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I. Introdução 
 

Após análise do Programa de Preparação Paralímpica referente ao período 2009 -2012 e considerada a 

experiência acumulada nos anteriores Ciclos Paralímpicos, visa -se nos próximos Ciclos consolidar o 

trabalho desenvolvido numa lógica de continuidade sustentabilidade e racionalidade. 

No entanto, as especiais exigências e o rigor de preparação desportiva subjacentes à execução deste 

programa devem conduzir a algumas modificações no âmbito do seu funcionamento, não obstante a 

manutenção dos seus objectivos nucleares, mas reforçando a matriz doutrinária de excelência de 

resultados que se procura alcançar com a sua implementação. 

Assim são de realçar, em particular, os seguintes aspectos: 

Alteração da estrutura programática introduzindo o Projecto Apoio Complementar, no sentido de o 

Programa de Preparação Paralímpica atender a necessidades especiais a nível logístico reveladas por 

algumas modalidades bem como apoiar complementarmente modalidades que continuadamente tenham 

apresentado resultados de mérito; 

Reajustamento dos critérios de integração no Nível 2 e no Nível 3, no sentido de introduzir uma maior 

equidade entre praticantes de diferentes modalidades e um acréscimo de qualidade no Programa. 

Reforço do apoio a praticantes e treinadores; 

Oferta de acesso aos Centros de Alto Rendimento que têm vindo a ser criados em diversos locais do país 

no sentido de proporcionar a melhor qualidade no enquadramento das actividades de preparação dos 

praticantes; 

Implementação do Projecto Esperanças Paralímpicas visando o apoio à integração de novos praticantes no 

Programa de Preparação Paralímpica tendo como objectivo a renovação e redução do nível etário dos 

praticantes envolvidos bem como o aumento do índice de praticantes do género feminino. 

Realça-se a necessidade do aprofundamento da cooperação com a Universidade na perspectiva de garantir 

um apoio o mais qualificado possível na preparação dos praticantes; 

Introduziu -se também a obrigatoriedade de proceder a uma avaliação intermédia ao nível da Direcção do 

Programa, para além dos procedimentos de avaliação anteriormente existentes; 

Por último, é de referir a participação da Administração Pública Desportiva na estrutura técnica de gestão 

do Programa, conferindo assim maior proximidade quanto ao acompanhamento do mesmo. 

 

II. Objectivos 
 

II.1. Assegurar a optimização das condições de preparação dos praticantes ou selecções que apresentam 

expectativas de atingir resultados de excelência nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; 

 

II.2. Assegurar as adequadas condições de preparação aos praticantes com especial talento ou selecções 

nacionais de modalidades colectivas identificados como “esperanças paralímpicas”; 
 

III. Definições 
 

Dada a necessidade de clarificação, não do que é um desporto individual ou um desporto colectivo, mas 

sim em relação àquelas modalidades que pelo seu conteúdo, regulamento ou filosofia, possam conter 

elementos de um e de outro, importa concordar com uma definição daquilo que se entende, no âmbito do 

Programa, por modalidade individual, e modalidade colectiva ou de equipa. 

 

III.1. Modalidades Individuais 

 

Para efeitos do presente regulamento consideram-se provas ou modalidades individuais as seguintes: 

 

Atletismo (excepto estafetas), Boccia individual, Equitação, Esgrima em cadeira de rodas, Halterofilismo, 

Judo, Natação (excepto estafetas), Para-canoagem, Para-ciclismo, Para-ténis de mesa, Para-triatlo, Remo, 

Ténis em cadeira de rodas, Tiro, Tiro com arco, Vela. 
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III.2. Modalidades de Equipa e modalidades Colectivas 

 

Para efeitos do presente regulamento consideram-se provas ou modalidades colectivas as seguintes: 

 

Atletismo (na especialidade de estafetas), Basquetebol em cadeira de rodas, Boccia (pares ou equipas), 

Futebol de 5, Futebol de 7, Goalball, Rugby em cadeira de rodas, Natação (na especialidade de estafetas), 

Voleibol sentado. 

 

III.3. Resultados Elegíveis 

 

São considerados como resultados elegíveis aqueles que forem obtidos pelo atleta quando se tratar de 

modalidades individuais e os que a equipa/selecção alcança quando se tratar de modalidades colectivas. 

 

Só serão considerados resultados desportivos elegíveis, para efeitos do presente regulamento, aqueles que 

forem obtidos em provas nas quais se verifique a participação de um mínimo de quatro países nas 

modalidades colectivas ou de equipa e de seis praticantes desportivos e quatro países para as modalidades 

individuais. 

 

III.4. Número de Praticantes nas Modalidades Colectivas 

 

O número de praticantes de uma Equipa / Selecção é o estabelecido de acordo com os regulamentos de 

participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 

 

Durante o desenvolvimento do Programa e considerando a necessidade expressa de inclusão de um 

número superior de praticantes nas selecções nacionais de modalidades colectivas, prevê-se a 

possibilidade de incluir praticantes adicionais nos três primeiros anos do ciclo paralímpico. 

 

Neste caso, os praticantes pertencentes ao Projecto podem variar ao longo do tempo, de acordo com os 

critérios de selecção estabelecidos. O CPP deverá manter uma lista actualizada dos praticantes 

pertencentes a cada selecção, no âmbito do Projecto de Preparação Paralímpica Rio 2016. 

