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Designação do trabalho  

Plano Estratégico do Comité 

Paralímpico de Portugal 

Entidade contratante 

Comité Paralímpico de Portugal 

Forma de citação 

Comité Paralímpico de Portugal (2017). Plano Estratégico do Comité 
Paralímpico de Portugal | 2017 – 2020. ESDRM, Rio Maior: Santos, A. 
(coord.), Silva, A., Vitorino, A., Romero, F. & Raposo, P. © 2017, Comité 
Paralímpico de Portugal. Ed. Escola Superior de Desporto de Rio Maior. 
ISSN 2184-1225. 

 

 Sumário executivo 

O Plano Estratégico do Comité Paralímpico de Portugal (PE CPP), para o horizonte temporal de 

2017 a 2020, tem como principal propósito constituir-se como um meio definidor de opções de 

desenvolvimento para uma evolução sustentada do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) na 

concretização da sua missão institucional. 

Ciente da necessidade de uma intervenção baseada em factos, o CPP pretendeu integrar um conjunto 

de dados, de informações e de interpretações que possibilitem suportar tecnicamente escolhas e 

fundamentar orientações a prosseguir. Desta forma, a construção do processo estratégico realizado é 

constituído pela análise do contexto que rodeia a prática desportiva de pessoas deficientes, pela criação 

de uma intenção estratégica de desenvolvimento e pela apresentação das condições para a 

operacionalizar e avaliar. 

Para tal, estabeleceram-se cinco questões de pesquisa que nortearam a evolução do trabalho, 

designadamente: Q.1 - Quais são os principais indicadores de caracterização do desporto para pessoas 

com deficiência?; Q.2 - Que fatores condicionam o desenvolvimento do desporto paralímpico em 

Portugal?; Q.3 - Como se pode melhorar o desporto para pessoas com deficiência?; Q.4 – Que opções 

de desenvolvimento podem ser realizadas?; e Q.5 - Quais as estratégias para concretização das opções 

de desenvolvimento?. 

O estudo é predominantemente baseado na perspetiva do envolvimento das partes interessadas 

(stakeholders), recorre a uma multitriangulação de fontes, instrumentos de recolha e formas de 

tratamento de dados diferenciadas. 
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O relatório está estruturado em quatro partes, relacionadas com as quatro etapas de desenvolvimento 

do trabalho, respetivamente: 1) diagnóstico e análise estratégica; 2) construção da estratégia, 

desenho da intenção estratégica; 3) plano operacional da estratégia; e 4) validação dos 

programas propostos. 

Para recolha da informação relativa ao diagnóstico estratégico recorreu-se à utilização dos suportes 

existentes (em papel, digital, ficheiros com bases de dados, sistemas de informação internos) relativos 

ao período entre 2000 a 2015, no caso da prática federada; recolha de dados secundários, qualitativos e 

quantitativos, existentes no CPP e entidades oficiais; análise documental dos principais instrumentos de 

gestão do CPP (planos de atividades, relatórios de atividades e contas); recurso à aplicação de 

inquéritos por questionário (aos atletas, famílias, treinadores, dirigentes de clubes e federações, 

classificadores e por entrevista semiestruturada (a especialistas e treinadores nacionais que podem ser 

considerados dos mais conhecedores e especializados no desporto para pessoas com deficiência e 

especificamente no desporto paralímpico) e aplicação de inquérito on-line aos comités paralímpicos 

nacionais dos 25 países europeus melhor classificados nos últimos Jogos Paralímpicos do Rio de 

Janeiro em 2016 e análise documental da intervenção de organismos internacionais relacionados com o 

Movimento Paralímpico. 

As respostas foram rececionadas entre 4 de dezembro de 2016 e 31 de março de 2017. Assim, 

recolheram-se 131 inquéritos relativos a: atletas (31), treinadores (49), árbitros (24), clubes (15) e 

federações (6), famílias (3) e classificadores (3). As vinte e sete (27) entrevistas foram realizadas aos: 

parceiros (12), media (1), especialistas (6) e responsáveis institucionais (7). 

Em todas as fases de elaboração do estudo, relativamente aos procedimentos metodológicos, houve 

especial preocupação com os seguintes aspetos: a) redução do enviesamento; b) controlo do erro; c) 

limitar a causalidade; d) assegurar a validade interna, reduzir a ambiguidade e a contradição da 

interpretação; e) garantir a validade instrumental, preocupações de construção dos procedimentos pela 

comparabilidade e compatibilidade dos métodos e pela triangulação das fontes e dos instrumentos de 

análise dos dados; f) garantir a fidedignidade, assegurar a consistência dos dados e a possibilidade de 

repetibilidade dos resultados; g) possibilitar a validade consultiva, garantida pela possibilidade de 

contacto direto com todos os elementos e suportes envolvidos na pesquisa. 
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As questões colocadas nos inquéritos e entrevistas permitiram caracterizar: o enquadramento da 

prática desportiva; razões e motivações para a prática desportiva; a relação com o desporto escolar; a 

oferta de desporto nos clubes; o desporto para deficientes no clube; as fontes de informação sobre os 

locais de prática desportiva; a intervenção das federações desportivas; o desporto para deficientes na 

federação; as instalações desportivas e acessibilidades; a notoriedade e imagem do desporto 

paralímpico; o percurso dos atletas da base ao alto rendimento desportivo; o alto rendimento desportivo; 

a intervenção do Comité Paralímpico de Portugal; a capacidade organizacional e de governação do 

Comité Paralímpico de Portugal; a intervenção dos juízes / árbitros; a intervenção dos classificadores; 

sugestões sobre o desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência; o financiamento; as 

parcerias e alianças do desporto paralímpico; questões sobre os treinadores; a formação de professores; 

e caracterizar o potencial do desporto paralímpico para ter maior interesse para os patrocinadores e 

maior cobertura mediática. 
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