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1. Introdução

Este documento é uma análise retrospectiva das actividades realizadas pela
Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais (ANDDVIS) durante o ano de
2018, e no qual se pretende dar relevo aos aspectos fundamentais dessas acções, tanto
ao nível organizacional como ao nível da concretização dos objectivos desportivos
planeados para esse período.
No ano de 2018, as eleições intercalares deram posse a uma Direcção da ANDDVIS
reconfigurada, mas inalterada na defesa da matriz da sua missão para este mandato.
O ano de 2018 foi também aquele em que vimos nascer, em Portugal, uma nova
modalidade para pessoas com deficiência visual. O Showdown, altamente participado
no resto da Europa, é ainda uma modalidade desconhecida no nosso país. Com o
projecto Showdown4All (cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo
INR, I.P. e pelo Programa Nacional de Desporto para Todos, do IPDJ, I.P.), a ANDDVIS foi
pioneira na divulgação desta modalidade desportiva, mais uma para o repertório de
modalidades acessíveis à população de pessoas com deficiência visual. A parceria com
o INR, I.P. permitiu ainda desenvolver outro projecto inovador, o primeiro podcast da
ANDDVIS, o Loud Please!. Esta iniciativa teve como principal objectivo divulgar a
experiência desportiva do Goalball, procurando conhecer diferentes perspectivas e
testemunhos, de diferentes agentes (nacionais e internacionais) ligados à modalidade.
No que diz respeito às competições nacionais de Goalball da época desportiva
iniciada em Setembro de 2018, mesmo perante as circunstâncias mais adversas e
limitadoras que constrangeram a actuação da ANDDVIS e que causaram dificuldades da
mais variada ordem a atletas, técnicos, Clubes, Associações e, naturalmente, à própria
Associação, procurámos resistir, apelando a quem está verdadeiramente comprometido
com a missão desta entidade e que entende a responsabilidade dessa cooperação, que
só pode acontecer com respeito, reciprocidade, cooperação, compromisso, ética e boa
vontade. Agradecemos a todos quantos continuam a revelar estes princípios na sua
relação com a ANDDVIS e com o Goalball.
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Agradecemos igualmente a todos aqueles que estão na nossa rede de parcerias
nacionais e internacionais, com quem continuamos a partilhar ambições, desafios e
conquistas.
Por fim, um agradecimento especial aos colaboradores da equipa da ANDDVIS que
souberam responder aos variados desafios com que se depararam, individualmente e
em

equipa,

com

profissionalismo,

entrega

e

dedicação,

assegurando

o

acompanhamento permanente das actividades da Associação.
Uma nota final de máximo apreço e reconhecimento pelo trabalho, dedicação e
sacrifício demonstrado pelos jogadores da Selecção Nacional Masculina Sénior de
Goalball, que conquistaram um lugar inédito numa competição oficial internacional da
modalidade. Falamos, obviamente, do 5º lugar alcançado pela equipa portuguesa no
Campeonato Europeu de Goalball B, que aconteceu em Setembro, na Polónia. O nosso
sincero agradecimento contempla igualmente os técnicos que fazem parte deste
projecto e que foram de derradeira importância para a preparação, para o desempenho
e para o bem-estar físico e mental da nossa equipa. Muitos Parabéns e Muito Obrigado!
A Direcção da ANDDVIS espera continuar a contar com o empenho de todos os que
querem acompanhar a evolução do movimento desportivo para pessoas com deficiência
e, em particular, de todos os que querem contribuir para o crescimento e evolução da
comunidade desportiva de pessoas com deficiência visual, no nosso país.
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2. Organização e Gestão
2.1.