 

III.5: Equipa Técnica 

 

Fazem parte integrante da equipa técnica todos os recursos humanos necessários à preparação e à 

participação do praticante, equipa/par ou selecção. Para efeitos de atribuição de Bolsas Paralímpicas à 

Equipa Técnica, os respectivos Formulários de Candidatura ao Programa e de Identificação dos 

intervenientes têm de estar devidamente preenchidos. 

 

III.6.Parceiros de competição 

 

São considerados parceiros de competição (PC) os recursos humanos necessários para apoio ao praticante 

durante as acções de preparação e de competição, nomeadamente os atletas-guia no atletismo, os 

assistentes competitivos de boccia, os pilotos no ciclismo em tandem, os guarda-redes no Futebol de 5, 

etc. 

 

III.7. Técnicos Assistentes Desportivos 

 

São considerados técnicos assistentes desportivos (TAD) os recursos humanos que embora não 

participem directamente na competição, prestam apoio durante a mesma, nos treinos e nas actividades da 

vida diária (AVD). 

 

 

IV. Enquadramento institucional 
 

O Programa é objecto de um financiamento específico, suportado pelo Estado, através do Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I. P.) e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., 

pressupondo o seu enquadramento a assinatura de um contrato – programa entre o IPDJ, I. P. e o Comité 

Paralímpico de Portugal (CPP), com duração quadrienal. 
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O desenvolvimento do Programa assenta na articulação sistemática entre o IDP, I. P., o INR, I.P., o CPP e 

as federações desportivas paralímpicas, na observância das seguintes competências, exclusivas ou 

partilhadas: 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. — financiar acompanhar e fiscalizar a execução do 

Programa de Preparação Paralímpica e assegurar o cumprimento das medidas de apoio aos agentes 

desportivos envolvidos no Programa e previstas na legislação em vigor. Assegurar condições de avaliação 

médico -desportiva e avaliação e controlo do treino aos praticantes envolvidos no Programa. 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. – financiar, acompanhar e fiscalizar o Programa de Preparação 

Paralímpica. 

Comité Paralímpico de Portugal — gestão, coordenação e avaliação do Programa, bem como a 

constituição e direcção da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos; 

Federações desportivas paralímpicas — operacionalização das actividades de preparação, participação 

competitiva e enquadramento dos praticantes, treinadores, dirigentes e demais agentes envolvidos. 

 

V. Estrutura orgânica e funcional 
 

V.1. Direcção do Programa de Preparação Olímpica 

 
O Programa terá como principais responsáveis os presidentes do IPDJ, I. P. do INR, I.P. e do CPP. 

 
V.2. Gestão do Programa 

 

A gestão do Programa é da responsabilidade do CPP e é assegurada por uma estrutura humana de 

natureza técnica. No sentido de conferir maior proximidade da Administração Pública Desportiva à 

execução operacional do Programa, o IPDJ, I. P. destaca um técnico para integrar essa estrutura. 

Atribuições da estrutura humana responsável pela gestão do Programa: 

Promover a articulação das várias entidades intervenientes no Programa e acompanhar o desenvolvimento 

da preparação paralímpica prevista no mesmo; 

Apreciar e informar sobre as propostas apresentadas pelas federações; 

Aferir, conjuntamente com as federações desportivas paralímpicas, os critérios específicos de acesso ao 

Programa; 

Avaliar o cumprimento dos objectivos estabelecidos; 

Assegurar o tratamento e a gestão da informação relativa ao Programa; 

Reportar directa e permanentemente à direcção do Programa todas as informações relevantes; 

Apresentar propostas conducentes à satisfação de necessidades e resolução de problemas assinalados 

pelos vários intervenientes no processo, especialmente praticantes e treinadores envolvidos na preparação 

paralímpica; 

Elaborar e apresentar relatórios das avaliações periódicas do Programa, de periodicidade mínima 

semestral, a fim de manter informados todos os intervenientes no Programa; 

Propor critérios que suportem o financiamento das diferentes rubricas do Programa, designadamente no 

respeitante às bolsas a atribuir aos praticantes, enquadramento técnico, apetrechamento, actividades de 

preparação e participação competitiva e eventuais necessidades especiais; 

Solicitar, sempre que necessário, o apoio de especialistas, no sentido de serem estabelecidos contributos 

potenciadores da adequada preparação dos praticantes que integram o Programa. 

 

V.3. Chefe de Missão aos Jogos Rio 2016 

 

Considerando a especificidade da função do chefe de missão e a respectiva conexão com o 

desenvolvimento do Projecto, este terá assento nas reuniões da Estrutura de Gestão do Programa, como 

parte integrante, podendo o adjunto substitui -lo ou coadjuvá -lo sempre que necessário. 

 

V.4. Representação das federações 

 
Cada federação integrada no Programa designará um elemento que responderá pelo desenvolvimento do 

mesmo, o qual será o principal interlocutor junto da estrutura de gestão do Programa. 

 
V.5. Representação dos praticantes e treinadores 

 

A Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP), indicará um seu representante para colaborar com a estrutura 

de gestão do Programa. 
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V.6. Cooperação com a Universidade 

 

Pretendendo -se incorporar no processo da preparação paralímpica e tornar acessível a todos os 

intervenientes um conjunto alargado de saberes, necessários à prossecução da excelência desportiva, será 

estabelecida cooperação estreita com instituições do ensino superior no sentido de garantir um apoio mais 

qualificado à preparação dos praticantes integrados no Programa. 

