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I
INTRODUÇÃO

I.1. Nota introdutória
O ano de 2018 serviu para implementar os projetos que o Conselho Diretivo se tinha
comprometido a realizar e que não tinha sido possível concretizar anteriormente.
Infelizmente, devido a restrições orçamentais que levaram o Comité Olímpico de Portugal a
reajustar os custos dos diversos projetos, não se conseguiu concluir o ano com o lançamento
do livro dos 30 anos da AOP nem com a versão portuguesa do “Your Olympic Guidebook”.
No plano nacional, a AOP manteve o seu estreito relacionamento com as autarquias, as
escolas e as coletividades, procurando sempre que possível dar resposta às solicitações que
nos foram chegando.
O próprio aniversário foi exemplo disso, ao ser realizado num clube ao qual a AOP esteve
associada durante todo o ano nas comemorações do seu centenário: o Lisboa Ginásio Clube.
As solicitações de apoio por parte das autarquias para fundamentar as suas candidaturas a
cidades europeias do desporto são também exemplo da notoriedade da AOP.
O maior envolvimento dos membros com o dia-a-dia da AOP continuou a ser um dos nossos
objetivos, sendo que vários membros estiveram presentes em eventos, representando a
AOP.
No plano internacional, a AOP manteve o relacionamento regular com as três entidades de
maior expressão: a Academia Olímpica Internacional, as Academias Olímpicas Europeias e a
Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas.
Ainda neste plano, esteve também a AOP presente no primeiro fórum organizado no âmbito
dos Jogos Olímpicos da Juventude, “Olympism in Action”, que se realizou em Buenos Aires e
teve como objetivo juntar a família olímpica em torno da discussão do futuro dos Jogos
Olímpicos e do próprio Olimpismo enquanto filosofia de vida.
A convite do Comité Olímpico de Portugal, esteve o presidente da AOP presente nos Jogos
do Mediterrâneo, que se realizaram em Tarragona, Espanha, onde se fez o
acompanhamento aos atletas portugueses presentes em competição.
O Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David Sequerra foi também realizado,
dando continuidade a este projeto cuja designação presta homenagem ao membro da AOP e
ilustre jornalista que o propôs.
Estes foram apenas alguns dos vetores onde a AOP centrou as suas atenções.
É neste contexto de atuação que se procura apresentar o presente relatório de atividades e
contas, para que todos os membros possam manifestar-se, através dos seus contributos,
alertando para eventuais erros, lapsos ou omissões detetados.
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II
ORGÂNICA

II.1. Composição do Conselho Diretivo

Cargo

N.º Membro

Nome

Presidente

633

Tiago Nunes Viegas

Vice-Presidente

710

José Esteves

Vice-Presidente

695

Gustavo Marcos

Vogal

703

Afonso Candeias

Vogal

700

Marta Lopes

Suplente

723

Susana Feitor

Suplente

731

Tiago Venâncio

II.1.1 Coordenação setorial

Marketing e
Comunicação

739

Bibiana Farias
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II.2. Reuniões do Conselho Diretivo
Durante o ano de 2018, o Conselho Diretivo da AOP realizou onze reuniões mensais, das
quais foram lavradas as respetivas atas, que se encontram arquivadas nos formatos digitais
(*doc e *pdf) e em papel na sede da AOP.
- 10 de janeiro
- 17 de fevereiro
- 14 de março
- 10 de abril
- 22 de maio
- 12 de junho
- 17 de julho
- 27 de setembro
- 24 de outubro
- 14 de novembro
- 12 de dezembro

Em todas as reuniões foram feitas as respetivas convocatórias, tendo nelas sido
apresentadas e discutidas, entre os mais variados assuntos da gestão corrente, as seguintes
propostas:
Reunião de 10 de janeiro

Reunião de 17 de fevereiro
-Proposta 35/2018/TV – Calendarização de reuniões do CD-AOP
-Proposta 36/2018/TV – Calendarização de atividades dos membros do CD-AOP
-Proposta 37/2018/TV – Coordenação de Marketing e Comunicação do CD-AOP
Reunião de 14 de março
-Proposta 38/2018/AC – Novo Membro José Rondão
-Proposta 39 /2018/TV – Aquisição de webcam
-Proposta 40/2018/TV – Novo Membro Ana Araújo
-Proposta 41/2018/TV – Novo Membro Ana Moreira
Reunião de 10 de abril
-Proposta 42/2018/TV – Conversas Olímpicas ESE Viseu

