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INTRODUÇÃO 

Os projetos e ações da ADD – Associação Desportiva para Deficientes, no ano de 

2020, foi executado com base no plano de trabalho aprovado pelo Conselho da ADD 

e Assembleia geral ordinária e alterações emergenciais, em decorrência da 

Calamidade Pública – Covid 19. Relatamos a seguir os projetos, atividades e ações 

executadas, de acordo com a missão, princípios e valores da Organização.  

MISSÃO DA ADD 
   

Descrição da Instituição: 

 

 A ADD – Associação Desportiva para Deficientes, é uma OSC, sem fins 

lucrativos, fundada em 1996, localizada na Rua das Pitombeiras, 296 Jabaquara – 

SP, baseada na seguinte missão, princípios e valores.  

● Missão: Incentivar e promover o desenvolvimento e a inclusão de pessoas 

com deficiência por meio do incentivo ao esporte, em âmbito nacional. 

● Princípios e Valores: A ADD valoriza os talentos e capacidades das pessoas 

apoiando-se em princípios éticos e morais. 

 

Nossas ações são pautadas por: 

• Inovação, busca constante pelo novo. 

• Amor, respeito pelas pessoas e suas diferenças. 

• Gratidão, por tudo e por todos. 

• Ousadia, coragem para assumir riscos calculados. 

• Determinação, ter firmeza diante as adversidades. 

• Solidariedade, cuidado com o próximo. 

• Responsabilidade, sentimento de comprometimento. 

• Transparência, clareza em todas as ações. 

 

 Nosso público alvo se concentra em atendimento gratuito para pessoas com 

deficiência física, intelectual ou visual, com idade a partir de 6, residentes no 

Município de São Paulo e grande São Paulo e apoio a atletas residentes em outros 

Estados, que façam parte dos projetos da ADD.   
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RESULTADOS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS 
EM 2020 

 

Para cumprir sua missão, a ADD desenvolveu no ano de 2020 projetos e atividades 

paradesportivas e educacionais, de forma gratuita, para pessoas com deficiência 

com idade a partir de 6 anos.  As atividades foram realizadas na sede da ADD e em 

locais com parceria, gratuitas, para utilização de espaços físicos esportivos e de 

forma remota/virtual, cumprindo a situação de afastamento social gerado pela Covid 

19.  

PROJETOS EXECUTADOS EM 2020 COM RECURSOS DA LEI DE 

INCENTIVO AO ESPORTE 

1. Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado- Ano II – Processo: 

58000.108486/2017-60  

O Projeto educacional “Programa de iniciação ao Esporte Adaptado- Ano II”, 

foi  executado com recursos da Lei de incentivo ao Esporte.  O projeto teve início 

dia 12/07/2019, com a assinatura do termo de compromisso de execução com 

recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com término em  28/02/2021. 

No ano de 2019 e 2020, este projeto atendeu 100 (cem) crianças, adolescentes e 

jovens com deficiência física e intelectual, de ambos os sexos, com idade a partir 

de 6 anos residentes na cidade de São Paulo e Grande São Paulo.  

Para o desenvolvimento do projeto foram contratados uma equipe técnica composta 

por: 01 Coordenador esportivo, 01 assistente de coordenação, 08 Profissionais de 

educação física, especializados em atividades esportivas para pessoas com 

deficiência e 01 assistente administrativo/financeiro.  

 

Os 100 (cem) alunos foram divididos em grupos, de acordo com a idade, tipo e 

características da deficiência. De acordo com o perfil de seleção dos participantes 

foi possível que todos fossem distribuídos em nas modalidades paradesportivas do 
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projeto:  basquetebol em cadeira de rodas, bocha, atletismo e atividades 

paradesportivas diversas.  