Relações Institucionais

Em termos institucionais, a ANDDVIS manteve uma relação sólida de cooperação
com os seus parceiros-chave: o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I.P.),
a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e o Comité
Paralímpico de Portugal (CPP).
Foram estabelecidas novas parcerias e fortalecidos antigos e permanentes laços
(ver quadro 1):
• No início do ano, nasceu uma nova sinergia com a Fundação do Desporto,
com quem a ANDDVIS protocolou uma medida de apoio ao desporto para pessoas com
deficiência, neste caso no âmbito do apoio ao Goalball. Esta comparticipação financeira,
no valor de 10.000,00€, contou com dotação partilhada entre a Fundação do Desporto
e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). A mesma medida apoiou um total de
26 projectos nacionais, demonstrando assim uma aposta relevante no desporto em
Portugal.
• Quanto à parceria com o INR, I.P., a ANDDVIS recebeu em 2017 o estatuto
de Organização Não Governamental das Pessoas com Deficiência de Âmbito Local, o que
permitiu apresentar a candidatura de dois projectos ao Programa de Financiamento a
Projectos pelo INR, I.P.. O parceiro aceitou cofinanciar o projecto do Showdown4All, em
5.941,34€ , e o projecto Loud Please!, em 2.895,46€.
• A ANDDVIS conservou antigas relações de cooperação com diferentes
autarquias, nomeadamente a de Lisboa, através da participação do Goalball em mais
uma edição das Olisipíadas, e a de Oeiras, que cedeu as instalações dos seus pavilhões
para a realização de vários estágios da Selecção Nacional Masculina Sénior de Goalball.
• No contexto de promoção do Goalball junto da população mais jovem, a
ANDDVIS tomou a iniciativa de retomar contacto com a AAMA (Associação Actividade
Motora Adaptada). Daí resultou a participação da ANDDVIS em dois dias da colónia de
férias Camp Abilities Portugal, realizada em Julho, na Base Naval do Alfeite, em Almada.
A missão do Camp Abilities Portugal é dar oportunidade a jovens com e sem deficiência
visual de experimentarem diversos desportos e actividades físicas, num ambiente
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seguro. A ANDDVIS dinamizou sessões de Goalball em dois dias desta colónia, actividade
que despertou o interesse da comunicação social e que levou a SIC a realizar uma
reportagem sobre a iniciativa.
• Ainda no âmbito da divulgação do Goalball, a ANDDVIS colaborou com a
Coordenação Nacional do Desporto Escolar, nomeadamente na 4.ª Edição da Semana
Nacional de Formação do Desporto Escolar, que decorreu em Braga, entre 3 e 6 de Julho.
Raquel Santos, na altura treinadora de Goalball da equipa do CCD, foi indicada para
ministrar a acção de formação dedicada ao Goalball. A acção contou com 18 formandos,
todos eles professores de Educação Física.
• No âmbito do Showdown4All, a ANDDVIS estabeleceu uma nova parceria
com a Junta de Freguesia do Areeiro, que colaborou directamente na realização da
última acção deste projecto e que facilitou a participação dos alunos com deficiência
visual da Escola Básica 2, 3 das Olaias na actividade. Ainda no contexto deste projecto,
a ANDDVIS reforçou a parceria de longa data com a ACAPO, em particular com a
Delegação de Lisboa, e renovou o contacto com a AADVDB (Associação de Apoio a
Deficientes Visuais do Distrito de Braga). Ambas as entidades cederam as suas
instalações para divulgar o Showdown pelos seus associados.
• No final do ano, a ANDDVIS juntou-se à iniciativa “Football For All
Leadership Programme 2018”, que promoveu o primeiro curso especificamente
desenhado para promover a empregabilidade, o networking e a capacidade
empreendedora de pessoas com deficiência, no mundo do futebol. Este projecto foi
elaborado e concretizado por José Pedro Soares, aluno da Universidade Nova de Lisboa,
num esforço concertado entre o jovem empreendedor, a FIFA e várias universidades
europeias e norte-americanas. A ANDDVIS colaborou no projecto, cedendo
equipamento de futebol para pessoas com deficiência visual. Fomos ainda convidados
da Gala de encerramento do programa, que se realizou no dia 7 de Dezembro.
• No plano internacional, mantivemos contactos regulares com a IBSA
(Federação Internacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual), em
particular com o subcomité de Showdown, com quem temos vindo a estreitar relações
próximas, no sentido de promover o desenvolvimento da modalidade em Portugal.
Também mantivemos contactos regulares com a equipa de comunicação do subcomité
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de Goalball, na pessoa da Andreja Kumer, árbitra Eslovena e Media Person da IBSA. A
Andreja Kumer foi a primeira entrevistada do podcast Loud Please!. No âmbito deste
projecto, contámos ainda com a colaboração do Comité Organizador do Campeonato
Europeu B de Goalball, representado por Maciek Bryńczak, e com a colaboração de
agentes desportivos nacionais de diferentes equipas de Goalball, nomeadamente Joana
Teixeira, dirigente do FC Porto, Marlene Brandão, atleta da equipa de Goalball ACAPO
Porto/CD Fiães e Eduardo Balola e Tiago Vaz, atleta e treinadores da equipa de Goalball
do Clube Desportivo da Cova da Piedade.

