Academia Olímpica de Portugal

Plano de Atividades
e Orçamento 2016
- proposta final a apresentar à
Comissão Executiva do COP (consultados os membros da AOP em
«reunião de membros», efetuada para
o efeito à data de 10.out.2015, em Lisboa)

Lisboa, 19 de outubro de 2015

- Introdução
A presente proposta base de Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de 2016, apresenta-se como o ponto
de partida de discussão entre os membros da Academia Olímpica de Portugal (AOP) das atividades que o
Conselho Diretivo (CD) se propõe levar a efeito no decorrer do ano, ano este que apresenta características muito
próprias, dado tratar-se de ano “olímpico” com a realização dos Jogos do Rio 2016.
Em paralelo, apresenta-se uma previsão de despesas decorrentes da implantação e desenvolvimento dessas
mesmas atividades, com indicação complementar de fontes de receita, centrando-se esta – naturalmente e com
maior incidência – na habitual dotação provinda do Comité Olímpico de Portugal (COP).
Ainda assim, a presente proposta não tem a pretensão de assumir carácter definitivo, pois considerando a norma
regulamentar, e boa-prática, de auscultação dos membros da AOP, pretende recolher eventuais contributos,
ideias e sugestões, podendo assim a proposta final a ser presente à Comissão Executiva do COP ser revista, em
prol de uma melhor ação da própria «Academia».
O documento em apreço continua a apresentar como referência os 6 objetivos macro patentes no plano de ação
do CD para a AOP; são eles:
1- Aproximar a Academia Olímpica de Portugal dos seus membros, procurando uma relação biunívoca efetiva e
de proximidade
2- Reforçar, em alinhamento com o Comité Olímpico de Portugal, o âmbito de atuação da «Academia» no
contexto do sistema desportivo nacional, “abrindo-a” à sociedade civil
3- Contribuir para o competente desenvolvimento do ‘Objeto’ da Academia Olímpica de Portugal através de
projetos e programas que respondam às necessidades, quer dos seus membros, quer dos públicos-alvo
definidos como prioritários
4- Desenvolver esforços no sentido de dotar a Academia Olímpica de Portugal dos meios e recursos necessários
à prossecução dos objetivos estabelecidos anualmente
5- Estabelecer as parcerias estratégicas necessárias, institucionais, comerciais, ou outras, de forma a garantir o
progresso consolidado da ação da Academia Olímpica de Portugal
6- Fortalecer o papel da Academia Olímpica de Portugal no âmbito da sua ação internacional, quer no contexto
do espaço Lusófono e Panibérico, quer no contexto Europeu
A proposta de PAO 2016 apresenta uma organização por áreas de intervenção da AOP, quer no seu contexto
interno de funcionamento, quer no seu contexto externo de interação com as múltiplas entidades e parceiros, ora
da sociedade civil, ora do meio académico, ora ainda do sistema desportivo nacional (SDN), em função de cada
contexto. Na sua parte final é apresentado um orçamento da despesa e receita previstas, assente também na
prática de anos anteriores.
Este “ponto de partida” – porque afinal é também disso que se trata – pretende novamente assumir-se como um
espaço de envolvimento e interação entre membros, resultante da orientação estratégica que o atual CD
pretende reforçar, como ação futura da «Academia» de todos nós.
Na expetativa de contributos, ideias e sugestões, desejamos uma boa leitura!
O Conselho Diretivo da
Academia Olímpica de Portugal

1. Administração Geral (21.500€)
1.1- Área administrativa:
. Ficheiro de membros: dar seguimento ao processo de atualização de dados dos membros, aferindo em
simultâneo do seu interesse na manutenção da condição de membro da AOP, em alinhamento com a revisão do
seu Regulamento Geral (a operar até final de 2015).
1.2- Recursos Humanos
. Estrutura humana: reforçar as condições do contrato com o atual recurso humano afeto à AOP, no sentido de
alargar e melhorar a capacidade de resposta da AOP nos seus domínios de intervenção.
1.3- Instalações
. Novas instalações: desencadear os procedimentos necessários conducentes à obtenção de novas instalações
que permitam a criação de um espaço de biblioteca permanente e de criação de um núcleo museológico.
1.4- Património
. Televisão e videoprojetor: propor ao COP a aquisição uma televisão LCD, que simultaneamente possa ser
usada em atividades externas às suas instalações, nomeadamente stands promocionais, formações, etc.;
complementarmente, propor a aquisição de um videoprojetor para minimizar “dependência” de outras entidades
e no sentido de facilitar a promoção da imagem da AOP em atividades diversas.

