais. Este 

plano abarca praticantes integrados em três níveis, o de Estatuto, o de 

Percurso e o das Selecções Nacionais. São propostos 301 praticantes assim 

distribuídos, 97 para o Estatuto, 33 para o Percurso e 171 para as Selecções 

Nacionais em 18 desportos (FPDD, 2008). Destes, integraram o Plano de 

preparação para Pequim, 2008, 42 Atletas de 7 modalidades. 

 

  

Gráfico 1 - Atletas e modalidades que integraram Plano Preparação Pequim 2008 
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3.5.3 ANDD: Associações Nacionais de Desporto para Deficientes 

As ANDD`s já nomeadas anteriormente, são responsáveis pelo 

desenvolvimento das actividades desportivas da sua deficiência, como 

identifica o quadro seguinte: 

Desportos ANDDVIS 
ANDDI-
Portugal ANDDEMOT PCAND LPDS 

Actividades 
Adaptadas 

 X    

Atletismo X X X X X 
Badminton     X 
Basquetebol  X X   
Boccia    X  
Bowling     X 
Ciclismo  X  X  
Esgrima   X   
Futsal  X  X X 
Futebol de 7  X  X  
Futebol de 11  X   X 
Ginástica  X    
Goalball X     
Halterofilismo   X   
Judo  X   X 
Lutas Amadoras     X 
Natação X X X X X 
Pesca Desportiva     X 
Petra/Tricicleta    X  
Remo  X    
Slalom    X  
Taekwondo     X 
Ténis de Mesa  X X  X 
Tiro com Arco   X   
Voleibol     X 
Voleibol de Praia     X 
Xadrez     X 

Quadro 1 - Organizações responsáveis pelas diferentes actividades 
desportivas (Adaptado de FPDD, 2008 
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3.5.4 Praticantes/Clubes Desportivos  

Encontram-se registados na FPDD e nas ANDD’s 187 clubes, existentes nos 

18 Distritos e nas 2 Regiões Autónomas (Açores e Madeira) (FPDD, 2008) 

Elementos Desportivos 2004 2005 2006 2007 2008 
Nº de praticantes 2.233 2.911 2.779 2.772 2.799 
Taxa de Crescimento -19,3% 30,4% -4,5% -0,3% 0,9% 
Nº de praticantes femininos 620 777 688 754 855 
Taxa de participação feminina 27,8% 26,7% 24,8% 27,2% 30,5% 
Nº de praticantes até juniores 10 8 11 7 33 
% de participação até juniores 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 1,2% 
Implantação Geográfica (Nº 
distritos) 17 17 16 14 20 

Clubes em actividade 158 222 209 204 187 
Acções de formação 20 35 Nd 0 35 
Nº Árbitros e Juízes 73 146 80 84 81 
Nº Treinadores 112 184 124 136 162 

Quadro 2 - Evolução do número de pessoas, clubes envolvidos no Desporto 
Adaptado nos últimos anos (Adaptado de FPDD, 2008) 

De um universo de cerca de um milhão da população portuguesa portadora de 

uma ou mais formas de deficiência (9.16%, isto é 905.488 segundo SNRIPD 

1996, e 6.1%, isto é, 634.408, INE 2002) são 2799 os atletas que praticam 

regularmente desporto e tomam parte nas competições desportivas, pelo que 

têm seguro desportivo (FPDD, 2008). 

3.6. Contexto Regional dos Deficientes no Distrito de Braga 

Partindo do pressuposto que a melhoria das condições de cidadania das 

pessoa com deficiência constitui um compromisso a ser assumido pela 

sociedade em geral e pelo cidadãos “normais” em particular, a criação de uma 

secção de Desporto Adaptado só faz sentido, se for ao encontro das 

necessidades básicas das pessoas com handicaps existentes na região, pelo 

que importa dar a conhecer o contexto dos cidadãos com deficiência no Distrito 

de Braga em geral, e no concelho em particular. 

Assim, e baseando-nos em dados que resultam de um estudo realizado no 

Distrito de Braga, (Governo Civil, 1993) onde foram analisados 3111 

questionários válidos, dos 40000 enviados para as 14 Câmaras Municipais, 

entre Maio e Outubro de 2003 sobre “Deficiência, Prevenção e Inclusão”, que 

contou com o apoio de inúmeras instituições ligadas ao trabalho de pessoas 
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com deficiência. Neste estudo constatamos, (entre inúmeros outros dados de 

importância relativa para o nosso trabalho) que a deficiência mental ocorre com 

elevada percentagem (36,4%), num total de 1132 casos, quando está 

associada a outras deficiências estes números são ainda mais elevados, num 

total de 1393 casos, representando 44,7% da população inquirida. A incidência 

relativamente a outros tipos de deficiência, aparece também com elevados 

valores a deficiência motora (33,3%), num total de1036 casos, mas quando 

associada a outras deficiências, representa um total de 1276 casos totalizando 

40,9%.  

O estudo em causa, para além de nos dar estas evidências, mostra-nos 

também que as pessoas com deficiência mental (de entre todos os tipos de 

deficiência apresentados), são os únicos que percentualmente apresentam 

grande interesse em frequentar acções de formação (59,1%), contrariamente a 

outros grupos, em que a percentagem de interessados em formação, não 

ultrapassava os 40%, em média. De salientar também, que as pessoas com 

deficiência mental demonstram um grande interesse pela reabilitação. 

No que se refere à prática desportiva e actividades de ocupação dos tempos 

livres, os inquiridos manifestaram preocupações e necessidades prementes de 

actividades deste género que lhes permitam uma maior socialização e 

melhores condições humanas e materiais para os apoiarem nessas áreas. 

Neste ponto específico também, os grupos de deficiência mental e motora 

foram os que demonstraram maiores necessidades e apontaram carências 

básicas, tais como a inexistência de pavilhões desportivos e actividades lúdico-

desportivas direccionadas para as suas necessidades. 

Pensando nestas pessoas e nas suas necessidades básicas, vemos no 

Desporto um excelente veículo de socialização que poderá contribuir 

decisivamente para minimizar os efeitos e consequências que as “diferenças” 

sempre acarretam. O desporto permitir-lhes-á inúmeras vitórias fazendo-os 

ultrapassar barreiras, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, 

competindo consigo próprio e com outros na busca de uma alegria de viver. 
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3.6.1 Educação Física Adaptada na Escola 

A Educação Física Adaptada é definida por vários autores como sendo “…um 

programa diversificado de actividades, jogos, desportos e ritmos ligados aos 

interesses, capacidades e limitações dos estudantes com deficiência que 

podem não conseguir participar com sucesso ou segurança nas actividades do 

programa geral de Educação Física” (Winnick, 1990); ou ainda “…educação 

envolvendo modificações ou ajustamentos das actividades da educação física 

tradicional para que as crianças com deficiência possam participar nelas com 

segurança, de acordo com as suas capacidades funcionais. (Anshel, et. al, 

1991). 

No nosso País, está patente no Decreto-Lei nº.3/2008, de 7 de Janeiro, no seu 

capítulo I, artigo 4º., ponto1, o dever da Escola, “…incluir nos seus projectos 

educativos as adequações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, 

necessárias para responder adequadamente às necessidades educativas 

especiais de carácter permanente das crianças e jovens, com vista a assegurar 

a sua maior participação nas actividades de cada grupo ou turma e da 

comunidade escolar em geral”. Ainda no mesmo decreto-lei se considera ser 

um aspecto determinante para a qualidade de ensino “…a promoção de uma 

escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as 

crianças e jovens. Nesta medida importa planear um sistema de educação 

flexível, pautado por uma política global integrada, que permita responder à 

diversidade de características e necessidades de todos os alunos que implicam 

a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no 

quadro de uma política de qualidade orientada para o sucesso educativo de 

todos os alunos.” O legislador refere ainda que “A educação inclusiva visa a 

equidade educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, 

quer no acesso quer nos resultados.”  

Apesar do avanço significativo que a legislação recente parece evidenciar nas 

escolas portuguesas, poderemos afirmar, aqueles que nos encontramos nas 

escolas diariamente, que a nossa realidade está ainda distante daquela 

descrita por Coppenolle e Potter (2004), ao relatar que desde 1950 em muitos 

países as aulas de Educação Física Adaptada se tornaram obrigatórias na 

disciplina de Educação Física nas escolas regulares para todos os níveis de 
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estudantes com deficiência (República Checoslovaca, Polónia, Rússia, 

Hungria; Áustria, Eslovénia, etc). 

Desta forma, entendemos que a prática desportiva na escola não poderá 

centrar-se apenas nas modalidades tradicionais como “um pronto-a-vestir” 

uniformizado que serve a toda a população. Também a Actividade Física 

Adaptada terá cada vez mais o seu lugar na escola inclusiva, procurando 

superar as limitações que os problemas de saúde podem originar nas 

possibilidades da pessoa participar em Actividades Físicas, e garantir desta 

forma, o acesso e os resultados que a prática desportiva possibilita, quer ao 

nível da disciplina de educação física, quer ao nível da vivência do desporto 

adaptado dentro do Desporto Escolar. Sentimos que na prática, num grande 

número das escolas portuguesas, estão ainda a ser dados os primeiros passos 

para conseguir oferecer aos estudantes com deficiência, as condições 

necessárias à existência de uma prática desportiva generalizada e sistemática.  

3.6.2 Desporto Adaptado no Desporto Escolar 

Sendo a modalidade desportiva uma actividade desportiva praticada por 

alunos, de acordo com regras comuns, no essencial, as estabelecidas pela 

Federação dessa modalidade, e existindo nos dados estatísticos do “retrato do 

Desporto Escolar” registo de 42 práticas desportivas diferentes, desenvolvidas 

a nível Nacional, uma questão se nos coloca: porquê apenas duas 

modalidades adaptadas? Poder-se-á colocar a questão na falta de procura, ou 

na falta da oferta? 

Como já mencionamos anteriormente, as dificuldades existentes na escola na 

implementação da actividade física adaptada, não estarão a dificultar a 

formação dos praticantes e adeptos destas modalidades em idade escolar. 