 

V.7. Realização de exame médico -desportivo, avaliação e controlo do treino 

 

Os praticantes integrados no Programa Paralímpico estão obrigados à avaliação médico desportiva e à 

avaliação e controlo do treino a efectuar nos Centros de Medicina Desportiva e na Unidade de Medicina 

Desportiva e Controlo do Treino e do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa/Centro Nacional 

Desportivo do Jamor e Centros de Medicina Desportiva do Porto e de Coimbra, sem prejuízo da 

colaboração de outros operadores públicos ou privados. 

 

V.8. Controlo antidopagem 

 

Os praticantes integrados no Programa estão sujeitos aos exames de controlo a realizar pelo Laboratório 

de Análise de Dopagem. 

 

V.9. Seguro desportivo 

 

Deverá ser assegurado para todos os praticantes integrados no Programa o seguro desportivo adequado às 

exigências do desporto de alto rendimento e tomando em consideração a legislação em vigor. 

 

V.10. Centros de Alto Rendimento 

 

Serão disponibilizados aos praticantes integrados no Programa os diversos serviços de apoio dos Centros 

de Alto Rendimento. 

 
 

VI. Projecto Rio 2016 

 
VI.1. Gestão administrativa 

 

O Projecto Rio 2016 é objecto de um financiamento específico, titulado por contratos -programa entre o 

CPP e as federações desportivas nele envolvidas, nos termos da legislação aplicável, sendo administrado 

de forma independente relativamente a outros programas e projectos. Estes contratos serão realizados 

com periodicidade anual, renovável, considerando imperativamente a sua caducidade no último dia do no 

ano em que se realizam os Jogos Paralímpicos. 

 

A integração de praticantes implica também a realização de contratos- programa entre estes, os seus 

treinadores e as federações, com periodicidade anual, renováveis, considerando imperativamente a sua 

caducidade, no ano em que se realizam os Jogos Paralímpicos. A eventual reintegração de praticantes que 

cumpram os objectivos de relevo no decurso dos Jogos Paralímpicos ocorrerá no primeiro dia do mês 

seguinte àquele em que se realizam os Jogos. 

 

As federações desportivas organizarão uma contabilidade própria para a execução do Projecto, de forma a 

permitir a avaliação autónoma do respectivo grau de execução orçamental. 

 

Serão efectuadas avaliações semestrais compatíveis com a exigência do projecto, possibilitando assim a 

correcção de desvios ou a introdução de ajustamentos necessários. 

 
VI.2. Financiamento 

 

O valor do co-financiamento aos projectos de preparação paralímpica de cada federação será calculado 

em função do número de praticantes integrados a cada momento e das suas necessidades específicas de 

preparação incluindo, em particular, equipa técnica, parceiro de competição, técnico assistente desportivo, 

apetrechamento e actividade desportiva. 
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Serão analisados os encargos relacionados com as actividades e acções programadas por cada federação 

desportiva, no âmbito da preparação dos praticantes envolvidos no Projecto Rio 2016, considerando, 

fundamentalmente, as seguintes rubricas: 

Praticantes — concessão de bolsas aos praticantes envolvidos, não acumuláveis com outros apoios da alta 

competição, de acordo com o nível desportivo do praticante;  

Enquadramento técnico — apoio financeiro aos treinadores que enquadram os praticantes envolvidos no 

Projecto, bem como aos restantes elementos da equipa técnica; 

Apetrechamento — concessão de verbas para a aquisição do equipamento e material indispensável à 

maximização da preparação dos praticantes; 

Actividades — verbas atribuídas a título de comparticipação nos encargos da preparação e participação 

competitiva dos praticantes e técnicos; 
 

 

VI.3. Instrumentos de controlo 

 

As federações desportivas envolvidas no Projecto deverão apresentar ao CPP os seguintes elementos de 

trabalho: 

 

Proposta fundamentada dos praticantes a integrar ou a permanecer no Projecto, acompanhada de 

compromisso escrito dos praticantes e respectivos treinadores de intenção de prossecução dos objectivos 

do Projecto; 

 

Plano anual de actividades e orçamento previsional, compreendendo o cronograma financeiro; 

 

Relatório intercalar de actividades do primeiro semestre de cada ano civil, incluindo um balancete 

financeiro discriminativo da afectação das verbas disponibilizadas (a apresentar até 31 de Julho); 

 

Relatório e contas anual da preparação paralímpica (a apresentar até 31 de Janeiro do ano seguinte ao 

exercício). 

 
VI.4. Integração 

 

Nas modalidades individuais, após 1 de Janeiro de 2013, são integrados no Projecto os praticantes que 

apresentem uma elevada probabilidade de atingirem resultados de mérito nos Jogos Paralímpicos do Rio 

2016, a saber: 

 

Obtenção de classificações de pódio; 

Participação em finais ou obtenção de classificações equivalentes; 

Obtenção de classificação até ao 10º lugar 

 

Para integrar o Projecto Rio 2016 os praticantes têm de respeitar, pelo menos, um dos seguintes critérios 

de acesso: 

 

- Praticantes que em Londres 2012 atingiram resultados até ao 10º lugar e possam manter, ou vir a 

melhorar a sua prestação no Rio 2016; 

- Praticantes que obtenham classificações de mérito, sobretudo em Campeonatos do Mundo ou da Europa 

ou em Taças do Mundo de Boccia, deixando antever a probabilidade do cumprimento das exigências do 

Projecto Rio 2016. 