2- Relações Externas (1.400€)
. Membros: continuar a procurar uma relação mais próxima com os membros, também com base no seu
processo de revisão de dados, solicitando-lhes, quando possível e necessário e em função dos convites oficiais
recebidos, a representação institucional da AOP, pela sua proximidade aos eventos.
. Escolas/Universidades: continuar a dar resposta às solicitações de parceria e pedidos de apoio de escolas e
universidades; complementarmente, inverter esta lógica e ir ao encontro dos membros da AOP que exerçam a
condição de professor e estejam a exercer funções de docência, motivando-os a desenvolver ações locais, junto
dos seus alunos, garantindo a AOP apoio na cedência/oferta de publicações, folhetos ou outros materiais;
reforçar a ligação já estabelecida com as universidades com oferta formativa na área do desporto,
nomeadamente Universidade Europeia, Universidade Lusíada, Escola Superior de Educação de Setúbal,
Instituto Superior de Ciências Educativas, Escola Superior de Desporto de Rio Maior e Instituto Superior da
Maia.
. Entidades do SDN: continuar a afirmar a AOP enquanto entidade do sistema desportivo nacional, garantindo
sempre que possível e justificável a presença institucional nos eventos relacionados com o meio desportivo;
reforçar as parcerias com a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) e a Associação dos Atletas Olímpicos de
Portugal (AAOP).
. CND – Conselho Nacional do Desporto: assegurar uma participação ativa da AOP no CND, dando conta aos
seus membros do desenvolvimento dos “trabalhos” aí decorrentes, em matérias que não apresentem carácter de
confidencialidade.

3. Projetos (9.500€)
. Voluntariado: promover e divulgar programas de voluntariado desportivo junto dos membros, respeitantes a
grandes eventos desportivos realizados em Portugal e/ou de âmbito internacional; procurar estabelecer relação
com as organizações destes eventos, em território nacional, para colaboração da AOP no processo de formação
de voluntários, em matérias no âmbito da ética, desportivismo e fairplay e valores e ideais olímpicos.
. Desporto Escolar: dar continuidade à parceria com a estrutura «Desporto Escolar» (nacional) no sentido de
concretizar parceria para realização de parte de uma formação de âmbito nacional para professores, para a
promoção e divulgação dos Valores e Ideais Olímpicos e apresentação da AOP.
. Câmaras Municipais: procurar alargar ao maior número de autarquias a instituição do «Prémio Espírito
Olímpico», no seguimento da “experiência” a realizar com a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central.
. Biblioteca: reforçar os contactos desenvolvidos no sentido de criação de uma biblioteca temática (Desporto e
Olimpismo), com todas as obras propriedade da AOP (livros, revistas, CD-rom, DVD, brochuras ou outros
elementos de manifesto interesse), promovendo e levando ao conhecimento público o valioso espólio existente.
. Colecionismo: organizar a «II Mostra de Colecionismo», no que respeita às áreas do Desporto e
particularmente do Olimpismo (pins, emblemas, mascotes, selos, moedas, gravatas, entre muitos outros
elementos/objetos), em função do grau de envolvimento dos membros e outras individualidades/entidades.
. Exposição: concluir a criação de exposição itinerante dirigida às escolas dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino
secundário, no que respeita a edição e produção final, encontrando-se em desenvolvimento a conceção de
conteúdos; perspetivar parceria com instituição universitária para produção de grafismo da mesma;
complementarmente, proceder ao levantamento interno de todas as peças que pela sua importância, interesse e
raridade possam constituir-se como elementos passíveis de exposição.
. Arquivo Histórico: garantir junto do COP o início do processo de análise, tratamento, classificação e
digitalização do arquivo da AOP, que pela sua importância, em matéria de conteúdo e interesse histórico, venha
a contribuir para a memória futura da história da AOP no contexto da própria história do COP.
. Concurso de Imprensa Regional: lançar nova edição do concurso «Prémio David Sequerra», em parceria com a
Associação Portuguesa de Imprensa e o CNID – Associação de Jornalistas de Desporto.
. Prémio Filatelia Olímpica: apresentar a primeira edição do concurso com a designação «Prémio Prof. Ribeiro
da Silva - Filatelia Olímpica», dirigido às escolas e em parceria com o «Desporto Escolar», garantindo deste
modo amplitude nacional ao concurso, reproduzindo e conferindo caracter público ao trabalho vencedor através
da edição de o “meu selo”.
. Concurso de Ensaio: relançar o concurso de ensaio, procedendo para o efeito à revisão do seu regulamento
atual, procurando em simultâneo a obtenção de um parceiro credível de âmbito nacional.
. Aniversário AOP: comemorar de forma particular o 30.º aniversário da AOP em cerimónia para o efeito,
procurando dar e conferir maior notoriedade à «Academia» através de um número crescente de membros
presentes, bem como e ainda garantindo a presença institucional de amplo número de organizações/entidades
do sistema desportivo nacional e do meio académico (ver “ponto” especifico sobre programa de atividades dos “30
anos da AOP”).