As modalidades adaptadas praticadas a nível nacional no Desporto Escolar 

são: o Boccia e o Goalball. Tendo a primeira, maior expressão em número de 

praticantes nos dados que pudemos recolher e que foram expressos nos 

quadros seguintes: 
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 Número de praticantes de Desporto Adaptado a nível nacional 
A

no
s 

Le
ct

iv
os

 

Modalidades 

para alunos 

deficientes 

Número 

de 

Grupos 

Equipa 

Alunos 

inscritos 

Alunos inscritos 

no Desporto 

Adaptado do 

D.E. 

Total de alunos 

inscritos no 

Desporto Escolar 

2001/02 
Boccia 5 63 

78 119 389 
Goalball 1 15 

2002/03 
Boccia 7 135 

190 90 355 
Goalball 3 55 

2003/04 
Boccia 10 114 

127 99 780 
Goalball 2 13 

2004/05 
Boccia 18 239 

249 110.021 
Goalball 2 10 

Quadro 3 - Dados recolhidos em “Desporto Escolar um retrato” (Maio, 2006) 

A
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ct
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Modalidade

s para 

alunos 

deficientes 

Número 

de Grupos 

Equipa 

Alunos 

inscritos 

Alunos inscritos 

no Desporto 

Adaptado do D.E. 

Total de alunos 

inscritos no 

Desporto Escolar 

 

2008/09 

Boccia 62 463  

502 

 

--- Goalball 5 39 

Quadro 4 - Dados obtidos no Gabinete Coordenador do D E de Braga (Julho, 
2009) 

Pudemos ainda recolher dados que mostram que nas Direcções Regionais de 

Educação do Alentejo e do Algarve, não se regista qualquer inscrição de 

Grupos Equipa de Desporto Adaptado, em Boccia, Goalball ou outra. 
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No ano lectivo de 2004/2005, dos 239 alunos inscritos em Boccia, 103 

pertenciam a 8 Grupos Equipa da DRE Norte, 121 pertenciam a 8 Grupos 

Equipa da DRE Centro e 15 alunos pertenciam a 2 Grupos Equipa da DRE 

Lisboa. Relativamente aos alunos inscritos em Goalball, todos eles pertenciam 

a 2 Grupos Equipa da DRE Lisboa, não se registando outros grupos em todo o 

país.  

Ao longo dos anos lectivos registados nos quadros, podemos constatar um 

aumento significativo do número de praticantes do Desporto Adaptado de 

forma sustentada. Em nosso entender este crescimento poderá dever-se a uma 

maior aposta no Desporto Escolar Adaptado ou ainda a uma maior visibilidade 

do Desporto Adaptado, até como fruto dos brilhantes resultados obtidos nas 

competições internacionais, como sucedeu recentemente nos Paralímpicos em 

Pequim, 2008.  

3.6.3 Desporto Adaptado nas Instituições 

Várias são as instituições do Distrito de Braga que desenvolvem actividades 

associadas aos deficientes. São disso exemplo a Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Braga (APPACDM-Braga), a 

Associação Portuguesa Paralesia Cerebral de Guimarães (APPC-Guimarães), 

a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - Braga, (ACAPO-Braga) o 

Gabinete de Apoio ao Estudante com Deficiência da Universidade do Minho 

(GAED-UM), a Associação Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI), 

a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de 

Guimarães (CERCIGUI), a ACREV, O SALTO, a APAC, e a Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Fafe (CERCIFAFE). No 

entanto, sabemos das necessidades sentidas pela faixa mais significativa dos 

deficientes do Distrito de Braga, sobre a falta de locais de convívio e ocupação 

de tempos livres (inexistência de pavilhões desportivos), e instituições 

promotoras de actividades físicas, lúdicas e desportivas especialmente 

direccionadas para si (Governo Civil de Braga, 2003). Carvalho (2004), refere 

que apenas cerca de 0,0025 por cento dos cidadãos do distrito de Braga 

portadores de deficiência ou alguma incapacidade psíquica ou motora praticam 

desporto federado. Os números podem ser chocantes, mas é esta a realidade 

existente na região e que tem reflexos proporcionais no resto do país. O 



26 

mesmo autor revelou que em sessenta e nove clubes do concelho de Braga 

apenas em sete há lugar para deficientes, e que a proporção é de 206 

deficientes para 6057 praticantes desportivos. A nível nacional, há cerca de 

nove mil clubes, mas apenas vinte destes promovem actividades desportivas 

para deficientes. 

No que concerne ao concelho bracarense, Carvalho (2004) referia existirem 

treze instituições que promovem o desporto adaptado para 363 deficientes, 

abrangendo apenas 3% da população de deficientes do concelho. As causas, 

ainda segundo o mesmo autor, centravam-se nas dificuldades de acesso aos 

transportes, barreira arquitectónicas, falta de especialistas, dificuldades em 

conseguir financiamentos, por falta de interesse dos meios de comunicação e 

de formação/informação das populações. 

Hoje a situação não difere significativamente daquela que Jorge Carvalho 

identificou em 2004. Foram essas necessidades que levaram ao nosso desejo 

de criar a Secção de Desporto Adaptado, foi a consciência dessas 

necessidades que levou a Câmara Municipal a apoiar este Projecto, e terá 

sensibilizado o clube para a necessidade de uma resposta desportiva.  

É através da Carta Europeia do Desporto para Todos, criada em 1975 e 

adoptada em 4 de Dezembro de 1986, que o Conselho da Europa, declara a 

urgência de proporcionar ao cidadão com deficiência, o direito a participar em 

todas as actividades físicas e de lazer, indo ainda mais além, ao afirmar que 

estes cidadãos podem aspirar ao “Desporto de Elite” e tem o direito a nele 

participar de acordo com as suas capacidades (parte B, nº 5).  

Segundo Marques, Castro e Silva (2001), as sociedades contemporâneas 

distinguem-se das anteriores pelo respeito pela dignidade humana e pela 

garantia de proporcionar à População Especial uma integração plena na 

Sociedade. 

 Aos clubes competirá, à semelhança do que sucede para a restante população 

dita “normal”, criar espaço e condições para o Desporto Adaptado, com 

objectivo de desenvolver a formação de atletas, promovendo a educação 

cultural e física dos seus sócios, de investir na detecção de talentos e na 
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competição, nos seus diferentes patamares, desde a formação até ao mais alto 

nível da competição.  

Tal como preconizam os Estatutos do S.C.B., no seu artigo 3º “Fins”, refere no 

seu ponto um que o S.C.B. visa o engrandecimento e prestígio do desporto 

português, tendo por fins específicos: Promover a educação cultural e física 

dos seus sócios; Desenvolver entre os sócios a prática do desporto, 

proporcionando-lhes meios de recreio e cultura; Concorrer a provas desportivas 

profissionais e amadoras, de carácter oficial e particular. 

Sendo o Sócio Deficiente um cidadão de plenos direitos, tem perante a lei e a 

sociedade, o direito à educação, recreação e cultura, e à pratica desportiva, 

como referem os estatutos do S.C.B.  
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4. ESTÁGIO 

Neste capítulo é feita uma contextualização cronológica e factual dos motivos 

que levaram à necessidade da criação da Secção de Desporto Adaptado (SDA) 

na cidade de Braga, e mais concretamente no clube mais representativo do 

Distrito, bem como da concepção e criação do projecto.  

Falaremos também, sobre a forma como foi organizado o estágio propriamente 

dito, e todas as actividades desenvolvidas no decurso da época 2008/09, na 

nova SDA do Sporting Clube de Braga. 

4.1 Contextualização da necessidade de criação da S ecção de Desporto 
Adaptado 

A necessidade de criação da Secção de Desporto Adaptado num Clube, é 

resultado do encerramento do Departamento de Actividades Físicas e 

Desportivas existente na Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) 

de Braga até ao ano transacto, e que ocupava os tempos destes cidadãos 

através da prática do desporto – Boccia e outros. Tal facto originou que fossem 

colocadas em causa, participações ao mais alto nível Nacional e Internacional 

de atletas de renome no panorama nacional do Desporto Adaptado, mais 

concretamente na modalidade de Boccia, pois os atletas em causa já haviam 

demonstrado em diversas participações internacionais o seu enorme valor 

desportivo, em campeonatos da Europa, Mundiais e jogos Paralímpicos. O 

quadro abaixo, bem actual pois refere-se às últimas olimpíadas, pensamos ser 

revelador da qualidade dos atletas em questão. 

Modalidade Atleta Classe Prova 
Obj.  

proposto Resultado Medalhas 

Boccia Mário Peixoto BC3 Individual Até 3º 4º  
Boccia Mário Peixoto BC3 Pares Até 3º 3º Bronze 

Boccia Eunice 
Raimundo 

BC3 Individual ------- 13º  

Boccia 
Eunice 
Raimundo BC3 Pares Até 3º 3º Bronze 

Quadro 5 - Resultados da participação dos atletas nos Jogos Paralímpicos de 
Pequim ( Adaptado de FPDD, 2008) 
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Com o aval e o apoio da Câmara Municipal de Braga, empreendemos a difícil 

tarefa de criar uma Secção de Desporto Adaptado, que possibilitasse aos 

cidadãos deficientes a prática desportiva a que tem direito. 

A determinação dos atletas foi fundamental para a decisão de criar a Secção 

de Desporto Adaptado no grande clube da cidade que todos eles sonharam um 

dia vir a representar. As opções eram várias, todas elas com o seu valor, mas 

de facto a organização que apresentava uma maior estrutura organizativa era o 

Sporting Clube de Braga (S.C.B.), com todas as vantagens e dificuldades que 

essa decisão pudesse acarretar. 

Os contactos e as posteriores negociações/decisões entre a Autarquia e o 

Clube, levaram o seu tempo e, principalmente, algum cuidado na forma como 

todo o processo foi conduzido. Era necessário estar presente, mas sem impor a 

nossa presença. Não criar pontos de fricção que mais tarde pudessem vir a 

causar constrangimentos ao desenvolvimento do nosso projecto.  