- Obtenção de prestações desportivas que correspondam a mínimos de qualificação para os Jogos 

Paralímpicos Rio 2016, de acordo com os respectivos regulamentos de cada modalidade. 

 

Nas modalidades colectivas, a integração das selecções nacionais no Projecto Rio 2016 será efectuada 

com as necessárias adaptações, considerando -se as especificidades do sistema de apuramento 

paralímpico para cada modalidade e a existência de reais probabilidades de participação nos Jogos 

Paralímpicos. 
 

VI.5. Níveis e Critérios de integração 

 

São estabelecidos três níveis em termos de critérios de integração dos praticantes, ponderados em função 

do currículo desportivo: 
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Níveis individuais Campeonato Europeu Campeonato Mundial Jogos Paralímpicos 

Nível 1 
1º lugar 

(ouro) 

1º,2º,3º lugar 

(ouro, prata, bronze) 

1º,2º, 3º lugar 

(ouro,prata, bronze) 

Nível 2 

Do 2º a 4º lugar  

(Se incluído na primeira 

metade da tabela 

classificativa, tratando-se de 

modalidade que admita 

mais de 1 participante por 

país) 

Do 4º ao 8º lugar  

(Se incluído na primeira 

metade da tabela 

classificativa, tratando-se de 

modalidade que admita 

mais de 1 participante por 

país) 

Do 4º ao 8º lugar 

Nível 3 

Do 5º ao 6º lugar  

(Se incluído na primeira 

metade da tabela 

classificativa, tratando-se de 

modalidade que admita 

mais de 1 participante por 

país) 

Do 9º ao 10º lugar  

(Se incluído na primeira 

metade da tabela 

classificativa, tratando-se de 

modalidade que admita 

mais de 1 participante por 

país) 

Do 9º ao 10º lugar 

Ou mínimos de qualificação para os Jogos Paralímpicos (AQS no atletismo, MQS na 

natação ou outras modalidades ou prestação desportiva que atribua lugar a Portugal para 

participação nos Jogos Paralímpicos na modalidade em causa)  

 

 

 

VI.6. Bolsas Paralímpicas 

 

Modalidades individuais 

 

Os praticantes e treinadores das modalidades individuais integrados no Projecto Rio 2016 beneficiam de 

uma bolsa mensal destinada a compensar os encargos acrescidos com o seu regime especial de 

preparação, através de uma dotação específica estipulada em contrato-programa e pagas directamente 

pelo CPP aos interessados. 

 

São estabelecidos três níveis de bolsas paralímpicas a atribuir aos praticantes, ponderadas em função do 

currículo desportivo, bem como da expectativa relativamente à obtenção de resultados nos Jogos 

Paralímpicos do Rio 2016: 

 

Nível 1 — € 518  ; 

Nível 2 — € 386  ; 

Nível 3 — € 225  ; 

 

No caso de um praticante não integrado no Projecto vir a qualificar-se no ano de 2016 e a participar nos 

Jogos Paralímpicos, beneficiará do pagamento retroactivo, com efeito a 1 de Janeiro de 2016, 

correspondente ao montante da respectiva bolsa (aplicando-se o mesmo ao treinador do praticante)   

acrescido de 80%  quando se tratar de praticantes que necessitem de parceiro de competição ou de técnico 

assistente desportivo.  

 

Os praticantes integrados no Projecto e qualificados para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 que recusem 

integrar a missão paralímpica por motivos injustificados, ficam obrigados a restituir o valor das bolsas 

recebidas durante o ciclo paralímpico. O mesmo se aplica ao treinador do praticante no caso de lhe ser 

imputada responsabilidade na decisão. 

 

O valor da bolsa para o praticante que necessita de parceiro de competição ou de técnico assistente 

desportivo para a competição é acrescido em 80% do valor da bolsa do respectivo nível. 

 

Os treinadores receberão uma bolsa correspondente a 80 % do valor do nível em que está integrado o seu 

praticante, sendo que, em caso de acumulação de vários praticantes, receberão por cada um mais 10 %, 

até ao limite máximo de 3 praticantes. No caso de o praticante ter mais do que um treinador ou técnico a 

enquadrá-lo, não haverá lugar a acréscimo nesta bolsa. 

 

No ano de 2013, os praticantes e respectivos treinadores, parceiros de competição e técnicos assistentes 

desportivos integrados no Projecto Rio 2016, ao abrigo do Despacho Nº ?????/20??, de ?? de ????? de 
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20??, beneficiam do pagamento de bolsas paralímpicas com base nos valores supra referidos, com efeitos 

retroactivos a 1 de Janeiro. 

 

No ano de 2013, os praticantes e respectivos treinadores, parceiros e competição e técnicos assistentes 

desportivos a integrar no Projecto Rio 2016 após 1 de Janeiro e antes da celebração do contrato-programa 

para o ciclo paralímpico 2013-2016, beneficiam do pagamento de bolsas paralímpicas com base nos 

valores supra referidos, com efeitos retroactivos à respectiva data de integração. 

 

 

Modalidades de equipa e colectivas 

 

Os praticantes e treinadores das modalidades de equipa e colectivas integrados no Projecto Rio 2016 

beneficiam de uma bolsa mensal destinada a compensar os encargos acrescidos com o seu regime especial 

de preparação, através de uma dotação específica estipulada em contrato-programa e pagas directamente 

pelo CPP 

 

O valor da bolsa paralímpica para o praticante é de 210,00€. 