Reunião de 22 de maio
-Proposta 43/2018/TV – Novo Membro José Simões
-Proposta 44/2018/TV – Novo Membro Ana Ramos
Comité Olímpico de Portugal
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Reunião de 13 de junho
-Proposta 45/2018/GM – Novo Membro Jorge Ferreira
-Proposta 46/2018/ML – Criação Vídeo Institucional
-Proposta 47/2018/ML – Criação Quis Digital
Reunião de 17 de julho
-Proposta 48/2018/COIGIS – Atividade Sessão Anual Braga
Reunião de 27 de setembro

Reunião de 24 de outubro

Reunião de 14 de novembro
-Proposta 49/2017/TV – Novo Membro Leonardo Mataruna
-Proposta 50/2017/AC – Novo Membro Catarina Teixeira
-Proposta 51/2017/TV – Novo Membro Germano Arroyo
Reunião de 12 de dezembro
- Proposta 52 -2018 TV – Calendarização reuniões do CD 2019

II.3. Assembleias Plenárias
O ano de 2018 conheceu a realização de duas assembleias plenárias, ambas com o caráter
ordinário, conforme previsto no Regulamento Geral.
A primeira teve lugar no dia 17 de Fevereiro, para apresentação, discussão e votação do
Relatório de Atividades e Contas de 2017 e outros assuntos.
O relatório foi aprovado por unanimidade sem alterações.
Estiveram presentes 21 membros.
A segunda reunião teve lugar no dia 13 de Outubro, para apresentação e discussão e
votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2019, informações e outros assuntos.
O Plano de Atividades e Orçamento foi aprovado por unanimidade sem alterações.
Estiveram presentes 16 membros.
De realçar que esta Assembleia Plenária serviu como evento-teste para as transmissões
online através de streaming em direto, o que permitiu mais membros poderem assistir sem
terem de deslocar-se ao Comité Olímpico de Portugal.
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II.4. Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal
A AOP esteve presente nas nove reuniões da Comissão Executiva do COP, tendo sempre tido
um papel ativo, no sentido de uma colaboração mais próxima.
Reunião 30 de janeiro
Reunião 27 de fevereiro
Reunião 27 de março
Reunião 29 Maio
Reunião 19 Junho
Reunião 31 Julho
Reunião 2 Outubro
Reunião 6 Novembro
Reunião 18 Dezembro

II.5. Reuniões do Conselho Nacional do Desporto
A AOP esteve presente nas duas reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND) que
tiveram lugar em 2018: a 5 de Julho, na Galeria do Centro de Juventude de Lisboa, e a 18 de
Dezembro, no Centro de Caparide do Ministério da Educação, tendo sido abordados os
seguintes assuntos:
Reunião de 5 de Julho
- Tomada de posse novos membros
- Regimento do Conselho Nacional do Desporto;
- Prémios a árbitros propostos pelo plenário do CND no âmbito do artigo 7.º da Portaria n.º
130/2014, de 15 Maio, aos seguintes Árbitros, Juízes, Júris ou equipas de arbitragem:
Carlos Alberto Paraíso da Silva – Árbitro – Final feminina do Campeonato da Europa
(Yekaterinburg, Rússia, 2015) – Federação Portuguesa de Ténis de Mesa;
Joaquim Fernando Araújo Pinto – Juiz – Final do Campeonato do Mundo Seniores
Masculinos (La Roche Sur Fon, França, 2015) - Federação de Patinagem de Portugal;
Sandra Deveza – Árbitra – Campeonato do Mundo de Voleibol de Praia (Apeldoorn,
Holanda, 2015) – Federação Portuguesa de Voleibol;
- Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de
16 junho, relativa à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento
(RADAR) dos seguintes praticantes desportivos:
Henrique Filipe Camarate Chaves – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting;
Bruno Rafael Santos Pereira – Federação de Ginástica de Portugal;
Tiago Leandro Batalha – Federação Portuguesa de Futebol.