No ano de 2020, o projeto foi executado de forma hibrida, presencial e online, 

cumprindo as determinações de afastamento social causadas pela Pandemia da 

Covid-19.  As metas dos projetos e seus resultados foram atingidos  

 O monitoramento das metas do projeto “PROGRAMA DE INICIAÇÃO AO 

ESPORTE ADAPTADO ANO II” é realizado de forma contínua por meio dos 

instrumentos de verificação utilizados pela ADD, que fazem parte de sua 

metodologia de ensino. O projeto propõe o cumprimento de 4 metas bem 

delineadas, cujo resultados, até dez/2019, são os seguintes:  

Meta 1. Proporcionar atividades físicas e esportivas e iniciação no esporte 
adaptado, para crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual 

 
Indicador 1: Média de 75% de frequência dos participantes no total de 
atividades regulares 
Linha Base 1: Frequência 
Verificador 1: Controle trimestral 

 
Meta 2: Auxiliar no desenvolvimento psicossocial advindos da prática 
esportiva e que facilita o processo de inclusão social para os participantes 
do projeto 
 

Indicador 1: Melhoria 
Linha Base 1: Avaliação diagnóstica inicial e final 
Verificador 1: Relatório final 

Resultado parcial até Dez/2019: Realizamos a Avaliação diagnóstica dos 

alunos do projeto, por meio de instrumento de avaliação desenvolvido pela 

equipe da ADD para analisar especificamente essa meta. O resultado do 

desenvolvimento psicossocial advindos da prática paradesportiva, com 

relação ao processo de inclusão social dos participantes, será expresso em 

porcentagem, de acordo com a diferença do índice de percepção dos pais, 

considerando a avaliação diagnóstica, que será, posteriormente, comparada 

com a avaliação final, a ser realizada conforme planejamento, antes do 

término da execução do projeto.  
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Meta 3: Selecionar, inscrever e cadastrar 100 os participantes, 
matriculados na rede de ensino, sendo no mínimo 50% estudantes da 
Rede Pública. 
 
Indicador 1: Ficha de avaliação e inscrição dos participantes. 
Linha Base 1: Número de vagas preenchidas. 
Verificador 1: Percentual de participantes inscritos de acordo com o perfil de 
atendimento (pessoas com deficiência física e intelectual) 
Indicador 2: Atestado de Escolaridade 
Linha Base 2: Percentual de alunos em escolas públicas, mínimo 50% 
Verificador 2: Controle semestral. 

Resultado Parcial: A meta de inscritos (100 participantes) foi totalmente 

cumprida e 55% dos participantes são advindos da rede pública de ensino. 

Meta 4: 20% dos participantes apresentando melhorias de capacidades 
físicas e habilidades esportivas. 
 
Indicador 1: Percentual de melhoria. 
Linha Base 1: Avaliação inicial e final 
Verificador 1: Relatório da avaliação e habilidades esportivas 
Indicador 1. Percentual de Melhoria 

Resultado Parcial: Os índices de desenvolvimento físico-motor dos participantes, 

foram avaliados no início do projeto. O resultado final será expresso em 

porcentagem, de acordo com as comparações das avaliações iniciais e no final, a 

ser realizada conforme planejamento, antes do término do prazo de execução do 

projeto.    

A execução desse projeto seguirá até o final do termo de compromisso, previsto 

para 28/02/2021.  Os resultados finais das metas do projeto serão divulgados, 

quando da finalização do mesmo e o relatório será disponibilizado na íntegra no site 

da ADD. 
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2. ADD Equipes de basquete em cadeira de Rodas – Ciclo Paraolímpico 

– Ano II – Processo:  58701.002111/2014-47 

O projeto de rendimento, “ADD Equipes de Basquete em cadeira de Rodas – 

Ciclo Paralímpico”, foi executado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. O 

projeto teve início em 02/04/2018, com a assinatura do termo de compromisso de 

execução do projeto, com recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A 

vigência de execução foi prorrogada de 29/02/2020 até o dia 31/12/2020, conforme 

termo de aditivo de contrato assinado entre as partes envolvidas na sua execução. 

Esse projeto atendeu diretamente 24 atletas com deficiência física, distribuídos em 

duas equipes de rendimento:  12 atletas na Equipe ADD/Magic Hands  e 12 atletas 

na equipe ADD/Magic Wheels.   

As metas qualitativas e alcançadas foram totalmente cumpridas até dezembro de 

2020, sendo:   

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

 

Metas Qualitativas: 
Previstas no Projeto 

 

Metas Qualitativas:  Realizadas 

I - Melhorar o treinamento técnico e 
tático de cada atleta que irão compor 
as equipes de rendimento na 
modalidade basquetebol em cadeira 
de rodas.  
 