A vontade da autarquia e o reconhecimento do trabalho realizado pelo Mestre 

Luís Marta no Concelho de Braga, na área do Desporto para Deficientes, com 

responsabilidade directa na organização de eventos de âmbito regional, foi 

determinante para o arranque do processo. A responsabilidade da autarquia 

determinada pela legislação no enquadramento desta população especial, foi 

também um dos motores deste arranque. Por outro lado, a Câmara Municipal 

de Braga, ao ter também responsabilidades relativamente a esta população 

especial, deve justificar junto da comunidade o cumprimento do quadro legal a 

que se encontra obrigada. 

4.2 Concepção do Projecto da Secção de Desporto Ada ptado 

O projecto da Secção foi um documento partilhado na sua concepção. Tendo 

sido elaborado pelo mestre Luís Marta, seu principal mentor, contou na sua 

génese com o envolvimento a colaboração de Pais, Atletas Paralímpicos, 

técnicos e acompanhantes técnicos. 

Anteriormente à nossa participação neste mestrado em Actividade Física 

Adaptada, já se tinham realizado algumas reuniões, estando em marcha os 

primeiros contactos para conseguir os recursos necessários e encontrar um 

clube para acolher os atletas Paralímpicos no seu seio. 
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Este projecto visava abrir portas, para possibilitar as condições necessárias à 

criação de uma SDA, que possibilitasse a estes atletas deficientes, a prática do 

Desporto de Competição. A implementação far-se-ia através da utilização da 

imagem dos atletas Internacionais: Eunice Raimundo, Mário Peixoto e José 

Carlos Macedo, para permitir que outros atletas se lhes pudessem juntar num 

futuro próximo. 

Ao solicitar a supervisão do mestre Luís Marta, no acompanhamento do 

mestrado em Actividade Física Adaptada, logo fui convidada a integrar este 

projecto, que até então desconhecia. 

4.3 Projecto da Secção de Desporto Adaptado  

O projecto de implementação da Secção de Desporto Adaptado do Sporting 

Clube de Braga surge em Julho de 2008, devido à necessidade de atletas e 

agentes desportivos da modalidade de Boccia encontrarem um clube da região 

para poderem continuar os seus treinos e participações competitivas. 

Os primeiros contactos com a Direcção do S.C. Braga foram frutíferos e 

bastante acolhedores. Daqui surge a motivação para fazer avançar este 

projecto, sabendo que o clube mais representativo da região demonstrou toda 

a abertura para acolher no seu seio atletas que sempre desejaram contribuir 

para o seu engrandecimento. Sabendo-se que no plano desportivo é sempre 

difícil obter resultados a curto prazo (Araújo, 2002) decidimos iniciar a sua 

actividade com um grupo restrito de atletas e de agentes desportivos para 

verificar as potencialidades de sucesso do mesmo.  

Definimos como Objectivos Gerais da SDA para a época de 2008/09: Criar a 

Secção de Desporto Adaptado, com a modalidade de Boccia; Garantir a 

participação competitiva Regional, Nacional e Internacional em provas 

federadas do grupo de atletas de Alta - Competição de Boccia; Criar um corpo 

técnico, um corpo administrativo e um corpo de marketing; Avaliar a 

potencialidade de sucesso do projecto. 

4.3.1 Objectivos Gerais para a Época 2008/09 

Definimos como Objectivos Gerais da SDA para a época de 2008/09: Criar a 

Secção de Desporto Adaptado, com a modalidade de Boccia; Garantir a 



32 

participação competitiva Regional, Nacional e Internacional em provas 

federadas do grupo de atletas de Alta - Competição de Boccia; Criar um corpo 

técnico, um corpo administrativo e um corpo de marketing; Avaliar a 

potencialidade de sucesso do projecto. 

4.3.2 Cerne do Projecto da SDA  

O ponto fulcral deste projecto passa por garantir a participação competitiva 

regional, nacional e internacional dos atletas da modalidade de Boccia. 

Assim é necessária a inscrição do clube na Paralisia Cerebral – Associação 

Nacional de Desporto (PC-AND), de forma a garantirmos a participação em 

provas federadas e a possível convocação para trabalhos da Selecção 

Nacional. 

Foram definidos neste contexto indicadores de sucesso, que possibilitassem 

avaliar a sua consecução, sendo eles: participação gratuita dos atletas e 

agentes desportivos nas provas federadas a nível Nacional e Internacional. 

Como elementos críticos a essa consecução, foram: a inscrição do clube, 

atletas e agentes desportivos na PC-AND; os seguros desportivos para a 

subsecção de Boccia; a avaliação médica dos atletas e agentes desportivos; a 

necessidade de garantir que os possíveis prémios monetários obtidos pelos 

atletas ao serviço do clube revertam para a subsecção; e a necessidade de 

garantir o orçamento projectado para a presente Época Desportiva. 

4.3.3 Recursos Humanos 

Tzu (2007), diz-nos que o general que vence uma batalha faz muitos cálculos 

no seu templo antes da batalha ser travada. É também consensual que os 

profissionais que trabalham na área do desporto devem fortalecer 

características de profissionalismo (Chelladurai, 1999). 

Assim, entendemos necessário garantir a criação de um enquadramento 

humano forte e estável para que o projecto supere dificuldades de 

implementação, uma vez que só se atinge o sucesso, caso as expectativas de 

cada elemento do grupo de trabalho sejam correspondidas (Araújo, 2000). É 

pois necessário, o seguinte enquadramento aos atletas: 
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Corpo técnico: Treinador Principal, Treinador Adjunto e Acompanhantes 

Técnicos (um por cada atleta). 

Corpo administrativo: Director de Secção, Contabilista, Responsável 

Administrativo.  

Corpo de imagem, comunicação e marketing: Responsável de Imagem, 

Comunicação e Marketing.  

Foram definidos como indicadores de sucesso: criação do corpo técnico 

remunerado e de corpo administrativo, de imagem, comunicação e marketing 

em regime de voluntariado. Como elementos críticos: remuneração do corpo 

técnico e respectivos encargos com impostos; constituição do corpo 

administrativo, de imagem, comunicação e marketing; criação do regulamento 

interno da subsecção que especifique as condições de trabalho e as 

especificidades de cada um dos agentes desportivos. 

4.3.4 Avaliar a potencialidade de sucesso do projec to  

Finda a época 2008-2009 será realizada a avaliação dos indicadores de 

sucesso estabelecidos para cada um dos objectivos explanados neste projecto. 

Assim, entendemos que o projecto obteve sucesso na sua implementação, se 

tiver cumprido com todos os indicadores de sucesso sem excepção. No caso 

de tal não acontecer, o mesmo será revisto ou deixará de se desenvolver. A 

decisão caberá a todos os que estiveram directamente envolvidos na sua 

concretização durante a presente época desportiva, ou seja atletas e agentes 

desportivos da SDA. 

Em caso de sucesso, será revisto o projecto no sentido de prever o seu 

alargamento a outros atletas e/ou a nova modalidade desportiva. 
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4.4 Planeamento Anual 2008/09 
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Quadro 6 - Calendarização da Época Desportiva 

4.5 Plano de estágio  

O estágio teve lugar no S.C.B., sendo o supervisor deste, o mestre Luís Marta 

e a orientação da responsabilidade do Prof. Dr. Rui Corredeira da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Seguidamente apresenta-se o 

cronograma das acções semanais do estágio. 
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4.5.1 Cronograma 

 Época Desportiva 2008 / 09 

 Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

1           AXA     

2   Treino           Treino 

3   AXA   Treino Treino AXA   AXA 

4 Treino     AXA AXA       

5 AXA Treino         Treino AXA 

6     Treino Treino AXA   AXA   

7 Treino   AXA     Treino     

8           AXA AXA   

9   Treino Treino         Treino 

10   AXA   Treino Treino AXA   AXA 

11 Treino     AXA AXA       

12 AXA Treino         Treino AXA 

13     Treino Treino AXA   AXA   

14 Treino   AXA     Treino     

15           AXA AXA   

16   Treino Treino         Treino 

17   AXA   Treino Treino AXA   AXA 

18 Treino     AXA AXA       

19 AXA Treino         Treino AXA 

20     Treino Treino AXA   AXA   

21 Treino   AXA     Treino     

22           AXA AXA   

23   Treino Treino         Treino 

24   AXA   Treino Treino AXA   AXA 

25 Treino     AXA AXA       

26 AXA Treino         Treino AXA 

27     Treino Treino AXA   AXA   

28 Treino   AXA     Treino     

29          AXA AXA   

30     Treino        Treino 

31       Treino     

Quadro 7 - Cronograma de Estágio 

O estágio foi dividido em duas etapas distintas durante os seus oito meses de 

duração, perfazendo um total de 208 horas, distribuídas por 110 horas de 

acompanhamento aos treinos e 98 horas de trabalho no âmbito da secção, com 

deslocações frequentes ao Estádio AXA, conforme demonstrado no quadro nº 

7. 
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Na primeira etapa, frequentei duas das três sessões de treino semanais, que 

decorreram entre os meses de Outubro e Fevereiro, no período da manhã, com 

a duração de duas horas cada, num total de 64 horas. Desloquei-me ao estádio 

AXA nos períodos da tarde, numa sessão de 2 horas semanais, para 

estabelecer contactos com a direcção do clube e tratar de assuntos 

administrativo/financeiros, equipamentos, transportes, comunicação e 

marketing, tendo utilizado 32 horas. 

Nesta primeira fase entendi ser fundamental o conhecimento das 

características dos atletas, para melhor perceber e avaliar as suas 

necessidades de acompanhamento bem como cuidados de higiene e 

segurança. Para tal, foi importante este contacto mais próximo, proporcionado 

pela presença nos treinos, o que teve como consequência (positiva) também, a 

criação de laços de proximidade com os atletas, favorecendo a plena 

integração no grupo de trabalho. O contacto com as famílias foi também 

fundamental, permitindo-nos avaliar e conhecer os constrangimentos 

familiares, principalmente ao nível das deslocações para o treino e 

competições. Sendo acompanhada pelo supervisor, foi possível mais 

rapidamente compreender os fundamentos do jogo, bem como as 

necessidades dos técnicos, acompanhantes técnicos e atletas. 