Reunião 18 de Dezembro
- Reflexão conjunta: Relação entre o Desporto e a Escola
-Ponto de situação sobre o funcionamento dos Grupos de Trabalho criados no âmbito do
CND:

Comité Olímpico de Portugal
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Grupo de Trabalho para acompanhamento do Programa do Desporto Escolar;



Grupo de Trabalho para uma abordagem multi-institucional das temáticas
associadas à violência no desporto.

-Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de
16 junho, relativa à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento
(RADAR) dos seguintes praticantes desportivos:
- Duarte Nuno Quirino Oliveira Pacheco de Souza – Federação de Patinagem de Portugal
Prémios de Mérito Desportivo – Parecer do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º
103/2014, de 15 maio:
 PRÉMIOS – ÁRBITROS – ARTIGO 7.º, DA PORTARIA N.º 103/2014, DE 15 DE
MAIO





Joaquim Fernando Araújo Pinto e Paulo Alexandre Rainha Pereira Miranda –
2017 - F Patinagem P - Inf_SC_DDF_1160/2018
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias – 2017, 2018 – FP Futebol Inf_SC_DDF_1330/2018
Maria Helena de Carvalho D’Azevedo Luiz da Silva Bastos – 2018 – FP Desporto
para Pessoas com Deficiência - Inf_SC_DDF_1335/2018
Sandra Maria Cardoso da Rocha Monteiro – 2018 - FP Desporto para Pessoas
com Deficiência - Inf_SC_DDF_1336/2018



PRÉMIOS DE ALTO RENDIMENTO – ARTIGO 8.º, DA PORTARIA N.º 103/2014, DE
15 DE MAIO



SN de Shotgun / Fosso Olímpico /TR 125, 1.º Lugar - Campeonato da Europa de
Fosso Olímpico (Baku 2017, Prémio n.º 1324), FP Tiro com Armas de Caça,
Inf_SC_DDF_0870/2018
SN Masculina de Futebol de Praia, 1ºs Jogos Europeus (Baku, 2015, Prémio n.º
1140), Federação Portuguesa de Futebol, Inf_SC_DDF_0975/2018
Sara Rocha – 3.º lugar - Campeonato da Europa de Pool (Veldhoven, 2018,
Prémio n.º 1337) – FP Bilhar, Inf_SC_DDF_1120/2018
Equipa Feminina – 1.º lugar - Campeonato da Europa de Pool (Holanda, 2018,
Prémio n.º 1338) – FP Bilhar, Inf_SC_DDF_1121/2018
SN Padel – 2.º Lugar- Equipas Masculinas - Campeonato da Europa de Padel,
Estoril 2017 – FP Padel, Inf_SC_DDF_1351/2018
SN Padel – 2.º Lugar- Equipas Femininas - Campeonato da Europa de Padel,
Estoril 2017 – FP Padel, Inf_SC_DDF_1349/2018
Ana Nogueira e Filipa Mendonça – Pares - 2.º Lugar - Campeonato da Europa de
Padel, Estoril 2017 – FP Padel, Inf_SC_DDF_1348/2018








Estatuto de Utilidade Pública Desportiva - Emissão de Pareceres do CND sobre a atribuição
ou recusa do estatuto de UPD, nos termos do disposto no artigo 18.º do regime jurídico das
federações desportivas:
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Federação Portuguesa de Boxe;
Federação Portuguesa de Kitesports;
Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal;
Federação Nacional de Ju-Jitsu de Portugal;

7. Ponto de situação sobre os processos legislativos já debatidos no âmbito do CND:


Alteração da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime jurídico do
combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos
desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança;



Alteração da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o regime de acesso
e exercício da atividade de treinador de desporto;



Criação do Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior;



Alteração da Portaria n.º 103/2014, de 15 de maio, que fixa os resultados
desportivos a considerar, o montante e os termos da atribuição de prémios em
reconhecimento do valor e mérito de êxitos desportivos;



Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, que estabelece o regime jurídico dos
contratos-programa de desenvolvimento desportivo;

8. Discussão sobre novas medidas legislativas já em curso:


Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto,
adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial
Antidopagem;



Decreto-Lei n.º 155/2012, de 18 de julho, que estabelece o regime de proteção
jurídica a que ficam sujeitos os símbolos olímpicos e reforça os mecanismos de
combate a qualquer forma de aproveitamento ilícito dos benefícios decorrentes
do uso dos mesmos;

9. Agendamento, a pedido do Comité Olímpico de Portugal – Discussão do tema:
Relacionamento institucional entre a Administração Pública Desportiva e o Movimento
Desportivo.