Indicadores de eficiência: Ficha 
de avaliação da equipe 
multidisciplinar discutidas em 
reuniões semanais, mensais e 
bimestrais. Testes e avaliações 
físicas, nutricional, avaliação 
estatística nos jogos 
 
 

Meta atingida.  
 
De acordo com  as avaliações 
realizadas, desempenhos e resultados 
individuais e da equipe, o projeto 
atingiu a meta esperada.  Os 
resultados poderão ser consultados no 
relatório técnico de monitoramento e 
avaliação das metas. 
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Metas Qualitativas: 
Previstas no Projeto 

 

Metas Qualitativas:  Realizadas 

II - Ter as duas equipes competindo 
nos torneios, jogos e Campeonatos 
oficiais promovidos pela Federação 
Paulista de Basquete Sobre Rodas 
(FPBSR), pela CBBC Confederação 
Brasileira de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas em nível nacional e 
internacionalmente nos eventos 
promovidos por entidades 
internacionais fora do Brasil ao longo 
dos 24 meses do projeto.  
 
Indicadores de Eficiência: 
Inscrição e participação das equipes 
nos eventos da FPBSR e CBBC.  
 
Convocação dos atletas das equipes 
para participarem de torneios 
internacionais e etapas de 
treinamento das seleções Regionais e 
Brasileiras. 
 
 

Meta realizada 100%. 
 
As duas equipes do projeto  (ADD- 
Magic Hands e ADD- Magic Wheels) 
competiram no Campeonato Paulista 
de Basquete Sobre Rodas, no Ano de 
2018 e 2019 e nos Campeonatos 
Brasileiros nos anos de 2018 e 2019,  
 

     Tivemos a participação de   atletas em 
13  eventos, sendo 5 competições 
internacionais, para compor  a Seleção 
Brasileira de Basquete em Cadeira de 
Rodas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III - Contribuir com o 
desenvolvimento da modalidade 
basquetebol em cadeiras de 
rodas, preparando atletas para 
estarem aptos a fazer parte da 
Seleção Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de 
Rodas.  
 
 

Meta realizada 100%.  
 
Durante a execução do projeto, atletas 
e comissão participaram de 13 eventos 
pela Seleção Brasileira.   
 
8 atletas do projeto e 2 técnicos, 
foram convocados para participarem 
de 8 etapas de treinamento da seleção 
no Brasil, e convidados a compor a 
seleção em 5  competições 
internacionais:  
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Metas Qualitativas: 
Previstas no Projeto 

 

Metas Qualitativas:  Realizadas 

Indicador de Efetividade: Convocação 
do atleta para composição da seleção 
Brasileira a curto e longo prazo  
 
 

 
Aclimatação das Seleções na Holanda 
 
Campeonato Sulamericano – Lima 
/Peru  
 
Campeonato Mundial – Alemanha 
 
 
14º torneio de páscoa masculino de 
basquetebol em cadeira de rodas - 
blandenberge/bélgica - 7 atletas e 2 
técnicos do projeto foram convocados. 
 
Jogos Parapanamericanos –Lima- Peru  
 
 

IV - Disseminar a prática do 
basquete em cadeira de rodas 
em eventos e apresentações 
para o público.  
 
 
 
Indicador de efetividade: Divulgação 
da modalidade em eventos externos 
como: Escolas, Empresas, Espaços 
Públicos, entre outros. 

Meta realizada: ,  
 
Durante a execução do projeto e 
realizamos 10 eventos, em Escolas 
e/ou  locais públicos.  
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Metas Quantitativas PREVISTAS Metas Quantitativas- REALIZADAS 

De acordo com a divisão das duas 

equipes as metas quantitativas foram: 

 

I)  Para a equipe ADD/Magic 

Hands: 

 

Classificar-se nos campeonatos e 

torneios entre as 4 (quatro) primeiras 

equipes da primeira divisão da 

Federação Paulista de Basquete Sobre 

Rodas e entre as 4 (quatro) primeiras 

equipes do Campeonato Brasileiro da 

modalidade.  