Quadro 1 – Parcerias no âmbito das Relações Institucionais
Evento

Data

Local

Parceiros

Sessão de Apresentação Pública -

2 de Março

Lisboa, Sede da

Santa Casa da

Santa Casa

Misericórdia de Lisboa

Apoios Fundação do Desporto/
Santa Casa da Misericórdia de

e Fundação do

Lisboa

Desporto

Participação na Fase Local I das

19 de Março

Alcântara

Olisipíadas, na Escola Francisco

C.M. Lisboa e Escola
Francisco Arruda

Arruda – participação de 80
alunos
Participação na Fase Local II das
Olisipíadas,

na

Escola

19 de Abril

Olivais

Sarah

C.M. Lisboa e Escola
Sarah Afonso

Afonso – participação de 131
alunos
Reunião com a Coordenação

5 de

Lisboa, Ministério

Coordenação do

Nacional do Desporto Escolar

Junho

da Educação

Desporto Escolar

Participação em dois dias da

2e4

Almada, Base

AAMA - Associação

Colónia de Férias Camp Abilities

de Julho

Naval do Alfeite

Actividade Motora

Portugal

Adaptada

Entrevista e publicação do 1.º e do

10 de Setembro

2.º Episódio do Loud Please!

e 23 de Outubro

Lisboa
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Andreja Kumer

Acção I Showdown4All

4 de Novembro

Lisboa

ACAPO Delegação de
Lisboa

Publicação do 3.º Episódio do

8 de Novembro

Lisboa

Maciek Bryńczak

21 de

Braga

Associação de Apoio

Loud Please!
Acção II Showdown4All

Novembro

aos Deficientes Visuais
do Distrito de Lisboa
(AADVDB)

Publicação do 4.º e do 5.º

3 e 12 de

Episódio do Loud Please!

Dezembro

Acção III Showdown4All

4 de Dezembro

Lisboa

Eduardo Balola e Tiago
Vaz

Lisboa

Junta de Freguesia do
Areeiro e Escola Básica
2, 3 das Olaias

Gala Football for All Leadership

7 de Dezembro

Programme 2018

Universidade Nova

José Pedro Soares,

de Lisboa

Universidade Nova de
Lisboa e FIFA

Publicação do 6.º Episódio do 31 de Dezembro

Lisboa

Loud Please!

Marlene Brandão e
Joana Teixeira

2.2.

Património

Manteve-se em funcionamento regular o espaço da sede administrativa e social
sita na Estação Jardim Zoológico do Metropolitano de Lisboa, Átrio Norte, Loja nº 9,
1500-423 Lisboa.

2.3.

Candidaturas

Em 2018, no âmbito da candidatura a prémios e medidas de apoio financeiro a
projectos, a ANDDVIS apresentou projectos a seis programas/prémios, como consta do
quadro 2.
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Quadro 2 – Candidaturas da ANDDVIS a Programas/Prémios durante 2018
Programa/Prémio

Entidade promotora

Mês de

Resultado

candidatura
Frota Solidária
Futebol para Todos

Fundação Montepio

Abril, 2018

Não aprovado

Federação Portuguesa de

Abril, 2018

Não aprovado

Maio, 2018

Aprovado

Futebol
Programa Nacional de

Instituto Português do

Desporto para Todos

Desporto e Juventude

Prémio BPI Capacitar

Banco BPI

Julho, 2018

Não aprovado

Fidelidade Seguros

Julho, 2018

Ainda por

Prémio Fidelidade
Comunidade
Programa de Financiamento
a Projectos pelo INR, I.P.

conhecer
Instituto Nacional para a

Dezembro,

Aprovados os 3

Reabilitação (INR, I.P.)