 

O valor da bolsa para o treinador/equipa técnica corresponde a 80% da bolsa de nível 1 de praticante de 

modalidade individual. Por cada Equipa/Selecção adicional que o treinador/equipa técnica enquadre, a 

bolsa será reforçada com 10%, até ao máximo de 3 Equipas/Selecções no total. 

 

Quando houver na equipa/selecção praticantes que necessitem de acompanhamento de técnico desportivo 

assistente ou de parceiro de competição, cada um destes praticantes terá a sua bolsa acrescida de 80%. 

 

No ano de 2013, os praticantes e respectivos treinadores e equipas técnicas integrados no Projecto Rio 

2016 ao abrigo do Despacho Nº ????/20??, de ?? de ???? de 20??, beneficiam do pagamento de bolsas 

paralímpicas com base nos valores supra referidos, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro. 

 

No ano de 2013, os praticantes e respectivos treinadores e equipas técnicas a integrar no Projecto Rio 

2016 2012 após 1 de Janeiro e antes da celebração do contrato-programa para o ciclo paralímpico 2013-

2016, beneficiam do pagamento de bolsas paralímpicas com base nos valores supra referidos, com efeitos 

retroactivos à respectiva data de integração. 

 

No caso de praticante integrado no Projecto em equipa ou selecção e simultaneamente como praticante de 

modalidade individual, receberá a bolsa que lhe é devida enquanto praticante individual integrado, não 

acumulando com a bolsa de praticante na selecção. 

 
 

VI.7. Financiamento à preparação 
 

Serão atribuídos apoios à preparação paralímpica dos praticantes integrados em modalidades individuais e 

modalidades de equipa ou colectivas. 

 

Em caso de integração após o início do ano, o valor a atribuir será calculado excluindo os duodécimos 

respeitantes aos meses decorridos e considerando os encargos com as acções de preparação e participação 

competitiva nos meses vincendos. 

 

No ano de 2013, as federações que enquadram e operacionalizam a preparação dos praticantes integrados 

no Projecto Rio 2016, ao abrigo do Despacho Nº ????/20??, de ?? de ?????? de 20??, beneficiam do apoio 

à preparação paralímpica daqueles praticantes com base nos valores a seguir referidos, com efeitos 

retroactivos a 1 de Janeiro. 

 

No ano de 2013, as federações que enquadram e operacionalizam a preparação de praticantes a integrar 

no Projecto Rio 2016 após 1 de Janeiro e antes da celebração do contrato-programa para o ciclo 

paralírnpico 2013-2016, beneficiam do apoio à preparação paralímpica daqueles praticantes com base nos 

valores a seguir referidos, com efeitos retroactivos à respectiva data de integração. 

 

  



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Regulamento do Programa de Preparação Paralímpica aprovado em reunião de Assembleia Plenária do Comité Paralímpico de 
Portugal, em reunião no dia 3 de Julho de  2012, como proposta a  submeter à tutela) 

 

 
Modalidades individuais 

 

O valor a atribuir à federação por praticante desportivo integrado no projecto, ponderado, sobretudo em 

função dos encargos relacionados com as acções de preparação e participação competitiva será no 

montante de 8750 € por ano. 

 

Aquele valor, relativamente a praticante que necessite de parceiro de competição, será 

correspondentemente acrescido em 100%. 

 

O valor da preparação paralírnpica relativamente a praticante que necessite de acompanhamento de 

técnico assistente desportivo, será correspondentemente acrescido em 80%.  

 
Modalidades de equipa ou colectivas 

 

O valor a atribuir à federação relativamente a cada praticante desportivo integrado na equipa/selecção, 

ponderado, sobretudo, em função dos encargos relacionados com as acções de preparação e participação 

competitiva será no montante de 4375 € por ano. 

 

Aquele valor, relativamente a cada praticante que necessite de parceiro de competição, será 

correspondentemente acrescido em 100%. 

 

O valor do apoio à preparação paralímpica relativamente a cada praticante da equipa/par ou selecção que 

necessite de acompanhamento de técnico assistente desportivo, será correspondentemente acrescido em 

80%. 

 

Estes subsídios serão atribuídos às federações desportivas, por cada praticante da equipa/selecção, 

considerando o número de participantes estabelecido nos regulamentos de participação nos Jogos 

Paralímpicos. 

 

Em caso de integração após o início do ano, o valor a atribuir será calculado excluindo os duodécimos 

respeitantes aos meses decorridos e considerando os encargos com as acções de preparação e participação 

competitiva nos meses vincendos. 

 

Nos três primeiros anos do Projecto, considerando a necessidade expressa de inclusão de um número 

superior de praticantes desportivos nas selecções, para aferição de enquadramento, prevê-se a 

possibilidade de incluir, adicionalmente ao regulamento na participação paralímpica, os seguintes 

praticantes desportivos extra por modalidade: 
 

Participação Paralímpica Até 4 praticantes De 5 até 12 praticantes  Mais de 12 praticantes  

(Ano de JP) - (3 anos) 1 2 3 

(Ano de JP) - (2 anos) 1 2 2 

(Ano de JP) - (1 ano) 0 1 1 

Ano de Jogos Paralímpicos 0 0 0 

 

 

 

VI.8. Integração, permanência e saída dos praticantes: 

 

As integrações iniciam -se em Janeiro de 2013 sendo o primeiro enquadramento automático, após decisão 

do CPP, com base nos resultados desportivos de Londres 2012, para os praticantes que cumpriram um dos 

seguintes objectivos: 

 

- Medalhado – integração no Nível 1 

- Classificação do 4º ao 8º lugar – integração no Nível 2 

- Classificação no 9º ou 10º lugar – integração no Nível 3 
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O período de permanência do praticante nos diferentes níveis pode corresponder ao ciclo paralímpico em 

vigor, no entanto o Projecto é um sistema aberto e dinâmico permitindo integrações, subidas, descidas e 

saídas dos diferentes níveis em qualquer momento. 