 

 

Indicador de eficácia: Resultados de 

jogos e classificação no final de cada 

fase da competição 

As metas do projeto para a equipe ADD 

Magic Hands foram 100% alcançadas:   

 

Resultado dos Campeonatos Brasileiros 

da primeira divisão : 

 

 2018 - Campeã Brasileira, tornando-se 
Pentacampeã Brasileira.  

 

 2019 Vice Campeã Brasileira  
 

Resultados  do Campeonato Paulista da 
Primeira divisão/Série ouro  

 2018 Vice Campeã Paulista  

 2019 Vice-Campeã Paulista  
 

I-A) Para a equipe ADD/Magic 

Wheels:  

 

 

Classificar-se nos campeonatos e 

torneios entre as 8 (oito) melhores 

equipes nas suas das competições 

organizadas pela Federação Paulista de 

Basquete Sobre Rodas e CBBC 

Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas e 

assim adquirem o direito de subir ou 

permanecer na primeira divisão destes 

campeonatos nos anos subsequentes. 

 

Indicador de Eficácia: Resultado de 

jogos e classificação no final de cada 

fase da competição. 

As metas do projeto par a equipe ADD/Magic 

Wheels foram 100% alcançadas:  

 

Resultados dos Campeonatos 

Brasileiros:  

 

 

 2018 - Campeã Brasileira da terceira 
divisão.   

 

 2019 – Campeão Brasileira da segunda 
divisão.   

 

e  

Meta alcançada. O projeto é composto por 24 

atletas, com deficiência física, distribuídos nas 
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Metas Quantitativas PREVISTAS Metas Quantitativas- REALIZADAS 

duas equipes, Equipe Magic Hands e Equipe 

Magic Wheels. 

 

II - Preparar técnica e taticamente 24 

(vinte e quatro) atletas com deficiência 

física, na modalidade basquetebol em 

cadeira de rodas. 

Meta alcançada 100% 

 

 O projeto foi composto por  24 atletas, com 

deficiência física, distribuídos nas duas 

equipes, Equipe Magic Hands e Equipe Magic 

Wheels. 

 

III- Participar de no mínimo 05 

(cinco) apresentações de 

basquete em cadeira de rodas, 

com a participação da 

comunidade e público em geral. 

 

Indicador de Eficácia: 

Comprovação através de fotos do 

evento e/ou declaração de 

comparecimento nos locais de 

apresentação. 

Meta alcançada:  

 

As equipes de basquete realizaram 10 

jogos de apresentação para o público.  

 

 

 

 
ATIVIDADES – JOGOS E EVENTOS 

 

 

4.1 ATIVIDADES  

 

Durante a execução do projeto, de 02/04/2018 até a sua finalização em 

29/12/2020, as duas equipes do projeto, ADD/Magic Hands e ADD/Magic 

Wheels, participam de treinos  de 4 (quatro)  a 5 (cinco) vezes por semana . 

Equipe Magic Hands de segunda à sexta e  equipe Magic Wheels, 4 vezes por 

semana distribuídos entre  segunda e sábado,  com o objetivo de se 
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prepararem para as competições e eventos, previstos para atingirem as metas 

do projeto. 

No ano de 2020, por motivo da Calamidade pública causada pela Covid 19, a 

partir do dia 16/03/2020 até o final do projeto, os treinos foram realizados de 

forma hibrida, online e presencial, nos momentos que o Estado de São Paulo, 

liberava para a volta das atividades, com restrições, e de acordo com 

protocolos de saúde e protocolos do Governo do Estado de São Paulo.  

As aulas online foram realizadas por meio de plataformas como : zoom e 

google meet, orientações por meio de grupos de whats e orientações 

individuais. 

Os profissionais do projeto elaboraram cartilhas de  orientação e treinamento 

individualizado para cada atleta. Os atletas executaram as atividades nas suas 

residências e enviavam os víceos/fotos para que técnicos avaliassem. Com as 

aulas online a demonstração do exercício e correções eram feitas 

simultaneamente pelos técnicos.  

 
 

1. Participação em Campeonatos Brasileiros de Basquete em Cadeira de 
Rodas, promovida pela CBBC - Confederação Brasileira de Basquete 
em Cadeira de Rodas.  
 