Na segunda etapa, que decorreu a partir do mês de Fevereiro, frequentei uma 

das três sessões de treino semanais, no período da manhã, com a duração de 

duas horas cada, num total de 36 horas. Desloquei-me ao estádio AXA duas 

vezes na semana, por períodos médios de 2 horas, perfazendo 66 horas para 

estabelecer contactos com a direcção do clube e tratar de assuntos 

administrativo/financeiros, equipamentos, transportes e comunicação e 

marketing nos períodos da tarde. Foram ainda realizadas com mais frequência 

reuniões formais. 

Nesta segunda fase, mais voltada para o funcionamento e gestão da SDA, 

originou uma redução das horas de contactos directos com os atletas, 

limitando-me a estar presente apenas num dos três treinos semanais, 

utilizando o tempo remanescente para contactos e reuniões no estádio AXA. 

Em face das reuniões realizadas e da necessidade de distribuir tarefas e 

funções, entendi que seria positivo para um bom funcionamento da SDA, haver 
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uma maior especialização em determinadas funções. Procuramos realizar 

nesta fase, um maior acompanhamento dos atletas aos trabalhos de 

preparação e às competições, procurando estar presente, como directora da 

SDA.  

Durante o mês de Julho, Agosto e Setembro foram estabelecidos inúmeros 

contactos, e realizadas duas reuniões gerais, com o fim último da organização 

e realização da Exposição “À Conquista…”. Esta exposição decorreu na 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, entre os dias 18 e 30 de Setembro de 2009 

Foi ainda preparada a montagem e desmontagem do evento, sem que 

tivessem sido contabilizadas as horas de trabalho efectuado. 

4.6 Nascimento da Secção de Desporto Adaptado  

Passada a fase inicial de contactos com autarquias, possíveis patrocinadores, 

clubes e associações que nos pudessem acolher no seu seio, bem como as 

reuniões efectuadas no grupo nuclear do qual partiu a ideia deste projecto, a 

vontade determinada dos atletas em representar as cores do clube bracarense, 

ditou a solução. Estava dado um passo fundamental para a criação e 

funcionamento da Secção de Desporto Adaptado. Assim, levando em conta as 

situações observadas e as hipóteses entretanto surgidas, o caminho ideal seria 

o de uma parceria entre a Câmara Municipal de Braga e o clube mais 

representativo local, o Sporting Clube de Braga. A Câmara Municipal de Braga 

asseguraria a cobertura de parte das verbas necessárias para garantir a época 

desportiva de 2008-2009, e o Sporting Clube de Braga acolheria no seu seio a 

SDA, apoiando-a na parte logística.  

A SDA do S. C. B. foi formalmente criada em 16 de Janeiro de 2009, data da 

assinatura do contrato programa entre a Câmara Municipal de Braga e o 

Sporting Clube de Braga. A nova Secção do Clube Bracarense visa a 

implementação de oportunidades de prática desportiva e competitiva para 

cidadãos com deficiência.  

Nestes nove meses de trabalho inicial, procurou-se cumprir o projecto 

delineado para esta primeira época, projecto esse apresentado ao clube e à 

edilidade bracarense.  
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O trabalho realizado no terreno, foi de descoberta permanente e constante, 

tendo partido da vivência do dia-a-dia, para a pesquisa do conhecimento 

teórico, de maneira a resolver de forma sustentada algumas situações.  

Fruto das nossas vivências anteriores como atletas, treinadores, dirigentes 

associativos e professores de Educação Física nas escolas, consideramos 

fundamental a ligação ao grupo, o conhecimento da modalidade, as 

necessidades e dificuldades do treino desportivo, as dificuldades de 

comunicação, de espaços desportivos, transportes para treinos e competições, 

materiais e equipamentos desportivos. Estas questões, determinaram em parte 

as escolhas realizadas no cronograma de estágio entre Novembro e Fevereiro, 

valorizando a integração e união do grupo de trabalho.    

Considerando a SDA uma pequena organização, dentro de uma organização 

com uma estrutura já antiga, representada pelo S.C.B., definida por um vértice 

estratégico constituído pelo seu presidente, vice-presidentes e Directores, uma 

cadeia hierárquica com um director Geral e vários Directores de Secção. 

Identificamos ainda uma tecno-estrutura composta pelos departamentos: 

Administrativo, de Marketing, Comunicação e Imagem entre outros. O Clube 

dispõe no seu centro operacional de várias mini organizações, representadas 

pelas várias secções das modalidades desportivas desenvolvidas no clube.   

A secção de Desporto Adaptado do S.C.B., sendo uma dessas mini 

organizações, e à semelhança de uma situação relatada por Mintzberg (1995), 

a estrutura da SDA, enquanto organização, foi definida simplesmente como o 

total da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e 

em seguida assegurar a necessária coordenação entre as mesmas.  

Esta coordenação foi realizada na fase inicial através de contactos informais 

pelo ajustamento mútuo, havendo uma divisão das funções técnicas, 

administrativas, comunicação, imagem e marketing.  

As funções Técnicas foram coordenadas por super visão directa, por um 

Director Técnico da SDA, que em simultâneo foi o treinador principal de Boccia. 

A sua equipa Técnica foi constituída por um técnico-adjunto e três 

acompanhantes técnicos, um pertencente a cada um dos atletas da classe 

BC3. 
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As funções de comunicação, imagem e marketing, foram coordenadas por 

supervisão directa por uma responsável por organizar um grupo de cinco 

elementos com alguma formação na área e experiência no terreno. 

O sector administrativo / financeiro, teve um responsável, que em cooperação 

com a directora da SDA e o Departamento do clube evitaram a necessidade de 

um contabilista da secção. 

A estrutura da SDA, sendo uma estrutura, com recursos humanos diminutos e 

ainda pouco experientes, procuramos desde o início articular os departamentos 

da mini organização da SDA, com os Departamentos seus congéneres, 

existentes no S.C.B.. Esta estratégia, permitiu que fosse possível mais 

rapidamente conhecer a cadeia hierárquica e as normas de funcionamento do 

clube, realizar reuniões formais e informais com  os departamentos de 

Marketing, de Comunicação e Imagem, e com o Departamento Administrativo e 

Financeiro, com benefícios adquiridos através da  convivência com 

departamentos mais experientes, criando  uma relação o mais possível de 

harmonia, respeitando e integrando a imagem dos Guerreiros do Minho. 

Da nossa experiência, consideramos benéfica esta articulação, no entanto 

sentimos a necessidade crescente de uma maior especialização dos 

departamentos da SDA e a criação de novos departamentos da secção. 

Internamente à SDA, grande parte dos contactos estabelecidos foram 

efectuados informalmente, no início ou final dos treinos, em deslocações ao 

estádio, onde sem marcação prévia se colocavam as questões e por vezes se 

encontraram as soluções adequadas.  

O papel que desempenhei como Directora da SDA foi desde o início 

multifacetado. O desempenho de variadas funções, deveu-se em grande parte 

ao estado embrionário da Secção, onde a existência de Recursos Humanos é 

diminuta, e a sua especialização reduzida. Assim, sobre as funções que 

desempenhei posso referir ter: coordenado a gestão da SDA; ter estabelecido 

os contactos com o Director Geral, pois este era a elo de ligação entre a SDA, 

a Direcção, e o Presidente do S.C.B.; estabelecido contactos formais e 

informais com as vários departamentos do clube; acompanhado o grupo de 

atletas às competições e acções mais significativas. Tratei ainda de assuntos 
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tão díspares como: pagamentos aos técnicos; marcação de transportes para 

treino, competições e estágios; condução de veiculo de transporte de atletas; 

angariação de Equipamentos Desportivos para representação do clube, etc. 

À medida que a secção se ia desenvolvendo, fomos sentindo necessidade de 

maior especialização de funções, surgindo desta forma contactos mais 

frequentes com os vários sectores, motivo pelo qual aconteceram mais 

reuniões formais a partir de meados da época desportiva.  

Sabendo nós que invariavelmente, a alternativa ao dirigismo desportivo passa 

por uma aposta no voluntarismo do dirigente generoso, dedicado e militante 

(Carvalho, 1997), tentamos colmatar estas lacunas com pessoas com ligação à 

modalidade e aos atletas.  

O Planeamento Estratégico, segundo Roche (1998) processo pelo qual uma 

organização, uma vez realizada a análise do ambiente no qual se encontra e 

definidos os seus objectivos a médio e longo prazo, elege (selecciona) as 

estratégias mais adequadas para atingir os seus objectivos e define os 

projectos a serem executados para o desenvolvimento dessas estratégias, foi 

uma caminhada efectuada pela directora da SDA e pelo Director Técnico e 

coadjuvada mais tarde por todo o grupo de trabalho.  

Para implementação de todo o projecto foi fundamental a existência de um 

planeamento estratégico da SDA de forma a auxiliar a Directora na tomada de 

decisões. Como refere Roche (1998), o planeamento constitui um canal 

fundamental de informação e comunicação de toda a organização, e se 

incorporar mecanismos de controlo e avaliação, auxilia na tomada de decisões 

para as medidas de correcção necessárias.  

A estrutura da nossa organização foi definida de acordo com o modelo de 

Mintzberg (1995). Por questões metodológicas, definimos uma base de 

estrutura, ou seja todos aqueles elementos que de forma directa trabalham 

directamente ligados à Secção. Posteriormente, agrupamos os serviços de 

acordo com as suas funções próprias por forma a criar micro-organizações 

funcionais que dessem resposta premente às situações de dia a dia. 
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4.7 Organograma da Secção de Desporto Adaptado do S porting Clube de 
Braga 

 

O organograma da DAS pretende, de uma forma simples, demonstrar as 

relações entre os vários sectores do clube e as interacções que foram 

estabelecidas entre os vários Departamentos. 