 

Para os efeitos de concessão de bolsas, subida e descida de nível, saída do projecto e reintegração, ter-se-á 

em conta o mês seguinte ao da obtenção do respectivo resultado desportivo. 

 

Quando um praticante atinge o nível de medalhado nos Jogos Paralímpicos, permanece no Projecto 

durante todo o ciclo, desde que se mantenham as condições gerais de manutenção no Projecto. 

 

Quando um praticante atinge o nível de finalista nos Jogos Paralímpicos, (4º a 8º) deve permanecer no 

Projecto por dois anos, desde que se mantenham as condições gerais de manutenção do Projecto. 

 

Quando um praticante atinge os critérios de integração para o nível de medalhado (Nível 1) em 

Campeonatos ou Taças do Mundo deve permanecer no Projecto por dois anos, desde que se mantenham 

as condições gerais de manutenção no Projecto. 

 

Quando um praticante atinge os critérios de integração para o nível de finalista (Nível 2) em 

Campeonatos ou Taças do Mundo deve permanecer no Projecto por um ano, desde que se mantenham as 

condições gerais de manutenção no Projecto. 

 

Quando um praticante reúne condições para entrada no Projecto (obtenção de mínimos ou de 

classificações qualificantes em competições internacionais), permanece no mesmo por um período de um 

ano, podendo neste intervalo de tempo subir de nível mas nunca descer.  

 

Enquanto as marcas consideradas como mínimos de qualificação para participação nos Jogos 

Paralímpicos do Rio 2016 não forem estabelecidas pelo Comité Paralímpico Internacional ou pelas 

competentes Federações Internacionais, para efeitos de integração no Programa permanecem as marcas 

que vigoraram como mínimos de qualificação para os Jogos de Londres 2012 não sendo, no entanto, 

consideradas as marcas obtidas em competições realizadas durante o ano de dois mil e doze ou anteriores, 

para efeitos de entrada ou permanência de praticantes no Projecto Paralímpico no ano de dois mil e treze. 

 

Em caso de obtenção de resultado elegível correspondente a uma subida de nível, esta ocorrerá no mês 

seguinte ao da obtenção daquele resultado, permanecendo o praticante no novo nível durante um ano.  

 

Em caso de obtenção de resultado elegível correspondente a uma descida de nível, esta descida, para 

efeitos de atribuição de bolsas, só ocorrerá quando se completar o período de permanência de um ano no 

nível anterior.  

 

Em caso de obtenção de resultado elegível correspondente a uma descida de nível, para efeitos de 

permanência no Projecto, será considerado o período de um ano a partir do mês seguinte ao da obtenção 

daquele resultado.  

 

Se no período de um ano, o praticante não apresenta resultados que lhe permitam permanecer no Projecto, 

e se claramente não existiram no calendário competições adequadas para o efeito, o praticante dispõe de 

um período suplementar para obter classificações que assegurem a sua permanência no nível de bolsa 

e/ou no Projecto, período que se prolongará até à data em que haja uma dessas competições 

 

A integração é feita mediante proposta das federações desportivas, após 1 de Janeiro de 2013, e 

deliberação positiva da estrutura de gestão do Projecto, produzindo efeitos no mês seguinte ao da 

prestação desportiva em causa. No caso de a federação desportiva apresentar a proposta ao CPP 

decorridos mais de sessenta dias após a prestação desportiva em causa, a integração produzirá efeitos no 

mês seguinte ao da apresentação da proposta. 

  

A integração pressupõe a assinatura de um contrato entre a respectiva federação e o CPP. 

 

Existirá uma versão única de contrato -programa, a definir pelo CPP que servirá de base à integração dos 

praticantes já que esta pressupõe também a assinatura de um contrato entre cada praticante e treinador e a 

respectiva federação desportiva, ficando depositada cópia no CPP. 
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A integração no Projecto pressupõe a permanência por, pelo menos, um ano, desde que sejam cumpridos 

os objectivos desportivos, os quais deverão constar do clausulado do contrato -programa a celebrar entre 

o praticante e a federação. 

 

O contrato -programa acima indicado deve ter em consideração os encargos com as acções de preparação 

e participação competitiva do praticante ou da selecção apresentada pela federação desportiva à Gestão do 

Projecto. 

 

A saída do Projecto ou a transição de nível de um praticante tem por base avaliações semestrais, ou as 

decorrentes da avaliação das provas principais da respectiva modalidade. Quando um atleta for excluído 

do projecto por incumprimento dos objectivos desportivos, beneficia (bem como o seu treinador) de uma 

continuidade do apoio de 50 % da bolsa de nível 3, por um período máximo de três meses, de dois meses 

ou de um mês, consoante a exclusão ocorrer, respectivamente, no primeiro ou segundo, no terceiro, ou no 

quarto ano do Projecto Rio 2016. 