No ano de 2020, por motivo da calamidade pública da Covid-19, não houve 

competições.  

 
 

2. COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS: 
 

No ano de 2020, por motivo da calamidade pública da Covid-19, não houve 

competições.  

 
 

3. PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO PAULISTA 

No ano de 2020, por motivo da calamidade pública da Covid-19, não houve 

competições.  
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4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: 

 

No Ano de 2020 as equipes de basquetebol participaram de dois eventos fazendo 

apresentações da modalidade, com interação do público. Todos os eventos foram 

realizados em locais que permitiam a participação do público e comunidade em 

geral, de forma gratuita.   

 

 

 

 

 

 

Meta do 
projeto 

EQUIPE EVENTO 
DATA 

INICIAL 
DATA 
FINAL 

LOCAL 

Meta 

Qualitativa IV 

e  Meta 

Quantitativa 

III 

Magic 

Hands e 

Magic 

Wheels 

Apresentação e 

vivência  da 

modalidade de 

basquete em 

cadeira de rodas 

para o  público. 01/02/2020 01/02/2020 

SESC Parque Dom 

Pedro II  Praça São 

Vito s/n, Centro 

SAO PAULO  

Meta 

Qualitativa IV 

e  Meta 

Quantitativa 

III 

Magic 

Hands e 

Magic 

Wheels 

Apresentação e 

vivência  da 

modalidade de 

basquete em 

cadeira de rodas 

para o  público. 15/02/2020 15/02/2020 

Colégio Anglo 21 - 

Rua Elias Zarzur 

Comendador, 301 

Santo Amaro - SP - 

SP 
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PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020  
SEM RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE. 

 

 

A Lei de incentivo ao esporte é fundamental para que a ADD possa desenvolver os 

programas esportivos educacionais e de rendimento. Porém, temos como missão o 

desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência por meio do esporte e para isso, 

no ano de 2020 atendemos, diretamente, 35 pessoas (vide tabela 4) , por meio de ações 

com voluntários, doações de serviços, doações pontuais e campanhas.  

 

Tabela 4. - Atendimento de atletas com deficiência (sem recursos da LEI)  

Modalidade Qtd de 

pessoas 

atendidas  

Principais 

atividades 

Principais 

resultados 

Local de treinos e 

eventos. 

 

 

 

Vôlei Sentado 

 

 

 

25 

Treinamento. Maior 

oportunidade 

de participação 

de mulheres 

com 

deficiência no 

esporte. 

 

 

Treinos: Rodovia dos  

Imigrantes, Km 11,5 – 

Centro Treinamento 

Paralímpico Brasileiro 

Competições: não houve 

competições em 2020, 

por motivo da Covid- 19 

 

Treinamento virtual.  

Atletismo 10  Treinamentos, 

individualizados.   

Preparação de 

3 atletas para 

jogos 

Paraolímpicos.  

Treinos: São Paulo.  

Brasília, Mato Grosso, 

Santos, Presidente 

Prudente.  

 

Obs. Treinos realizados 

em Brasilia, Santos, 

Presidente Prudente e 
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Modalidade Qtd de 

pessoas 

atendidas  

Principais 

atividades 

Principais 

resultados 

Local de treinos e 

eventos. 

foram realizados nas 

cidades de residência 

dos atletas 

  

 

um atleta no Centro 

Paraolímpico, durante a 

fase de restrição, com 

protocolos de segurança. 

Local :  

Rodovia dos imigrantes, 

Km 11,5  

 
Os treinos da modalidade de vôlei foram realizados por profissionais voluntários, 

duas vezes na semana, de forma flexível no período noturno (19h as 21h), de acordo 

com disponibilidade dos voluntários. Local :  Centro Paraolímpico Brasileiro  - 

Rodovia dos imigrantes, Km 11,5 – São Paulo – SP, no mês de janeiro até 

15/03/2020 e a partir de 16/03/2020, os treinos foram virtuais, de acordo com a 

disponibilidade dos atletas e voluntários.  

 

Os treinos da modalidade de atletismo foram realizados por técnicos voluntários, 

com treinos presenciais e/ou por planilhas, enviado para os atletas, semanalmente. 