 

Desporto Adaptado do Sporting Clube de Braga 

Organograma da Secção 

 

Fig. 2 - Organigrama da Secção de Desporto Adaptado do S. C. B. (Adaptado 
de Mintzberg, 1995) 

Caixa de contorno Vermelho – define as pontes que a Directora da SDA 

estabeleceu com o vértice estratégico e os departamentos do Clube 

Caixa de contorno Verde – define as pontes que a Directora da SDA 

estabeleceu com os departamentos do Clube com ligação directa à Secção do 

Desporto Adaptado.  

Como se pode verificar pelo organograma criado, e pela linha hierárquica 

criada, a directora da Secção estabelece pontes com todos os elementos do 

clube que directa ou indirectamente tenham ligação à secção.  
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4.8 Recursos humanos da SDA  

Atletas 

Eunice Raimundo 

Mário Peixoto 

José Carlos Macedo 

Alta competição BC3 

Alta competição BC3 

Alta competição BC3 

Corpo técnico 

Luis Marta 

Alberto Peixoto 

Carla Loureiro 

Paulo Morais 

Roberto Mateus 

Director Técnico 

Treinador Principal Boccia 

Treinador Adjunto 

Ac. Eunice Raimundo 

Ac. Mário Peixoto 

Ac José Carlos Macedo 

Corpo administrativo 
Maria José Pereira 

Domingos Peixoto 

Directora Secção 

Resp. Administrativo 

Corpo de comunicação, Emiliana Gomes Responsável 

Quadro 8 - Recursos humanos da SDA do S. C. B. 

4.9 Acções mais relevantes da SDA  

O papel que desempenhamos na criação e implementação da SDA, foi o da 

direcção da Secção. Tendo por missão criar oportunidades de prática 

desportiva para cidadãos com deficiência, partimos de um grupo de três atletas 

paralimpicos, familiares, técnicos, acompanhantes técnicos e alguns 

voluntários, envolvemos todos, criamos um projecto, encetamos contactos, 

avaliamos recursos e avançamos com a sua implementação.  

A nossa visão para a Secção de Desporto Adaptado, visava a curto prazo dar 

resposta imediata aos atletas paralimpicos da modalidade de Boccia, que 

necessitavam dum clube para concorrerem às competições regionais e 

nacionais. A imagem destes atletas de alta competição, seria uma mais-valia 

para lançar o nome da secção na comunicação social, favorecendo a 

angariação de patrocínios, e a criação de uma imagem positiva da deficiência. 

O nome do Sporting Clube de Braga, a organização bem estruturada do clube, 

seria um suporte valioso, para perspectivar a criação da secção como uma 

organização sustentável. A médio prazo, e após a avaliação do primeiro ano do 

projecto, definiríamos o abertura da secção a novos praticantes, com 

alargamento das etapas de desenvolvimento desportivo, desde a recreação, a 

formação até à alta competição. Proceder-se-ia à criação de infra-estruturas, 

aumento dos recursos materiais e humanos. A longo prazo, a possibilidade de 
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alargamento a novas modalidades adaptadas, sempre ponderando um 

crescimento sustentado. 

Outras finalidades a atingir pela secção, passam por envolver os responsáveis 

dos vários sectores de forma a atrair a participação e o comprometimento de 

toda a secção. Pretende-se também que o Clube estabelecer com as 

instituições protocolos de cooperação aos mais diversos níveis, de forma a 

usufruir de mais-valias tecnológicas, técnicas e do conhecimento científico, 

bem como, estabelecer parcerias ao nível das escolas, para realizar acções 

que poderão ser operacionalizadas através de demonstrações, sensibilização 

para a problemática do cidadão portador de deficiência e dar formação sobre 

as modalidades do Desporto Adaptado. Facultar aos jovens com estas 

problemáticas, imagens de ídolos que lutaram e venceram através dos 

resultados desportivos.  

Possibilitar ainda aos atletas mais capazes a possibilidade de uma integração 

efectiva de desempenho de uma actividade profissional, no mundo da 

Actividade Física e Desporto. 

4.9.1 Treinos, Torneios, Acções de Formação, Campeo natos e 
Exposições: 

- Torneio de Boccia em Guimarães, no pavilhão da Escola Francisco de 

Holanda, em 10 de Janeiro; 

- Torneio Danny Forma, em Famalicão alguns sábados à tarde durante meses 

de Janeiro e Fevereiro; 

- Formação de árbitros de Boccia para alunos da ESCA, no ginásio da Rodovia, 

Auditório e Pavilhão ESCA, em 23 e 27 Janeiro; 

- Torneio de Boccia na Escola do Cávado, em 29 de Janeiro de 2009; 

- Torneio de Boccia de Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, em 6 de 

Fevereiro; 

- Campeonato da Zona Norte Boccia, em 14 de Março; 

- Torneio de Boccia na Escola Secundária Rocha Peixoto, em 26 de Março; 

- Torneio de Boccia na Escola Secundária de Maximinos, no Pavilhão Municipal 

em 27 de Março; 
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- Campeonato da Zona Norte – Pares, na Trofa em 28 de Março; 

- Actividades com alunos da Universidade do Minho, no Pavilhão da 

Universidade, em 2 de Abril; 

- Fase Final do Campeonato de Boccia em Espinho a 18 e 19 de Abril; 

- Actividade prática de Boccia com alunos da ES Póvoa de Lanhoso, em 30 de 

Abril; 

- Campeonato de Portugal de Boccia, em Gondomar de 22 a 24 de Maio; 

- Exposição “Desporto Adaptado-Atletas Paralímpicos de Braga”, Universidade 

do Minho de 12 a 30 de Junho; 

- 1ªs Jornadas da APCG – Prelecção Desporto na PC e exemplo do SCBraga, 

Prof. Luis Marta, Universidade do Minho, Guimarães, 27 de Junho; 

- Campeonato da Europa de Boccia, na Póvoa de Varzim de 27 de Junho a 2 

de Julho;  

- Estágios mensais de Boccia, Porto, (todos os meses) 

- Treinos de Boccia, de Dezembro a Junho, 3 x por semana de forma regular e 

diariamente com a aproximação das competições; 

- Preparação e realização da Exposição “À CONQUISTA”, Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva, Braga, 18 a 30 de Setembro; 

 

Foto 1 - Elementos da SDA na Inauguração da Exposição “À CONQUISTA 
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4.9.2 Actividades de Divulgação e Reuniões:  

- Reunião da Direcção da Secção e Direcção Técnica, para definir linhas gerais 

de desenvolvimento da Secção, em 9 de Janeiro; 

- Apresentação pública da Secção, estádio AXA no jogo S. C. Braga-F. C. 

Porto, 24 de Janeiro; 

- Reunião da Direcção do Clube e da Secção, departamento de Marketing e 

Financeiro, com a finalidade de definir aspectos administrativos, equipamentos 

desportivos, organigrama SDA, protocolo com a FADEUP, Estatutos, 

Marketing, Regulamento interno, Imagem, projectos e patrocínios, transportes, 

apresentação pública da Secção, pagamentos, conta bancária, no estádio AXA 

em 21 de Janeiro; 

- Reunião com Pelouro Vereação do Desporto, na Câmara Municipal para 

assuntos de Transportes e Instalações, em 27 de Janeiro; 

- Elaboração do projecto de Instalações para o estádio AXA (Prof. Luís Marta); 

- Elaboração e aprovação do regimento interno da Secção, Parte Técnica, 

(Prof. Luís Marta); 

- Reuniões com estruturas dirigentes do clube, (várias ao longo do ano). 

- Acção de sensibilização na Escola Secundária Carlos Amarante (ESCA), 

integrada na acção “Tômbola para a SDA”, como forma de angariação de 

apoios, em 15 de Janeiro; 

- Tômbola ESCA, na sala do aluno da escola, de 19 a 27 de Janeiro para 

angariar apoios para a  SDA; 

- Reunião Gymtónico, para possível patrocínio BMCar e Duarte § filhos, 18 de 

Fevereiro; 

- Reunião na Universidade do Minho, na procura de espaços alternativos para 

treinos; 

- Trabalho sobre Boccia em articulação com alunos da Escola Francisco 

Sanches; 

- Entrevista na Rádio Antena Minho, Prof. Luis Marta e atleta Mário Peixoto, 

para divulgação da modalidade, em 30 de Janeiro; 
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- Reunião da direcção da SDA, em 4 de Março; 

- Exames médicos, no estádio 1º de Maio em 12 de Março; 

- Entrevistas para o livro da FPDD no Ginásio CDR em 23 de Março; 

- Reunião com o Departamento de Marketing do Clube para definição de Packs 

de Patrocinadores, contrapartidas, Patrocínios telemóveis e transportes, 

comunicação e imagem, no Estádio AXA em 30 de Março; 

- Actividade com a Cruz Vermelha Portuguesa de Prado, no pavilhão da EB 2/3 

de prado em 1 de Abril; 

- Reunião com o Departamento de Marketing do Clube no Estádio AXA em 6 

de Abril; 

- Palestra sobre desporto para Deficientes e “caso” SC Braga na E. S. da 

Póvoa de Lanhoso em 28 de Abril; 

- Reunião na Câmara Municipal de Braga, com o Gabinete de Apoio Social, em 

29 de Abril; 

- Reunião no Governo Civil, para Angariação 

de Apoios, em 13 de Maio; 

- Reunião Geral da Secção para Avaliação 

Intermédia do Clube em 13 de Maio; 

- Reunião com Direcção do Clube, 

Departamento de Marketing e de 

Comunicação para apresentação do projecto 

de Marketing da Secção; 

- Reunião de Preparação Acções e 

Patrocínios, em 16 de Junho; 

-Reunião Geral da Secção, preparação da 

Exposição, Estádio AXA, em 9 de  

Julho; 

- Inicio da estratégia para angariação de 

Patrocínios, no decurso do mês de Julho; 

Foto 2 - Cartaz de 
divulgação - Preparação 

Exposição “À CONQUISTA”, 
Braga Parque, em 4 de Julho 
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- Reunião SDA para tratar assuntos fundamentais, tais como: carrinha 

adaptada, projecto de Marketing e Exposição “À CONQUISTA”, em 16 de 

Julho; 

