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Entre os dias 10 e 12 de janeiro, a Federa-
ção Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência esteve presente em Beja, 
num contato próximo com a Associação 
Jovem "Habi(li)tar Alentejo” no sentido 
de recolher recursos humanos, materiais 
e espaciais, e também de instituições 
ligadas ao Movimento Desportivo e à 
área da de�ciência, para a apoio no 
desenvolvimento desportivo regular.

Foram visitados clubes, instalações e 
praticantes, em Beja, Castro Verde e 
Mértola, no sentido de sensibilizar estas 
localidades para a prática desportiva 
regular, no âmbito do desporto adaptado 
e de inclusão.

Apesar da adesão não ter sido a esperada, 
foi patente o interesse dos participantes, 

nomeadamente na motivação elevada 
para o desenvolvimento de projetos e 
práticas a médio longo prazo.

Está perspectivado ainda para este ano, a 
realização de um seminário desportivo de 
inclusão com workshops, em parceria 
com várias associações do concelho, 
autarquia e FPDD."

FPDD contribui para o 
desenvolvimento do 

desporto para pessoas com 
de�ciência no Alentejo.
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Um Ano de Desafios... Projetos 2013
Começar Pelo Inicio!

Seguindo as orientações europeias e 
nacionais para o incremento da prática 
desportiva pelos jovens, visando aspetos 
como, a saúde, combate ao 
sedentarismo/inatividade, estímulo ao 
relacionamento, aumento da prática 
desportiva no seio da comunidade jovem 
com de�ciência, a FPDD pretendeu levar 
a efeito um projeto juvenil focado em 
novas modalidades, tais como, o golf, 
surf, equitação, entre outras.

O objetivo deste projeto passa, não 
apenas pela promoção do desporto 
adaptado, como também, pelo estimulo 
à independência, à interação com os 
outros, melhoria e evidenciação do 
espirito de autoestima, promovendo a 
sua reabilitação, inclusão e integração.

Tens Potencial Paralímpico?

Este projeto destina-se a apoiar a 
execução de uma das missões da Federa-
ção Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência, que visa motivar o 
desenvolvimento de atividade física 
adaptada e promover um aprofunda-
mento em termos de conhecimentos 
teóricos e práticos do desporto adaptado.

Com a �nalidade de dar continuação ao 
Projeto "Começar Pelo Inicio!" , onde se 
dava a conhecer novas modalidades e 
como pratica-las, o Projeto "Tens Potencial 
Paralímpico?" dá a oportunidade, aos que 
de forma recreativa participam, terem a 
possibilidade de competir e vencer atletas 
de referência no desporto adaptado.

Este objetivo tem como objetivos sensibi-
lizar e proporcionar formação nos vários 
sectores ligados à de�ciência, aumentar a 
perceção da população portuguesa para a 
igualdade de todos os cidadãos e alertar 
para os direitos e deveres das pessoas 
com de�ciência que são 
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Um Ano de Desafios... Projetos 2013
Da (D)e�ciência à E�ciência

Este evento remete para um dia diferente 
para pessoas com ou sem de�ciência, 
onde irá ser disponibilizado um programa 
de atividades desportivas e de lazer, 
pleno de emoção, tornando-o único e 
cheio de momentos inesquecíveis.
Proporciona também, a possibilidade de 
pessoas sem de�ciência experimentarem 
modalidades adaptadas, de modo a 
compreenderem os esforços e limitações 
dos nossos atletas paralímpicos. 

Desta forma, o principal objetivo é 
informar sobre o desporto adaptado e a 
sua importância na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com 
de�ciência, como também proporcionar 
novas experiências, sendo assim, um dia 
de convívio e de diversão.

Sempre Jovens 2013

Visando o Ano Europeu pela Cidadania, a 
FPDD pretende levar a cabo um projeto 
de dinamização desportiva entre pessoas 
com ou sem de�ciência com uma idade 
superior aos 65 anos.

Tendo em conta a maior ou menor funcio-
nalidade de cada participante, a modali-
dade eleita foi o Boccia.
 
Modalidade já praticada dora do
 contexto do desporto adaptado, 
como tem sido o caso do Boccia 
Sénior já bastante implementado 
entre a população mais idosa.

Este projeto tem como �nalidade 
abordar um público sénior, promover um 
elo desportivo entre várias gerações, 
reintegração social e sensibilizar a 
opinião pública para o envelhecimento 
ativo, a �m de destacar o contributo útil 
dos idosos para a sociedade.
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Destaque

O grande vencedor da 3ª jornada é o UCAS. Com os seis pontos 
conquistados em Torres Vedras, a equipa do Seixal junta-se ao C.A.C 
na liderança do campeonato, ambos com 15 pontos. Em terceiro 
lugar está a ACAPO-A, que com duas vitórias em Torres Vedras 
passou de 6 para 12 pontos na classi�cação. Sem qualquer ponto 
conquistado nesta jornada, seguem-se a ACAPO-B, com três pontos, 
e o Olhar Activo, ainda sem qualquer ponto conquistado na prova.

A quarta jornada do campeonato nacional de Goalball está 
agendada para o dia 16 de fevereiro e terá lugar em Cascais.

18º Campeonato Nacional de Goalball