Os treinos, do atleta de foram realizados de 4 a 5 vezes por semana em São Paulo, 

na Rodovia dos Imigrantes Km 11,5 – São Paulo – SP, com os protocolos de 

segurança, nas fases amarelas e verdes do Estado de São Paulo. 

 

A Falta de recursos financeiros não nos permitiu darmos toda a infraestrutura 

necessária para que os atletas das modalidades de vôlei e atletismo pudessem se 

desenvolver esportivamente. No ano de 2020, aprovamos um projeto ‘Equipes 
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Paralímpicas”, via lei de incentivo ao esporte. Esse projeto contemplara as 

modalidades e Vôlei sentado e serão captados em 2021. 
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AÇÃO EMERGÊNCIAL COVID 19  

 

Com a situação de Calamidade Pública, causada pelo Novo Corona Virus - Covid 

19, e atendendo os decretos do Estado de São Paulo, orientações da Saúde 

Pública para manter o isolamento social no período de 16//03/2020 até 

31/12/2020, demos todo o suporte necessário para os beneficiários,  profissionais 

e comunidade, de acordo com as nossas possibilidades.  

Além dos treinamentos online, treinos híbridos, fizemos a doação de 8 toneladas 

de alimentos,  6 toneladas de produtos  de higiene, 252 unidades de fraldas, 

3700 sondas, 600 gases, 10 caixas de luvas, 71 litros de alcool gel e 01 cadeira 

de rodas social,   por meio de ajuda de empresas privadas, voluntários, doadores 

, campanhas e ajuda da Secretaria especial dos Direitos da Pessoa com 

deficiência.  Foram beneficiadas 140  famílias,  durante  6 meses.  

RESUMO DE 
DOAÇÕES 2020 Qtd unidade 

Alimentos 8000 Kilos 

Material de higiene 6000 Kilos 

Máscaras 636 Unidades 

Fraldas 252 Unidade 

Sondas 3.700 Unidade 

Gases 600 Unidade 

Luvas 10 Caixas 

Alcool gel 71 Litros 

Cadeira de rodas 
social 1 Unidade 

 

As doações, da ação emergencial contra Covid 19,  foram viabilizadas  por meio 

de doações da empresas: Bank of America, Montana Química, Cirurgica  

Fernandes, Azul Mob, HBR projetos e Atunomação, Injektmed , Instituto Lance 

Certo,  Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município 

de São Paulo,  Voluntários,  doações da campanha de realizada pela ADD no dia 

de Doar/2020. 

  



 
 

 

18 

 

 

 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO NO ANO DE 2020 

No mês de Maio/2021, ocorreu a mudança da diretoria estatutária da ADD, em 

decorrência do término do período de mandato a nova diretoria foi eleita para o 

período de 2020-2024 e tomou posse em 02/05/2021, conforme registro no 3º 

cartório de  títulos e documentos, sob número : 756895 . 

De acordo com o detalhamentos mencionados nas páginas acima,  no ano de 2020 

os programas e projetos da ADD ofereceram atendimento com gratuidade total, 

diretamente, para 159 pessoas com deficiência, distribuídos nos projetos: 1) 

Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado – Ano II; e 2) Equipes de 

basquete em cadeira de rodas - Ciclo paraolímpico; E em equipes de 

Atletismo e Vôlei Paralímpico (sem recursos da LIE).  Os projetos patrocinados e 

viabilizados por meio de patrocínio e da Lei de Incentivo ao Esporte atendeu 78% 

dos beneficiados. 

Além dos projetos esportivos, foram beneficiadas 140 familias, durante 6 meses, 

com doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza.  

 

Gestão:  

 02/05/2020 – Posse da nova diretoria Estatutária 

 

 No ano de 2020, iniciamos o projeto de estudo e implantação da LGPD – Lei 

Geral de Proteção de Dados, com o apoio de voluntário, que teve início em 

outubro/2020 com previsão de término no primeiro semestre de 2021. 
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 A ADD foi uma das organizações escolhidas pela ASID, para realizar o 

processo de mentoria na gestão de captação de recursos.  A mentoria foi 

realizada por voluntáiros, escolhidos pela ASID e duas representantes da 

ADD , sendo a presidente e gestora.  O processo iniciou em envolveu a 

presidente e a gestora da ADD, com início em Outubro/2020   e termino em 

janeiro/2021.  