2018

projectos

1. Loud Please! 2019
2. Showdown4All 2019
3. Torneio Juvenil
“Todos ao Goalball”

Em Abril, a ANDDVIS formalizou a sua candidatura ao projecto Frota Solidária,
uma medida de responsabilidade social que consiste na aquisição, transformação e
adaptação de viaturas automóveis. Não figurámos na lista final de candidaturas
aprovadas.
Pela mesma altura, a ANDDVIS aliou-se à FPDD e às restantes associadas (PCAND,
LPDS e ANDDI) para apresentar o projecto “Inclusão pelo Futebol” ao prémio Futebol
para Todos, criado pela Federação Portuguesa de Futebol, e que ambiciona envolver a
sociedade civil na promoção da inclusão social e no combate à discriminação social. O
projecto apresentado por esta aliança entre as cinco entidades consistia em desenvolver
a prática do futebol para pessoas com deficiência, nas suas diversas variantes (Futebol
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para Cegos, no caso da ANDDVIS) e sensibilizar a população para a importância da
prática desportiva em geral e do futebol, em particular, para as pessoas com deficiência.
O prémio foi atribuído a outras três associações.
Em Maio, à semelhança da apresentação conjunta do anterior projecto, as
Associações Nacionais de Desporto para Pessoas com Deficiência (ANDDs) reuniram-se
para apresentar uma única candidatura ao Programa Nacional de Desporto para Todos,
promovido pelo IPDJ, I.P., que tinha por ambição a promoção e o desenvolvimento
desportivo, a educação para e pelo desporto e a promoção da saúde. O projecto “Mais
Desporto Diferente” foi apresentado em conjunto, conforme o estipulado pelo
Regulamento do Programa, que até agora impede que Associações de âmbito nacional
apresentem candidaturas próprias, limitação que carece de revisão para que a próxima
edição do Programa seja mais abrangente.
No âmbito desta candidatura, a ANDDVIS solicitou apoio para a promoção e
desenvolvimento da modalidade de Showdown, em Portugal. Foi com genuína
satisfação que recebemos a notícia de que a candidatura tinha sido aprovada e de que
o projecto tinha sido reconhecido como uma iniciativa de expressivo interesse. A verba
atribuída totalizou 4.320,00€.
No seguimento desta candidatura, assim como da ambição da ANDDVIS para
promover o desenvolvimento desportivo do Showdown em diferentes regiões do país,
entregámos em Julho outras duas candidaturas: uma ao Prémio BPI Capacitar (apesar
de termos sido selecionados para a fase seguinte de apreciação das candidaturas, não
fomos contemplados na lista final dos projectos premiados) e outra ao Prémio
Fidelidade Comunidade. Este último prémio integra o programa de Responsabilidade
Social da Fidelidade Seguros e é dirigido a instituições que promovem a inclusão social
e a prevenção na saúde. Ainda aguardamos pelos resultados desta candidatura.
No final do ano de 2018, a ANDDVIS renovou a iniciativa de apresentar três
projectos ao Programa de Financiamento pelo INR, I.P., edição 2019, projectos esses que
aspiram a dar continuidade ao podcast Loud Please!, à promoção do Showdown e a
retomar as competições de Goalball para o escalão mais jovem, através de um Torneio
Juvenil “Todos ao Goalball”, com várias fases. Os três projectos viram reconhecido o seu
mérito e foram aprovados pelo INR, I.P.. Os montantes finais a serem atribuídos a cada
projecto só serão conhecidos em Abril.
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3. Desenvolvimento Desportivo

3.1.

Programas financiados pelo IPDJ, I.P.

