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INTRODUÇÃO 

 

O corpo Directivo da ANDDVIS, recentemente eleito, assumiu a partir de 

Fevereiro a responsabilidade de lançar as bases da estabilização e sustentabilidade da 

instituição. 

O voto dos associados para o ciclo 2017-2020, legitimou a escolha da nossa 

equipa e do nosso programa para conduzir e liderar a nossa modalidade, dentro do 

referido horizonte temporal. 

Sabemos quanto é difícil satisfazer as nossas próprias expectativas e as de todos 

os nossos associados e simpatizantes da modalidade. 

Para dar boa continuidade aos eventos desportivos agendados, estamos em crer 

que se impõem um ambiente de unidade institucional, sem que a diversidade de 

opiniões seja prejudicada.  

Reconhecemos o poder que o Goalball tem para transformar as vidas das pessoas 

com deficiência visual e, por isso, estamos determinados em providenciar mais 

oportunidades para que o número de praticantes da modalidade aumente e para que 

aqueles que já a praticam, se superem e se distingam pela excelência desportiva.  

Com o apoio dos nossos associados, parceiros financeiros, patrocinadores, 

agentes desportivos, órgãos sociais, colaboradores, árbitros e voluntários, iremos 

certamente alcançar os nossos objectivos.  

No presente documento, apresentamos o Plano de Actividades e o Orçamento 

para 2018, que apoia o planeamento estratégico para o desenvolvimento das 

actividades da ANDDVIS. 

 O orçamento para 2018 será de 137,025.86 €, para o qual contamos com receitas vindas 

da FPDD - no valor de 134,025.86 € - e receitas próprias, no valor de 3,000.00 €. 
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1. OBJECTIVOS 

 

1.1. Programa de Acção da Direcção para 2017/2020 

 

1. Melhorar, estabilizar e criar sustentabilidade financeira à Instituição; 

2. Promover com os clubes regulamentos próprios da ANDDVIS para as suas 

competições, enquadrados com a lei vigente; 

3. Criar e comunicar conteúdos informativos internos acerca de todas as 

competições, vocacionados para os clubes; 

4. Desenvolver a formação da arbitragem e criar um colectivo de árbitros que 

garanta com segurança e tranquilidade a manutenção das competições de 

Goalball, organizadas pela ANDDVIS 

5. Trabalhar afincadamente no âmbito das Selecções Nacionais, de forma a garantir 

presenças condignas de representação nacional, tanto em competições como 

em jogos particulares. 

6. Promover a formação de jovens, sustentadamente e de forma a criar 

plataformas de novos atletas.   

7. Especificamente para 2018, a Direcção da ANDDVIS pretende: 

7.1. Realizar as provas nacionais (Campeonato Nacional de Goalball, Supertaça, 

Taça de Portugal e Taça da FPDD) em condições regulares e dentro do 

calendário definido; 

7.2. Dar continuação aos trabalhos das Selecções Nacionais; 

7.3. Participar no Campeonato Europeu de Goalball, nível B, com as equipas 

sénior, feminina e masculina; 

7.4. Participar nos Jogos Europeus da Juventude, com a equipa Sub-21 masculina. 
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2. ESTRUTURA INTERNA 
 

A ANDDVIS é associada efectiva da FPDD, e os seus Órgãos Sociais são: a Mesa da 

Assembleia-Geral, a Direcção, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional, o Conselho 

Disciplinar e o Conselho de Arbitragem. 
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3. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

3.1. Programa de Actividades Regulares 

3.1.1. Organização e Gestão da Federação  

 

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

efeitos de apoio financeiro, os seguintes encargos: 

A. Recursos Humanos, que se referem a encargos com o pessoal alocado ao 

subprojecto Organização e Gestão da Federação. O encargo com Recursos 

Humanos imputados ao programa será de 27.636,00€. 

 

Cargo ocupado pelo 
recurso humano  

Funções exercidas pelo recurso 
humano 

1.   Técnico de 
Desporto 

DPD/SNAR/FRH/Eventos 

2.   Coordenadora 
Técnica 

DPD/SNAR/FRH/Eventos 

3.   Estagiário Comunicação e Eventos 

TOTAL 27.636,00€ 

 

 

B. Recursos materiais e tecnológicos, fornecimentos e serviços externos afectos à 

para administração e gestão da ANDDVIS, nos quais estão incluídos: 

Electricidade   180,00€ 

Combustíveis  2.500,00€ 

Seguros (não englobar os seguros dos agentes desportivos)  350,00€ 

Rendas e alugueres  660,00€ 

Limpeza, higiene e conforto  300,00€ 

Comunicações  750,00€ 
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Deslocações e estadas  5.000,00€ 

Filiações e quotizações  59,86€ 

Gastos com site  100,00€ 

Técnico Oficial de Contas  2.640,00€ 

Outros fornecimentos e serviços   5.000,00€ 

 TOTAL   17.539,86€ 

 

 

3.1.2. Desenvolvimento da Actividade Desportiva 

 

Os objectivos principais do programa de DAD são: 

1. Organizar os quadros competitivos nacionais para as referidas modalidades 

desportivas. 

2. Promover o desenvolvimento de actividades promocionais que incentivem o 

aumento do número de praticantes e a captação de novos atletas e/ou equipas. 

