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FEDERAÇÃO DE DESPORTOS DE INVERNO DE PORTUGAL 
E FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO JÁ SÃO MEMBROS 
DO COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL.

NOVOS MEMBROS CPP

Ao primeiro trimestre de 2012, o Comité Paralímpico de Portugal 
passa a integrar dois novos membros, nomeadamente a 
Federação de Desportos de Inverno de Portugal e a Federação 
Portuguesa de Atletismo, que se juntam às demais 15 federações 
de modalidade, no sentido de acolherem e trabalharem em prol 
da inclusão do desporto para pessoas com deficiência no cerne 
da sua federação.

O Comité Paralímpico de Portugal iniciou a sua actividade, 
em 2008, com quatro Federações de Modalidade (Equitação; 
Judo; Remo; Vela), cinco associações desportivas (ANDDEMOT; 
ANDDI; ANDVIS; LPDS; e PC-AND) e a Federação Portuguesa 
de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), enquanto 
membro honorário, que integram desde então o núcleo 
de membros do CPP.

No ano de 2009, juntaram-se aos membros a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), 
enquanto Federação multidesportiva, em 2010 foram também integradas sete Federações de modalidade (Andebol; 
Canoagem; Ciclismo; Golfe; Karaté; Orientação e Tiro), e em 2011, as Federações nacionais das modalidades 
de Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa e Triatlo.

O CPP conta, actualmente, com 24 membros, 17 dos mesmos são Federações de modalidades, cinco associações 
desportivas e duas federações multidesportiva.

“Continuamos a assistir a um interessante, empolgante, e motivador crescendo da família paralímpica, engrandecendo-nos assim 
o número dos que se disponibilizam para contribuir para uma causa de fundamento humanista, como é o movimento 
paralímpico. Bem hajam!” – Humberto Santos, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal.

“O desporto para todos é uma expressão que muitas vezes ouvimos mas que poucas vezes interiorizamos. Foi com o espírito de 
dar a todos as mesmas oportunidades que a direcção da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) decidiu, por 
unanimidade, criar um departamento de desporto adaptado de modo a poder lançar as bases para o desenvolvimento destas 
modalidades em Portugal.

O reconhecimento do notável trabalho desenvolvido ate hoje pelo Comité Paralimpico de Portugal, levou a direcção da FDIP a 
requerer, junto deste, a integração desta federação como membro do CPP, permitindo assim que o desenvolvimento do 
departamento criado possa ser acompanhado e supervisionado.” - Presidente da FDI-Portugal, Pedro Farromba.