Comité Olímpico de Portugal
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II.6. Novos membros
No decorrer do ano de 2018 assumiram a condição de membros da AOP nove elementos:
- Ana Martins Araújo
- Ana Rita Moreira Ribeiro
- José Alberto Assunção Rondão
- Ana Carolina Nascimento Ramos
- José Carlos Pereira Simões
- Jorge Manuel Dias Ferreira
- José Germano Francisco Arroyo
- Catarina Gomes Teixeira
- Leonardo José Mataruna-dos-Santos
Estes elementos obtiveram a condição de membros da AOP pela participação nos “cursos”
de Olimpismo, também designados por Sessões Anuais, desenvolvidos pela AOP, bem como
pela ligação que têm vindo a ter com AOP, procurando desenvolver ações no âmbito do
Olimpismo.
No ano de 2018 ninguém obteve a condição de membro da AOP pelo “reconhecido mérito
por serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico”.

II.7. Relatório administrativo
O trabalho administrativo manteve um elevado rigor organizativo, registando-se os
seguintes dados:
- registos de entrada (comunicações externas recebidas): 902;
- ofícios produzidos: 82;
- circulares enviadas: 11;
- declarações emitidas: 4.

III ATIVIDADE NACIONAL
III.1. XXIX Sessão Anual e 10.ª Sessão para Membros
A AOP levou a efeito em Braga a XXIX Sessão Anual e 10.ª
Sessão para Membros, cujos trabalhos decorreram no Museu
D. Diogo de Sousa, entre os dias 26 e 28 de Outubro de 2018.
A temática da sessão conjunta foi «Os valores olímpicos na
formação do atleta». O total de participantes foi de 38, sendo
28 relativos à Sessão Anual e 10 da Sessão para Membros,
neles se incluindo dois representantes da Academia Olímpica
Angolana. À semelhança do ano anterior, as duas sessões,
sendo realizadas em conjunto, tiveram momentos em
separado e a decorrer em simultâneo, fazendo assim a
distinção entre programas de ambas as sessões. A cerimónia
inaugural, aberta a todos os interessados, decorreu no
Auditório do Museu D. Diogo de Sousa, tendo cabido à
vereadora do Desporto, Juventude, Associativismo, Saúde e
Comité Olímpico de Portugal
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Bem-estar da Câmara Municipal de Braga, Maria do Sameiro Araújo, fazer uma comunicação
de abertura subordinada ao tema «O Atleta Olímpico – da formação à excelência».
Todos os trabalhos decorreram nestas instalações, quer no auditório, quer em salas
destinadas aos trabalhos de grupo, subordinados aos seguintes temas e oradores: Dia 26, 1.º
painel, sala 1, «A Academia Olímpica de Portugal na formação do atleta», por Tiago Viegas;
1.º painel, sala 2, «O corpo em desuso. Que valores para o futuro?», por Cláudia Santos, em
representação da Comissão Olimpismo, Igualdade de Género e Inclusão Social; 2.º painel,
«Os valores olímpicos para os atletas da antiguidade e os valores nos tempos modernos»,
por Aníbal Justiniano; 3.º painel, «Pierre de Coubertin, o atleta e os valores olímpicos», por
Gustavo Marcos; 4.º painel, «A universidade e o atleta», por Fernando Parente; 5.º painel,
«Ciclismo português nos Jogos Olímpicos. Passado, presente e futuro», por Delmino Pereira;
6.º painel, «A importância dos valores olímpicos na minha formação», mesa-redonda com
Albertina Machado, Emanuel Silva e Susana Feitor. Dia 27, 7.º painel, Apresentação dos
relatórios das Sessões AOI – 58.ª Sessão para Jovens, por Germano Arroyo; Apresentação de
atividades de membros da AOP, por Bibiana Farias, Fernando Andrade, Telma Banza, Teresa
Rocha e Rosa Martins; 8.º painel, «Academia Olímpica do Lesoto. Que realidade?», por
Letsatsi Ntsibolane; 9.º painel, Apresentação do livro «Novas Interações Cognitivas e Virtuais
da História do Esporte e dos Estudos Olímpicos», por Leonardo Mataruna. O programa
contemplou ainda uma visita cultural ao centro histórico de Braga, acompanhada por
técnicos da autarquia da área da Cultura, com um percurso pedonal onde os guias foram
brindando os participantes com histórias relativas aos locais, edifícios e monumentos
incluídos no circuito da visita.
Em paralelo com a sessão, a exposição «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de
identidade» esteve patente no átrio do Museu D. Diogo de Sousa, desde o dia da abertura
da sessão até 23 de novembro, com visitas de grupo de alunos de escolas do município, além
das visitas individuais. Na organização da sessão, a AOP contou com a colaboração da
Câmara Municipal de Braga e da Comissão de Atletas Olímpicos.