4. Relações Internacionais (9.150€)
. AOI: prosseguir a ligação com o organismo internacional de cúpula no sentido da afirmação internacional do
trabalho desenvolvido pela AOP, como é exemplo a informação regular remetida para a revista; dar continuidade
à presença de “diretores”, “jovens” e “educadores” nas sessões promovidas pela Academia Olímpica
Internacional.
. APAO: reforçar a ligação à estrutura da Associação Panibérica de Academias Olímpicas, junto de todos os
seus membros; considerando as responsabilidades inerentes ao exercício das funções do presidente do
conselho diretivo da AOP, no seio da direção da APAO, reforçar a ligação aos países membros de língua oficial
portuguesa, estimulando a atividade das suas «Academias» e procurando criar condições para a criação de
novas «Academias» naqueles em que esta ainda não exista; garantir a representação da AOP no XVII
congresso da APAO, a realizar na Colômbia.
. IOAPA: continuar a relação mantida com a entidade internacional que congrega todos os participantes em
sessões da AOI, reforçando a ligação com o membro português designado para o território nacional.
. AFAO: reforçar a relação estabelecida com a Associação Francófona de Academias Olímpicas, por intermédio
da Academia francesa, na qualidade de “observador”, no seguimento da condição de primeiro subscritor do
documento «Apelo de Paris».
. Relação com Academias dos países de língua portuguesa: reforçar a ligação às academias olímpicas dos
países de língua portuguesa, privilegiando Angola e Cabo Verde e procurando restabelecer contato com as
Academias de Moçambique e São Tomé e Príncipe.
. Sessão conjunta com AOE: avaliar a possibilidade de, em parceria com a Academia Olímpica Espanhola,
concretizar uma sessão anual ibérica, em Tordesilhas, pelo valor simbólico e histórico do local para os dois
países (ver “ponto” especifico sobre programa de atividades dos “30 anos da AOP”).

5. Formação (5.500€)
. Sessões AOP (para membros e novos membros): realizar as “sessões” em parceria estreita com municípios
que se queiram assumir como parceiros estratégicos, continuando a conferir a tradicional lógica de distribuição
territorial das sessões.
. Outras formações: organizar diretamente, ou cooperar na organização com entidades terceiras, ações
tendentes à sensibilização e divulgação dos valores e ideais olímpicos, considerando que irão ter lugar, entre
outros eventos de âmbito olímpico, os «Jogos Rio 2016» e dando a conhecer o programa educativo
“Transforma”.

6. Comunicação (2.000€)
. Sítio de internet: reforçar a comunicação do novo site da «Academia», enquanto rosto virtual da AOP na
internet, no contexto do sistema desportivo nacional e do meio académico.
. Rede social Facebook: reforçar a comunicação da AOP através desta rede social, conferindo maior assiduidade
e consistência de informação relevante, ora do movimento olímpico ora da atividade própria da AOP.
. Vídeo promocional AOP: continuar a desenvolver contatos no sentido de garantir parcerias para criação de um
vídeo promocional da AOP, com conteúdo generalista, dirigido a públicos-alvos alargados, dando a conhecer a
atividade da AOP.

7. Publicações (4.600€)
. Publicações AOP: promover, através de cedência gratuita, as publicações mais antigas da AOP a entidades
diversas (escolas, câmaras, clubes, ou outras), divulgando assim quer a mensagem olímpica quer ainda e
sobretudo o trabalho desenvolvido pela «Academia» ao longo da sua existência.
. Outras publicações: promover a publicação de um livro, em parceria com a CAO e a AAOP, sobre os atletas
olímpicos nacionais, em moldes a definir com aquelas entidades, bem como apoiar a publicação da obra «Kelfi e
os Jogos Olímpicos».