- Reunião na Universidade do Minho para criação e manutenção site da 

Secção, em 6 de Agosto;  

4.10 Resultados Desportivos Relevantes 

 

Foto 3 - Vencedores do Campeonato do Portugal (Gondomar, 2009 

Campeões Europeus de Pares BC3 Mário Peixoto e José Macedo 

5º lugar Individual Campeonato da 

Europa 
José Macedo 

9º lugar Individual Campeonato da 

Europa 
Mário Peixoto 

1º lugar individual - Fase Final José Macedo 

3º lugar individual - Fase Final Mário Peixoto 

1º lugar pares - Fase Final 
José Macedo; Mário Peixoto; Eunice 

Raimundo 

1º lugar pares - Campeonato de 

Portugal 

José Macedo; Mário Peixoto; Eunice 

Raimundo 

3º lugar individual - Campeonato de 

Portugal 
José Macedo 

3º lugar individual - Zona Norte José Macedo 

4º lugar individual - Zona Norte Mário Peixoto 

Quadro 9  - Resultados desportivos relevantes dos Atletas da SDA 
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4.11 Avaliação da potencialidade de sucesso do proj ecto 

No projecto apresentado à Câmara Municipal de Braga e ao Sporting Clube de 

Braga consideramos que só poderíamos entender que este tinha atingido o 

sucesso na sua implementação se tivesse cumprido com todos os indicadores 

sem excepção. Assim, como pudemos verificar, os indicadores foram 

cumpridos de forma positiva, apesar de termos constatado que alguns 

elementos críticos não conseguiram ser contornados de forma satisfatória. 

Estas situações, no nosso entendimento não colocam em questão a viabilidade 

do mesmo, mas pelo contrário, poderão fornecer pistas para a melhoria no 

desenvolvimento que importa realizar.  

Era ainda referido no projecto de 

implementação, que “no caso de 

sucesso será revisto o projecto no 

sentido de prever o seu 

alargamento a outros atletas e/ou 

a nova modalidade desportiva”. 

Deste modo, torna-se fundamental 

prosseguir na perseguição das 

orientações traçadas inicialmente, 

ou seja proceder às revisões 

necessárias para garantir a 

entrada de atletas ou o 

aparecimento de novas práticas.  

Será necessário prever um 

aumento do contrato-programa estabelecido com a CMB. Este aumento irá ter 

em conta o desenvolvimento da secção, dado que a verba inicial foi solicitada 

no sentido de garantir somente a implementação da mesma e a continuidade 

da prática desportiva dos 3 atletas de Boccia de Alta-Competição que após os 

Jogos Paralímpicos de Pequim tinham ficado sem condições para 

prosseguirem com os brilhantes resultados que nos tinham habituado e que 

enchiam de orgulho os bracarenses e todo o país.  

Foto 4 - Atletas medalhados  nos 
Campeonatos de Portugal 
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O facto de nos vermos confrontados com um leque relativamente alargado de 

pessoas com deficiência que pretendem representar o nosso clube, e sabendo 

nós da inexistência de respostas na comunidade e o papel social que devemos 

assumir, faz com que equacionemos e levemos a cabo este desenvolvimento 

que se pretende digno e valoroso para todos os intervenientes. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DA SECÇÃO  DE 
DESPORTO ADAPTADO DO SPORTING CLUBE DE BRAGA. 

Como conclusões a retirar das apostas feitas inicialmente, podemos dizer que: 

- Conseguimos criar e implementar com sucesso, a Secção de Desporto 

Adaptado no Sporting Clube de Braga; 

- Garantimos a 

participação dos 3 

atletas com Estatuto de 

Alta-Competição em 

campeonatos nacionais 

e provas internacionais; 

- Foi possível criar 

especializações de 

funções a nível técnico, 

administrativo, 

comunicação/imagem e 

marketing. 

No que se refere concretamente à avaliação da potencialidade do projecto, 

podemos afirmar que obteve, globalmente, sucesso na sua implementação. 

Existiram pontos não concretizados e outros onde detectamos algumas 

fragilidades, os quais no entanto, não põem em causa a manutenção do 

projecto e o seu desenvolvimento.  

Entendemos este projecto como um primeiro passo, tendo por isso reduzido 

conscientemente a participação de atletas, de forma a ser possível conhecer a 

potencialidade de germinação do mesmo no nosso clube. O seu 

desenvolvimento criará novas e maiores implicações a vários níveis de 

sustentabilidade e de investimento. 

Em face dos constrangimentos ainda existentes (falta de infra-estruturas, 

recursos humanos e financeiros) as perspectivas para um crescimento 

sustentado, não comportam no futuro próximo o aumento das modalidades 

adaptadas, pela criação de novas subsecções. Assim sendo, será nosso 

Foto 5 - Campeonatos de Portugal Director 
Técnico, Técnico-Adjunto, Acompanhantes 

Técnicos e Atletas da SDA do S. C. B 
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objectivo prioritário, criar a médio prazo (dois anos), os recursos necessários 

para a oferta de novas modalidades desportivas aos deficientes do concelho de 

Braga. 

Para esta época desportiva pensamos aumentar os grupos de atletas, sendo 

que, no corrente ano tal acontecerá somente na modalidade de Boccia. De um 

grupo de Alta–Competição, passaremos para três:  

- Grupo de Alta-Competição classe BC3 (4 atletas);  

- Grupo de Competição (6 atletas);  

- Grupo de Formação / Apoio a Escolas com um número variável de 

participantes.  

Concebido como um projecto de arranque e implementação, sentimos 

necessidade de avançar desde já, para um projecto de desenvolvimento que 

passe a ser bianual e que garanta um maior volume de apoios, podendo assim 

iniciar uma fase de desenvolvimento (triénio 2009/2012) e, finalmente, 

estabilizar a secção nas suas várias vertentes, infra-estruturais, financeira e 

desportiva.  

Acima de tudo, devem ser desenvolvidos todos os esforços para promover 

cada vez mais o desporto adaptado, uma vez que a prática desportiva é uma 

forma privilegiada de integração social e da promoção da auto-estima das 

pessoas com deficiência.  
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6. SUGESTÕES 

A escola, através do Desporto Escolar, possibilitar sempre à População 

Especial Escolar a prática de desportos, com sucesso e segurança, adaptados 

às suas condições. 

Alargar o leque de oferta de modalidades que o desporto escolar actualmente 

oferece (boccia e goalball), permitindo o aparecimento de novos praticantes e 

consequentemente o aumento do seu número 

Cada Associação ou Clube oferecer um desporto adaptado, à População 

Especial da sua região com os apoios necessários das Autarquias Locais. 
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8. ANEXOS 

Anexo I – Regimento da Secção 

 
Secção Desporto Adaptado  

 
Regimento Interno da Área Técnica  

 
Capítulo I – Objectivos 

 
 

1. O regimento interno da área técnica orienta a secção ao nível das formas de 

actuação e dos modelos de organização desportiva, adequando as respostas 

com as necessidades e possibilidades de desenvolvimento.  

2. É o modelo de gestão aplicável em cada época desportiva em articulação 

com o plano de intervenção anual da secção.  

3. A Secção de Desporto Adaptado (SDA) visa fundamentalmente a promoção 

de respostas na área da Actividade Física Adaptada, nomeadamente o 

desporto para competição e a formação desportiva para as populações 

especiais.  

4. Para além da área competitiva e formativa, tem outros objectivos nos 

âmbitos recreativos e de lazer, da promoção da saúde e complemento 

terapêutico. Procura ainda apoiar a inclusão escolar (Educação Física e 

Desporto Escolar), a formação e informação/sensibilização da comunidade, o 

desenvolvimento de ajudas técnicas específicas, contribuindo genericamente 

para a promoção da qualidade de vida do praticante.  

5. O seu trabalho desenvolve-se em função das indicações anuais 

provenientes do processo de inscrição de praticantes, articuladas com a gestão 

dos espaços, transportes, equipamentos, horários, grupos de trabalho (por 

modalidade e nível de desempenho/motivação), financiamento necessário, e 

existente, enquadramento humano técnico e de suporte.  
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Capítulo II - Organização e representatividade 

 

Secção 1. Organização 

1.1. A área técnica da SDA inclui as diferentes modalidades e actividades 

como os recursos directamente a ela afectos.  

1.2. Organigrama:  

Materiais  

Equipamentos  

Instalações  

Articulação instituições  

Escolas: D. E.; Ed. F.; Formação/ sensibilização  

Voluntários  

Acompanhantes técnicos  

Atletas  

Técnico responsável por modalidade/Grupo  

Interacção comunitária  

Recursos Desportivos  

Modalidades Desportivas  

Área técnica  

(Director Técnico)  

1.3. A SDA integra a participação directa de técnicos superiores de Educação 

Física e Desporto, com formação e/ou experiência na área da Actividade 

Física Adaptada.  

Também é constituída pelos atletas, os seus acompanhantes técnicos, como 

ainda por um corpo de voluntários assegurados pelos participantes e pelo 

clube.  
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Secção 2. Direcção Técnica 

2.1. A coordenação e gestão desportiva da secção são atribuídas a um técnico 

superior de Educação Física e Desporto com formação especializada na 

Actividade Física Adaptada, o qual terá o papel de Director Técnico da SDA.  

2.2. Ao Director Técnico, cabe-lhe a responsabilidade de:  

- Articular directamente com o Director da Secção;  

- Dirigir e coordenar as diferentes modalidades;  

- Elaborar, apresentar e implementar o plano técnico anual;  

- Articular com as demais áreas de intervenção da secção para o eficiente 

desenvolvimento das tarefas comuns;  

- Certificar, orientar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho técnico;  

- Proceder às avaliações necessárias;  

- Propor alterações e rectificações ao trabalho desenvolvido ou a desenvolver;  

- Representar a SDA perante a Direcção do Clube nas situações em que para 

tal for indicado, nomeadamente no que diz respeito à área técnica;  

- Representar a SDA perante outras entidades ou instituições.  