III.2 - IX Jogos de Quelfes
A nona edição dos Jogos de Quelfes teve lugar entre 11 e 25 de
maio, voltando a contar com a colaboração da AOP enquanto
entidade parceira. As atividades foram dirigidas aos alunos dos
3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico, assentando nas
seguintes modalidades: basquetebol, atletismo, natação, lenço
grego (introd. lutas amadoras), rugby, andebol, futebol e
equitação adaptada, além de uma marcha subordinada ao tema
"viver o Olimpismo".
O programa desenrolou-se em seis cidades – Faro, Loulé, Olhão,
São Brás de Alportel, Tavira e Ayamonte (Espanha) – tendo a
cerimónia de abertura decorrido em São Brás de Alportel, com
presença do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.
A cerimónia de encerramento foi oportunidade para uma experiência interativa de pendor
desportivo e cultural, com a possibilidade de alunos e professores experimentarem 16
modalidades desportivas, participarem num ateliê de valores (dinamizado pelo PNED) e
assistirem a um espetáculo cultural a cargo de diversas coletividades do concelho de Faro.
Comité Olímpico de Portugal
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Os IX Jogos de Quelfes registaram a participação de cerca de 1500 alunos, de escolas
públicas e privadas de Portugal e Espanha: Albufeira, Alcoutim, Ayamonte, Faro, Ferreira do
Alentejo, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão São Brás de Alportel, Silves, Tavira e
Villablanca.
III.3 - Mascote AOP
Com o lançamento do concurso da Mascote
da Academia Olímpica de Portugal, pretendeu
o Conselho Diretivo criar uma imagem que
simbolizasse os Valores Olímpicos: Amizade,
Respeito e Excelência.
O trabalho vencedor, apresentado pela Escola
EB2 Cunha Rivara, do Agrupamento de Escolas
de Arraiolos, representativo do cão-de-água
português, consegue representar todos esses valores, que lhe são reconhecidos de diversas
histórias.
No final de 2018 foi desenvolvido o processo de seleção da empresa que vai criar o fato da
mascote, para entrada em produção no início de 2019.

III.4 - Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David Sequerra
O Concurso de Imprensa Regional AOP, com a designação
Prémio David Sequerra, em homenagem a esse ilustre
membro da AOP, teve a sua primeira edição em 2017.
No ano 2018 foi apresentado apenas um trabalho a concurso,
mas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo
regulamento, entendeu o júri não atribuir o prémio.