 

Em caso de lesão ou doença, atempadamente comunicada pela federação e devidamente comprovada pela 

equipa médica do CPP, é concedido ao praticante o direito de permanência no projecto pelo período 

máximo de seis meses, após o qual deverá ser realizada uma reavaliação das possibilidades de 

reintegração. 

 

Em caso de gravidez, é concedida à praticante o direito de permanência no Projecto durante o tempo de 

gravidez, e nos 4 meses subsequentes ao parto. 

 

A continuidade do apoio não se verifica quando a exclusão do praticante se ficar a dever ao esgotamento 

das suas possibilidades de qualificação para os Jogos Olímpicos. 

 

A integração no projecto pressupõe a inscrição do praticante no regime de Alto Rendimento previsto na 

legislação em vigor. 

 
VI.9. Outros critérios 

 

Os praticantes deverão respeitar os seguintes critérios para assegurarem a sua integração e permanência 

no Projecto: 

 

Aceitarem, por escrito, um compromisso para integrarem um programa de preparação adequado à 

obtenção dos resultados de mérito, cumprindo o planeamento desportivo e respeitando o programa de 

avaliação médico -desportiva; 

Assumirem o compromisso de devolução dos montantes das bolsas recebidas em caso de desistência, por 

vontade própria, da persecução dos objectivos do Projecto; 

Cumprirem os requisitos de postura pública e comportamentos sociais que constituam um modelo de 

referência na defesa dos princípios da Ética, do Espírito Desportivo e do Paralimpismo. 
 

VII. Projecto Apoio Complementar 
 

Prevê -se a introdução de uma linha de financiamento complementar destinada a reforçar as condições de 

preparação desportiva. 

O desenvolvimento deste Projecto assenta na adopção das seguintes medidas: 

Apoio ao financiamento à preparação às federações desportivas relativamente ao enquadramento de 

modalidades que continuadamente tenham apresentado resultados de mérito; 

Apoio às federações relativamente a modalidades que revelem especiais necessidades ao nível logístico, 

como é o caso de transporte de cavalos ou equipamentos desportivos de grande dimensão. 

 
 

VII.1. Financiamento e Instrumentos de controlo 

 

O Projecto Apoio Complementar é objecto de um financiamento específico, titulado por contratos -

programa, devendo os beneficiários proceder à entrega da respectiva documentação de despesa. 
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VIII. Esperanças Paralímpicas 
 

O Projecto Esperanças Paralímpicas será implementado no início da execução do Programa de Preparação 

Paralímpica cabendo à estrutura de gestão do Projecto pronunciar –se sobre a metodologia de selecção de 

praticantes e formas de financiamento, entre outros aspectos. Esta metodologia deverá ter em 

consideração a participação dos praticantes ou selecções nacionais nos Jogos Europeus da Juventude para 

Pessoas com Deficiência, nas modalidades que integram o programa daqueles Jogos. 

 

Podem ser integrados neste Projecto: 

 

Praticantes que em Londres 2012 não atingiram resultados de mérito, mas que em função do seu currículo 

desportivo e da sua idade reúnam condições para a obtenção de resultados no âmbito do Programa de 

Preparação Paralímpica. 

 

Praticantes com especial talento ou selecções de modalidades colectivas que apresentem expectativas 

fundadas de cumprirem os objectivos do Projecto Paralímpico, no limiar temporal dos Jogos Paralímpicos 

de 2020. 

 

A integração processa -se mediante proposta fundamentada da respectiva federação desportiva, a analisar 

pela estrutura de gestão do Programa, à qual compete propor os termos e as condições de apoio à 

preparação. 

 

A integração no Programa pressupõe a inscrição do praticante no regime de Alto Rendimento previsto na 

legislação em vigor. 

 

A permanência de um praticante no Programa Esperanças Paralímpicas não ultrapassará o prazo de dois 

anos ou de três anos tratando-se, respectivamente, de praticante do género masculino ou do género 

feminino. 

 
VIII.1. Critérios de selecção 
 

Nas modalidades individuais integram as «esperanças paralímpicas» os praticantes que apresentem uma 

elevada probabilidade de participação nos Jogos Paralímpicos. 

Para integrar o Projecto, os praticantes têm que respeitar os seguintes critérios de acesso: 

-Não ter idade superior a 24 anos à data de integração no Programa, tratando-se de praticante do género 

masculino, ou 28 anos, tratando-se de praticante do género feminino, excepto tratando-se de praticantes 

com deficiência adquirida após terem completado 20 anos ou 24 anos, respectivamente para o género 

masculino ou feminino, casos em que a idade limite superior será, correspondentemente, 28 anos ou 32 

anos. 

- Deixar antever a probabilidade do cumprimento das exigências do Projecto Paralímpico, tendo obtido 

mínimos para participação em Campeonatos da Europa ou do Mundo e/ou tendo integrado a selecção 

nacional e participado num desses Campeonatos; 

- Reunir condições de poderem vir a melhorar a sua prestação desportiva até 2020; 

 

- Nas modalidades colectivas, a integração das selecções nacionais no Programa Esperanças Paralímpicas 

será efectuada com as necessárias adaptações, considerando–se a especificidade do sistema de 

apuramento paralímpico e a existência de reais probabilidades de participação nos Jogos Paralímpicos. 