 

Secção 3. Técnicos, acompanhantes e voluntários  

3.1. Os técnicos terão a responsabilidade de:  

- Ministrar os treinos e/ou aulas que lhe forem destinadas;  

- Colaborar com o Director Técnico;  

- Prescrever as ajudas técnicas necessárias para a actividade ou atletas, bem 

como acompanhar a sua elaboração;  

- Planear e planificar as actividades de acordo com o plano de intervenção 

anual, e de acordo com as indicações do Director Técnico;  

- Propor actividades adequadas ao desenvolvimento dos seus grupos, a outros 

potenciais praticantes, à SDA e ao clube;  

- Manter actualizado o dossier da sua actividade;  
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- Acompanhar os grupos ou atletas nas deslocações, de acordo com o plano de 

intervenção anual ou indicações da SDA;  

- Coordenar e controlar o trabalho dos acompanhantes técnicos e voluntários, 

e outros funcionários ao serviço da secção/clube nas deslocações com os seus 

grupos ou atletas e durante os treinos ou aulas;  

- Zelar pelos equipamentos distribuídos ao seu grupo de trabalho, manter 

actualizado o inventário de material e propor a sua manutenção ou 

renovação, bem como propor a aquisição de novo material;  

- No caso da existência de treinador-adjunto, este deve-se reger pelas normas 

constantes neste número e ainda garantir todo o apoio devido ao treinador 

principal na medida das solicitações deste.  

 

3.2. O acompanhante deve:  

- Acompanhar e apoiar os atletas e técnicos de acordo com as indicações 

superiores;  

- Cumprir as indicações dos técnicos com zelo e dedicação;  

- Assegurar o apoio desportivo individualizado e em complemento directo 

assegurar as actividades de vida diária (AVD) do seu atleta. Colaborar com os 

demais acompanhantes nas tarefas respeitantes aos atletas do clube;  

- Apoiar a realização dos transportes;  

- Montar o espaço desportivo de acordo com as indicações dos técnicos e 

arrumar o mesmo no final da actividade;  

- Zelar pela adequada arrecadação e arrumação dos equipamentos;  

- Apoiar o trabalho dos voluntários;  

- Informar o técnico de qualquer situação de serviço que julgue justificável.  

- Colaborar para a melhoria das actividades em que esteja envolvido, 

empenhando-se responsavelmente, actuando lealmente e garantindo sempre 

a melhor resposta ao atleta, ou atletas, de que seja responsável ou partilhe 

essa responsabilidade.  

- Informar o responsável pela actividade de possível falta, ou da falta que não 

conseguiu prever, justificando a sua ausência.  
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3.3. Voluntários  

- Os voluntários serão encontrados principalmente pelo sócio que deseja 

participar e que deles necessita;  

- A actuação do voluntário rege-se pelos princípios e normas da lei do 

voluntariado, pelas indicações dadas pelos responsáveis das actividades onde 

colaboram e por aquelas constantes no ponto anterior (3.2.).  

 

Secção 4. Representatividade 

4.1. Todos os elementos da secção quedam-se obrigados a representar o clube 

e a secção de uma forma leal, responsável e construtiva.  

4.2. Em todas as actividades a realizar, os representantes da secção (técnicos, 

atletas, voluntários, etc.) devem utilizar os equipamentos do clube/secção, 

de acordo com as indicações superiores.  

4.3. A representação do clube/secção tem aspecto fundamental ao nível do 

desenvolvimento e manutenção da imagem e dos canais de comunicação do 

mesmo, importantes para a angariação de apoios e para garantir as 

contrapartidas dos patrocinadores.  

4.4. A representatividade ultrapassa a participação em eventos ou provas e a 

devida utilização da indumentária. Deve, por isso, cada elemento actuar 

sempre na perspectiva de que é imagem do clube/secção, individualmente e 

quando em grupo.  
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Secção 5. Generalidades 

5.1. Todos os elementos da secção devem cumprir com as suas obrigações 

com zelo, dedicação e responsabilidade.  

5.2. Faltas, atrasos e quaisquer outros incumprimentos devem ser justificados 

ao responsável hierárquico superior.  

5.3. As actividades práticas anuais desenrolam-se em 3 momentos, numa 

periodicidade trimestral:  

1º Período: Outubro a Dezembro  

2º Período: Janeiro a Março  

3º Período: Abril a Junho  

Julho a Setembro: Actividades a determinar anualmente  

5.4. As actividades pontuais, e regulares, poderão decorrer dentro ou fora do 

período normal de trabalho, com duração variável.  
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Capítulo III 

 

Atletas 

 

Secção 1. Oferta de grupos/modalidades 

1.1. Dada a variabilidade das diferentes populações especiais e a necessidade 

de criar grupos de trabalho homogéneos, devem estabelecer-se critérios para 

a participação parietária de todos, de acordo com os objectivos, fins e 

possibilidades do clube, dos sócios e suas famílias.  

1.2. Os grupos com maior incapacidade funcional e/ou maiores desvantagens 

(handicaps) no acesso à actividade física e desportiva e aqueles que 

terminaram o seu processo de reabilitação institucional ou inclusão escolar, 

deverão ter prioridade na participação. Também, todos os demais em que for 

possível constituirmos grupo de trabalho sustentado e existir garantia dos 

recursos necessários para uma intervenção plurianual.  

 

Secção 2. Critérios para a participação e criação de grupos/modalidades 

2.1. Critérios para a criação de grupo de trabalho  

- Cumprimento do número mínimo de participantes  

- Existência de espaço desportivo adequado  

- Conformidade entre os horários dos atletas, técnicos, acompanhantes, 

voluntários, transportes e do espaço desportivo  

- Recursos financeiros e recursos humanos adequados  

- Garantia de acompanhante desportivo por parte do atleta, para as 

actividades que dele carece  
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2.2. Critérios para a implementação de modalidade  

– Nº de inscrições  

– Modalidades de desenvolvimento tradicional ou com possibilidade de 

calendário desportivo e/ou competitivo  

– Garantia dos pressupostos colocados em 1.3.  

- Poder-se-ão desenvolver outras modalidades que se entendam úteis para o 

clube e para os participantes, numa perspectiva de aposta futura ou com 

possibilidade de competições internacionais  

2.3. Critérios para a participação do atleta  

- Garantia de auxiliar desportivo nas modalidades que o exijam.  

- Utentes com estatuto, ou no percurso, de alta-competição.  

- Melhor posicionamento no ranking nacional da modalidade.  

- Maior número de anos de prática continuada.  

 

Secção 3. Inscrição 

3.1. A participação do atleta está sujeita a três passos fundamentais:  

1º Pré-inscrição (de 15/07 a 15/09), onde a secção avalia a necessidade de 

grupos de trabalho, em função dos desejos de prática e das possibilidades 

reais de desenvolvimento anual e plurianual.  

2º Notificação (15/09 a 22/09) ao atleta da possibilidade de inscrição.  

3º Inscrição definitiva (15/09 a 31/09), onde a secção confirma a participação 

do atleta nas condições acordadas.  

Poderão existir inscrições depois da data limite apresentada (31/09), mas 

sujeitas a vaga na actividade pretendida.  

3.2. Documentação obrigatória para iniciar a prática desportiva:  

- Declaração Médica do IDP sem contra-indicações para a actividade  

- Pagamento da taxa de inscrição e seguro desportivo  

- Inscrição na ANDD respectiva  

3.3 Taxa de participação 

Poderá ser devida uma taxa de participação mensal, bem como taxa para 

fazer face às despesas de participação em eventos.  
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Capítulo IV 

 

Direitos e Deveres dos atletas 

 

Secção 1. Direitos 

1.1. O atleta tem o direito de ser informado de todas as actividades que se 

lhe oferecem para prática física e desportiva no clube.  

1.2. O atleta tem o direito de participar em actividades pontuais 

(competições, encontros, outras) de acordo com as condições estipuladas pelo 

clube.  

1.3. De acordo com as possibilidades, as condições anuais decorrentes do 

processo de inscrição e as linhas mestras de desenvolvimento desta resposta 

específica, todos os sócios, independentemente do seu perfil funcional e 

intelectual têm direito à participação desportiva.  

 

Secção 2. Deveres 

2.1. Assiduidade  

2.1.1. O atleta tem o dever da assiduidade na actividade em que participa.  

2.1.2. A não comparência a mais de 1/3 das actividades regulares em cada 

período de trabalho trimestral implica a abertura de vaga para que outro 

sócio em lista de espera possa participar.  

2.1.3. Todas as faltas deverão ser justificadas ao técnico responsável.  

2.1.4. Irregularidades nos treinos ou em provas poderá determinar a 

impossibilidade de continuidade de participação.  
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Capítulo IV 

 

Direitos e Deveres dos atletas 

 

Secção 1. Direitos 

1.1. O atleta tem o direito de ser informado de todas as actividades que se 

lhe oferecem para prática física e desportiva no clube.  

1.2. O atleta tem o direito de participar em actividades pontuais 

(competições, encontros, outras) de acordo com as condições estipuladas pelo 

clube.  

1.3. De acordo com as possibilidades, as condições anuais decorrentes do 

processo de inscrição e as linhas mestras de desenvolvimento desta resposta 

específica, todos os sócios, independentemente do seu perfil funcional e 

intelectual têm direito à participação desportiva.  

 

Secção 2. Deveres 

2.1. Assiduidade  

2.1.1. O atleta tem o dever da assiduidade na actividade em que participa.  

2.1.2. A não comparência a mais de 1/3 das actividades regulares em cada 

período de trabalho trimestral implica a abertura de vaga para que outro 

sócio em lista de espera possa participar. 

2.1.3 Todas as faltas deverão ser justificadas ao técnico responsável. 

2.1.4 Irregularidades nos treinos ou em provas poderá determinar a 

impossibilidade de continuidade de participação. 

