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INTRODUÇÃO
A Direcção da ANDDVIS reconhece a importância da sua missão, assim como a
de todos os órgãos sociais que compõem esta associação. Só podemos contar, por isso,
com o contributo e empenho de todos os intervenientes na ANDDVIS para apoiar a
concretização da sua estratégia, do seu propósito e dos seus compromissos.
A Direcção da ANDDVIS reconhece que a situação da prática desportiva de
pessoas com deficiência em Portugal, e em particular a das pessoas com deficiência
visual, tem evoluído consideravelmente. Prova disso é o contraste significativo entre a
realidade na qual a ANDDVIS foi criada - e na qual o Goalball deu os seus primeiros
passos em Portugal - e a realidade actual, especificamente no que diz respeito ao apoio
dado pela tutela às Selecções Nacionais de Goalball – corolário, sobretudo, da diligência,
instância e determinação da Direcção da ANDDVIS. A evolução verifica-se igualmente
nos próprios resultados alcançados pelas equipas nacionais: não podemos deixar de
destacar a grande vitória da Selecção Nacional Masculina nos European Paralympic
Youth Games, realizados em Junho, na Finlândia, assim como o 2º lugar alcançado no
FEDC International Goalball Tournament, realizado em Madrid, em Setembro. Os
resultados da equipa nacional enchem-nos de orgulho e apreço pelo mérito desportivo
dos jogadores portugueses, assim como pelo de todos os elementos que compõem a
equipa técnica. O progresso é também verificável na reactivação do projecto Feminino,
que teve dois encontros de captação durante 2019, projecto este que a Direcção
pretende continuar a apoiar.
Apesar dos avanços positivos, a Direcção da ANDDVIS reconhece os desafios que
tem pela frente e portanto, à semelhança do ano anterior, o de 2020 será mais um ano
de consolidação das responsabilidades que assumimos desde o início do mandato.
A Direcção da ANDDVIS vem então submeter à reflexão e análise dos seus
associados o Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para 2020, documento que
procura resumir os projectos e as áreas de intervenção da associação para o próximo
ano, e que servirá de modelo orientador das actividades a desenvolver.
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Caso seja necessário, e com a devida justificação, as actividades aqui descritas
poderão sofrer alterações ou ser substituídas.
O orçamento projectado para 2020 será então de 181.399,86€, para o qual
contamos com receitas vindas da FPDD no valor de 169.399,86€, receitas vindas da
Federação Portuguesa de Futebol no valor de 9.500,00€ e receitas próprias no valor de
2.500,00€.
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1. OBJECTIVOS
1.1.

Programa de Acção da Direcção para 2018/2020

1. Dar continuidade ao exercício de estabilização financeira da organização e
contribuir para a sua sustentabilidade futura;
2. Instituir a contínua melhoria dos diversos regulamentos existentes, devidamente
enquadrados com a legislação vigente;
3. Dar continuidade à formação de recursos humanos, com especial ênfase para a
formação de treinadores e árbitros, esperando que esse investimento permita
criar um conjunto de agentes desportivos devidamente formados e
conhecedores das diversas modalidades para a deficiência visual;
4. Continuar o trabalho desenvolvido no âmbito das Selecções Nacionais, de modo
a garantir presenças condignas da representação nacional em competições
oficiais, não só na Selecção Nacional Masculina, mas também das Selecções
Júnior e Feminina;
5. Criação de programas de desenvolvimento desportivo de outras modalidades
para a deficiência visual, para além do trabalho na área do Goalball, que leve a
um aumento do número de filiados, com especial ênfase para o desporto no
feminino e jovens.
6. Especificamente para 2020, a Direcção da ANDDVIS pretende:
6.1.

Realizar as competições nacionais de Goalball (Campeonato

Nacional, Supertaça e Taça de Portugal) em condições regulares e dentro do
calendário definido;
6.2.

Dar continuidade à organização e promoção dos trabalhos das

Selecções Nacionais de Goalball;
6.3.

Participar no Campeonato Europeu de Goalball B, com as equipas

sénior Feminina e Masculina;
6.4.

Dar continuidade ao desenvolvimento da modalidade de

Showdown e implementar a modalidade de Futebol para Cegos.
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2. ESTRUTURA INTERNA da ANDDVIS
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.

Mesa da
Assembleia
Geral

Direcção

Conselho Fiscal

Conselho
Jurisdicional

Conselho
Disciplinar

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 estimam-se, para efeitos de apoio financeiro,
os seguintes encargos:
A. Recursos Humanos – encargos associados com o pessoal alocado ao subprojecto
Organização e Gestão da Federação. O encargo com Recursos Humanos
imputados ao programa será de 28.350,00€ (ver quadro 1).
Quadro 1: Gestão e Organização – Recursos Humanos
Cargo
1. Coordenadora
Técnica

Funções
DPD/SNAR/FRH/Eventos

2. Técnico de
Desporto

DPD/SNAR/FRH/Eventos

3. Estagiário

Comunicação e Eventos

TOTAL

28.350,00€

B. Recursos materiais e tecnológicos, fornecimentos e serviços externos para
administração e gestão da ANDDVIS, nos quais estão incluídos:
Electricidade

300,00€

Combustíveis

11.200,00€

Seguros (não engloba os seguros dos agentes desportivos)

500,00€

Rendas e alugueres

900,00€

Limpeza, higiene e conforto

300,00€

Comunicações

900,00€
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Deslocações e estadas

5.000,00€

Filiações e quotizações

59,86€

Gastos com site

150,00€

Técnico Oficial de Contas

3.000,00€

Outros fornecimentos e serviços

5.000,00€

TOTAL

27.309,86€

3.1.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva (DAD)
Os objectivos principais do programa de DAD são:
1. Organizar os quadros competitivos nacionais para a modalidade de Goalball.
2. Promover o desenvolvimento de outras modalidades desportivas que
incentivem o aumento do número de praticantes e a captação de novas equipas
e atletas.
Neste programa incluem-se, também, os encargos referentes ao enquadramento
técnico que assegura o seu desenvolvimento e que está contemplado no Projecto
Recursos Técnicos - DAD, com o montante de 5.520,00€ (ver quadro 2), para o qual será
solicitado à FPDD o financiamento total.
Os recursos técnicos desenvolvem trabalho a tempo inteiro no apoio directo à
organização, gestão e coordenação dos programas de DAD, SNAR, Formação de
Recursos Humanos e Eventos.