O apoio proporcionado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ,
I.P.) é realizado através da atribuição de apoios financeiros aos diferentes agentes
desportivos, via estruturas federativas e associativas. Nesse enquadramento, a ANDDVIS
celebrou mais um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a FPDD para
a concretização do seu Plano de Actividades, para 2018.
As actividades desenvolvidas no âmbito deste Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo foram enquadradas da seguinte forma:
•

Programa 1 - Actividades Regulares
o Projecto 1.1. – Organização e Gestão
o Projecto 1.2. – Desenvolvimento da Atividade Desportiva – DAD
▪

Recursos Humanos – DAD

▪

Organização dos Quadros Competitivos Nacionais

▪

Projecto Goalball4All

o Projecto 1.3. - Selecções Nacionais e Alto Rendimento – SNAR

•

▪

Acções de Preparação/Estágios

▪

Participação em competições internacionais

Programa 2 – Formação de Recursos Humanos
o Formação de Oficiais de Mesa e Juízes de Baliza de Goalball
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• Programa 1 - Actividades Regulares
O Contrato-Programa firmado entre a ANDDVIS e a FPDD, para a execução do
Programa de Desenvolvimento Desportivo de Actividades Regulares, contemplou um
montante de 83.350,00€.
A comparticipação financeira serviu o objectivo de desenvolver os três projectos
deste programa, abaixo detalhados:

1.1.

Organização e Gestão

Em 2018, a ANDDVIS recebeu um financiamento de 8.750,00€ para a organização
e gestão da sua estrutura, tendo realizado despesas no valor de 8.774,62€.

1.2.

Desenvolvimento da Actividade Desportiva – DAD

A comparticipação financeira recebida para o Desenvolvimento da Actividade
Desportiva totalizou de 12.087,50€. As despesas realizadas alcançaram o valor de
12.342,19€.

► Recursos Humanos – DAD
Dentro do programa para o Desenvolvimento da Actividade Desportiva, e para
suportar os custos com a contratação dos recursos técnicos, a ANDDVIS recebeu a verba
de 7.537,50€.

► Organização dos Quadros Competitivos Nacionais
No ano de 2018, foram organizadas diversas jornadas do Campeonato Nacional de
Goalball Sénior (CNG Sénior) da época 2017/2018, diversas eliminatórias da Taça de
Portugal de Goalball 2017/2018, assim como a Supertaça de Goalball 2018/2019 (ver
quadro 3).
As jornadas do Campeonato Nacional Juvenil de Goalball previstas no Plano de
Actividades para 2018 não foram realizadas por constrangimentos financeiros e falta de
atletas elegíveis para o escalão.
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Quadro 3 – Eventos realizados no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais
Evento

Despesas Realizadas

Taça de Portugal, 1ª Eliminatória 2017/2018

379,30€

(6 de Janeiro, 2018)
CNG Sénior, 3ª Jornada 2017/2018

835,91€

(27 de Janeiro, 2018)
CNG Sénior, 4ª Jornada 2017/2018

588,58€

(24 de Fevereiro, 2018)
CNG Sénior, 5ª Jornada 2017/2018

516,01€

(7 de Abril, 2018)
Taça de Portugal, 2ª Eliminatória 2017/2018

379,30€

(21 de Abril, 2018)
CNG Sénior, 6ª Jornada 2017/2018

1100,10€

(12 de Maio, 2018)
Taça de Portugal, 3ª Eliminatória 2017/2018

379,30€

(26 de Maio, 2018)
Taça de Portugal, Final 2017/2018

379,11€

(23 de Junho, 2018)
Supertaça

247,08€

(26 de Outubro, 2018)

Total

4.804,69€

► Projecto Goalball4All
No âmbito do desenvolvimento da prática desportiva juvenil, foi delineado o
projecto “Goalball4All” que se destinava a incentivar um modelo de colaboração entre
o movimento associativo, as escolas e entidades públicas como o Desporto Escolar.
A execução destas acções não foi possível devido à falta de verba financeira.
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1.3.

Selecções Nacionais e Alto Rendimento – SNAR

A comparticipação financeira para as Selecções Nacionais e Alto Rendimento foi
estabelecida no montante total de 60.000,00€. Este programa abrangeu 25 atletas dos
escalões sénior e juvenil, masculinos e femininos (ver quadro 4).

Quadro 4 – Nº de atletas inscritos por Selecção Nacional
Selecção Nacional de Goalball

Nº de atletas inscritos

Selecção Nacional de Goalball Sénior Masculina

10

Selecção Nacional de Goalball Juvenil Masculina

7

Selecção Nacional de Goalball Sénior Feminina

8

► Acções de Preparação
No âmbito do desenvolvimento das Selecções Nacionais foram realizadas diversas
acções, nas quais se incluíram estágios e a participação num torneio internacional (Berlin
Cup 2018). Em virtude das limitações temporais relativas à entrada do financiamento
destinado às Selecções Nacionais e Alto Rendimento, o número de acções foi menor do
que aquele que estava previsto e era ambicionado.