Para além dos critérios de selecção anteriormente definidos, os praticantes deverão respeitar 

cumulativamente os seguintes pré -requisitos, para assegurarem a sua integração e permanência nas 

«esperanças paralímpicas»: 

- Assumirem (os próprios ou os encarregados de educação, em caso de menoridade), por escrito, um 

compromisso para integrarem um programa de preparação adequado à obtenção dos resultados de mérito, 

cumprindo o planeamento desportivo e respeitando o programa de avaliação médico -desportivo; 

- Assumirem comportamentos que constituam um modelo de referência na defesa dos princípios da ética 

e do espírito desportivo. 
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VIII.2. Financiamento 

 

O Projecto Esperanças Paralímpicas é objecto de um financiamento específico, titulado por contratos -

programa entre o CPP e as federações desportivas, nos termos da legislação aplicável, sendo administrado 

de forma independente relativamente a outros programas e projectos. Estes contratos serão realizados 

com periodicidade anual, renovável. 

O financiamento do projecto de cada federação desportiva será calculado em função do número de 

praticantes e das suas necessidades específicas de preparação, incluindo o apoio à mobilidade geográfica 

no sentido de assegurar as condições de treino adequadas à evolução do seu talento desportivo. 

Estas bolsas de apoio à mobilidade geográfica só são atribuídas em caso de comprovada inexistência de 

meios técnicos e infra -estruturas próximas da área de residência do praticante e poderão incluir a 

comparticipação no suporte de custos de alojamento, alimentação e transportes. 

Será ponderada supletiva e casuisticamente a disponibilização de condições de suporte à vida académica e 

à formação dos jovens praticantes que revelem carências neste domínio do seu percurso. 

Poderão ser atribuídas bolsas, por motivos não identificados nos critérios anteriores, a praticantes que, por 

comprovada incapacidade financeira, enfrentem dificuldades na sua adequada preparação; 

Formação — apoio aos técnicos que enquadram os praticantes envolvidos no projecto, bem como aos 

restantes elementos da equipa técnica, nos termos da legislação em vigor. 

São apoiados os projectos autónomos das federações desportivas, através dos quais seja promovida a 

especialização e a capacitação de técnicos oficiais e juízes das especialidades onde existam praticantes de 

elevado potencial. 

Os apoios incluirão a aquisição de conhecimentos técnicos, a participação em provas internacionais de 

reconhecido interesse para a disciplina, ou outros, a avaliar casuisticamente pela estrutura de gestão do 

programa; 

Apetrechamento — concessão de verbas para a aquisição ou locação do equipamento e material 

necessário às federações desportivas e clubes, de forma a possibilitar uma melhoria das condições de 

preparação e de acompanhamento dos praticantes; 

Actividades — verbas atribuídas a título de comparticipação nos encargos decorrentes da preparação e 

participação competitiva dos praticantes e técnicos. 

Será concedido apoio à inclusão dos praticantes integrados em estágios nacionais ou internacionais de 

reconhecido interesse para a disciplina, devendo a correspondente programação ser avaliada pela estrutura 

de gestão do programa no início de cada época desportiva. 

Poderão ser apoiadas as iniciativas que visem a integração de praticantes nos estágios preparatórios de 

grandes competições, onde a especificidade de trabalho e o contacto com os praticantes de elite seja 

frutuoso para a sua formação e progressão desportiva. 

Serão apoiadas as deslocações dos praticantes incluídos no projecto a competições adequadas ao seu nível 

competitivo, de forma a potenciar o seu desenvolvimento desportivo. O nível competitivo e o tipo de 

competições deverão ser definidos, casuisticamente, pela respectiva federação desportiva e validados pela 

estrutura de gestão do programa. 

 
VIII.3. Apoios institucionais 

 

Serão incluídos neste campo todos os serviços disponibilizados aos praticantes considerados «esperanças 

paralímpicas», em igualdade de circunstâncias com os praticantes do Projecto. 
 

VIII.4. Avaliação e controlo de treino 

 

Devido ao facto de alguns dos praticantes terem níveis etários em que o alcance de resultados desportivos 

relevantes está condicionado pela imaturidade física e desportiva, estes serão alvo de atenta avaliação e 

controlo de treino. 

 
VIII.5. Contexto familiar 

 

Serão envidados esforços com vista à avaliação periódica, do contexto familiar dos praticantes, 

considerando que aquele ambiente envolvente é preponderante para a evolução desportiva e a valorização 

intelectual do indivíduo. 

Também a componente académica será alvo, sempre que possível, de uma atenção e eventual apoio do 

CPP em termos de recursos educativos. 
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VIII.6. Estágios e concentrações 

 

Serão realizados e apoiados estágios que tenham em vista a integração dos praticantes na selecção 

paralímpica e o controlo dos parâmetros de evolução desportiva. Promover -se -á a confraternização entre 

os praticantes da nova geração e as glórias paralímpicas, no sentido da transferibilidade de experiências. 
 

IX. Avaliação do Programa 
 

Sem prejuízo das obrigações contratuais das partes em matéria de execução do Programa Paralímpico, 

este encontra -se sujeito aos seguintes momentos de avaliação entre o membro do Governo que tutela a 

área do Desporto, o Presidente do IPDJ, I. P. , o Presidente do INR, I.P. e o Presidente do CPP: 

 

Reavaliação financeira do Programa entre Janeiro e Fevereiro de 2015; 

Reuniões semestrais com o objectivo de proceder à avaliação global da execução do Programa. 