2.2 Transporte 

2.2.1 A não informação atempada aos serviços administrativos (24 horas de 

antecedência) para não ser realizado o transporte, e a ocorrência sistemática 

de atrasos que afectem o bom funcionamento do serviço aos demais atletas e 

ao clube, poderão levar à determinação de não mais ser efectuado o serviço 

ao atleta em causa. 
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Anexo II – Projecto de Marketing  da Secção de Desporto Adaptado do 

Sporting Clube de Braga. 

 

Projecto de Marketing 

A estratégia de marketing para a Secção de Desporto Adaptado do 

Sporting Clube de Braga tem como base um projecto desportivo criado para 

dar resposta às necessidades de atletas de Boccia, não descurando a 

possibilidade de estender este projecto a novas modalidades.  

O projecto poderá e deverá ter colaboração da Câmara Municipal de 

Braga no sentido de abranger todas as escolas e Instituições da cidade e 

periferia, assim como no apoio financeiro a certas actividades. Será 

desenvolvido ao longo da época, com picos de intensidade que irão variar 

consoante a oportunidade de campeonatos e jogos importantes. No entanto, 

existirão outras actividades que a Secção irá realizar, como acções sociais e 

promocionais planeadas atempadamente e com estreita comunicação com os 

media.  

Estas acções serão realizadas com alguma frequência no sentido de 

criar uma rotina a qual poderá ser importante para manter as atenções 

viradas para a Secção de Desporto Adaptado e para os seus parceiros, que 

se querem cada vez mais afirmar no Desporto Adaptado a nível nacional e 

internacional. 

No que diz respeito aos patrocínios, os objectivos passam pela 

colaboração na formação da Secção, de forma a continuar a construir uma 

equipa técnica de elevada qualidade e criar passo a passo melhores 

condições para os atletas; pela criação de condições para a Secção continuar 

a ser uma referência no Desporto para Deficientes a nível nacional e 

Internacional, e cativar, motivar os jovens do distrito e dos concelhos 

adjacentes para a prática de actividade física.  
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Objectivos da Secção: 

A Secção pretende, assim, criar um espaço de convívio entre os 

atletas e a comunidade envolvente, treinando em termos de formação, 

recreação e competição os atletas de ambos os sexos, portadores de 

diferentes tipos de deficiência. Pretende, ainda, dar apoio (a níveis social, 

humano e técnico-desportivo) às pessoas portadoras de deficiência que 

contactem a Secção (embora este apoio possa não ser imediato, como seria 

desejável). 

Os resultados desportivos e a notoriedade dos atletas será, portanto, 

um aspecto a aproveitar para a motivação dos próprios atletas, das suas 

famílias e dos técnicos. 

Aproveitando a essência da Secção e tentando não realçar as suas 

fraquezas, o projecto passaria também por sensibilizar as instituições e o 

público em geral para a necessidade de uma inclusão. 

Por último, e não com menos importância, esta Secção tem por 

objectivo fazer-se impor no mundo do Desporto Adaptado, mostrando ao 

público e aos seus patrocinadores que são profissionais naquilo que fazem. 

Imagem da Secção de Desporto Adaptado do Sporting Clube de Braga 

• A imagem que se pretende construir da Secção é uma imagem de 

qualidade, quer a nível desportivo, quer a nível da relação entre os seus 

membros. 

• Os jogadores da Secção de Desporto Adaptado do Sporting Clube de 

Braga têm uma boa reputação a nível nacional e internacional, o que se 

repercutirá na própria Secção. 

• O Sporting Clube de Braga é um clube com grande notoriedade regional 

e também nacional. A ligação da Secção ao Clube é também bastante 

favorável e importante na implantação da imagem da Secção. 

Alvo do Marketing da Secção 

• Empresas que tenham como público-alvo as pessoas do Distrito de 

Braga e dos concelhos adjacentes.  
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• Empresas que se pretendam associar a um projecto com futuro, 

construído passo a passo de forma sólida e dinâmica. 

• Empresas que tenham a responsabilidade social como ponto 

fundamental. 

• Empresas que possam apoiar com serviços (material desportivo, 

equipamento, cadeiras de rodas…) 

• Comunicação Social, enquanto meio para fortalecer a actividades e os 

resultados da Secção. 

• Redes sociais como Hi5, Twitter, Facebook, enquanto meios para 

chegar à Comunicação Social. 

• Criação da claque da Secção e de uma mascote. 

• Apresentação de alguma figura pública para apadrinhar a Secção. 

• Organização de jantares/ bailes de beneficência aliados a eventos 

culturais e artísticos. 

• Criação de produtos para merchandising nos quiosques do SCBraga, 

relacionados com a imagem da Secção (sua mascote). 

O alvo da procura do Patrocínio: 

• Os comerciantes, empresários que são amigos e que possam colaborar 

com a Secção, de forma duradoura nesta e nas próximas épocas. 

• Médias/grandes empresas, empresas multinacionais e comerciantes 

sedeadas em Braga e nos concelhos adjacentes, que procurem 

desenvolver a sua integração, associando-se a uma imagem de 

competência, sucesso, e dinamismo.  

• Criar uma parceria com a Secção de Desporto Adaptado, de forma a 

acompanhar e patrocinar o desenvolvimento desta modalidade para 

patamares cada vez mais exigentes.  

Contrapartidas para os patrocinadores: 

• Adicionar o nome da empresa ao nome da Secção; 

• Logótipo da empresa nos equipamentos de jogo e nos acessórios dos 

atletas; 

• Logótipo da empresa no Merchandising da Secção; 
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• Logótipo no material de promoção, de eventos e de prospecção de 

novos atletas, assim como no material de publicidade, que será 

colocado em diferentes locais, de diferentes formas e meios de 

divulgação; 

• Associação da empresa patrocinadora às diferentes promoções, 

sorteios, festas, concursos e outras actividades realizadas em diferentes 

locais, de diferentes formas e meios de realização.  

• Actividades publicitárias da empresa patrocinadora com a Secção de 

Desporto Adaptado da Sporting Clube de Braga. 

• Associação da Secção à empresa patrocinadora na promoção dos seus 

produtos ou da sua empresa. (nos jogos, em actividades organizadas 

para o efeito entre outras)  

• Outras actividades sugeridas pelo patrocinador, que estejam de acordo 

com os princípios da Secção. 

Participação da família dos atletas: 

A colaboração da família dos atletas para a angariação de patrocínios 

é fundamental para a secção. Assim, será possível ter mais pessoas na 

procura de patrocínios. Isto porque as famílias podem ter empresas ou 

trabalhar para elas e, assim, fazer uma prospecção de patrocínios para a 

Secção.  

Cabe à Secção fornecer informação antecipadamente sobre as 

contrapartidas a oferecer em troca do patrocínio. 

Novos atletas nas modalidades da Secção de Desporto  Adaptado: 

• Acções de promoção nas escolas; 

• Realização de Jogos e torneios com os treinadores e atletas da Secção; 

Organização de eventos de cariz social: 

É necessário, para estes acontecimentos, a preparação das instituições, 

dando a conhecer os objectivos aos meios de comunicação social (jornais e 

rádio), à Câmara Municipal e aos patrocinadores. 

• Natal, Páscoa e outros momentos específicos  

• Visitas a hospitais, escolas e Instituições 
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• Organização de exposições em locais próprios na cidade (museus, 

bibliotecas, …) 

Em parceria com o patrocinador, seria também interessante realizar 

eventos que promovam mais valias para os patrocinadores: 

• Torneios nas instalações dos patrocinadores; 

• Eventos propostos pelo patrocinador 

• Eventos com instituições que pretendam a colaboração da Secção 

(Câmara Municipal, Empresas, prestação de serviços n a área do 

desporto) 

Outros eventos: 

• Dia do Deficiente 

• Comemoração de datas como o Natal, Páscoa, Carnaval, … 

• Recrutamento de atletas/jogadores através do contacto aos professores 

de educação física/desporto nas escolas. 

• Eventos em escolas para cativar atletas do 1º, 2º e 3 º ciclos. 

Produtos a publicitar: 

O produto a ser patrocinado será desenvolvido no início e ao longo da 

época, criando referências e estudando o impacto que a Secção e o 

Patrocinador têm em Braga. 

Publicidade na comunicação da Secção: 

Adicionar o nome da empresa ao nome da equipa; 

Espaço para publicidade nos cartazes; 

Espaço publicitário no site do Sporting Clube de Braga 

Publicidade nas equipas: 

Logótipos nos equipamentos de jogo.  

Publicidade e contrapartidas para os patrocinadores durante os jogos: 

 Publicidade no ecrã gigante; 

 Publicidade nas camisolas dos jogadores; 

 Link no site do Sporting Clube de Braga, na página da Secção; 



XXX 

 Logótipo na carrinha da Secção (caso ela exista); 

 Logótipo presente nas cadeiras de rodas dos atletas; 

 Presença no estacionário da Secção; 

 Placa amovível para aparecer nas fotografias da Comunicação Social, 

durante as conferências de imprensa 

 Recibo do Clube, ao abrigo da Lei do Mecenato 

Merchandising da Secção e do Patrocinador: 

- Fita de porta-chaves; 

- Bonés; 

- T-shirt;  

- Peluches;  

- Crachás; 

- (…) 1 

Além de tudo isto, o patrocinador poderá também contar com a colaboração 

da Secção (atletas, treinadores, auxiliares e directora) para actividades 

publicitárias da própria empresa.  

- Realização de eventos nas instalações do patrocinador; 

- Nome nos vários torneios a realizar (exemplo torneio da Páscoa da 

empresa); 

- Rifas (Natal, Páscoa, …), nas quais o patrocinador pode contribuir 

com produtos; 

- Festas de Natal e de encerramento do ano (no qual o patrocinador 

terá exposta a sua publicidade); 

- Acções de promoção da Secção nas escolas (o patrocinador pode 

associar-se a este evento com t-shirts e outros objectos de promoção). 

  

                                            

1 Produtos vendidos nos quiosques do Sporting Clube de Braga 
 



XXXI 

Anexo III – Noticias na Imprensa sobre a Secção de Desporto Adaptado e 

Atletas do Sporting Clube de Braga. 
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