► Participação em competições internacionais
No âmbito da participação das Selecções Nacionais em competições internacionais,
os objectivos formulados para 2018 incluíam a participação da Selecção Nacional
Masculina Sénior e da Selecção Nacional Feminina Sénior no Torneio Internacional da
FEDC (Federación Española de Deportes para Ciegos), em Madrid. Porém, a Direcção da
ANDDVIS, em colaboração com a equipa técnica da Selecção Nacional Masculina Sénior,
deliberou que seria mais profícuo para a preparação da participação portuguesa no
Campeonato Europeu B, em Setembro, a inscrição da equipa masculina no torneio
internacional Berlin Cup. Esse evento decorreu entre 27 e 30 de Abril e a Selecção
Nacional Masculina Sénior classificou-se em 6º lugar.
Relativamente à participação da Selecção Nacional Masculina Sénior no
Campeonato Europeu de Goalball B, realizado na Polónia, entre os dias 22 e 30 de
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Setembro de 2018, a equipa composta pelos atletas Hadiley Sacramento, João Mota
Sousa, Alexandre Almeida, Fábio Oliveira, João Macedo e Tomás Delfim e orientada por
Timo Laitinen e Rúben Leonel, conquistou o 5º lugar na competição, garantindo assim a
manutenção no grupo B e a participação no Campeonato Europeu de Goalball B, a
realizar-se em 2020.
Este 5º lugar numa competição oficial da divisão B, e consequente manutenção no
grupo, é um feito inédito na história da participação portuguesa. A ANDDVIS agradece a
dedicação, o sacrifício e o mérito desportivo e atlético de todos os elementos que
compuseram esta formação, assim como agradece a todos aqueles que apoiaram a
equipa nacional, incondicionalmente, em todos os momentos.
As despesas realizadas com as acções de preparação e a participação em
competições internacionais totalizaram 72.575,86€ (ver quadro 5).

Quadro 5 – Custos das Acções de Preparação/Estágios e da Participação das
Selecções Nacionais em Competições Internacionais
Financiamento

Acções de Preparação

Custo Real

42.408,15€
70.000,00 €¹

Participação em Competições
30.167,71€¹

Internacionais

¹Este valor inclui o financiamento no valor de 10.000,00€, comparticipados pela
Fundação do Desporto
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• Programa 2 - Formação de Recursos Humanos
A formação de elementos da arbitragem continuou a receber o investimento da
ANDDVIS. Foi realizada uma acção de formação de Oficiais de Mesa e Juízes de Baliza de
Goalball a 20 de Janeiro, na Escola Superior de Saúde do Porto, e uma acção de formação
de Árbitros de Campo, em Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, a 23 e 24 de
Fevereiro. A formação no Porto contou com 11 participantes e a formação em Lisboa
contou com 9.
Das formações realizadas em 2018, resultaram mais 6 árbitros de campo e 12 oficiais
de mesa filiados na ANDDVIS. As despesas realizadas com as formações encontram-se
no seguinte quadro 6.

Quadro 6 – Acções de formação de árbitros de Goalball e respectivas despesas
Designação das Acções

Data

Instituição

Custo

Formação para Oficiais

20 de Janeiro,

Porto - Escola Superior de Saúde

326,54€

de Mesa e Juízes de

2018

250,00€²

Baliza
Formação para Árbitros

23 e 24 de

Lisboa - Faculdade de

de Campo

Fevereiro,

Motricidade Humana

2018

²No que diz respeito à Formação para Árbitros de Campo em Lisboa (Fevereiro 2018), a FPDD
ressarciu a ANDDVIS em 115,00€.
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4. Agradecimentos
Queremos manifestar o nosso agradecimento a todos os parceiros, associados,
membros dos Órgãos Sociais, clubes, dirigentes, treinadores, atletas (e suas famílias),
árbitros, voluntários e colaboradores da ANDDVIS, por todo o estímulo e contributo,
prestados ao longo de 2018, a favor do desporto nacional para pessoas com deficiência
visual.
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