Quadro 2: Recursos Técnicos – DAD e Financiamento do Programa de
Desenvolvimento da Actividade Desportiva
Nome do Técnico

Cargo

Despesa total prevista

Lia Silva

Coordenadora Técnica

5.520,00€
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Organização de Quadros Competitivos Nacionais:
A ANDDVIS é responsável pela organização dos Quadros Competitivos Nacionais.

A organização das competições nacionais de Goalball decorrerá de acordo com os
Regulamentos da ANDDVIS.
Quanto a novas modalidades desportivas, a Direcção pretende continuar a
apoiar o desenvolvimento do Showdown e, adicionalmente, temos a informar que a
ANDDVIS foi vencedora do Prémio Futebol Para Todos, uma iniciativa da Federação
Portuguesa de Futebol, com o projecto Blind Football - The Game Is Coming, cujo
objectivo principal é reactivar a prática do Futebol para Cegos em Portugal. Terá início
em 2019 e decorrerá em três fases distintas, ao longo de 2020 também. Numa primeira
fase, realizar-se-á uma acção de formação para técnicos, com o apoio da IBSA; numa
segunda fase, serão dinamizadas acções de sensibilização em várias escolas de
referência para alunos cegos e com baixa visão do distrito de Lisboa, e na última e
terceira fase, realizar-se-ão encontros amigáveis entre antigos jogadores de Futebol
para Cegos e jovens jogadores.
O orçamento total para a organização de competições é de 24.500,00€ (ver
quadro 3).

Quadro 3: Orçamento quadros competitivos nacionais
Modalidade

Orçamento

Goalball (Campeonato Nacional, Taça,
Supertaça e Torneio Juvenil)

12.500,00€

Futebol

9.500,00€

Showdown

2.500,00€

TOTAL

24.500,00€
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3.1.3 Selecções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR)
No que concerne às Selecções Nacionais, estabelecemos como principais objectivos
para o ano de 2020:
1. Continuação do desenvolvimento das Selecções Nacionais Feminina e Júnior
2. Participação das Selecções Nacionais, Masculina e Feminina, no Campeonato
Europeu de Goalball B Sénior, sendo que a prioridade será dada à Selecção Nacional
Masculina Sénior



Orçamento para as Selecções Nacionais e Alto Rendimento:

São propostos 27 atletas, sendo que 13 correspondem à Selecção Nacional
Masculina Sénior, 6 compõem a Selecção Nacional Masculina Júnior e 8 integram a
Selecção Nacional Feminina Sénior. O custo total do programa é de 91.320,00€ (ver
quadro 4 e 5).

Quadro 4: Financiamento do Programa SNAR
Programa
Selecções
Nacionais e
Alto
Rendimento

Projecto

Orçamento

A. Acções de Preparação

19.000,00€

B. Competições
Internacionais
E. Enquadramento
Humano
TOTAL

60.000,00€

Acções

3 Selecções Nacionais;
27 Atletas

12.320,00€
91.320,00€

10

Quadro 5: 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

12.320,00€

11

3.

FORMAÇÃO de RECURSOS HUMANOS (FRH)
A ANDDVIS dará continuidade à formação dos seus Recursos Humanos, no seguinte

enquadramento:


Orçamento para o Curso de Treinadores previsto para 2020:

Local da Acção

Período de
realização (mês)

Orçamento

A definir

3.000,00€

TOTAL

3.000,00€

Lisboa



Despesas

Orçamento para as Acções de Formação previstas para 2020:

O investimento da ANDDVIS realizado nas épocas desportivas anteriores, em acções
de formação de árbitros de Goalball e no acolhimento dos novos elementos,
demonstram a ambição deste corpo Directivo para fortalecer e apoiar o progresso da
equipa nacional de arbitragem de Goalball.
A ANDDVIS reconhece também a importância de estabelecer protocolos com
instituições do Ensino Superior que ministrem cursos de Desporto, como estratégia para
recrutar e formar mais elementos para a arbitragem da modalidade. Nesse sentido, em
2020 a ANDDVIS dará continuidade à organização de acções de formação,
nomeadamente:

o 2 Cursos de Árbitros de Goalball

Tipo de Formação Local da Acção
Formação
Arbitragem
Formação
Arbitragem

Rio Maior
(ESDRM)
Rio Maior
(ESDRM)

Período de
realização
(mês)

Orçamento

Janeiro

400,00€

Fevereiro

400,00€

Total

800,00€
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o 2 Acções de Formação de Goalball
Período de
realização
(mês)

Orçamento

Lisboa

Janeiro

300,00€

Lisboa

Fevereiro

300,00€

Total

600,00€

Tipo de Formação Local da Acção
Acção de
Formação de
Goalball
Acção de
Formação de
Goalball

O investimento total na Formação de Recursos Humanos será, portanto, no valor
de 4.400,00€.
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