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Excelência Esportiva 

 

Ampliar o apoio aos clubes vinculados 
e filiados a ANDE 

 

Manter o desempenho da modalidade 
em Jogos Paralímpicos 

 

Otimizar o desempenho em outras 
Competições Internacionais 

Desenvolvimento Esportivo e 
Inclusão 

Organizar competições regionais 
envolvendo as instituições filiadas e 

vinculadas a ANDE de forma 
classificatória para competições 

nacionais também organizadas pela 
ANDE 



 



OBJETIVOS DA ANDE 

 

➢ Organizar competições regionais envolvendo as instituições 
filiadas e vinculadas a ANDE de forma classificatória para 
competições nacionais também organizadas pela ANDE; 

➢ Ampliar o apoio aos clubes vinculados e filiados a ANDE. 

➢ Manter o desempenho da modalidade em Jogos Paralímpicos; 

➢ Otimizar o desempenho em outras Competições Internacionais. 
 

 

 

 

 

METAS 2017/2018 

Objetivo: Manter o desempenho da modalidade em Jogos Paralímpicos; 

META 1 - Conquistar 03 medalhas no Campeonato Mundial de Liverpool 2018. 

• Ação 1 - Enviar 11 (onze) atletas para o evento. 

META 2 – Realizar 06 Fases de Treinamento com a Seleção Principal em 2018; 

META 3 – Participar com equipe completa dos Opens de Montreal e Póvoa do Varzim; 



METAS 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo: Organizar competições regionais envolvendo as instituições filiadas e vinculadas a 
ANDE de forma classificatória para competições nacionais também organizadas pela ANDE. 

META 1 – Realizar 6 Campeonatos Regionais envolvendo, um máximo de 48 atletas em cada edição, 
provenientes de competições estaduais ou do resultado final do respectivo evento no ano anterior; 

• Ação 1 – Elaborar regulamento dos eventos regionais limitando em 12 atletas por classe 
funcional. 

• Ação 2 – Estimular com apoio financeiro e/ou institucional a realização de competições estaduais, 
seletivas para os Campeonatos Regionais, nos anos de 2019 e 2020; 

 
 

META 2 – Realizar 1 campeonato de abrangência nacional com os vencedores dos 6 Campeonatos 
Regionais; 

• Ação 1 – Elaborar regulamento do evento nacional reunindo competições individuais e por pares 
e equipe. 



METAS 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Manter o desempenho da modalidade em Jogos Paralímpicos. 

META 1 - Conquistar 03 (três) medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2020 em Tóquio; 

• Ação 1 – Enviar as 3 (três) principais possibilidades de medalhas em Tóquio 2020 a todas as 
competições permitidas pelo calendário 2019 e 2020 da BISFed. 

• Ação 2 – Realizar 8 (oito) fases de treinamento da Seleção Principal no ano de 2019*. 

• Ação 3 - Adquirir materiais com a tecnologia mais atual para a Seleção Brasileira. 

 
 

META 2 – Formatar a Seleção Brasileira de Jovens de Bocha. 

• Ação 1 - Elaborar banco de dados com 100% dos alunos do projeto Centro de Formação 
Esportiva e dos atletas participantes das Paralimpíadas Escolares 2018. 

• Ação 2 – Identificar 14 alunos, sendo o mínimo de 4 mulheres, nas Paralimpíadas Escolares com 
potencial para integrar a Seleção de Jovens de Bocha. 

• Ação 3 - Realizar 2 campings anuais (2019 e 2020) de Treinamento no Centro de Treinamento 
Paralímpico com a Seleção de Jovens de Bocha. 

 
 
 
 
 

*Realinhar para o ano de 2020, após publicação de calendário da BISFed. 



METAS 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Otimizar o desempenho em competições internacionais. 

META 1 - Conquistar 04 (quatro) medalhas de ouro na Copa América de São Paulo 2019; 

• Ação 1 – Enviar 11 (onze) atletas para o evento. 

 
 

META 2 – Conquistar 08 (oito) medalhas no Parapan de Lima 2019. 

• Ação 1 – Enviar 10 (dez) atletas para o evento. 

 
 

META 3 – Enviar outros atletas (diferentes daqueles da Ação 01 da Meta 01) para no mínimo 02 (dois) 
Opens Mundiais. 

• Ação 1 – Enviar no mínimo 01 (um) atleta, nesse enquadramento, para os eventos. 



METAS 2021/2024 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Organizar competições regionais envolvendo as instituições filiadas e vinculadas a 
ANDE de forma classificatória para competições nacionais também organizadas pela ANDE. 

META 1 – Realizar 04 Campeonatos Regionais envolvendo, um máximo de 48 atletas em cada edição, 
provenientes de competições estaduais ou da classificação final do respectivo evento no ano anterior; 

• Ação 1 – Estimular com apoio financeiro e/ou institucional a realização de competições estaduais, 
seletivas para os Campeonatos Regionais, no ano de 2021 a 2024; 

 
 

META 2 – Realizar 02 campeonato de abrangência nacional com os vencedores dos 04 Campeonatos 
Regionais utilizando recursos financeiros de terceiros; 

• Ação 1 – Elaborar projeto (técnico e de marketing) a fim de ser enviado ao Ministério dos 
Esportes e/ou possíveis patrocinadores. 



METAS 2021/2024 

 

 

Objetivo: Ampliar o apoio aos clubes vinculados e filiados a ANDE. 

META 1 – Distribuir material de treinamento para 50 clubes filiados e vinculados até 2024. 

• Ação 1 – Mapear a estrutura de todos os clubes filiados ou vinculados que participam dos 
campeonatos regionais organizados, anualmente, pela ANDE; 

• Ação 2 – Identificar, com critério técnico, os clubes que não possuem materiais oficiais da 
modalidade. 

Objetivo: Manter o desempenho da modalidade em Jogos Paralímpicos. 

META 1 - Conquistar 04 (quatro) medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2024 em Paris; 

• Ação 1 – Enviar as 05 (cinco) principais possibilidades de medalhas em Paris 2024 a todas as 
competições permitidas pelo calendário de 2021 a 2024 da BISFed. 

• Ação 2 – Realizar 07 (sete) fases de treinamento anuais da Seleção Principal no ciclo 2021- 
2024*. 

 
 

META 2 – Manter a Seleção Brasileira de Jovens de Bocha. 

• Ação 1 - Realizar 02 (duas) fases de treinamento anuais preparatórias para o Parapan de Jovens 
de 2023. 

• Ação 2 – Conquistar 04 (quatro) medalhas na competição individual no Parapan de Jovens de 
2023. 

• Ação 3 - Realizar 2 campings anuais (2021 a 2024) de Treinamento no Centro de Treinamento 
Paralímpico com a Seleção de Jovens de Bocha. 

*Realinhar para a cada ano, após publicação de calendário da BISFed. 



METAS 2021/2024 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Otimizar o desempenho em outras competições internacionais. 

META 1 - Conquistar 05 (cinco) medalhas de ouro na Copa América 2021 e 2023; 

• Ação 1 – Enviar 11 (onze) atletas para o evento. 

 
 

META 2 – Conquistar 10 (dez) medalhas no Parapan de 2023. 

• Ação 1 – Enviar 10 (dez) atletas para o evento. 

 
 

META 3 – Enviar outros atletas (diferentes daqueles da Ação 01 da Meta 01) para no mínimo 02 (dois) 
Opens Mundiais. 

• Ação 1 – Enviar no mínimo 01 (um) atleta, nesse enquadramento, para os eventos. 