 

Neste projecto está incluído uma percentagem para o enquadramento técnico que 

assegura o DAD para a ANDDVIS contemplado no Projecto Recursos Técnicos - DAD, com 

o montante de 4.500,00 € para o qual será solicitado ao IPDJ o financiamento total. 

 

 Recursos Técnicos – DAD: 

Nome do Técnico Cargo a Exercer 

Lia Silva Coordenadora Técnica 

 

Os recursos técnicos desenvolvem trabalho a tempo inteiro no apoio directo à 

organização, gestão e coordenação dos programas de DAD, SNAR, FRH e Eventos.   
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 Financiamento do programa de Desenvolvimento da Actividade Desportiva: 

 

Projecto Despesa total prevista 

Recursos Técnicos - DAD 4.500,00€ 

 

 Organização de Quadros Competitivos Nacionais: 

A organização das competições nacionais decorrerá sob a forma de jornada, de 

acordo com os Regulamentos da ANDDVIS, a responsável pela organização dos Quadros 

Competitivos Nacionais. O orçamento total para a organização das competições 

nacionais é de 13.550,00€. 

 

Modalidade Orçamento 

Goalball (Campeonato Nacional, Taça e 
Supertaça) 

10.100,00€ 

Futebol, Showdown 3.450,00€ 

TOTAL 13.550,00€ 

 

 

3.1.2.1. Projecto de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil 

No âmbito do Projecto de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil, a 

ANDDVIS pretende desenvolver o projecto “Goalball4All” e nesse sentido candidatar-se-

á a um programa de parceria com outras duas entidades europeias responsáveis pela 

gestão do Goalball nos seus territórios nacionais. 

 

Projecto Goalball4All 

Ambicionamos a que o Goalball caminhe sempre no sentido de uma maior 

inclusão. Este projecto pretende criar uma nova proposta no âmbito da prática 

desportiva do Goalball, de modo a que a modalidade seja amplamente divulgada por 

vários públicos e escalões etários, e sejam criadas condições suficientemente 

estimulantes para captar novos talentos e renovado interesse neste desporto. 
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Para além disso, o Goalball4All pretende projectar além-fronteiras a experiência 

portuguesa na modalidade, colocando em relevo o diálogo intercultural e a partilha de 

boas práticas com outras organizações desportivas europeias.  

Com a promoção desta dimensão europeia do Goalball, pretende-se aumentar o 

número de praticantes, implementar uma política desportiva de acção mais rigorosa, 

conhecedora e organizada, melhorar a gestão desportiva da modalidade e multiplicar os 

benefícios da actividade física para a saúde e qualidade de vida de todos os seus 

praticantes. 

O total a solicitar comparticipação ao IPDJ é 8.100,00€. 

 

3.1.3. Selecções Nacionais e Alto Rendimento 

 

No que concerne às Selecções Nacionais, estabelecemos como principais objectivos 

para o próximo ano: 

1 - Aumento do número de actividades das Selecções Nacionais e incremento das suas 

condições de preparação; 

2 - Continuação do desenvolvimento das Selecções Nacionais Feminina e Júnior; 

3 - Participação no Campeonato da Europa de Goalball Sénior Masculinos, Campeonato da 

Europa de Goalball Sénior Femininos e Campeonato da Europa de Goalball Júnior, sendo 

que a prioridade será a Selecção Sénior Masculina. 

 

 Orçamento para as Selecções Nacionais e Alto Rendimento: 

São propostos 25 atletas, sendo que 10 correspondem à Selecção Nacional de 

Goalball Sénior Masculina, 8 integram a Selecção Nacional de Goalball Feminina Sénior 

e 7 compõem a Selecção Nacional de Goalball Júnior.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 
 

O custo total do programa é de 60.500,00 €. 

 

Programa Projecto Orçamento Acções 

Selecções Nacionais 
e Alto Rendimento 

A. Acções de Preparação 7.200,00 € 

Selecções 
Nacionais - 3; 
Atletas - 25 

 
B. Competições 
Internacionais 

44.000,00 € 

E. Enquadramento 
9.300,00 € 

Humano 

  TOTAL: 60.500,00 € 

 

 

 

 Enquadramento Humano – SNAR: 
 

Nome do 
Técnico 

Cargo a Exercer Área de intervenção  

Lia Silva Coordenadora Técnica Goalball 

Timo Laitinen Selecionador Nacional Goalball 

A definir Equipa Técnica Goalball 

Total:  9.300,00€ 
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4. FORMAÇÃO de RECURSOS HUMANOS 
 

A ANDDVIS dará continuidade à formação dos seus Recursos Humanos, nos 

seguintes moldes: 

 Orçamento para o Curso de Treinadores (Grau I, II, III, IV) previsto para 2018: 
 

Local da Acção 
Período de 

realização (mês) 

Orçamento 

Despesas Receitas 

Lisboa A definir 2.500,00€ 0 € 

  Total 2.500,00€ 0 € 

 

 Orçamento para as Acções de Formação previstas para 2018: 
o 1 Formação para Árbitros 
o 3 Acções de Sensibilização de Goalball 

 

Local da Acção 
Período de 

realização (mês) 

Orçamento 

Despesas Receitas 

Lisboa Novembro 1.200,00€ 0 € 

Porto Janeiro 500,00€ 0 € 

Lisboa Fevereiro 500,00€ 0 € 

Porto Março 500,00€ 0 € 

  Total 2.700,00€ 0 € 

 

 

 