8. Comemorações do 30.º aniversário (19.000€)
. Publicação de livro: avançar para publicação de uma obra que descreva a história da AOP, desde os passos
dados rumo à criação desta entidade até às atividades mais recentes, mencionando as pessoas, os
acontecimentos e as datas relevantes num percurso de três décadas.
. Visita ao Museu Olímpico: organizar uma visita ao Museu Olímpico de Lausana, a principal entidade
museológica mundial dedicada à temática olímpica, antevendo-se a possibilidade de aproveitar para conhecer
outros espaços da cidade com interesse olímpico. Esta visita poderá ser organizada em articulação com outras
estruturas olímpicas portuguesas (CAO e AAOP).
. Sessão Ibérica: caso a avaliação a desenvolver com a Academia Olímpica Espanhola revele viabilidade da
ideia, colaborar na concretização da sessão anual ibérica, em Tordesilhas, reunindo participantes de Portugal e
de Espanha.
. Sessão Solene de Aniversário: levar a efeito uma cerimónia que contribua não apenas para a celebração da
efeméride mas também para o reforço do conhecimento e do reconhecimento da «Academia» no sistema
desportivo nacional, incluindo uma componente formal e outra festiva.

. Convívio de Participantes em Sessões da AOI: reunir os participantes nas diferentes sessões da Academia
Olímpica Internacional desde a primeira participação portuguesa (2.ª Sessão para Jovens, 1962) num convívio
que permitirá, certamente, a felicidade de reencontros ao fim de muitos anos e a troca de experiências em
sessões de diferentes épocas e naturezas.
. Congresso 30 anos AOP: promover, em parceria com a CM de Setúbal (no âmbito da programação de
«Setúbal, Cidade Europeia do Desporto 2016» e com o Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de
Educação, a organização de um congresso de carácter técnico-científico ligado à temática da Educação
Olímpica.
. Material Honorifico: criar materiais que permitam representar o apreço da AOP para com aqueles que ao longo
de 30 anos ajudaram a «Academia» a tornar-se no que é hoje e perpetuar na memória o momento em que foram
assinaladas as primeiras três décadas de existência da Academia Olímpica de Portugal.

Lisboa, 19 de outubro de 2015

DESPESAS
1- Administração Geral
1.1- área administrativa
material de escritório
expedição de correio
outros

75
50
25
150

150

19200
19200

19200

100

100

400
400
800

800

500
750
1250

1250

1.2- recursos humanos
quadro técnico
1.3- instalações
1.4- património
televisão
videoprojetor
1.5- outras despesas
brindes/ofertas
conselho diretivo

21500
2- Relações Externas
deslocações

1400
1400

1400
22900

3- Projetos
Voluntariado
Desporto Escolar
Câmaras Municipais
Biblioteca
Colecionismo
Exposição
Arquivo histórico
Concurso Imprensa Regional
Prémio Filatelia Olímpica
Concurso de Ensaio
Aniversário AOP

250
250
1000
0
250
4000
0
250
500
2500
500
9500

9500
32400

4- Relações internacionais
sessão de diretores
sessão de jovens
sessão de educadores
fatos oficiais
quotizações APAO
congresso APAO
relação com AO de lingua portuguesa
sessão ibérica (com AOE)

900
900
900
750
250
1200
1250
3000
9150

9150
41550

5- Formação
sessões AOP
outras formações

5000
500
5500

5500
47050

6- Comunicação
sitio de internet
video promocional

1500
500
2000

2000
49050

7- Publicações
outras publicações

4600
4600

4600
53650

8- Comemorações do 30.º aniversário
publicação de livro
visita ao museu olímpico
sessão solene
convivio de bolseiros
congresso 30 anos AOP
material honorifico

10000
500
1500
0
2000
5000
19000

19000
72650

Total da Despesa (previsão)
72650
RECEITAS
inscrições sessões AOP
venda de publicações
venda de material honorifico
meu selo
Solidariedade Olímpica
protocolos/parcerias
dotação COP

600
300
350
500
900
10000
60000
72650

72650

Total de Receitas (previsão)
72650