 
 Voluntariado: No ano de 2020, não foram realizadas ações de voluntariado 

empresarial, em decorrência da situação de calamidade pública gerada pela 

Covid – 19.  

 

Mobilizamos 20 voluntários que atuaram virtualmente e semi-presencial nas 

áreas de mobilização de recursos, auxilio na área administrativa, financeira e 

gestão de processos sendo:   

02 voluntário que atuaram nas atividades administrativas e financeiras, na 

sede da ADD (Rua das Pitombeiras, 296 - Vila Parque Jabaquara – SP ),  02 

professores voluntários, atuando na modalidade de Vôlei sentado e atletismo 

e 16 voluntários pontuais dando suporte na mobilização de recursos e 

implantação de melhorias de processos. 

 

 Além dos voluntários pessoa física, contamos com o apoio da empresa E-
Seth Tecnologia que fez atualizações no site da ADD, de forma voluntária e 
o Escritório de Advocacia Mattos Filho, que apoio nos processos de 
entendimento de Leis de incentivo.  Os valores atribuídos para as atividades 
voluntárias foram devidamente contabilizados no Balanço 2020. 

 

Projetos e Mobilização de recursos 

No ano de 2020 tivemos 3 projetos 3 projetos na Lei de Incentivo ao Esporte, 

totalizando R$ 7,4 milhões, para captação até 2023.  Captamos em 2020 o 

montante de  R$ 1.281.7’4,42   em Lei de incentivo ao esporte.     

 

Em setembro de 2020, o projeto ADD formando Campeões Ano II, não foi aprovado 

para execução, por falta da certidão da Lei Pelé, 18-18 A. Com o confinamento 

gerado pela Covid 19, pedido de alteração estatutária e mudança de gestão, os 
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processos em cartório ficaram mais lentos, impedido que a a ADD cumprisse os 

prazos. Dessa forma, os recursos do projeto já captados em anos anteriores serão 

remanejados para outros projetos.  

 Com os valores captados no ano de 2019  e 2020, mais os valores de 

transferências entre projetos conseguimos  captar mais de 90% em dois projetos 

de continuidade , que poderão ser executados  no ano de 2021, sendo eles:  ADD 

Equipes de Basquete em Cadeira de Rodas – Ciclo  Parolímpico ano II e ADD 

programa de iniciação ao Esporte Adaptado – Ano III.  

  

Transparência 

Todas as ações de transparência da gestão, como projetos, prestação de contas, 

balanços, Atas, Estatuto e certidões, estão divulgados no sitio da add, na aba 

Transparência.  

 

 Certidões/Certificados/Alvarás 

Renovamos o certificado referente a lei Pelé, certificado 18 -18A, cuja 

validade é de 12 meses, com vencimento em 30/09/2021.  

Para atendermos todas as exigências da LEI, foi necessário a adequação de 

estatuto, cujo documento foi registrado em cartório sob o número 79.279 

de 13/08/2020.  

 

Sistema de gestão Financeira 

 
Fizemos a substituição do sistema de gestão financeira, Omie, pelo sistema 
da QuickBooks, com o objetivo de redução de custo. O sistema QuickBooks 
atende todas as necessidades da ADD, como classificação da contas, portal 
do contador, classificação de despesas por centro de custo/projeto. O 
sistema foi disponibilizado, sem custo, para o nosso uso.  
 
 
Sistema de Informática 
 
Durante o período de Confinamento, gerado pela Covid 19, todos os 
profissionais passaram a trabalhar em casa, com carga horária normal e 
atividades planejadas. O atual sistema de rede  já existentes na ADD foi 
fundamental para que mantivéssemos a qualidade dos trabalhados 
executados. Adquirimos a ferramenta de comunicação, plataforma Zoom, 
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para que as reuniões, aulas e atividades remotas pudessem ser realizadas 
com segurança, qualidade e gravada, quando necessário.  
 
 

 

PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Perfil dos Beneficiários no ano de 2020  

 

 

 

 

 

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021 
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