III.5. Ações de divulgação do Olimpismo
Exposição “Mascotes Olímpicas. De talismã a símbolos de identidade”
Conforme previsto no plano de atividades, o ano
de 2018 marcou um salto qualitativo na
exposição itinerante subordinada ao tema
“Mascotes Olímpicas. De talismã a símbolos de
identidade”.
À coleção das mascotes dos Jogos Olímpicos de
Verão e de Inverno existentes no ano de 2017
(recorde-se, fruto de empréstimos por parte do
Comité Olímpico de Portugal e de membros da
AOP, como Paulo Ferreira, Carlos Gomes e Tiago
Viegas, entre outras particulares) vieram juntar-se novas peças em 2018, fruto de doações à
AOP, como sucedeu com a mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em
Pyeongchang (Soohorang), por parte de Fernando Parente, ou de novos empréstimos, como
sucedeu com várias peças que vieram substituir outra anteriormente utilizadas e entretanto
devolvidas aos respetivos proprietários.
Comité Olímpico de Portugal
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Durante o ano de 2018 esta exposição esteve patente em Vila do Conde (Biblioteca
Municipal José Régio), Faro (Direção Regional do Algarve do IPDJ), Coimbra (Estádio
Universitário), Barreiro (Biblioteca Municipal), Braga (Museu D. Diogo de Sousa) e Lisboa
(Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso), graças ao apoio de diferentes
entidades locais e ao impulso organizador de membros da AOP.
O circuito da exposição foi também enriquecido com uma conjunto de filmes que, consoante
as condições técnicas disponíveis em cada local da exposição, ou são incluídos no circuito da
visita ou apresentados em espaço único instituído como pequeno auditório no início ou no
fim da mostra.
Como parte integrante deste projeto, no ano de 2018 concretizou-se a elaboração de um
desdobrável subordinado à mesma temática da exposição, que se constitui como
complemento pedagógico da iniciativa.
Na sequência da apresentação da exposição em Coimbra, no âmbito dos Jogos Europeus
Universitários, foi possível proceder à tradução dos textos de parede para inglês, com a
consequente criação de um documento bilingue de apoio à visita.
O ano de 2018 ficou ainda marcado nesta área pela escolha da empresa que no início de
2019 irá criar a exposição virtual das mascotes olímpicas, realizando os necessários registos
videográficos e subsequente criação da solução digital em que assentará a disponibilização
dessa variante de exposição na página oficial da AOP na internet.

III.6. Representação institucional
Como habitual, a AOP, entidade atuante no sistema desportivo nacional, é convidada a estar
presente nos mais diversos eventos e ações que se realizam por todo o território nacional.
Sendo a AOP constituída por todos os seus membros, continua a ser entendimento do atual
CD que deve convidar-se os membros a assegurar as representações sempre que no
Conselho Diretivo não haja possibilidade de corresponder aos convites ou quando questões
de distância justifiquem alternativas de representação. Esta prática tem tido um excelente
acolhimento por todos aqueles que são «desafiados» a desempenhar essas funções.
- Eventos:
17.jan – 22.ª Gala do Desporto, no Estoril. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta
iniciativa levada a efeito pela Confederação do Desporto de Portugal no Casino Estoril.
26.jan – Taça dos Vice-campeões Europeus de Corfebol, em Odivelas. Tiago Nunes Viegas
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação Portuguesa de Corfebol
no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
5.fev – Apresentação da Missão aos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang 2018, em
Lisboa. Afonso Candeias representou a AOP neste iniciativa levada a efeito pelo Comité
Olímpico de Portugal na respetiva sede, em Lisboa.
23.fev – 45.º Aniversário do Programa Escape Livre e 20.ª Gala Spal – A Nossa Selecção de
Pilotos, na Guarda. Tiago Nunes Viegas representou a AOP neste iniciativa levada a efeito
pelo Clube Escape Livre no Teatro Municipal da Guarda.
4.mar – Campeonato Nacional de Indoor 2018 e Torneio Nacional de Formação Indoor
Comité Olímpico de Portugal
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(patinagem), na Parede. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a
efeito pelo Parede Futebol Clube no respetivo pavilhão, na Parede.
4.mar – Taça do Mundo de Ginástica Acrobática, na Maia. Manuel Sousa representou a AOP
na cerimónia de encerramento e na sessão de finais desta iniciativa, levada a efeito pela
Federação de Ginástica de Portugal no Complexo Municipal da Maia.
6.mar – Inauguração da Sala Moniz Pereira do Museu Nacional do Desporto, em Lisboa.
Afonso Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Museu Nacional do
Desporto, em Lisboa.
8.mar – Cerimónia Evocativa do Dia Internacional da Mulher, em Lisboa. Afonso candeias
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Comité Olímpico de Portugal no
respetivo auditório, em Lisboa.
15.mar – Apresentação do desafio Voo a Tóquio 2020, em Lisboa. José Esteves representou a
AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Comité Olímpico de Portugal e pela agência
Cosmos no auditório do COP, em Lisboa.
25.mar – Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, em Cantanhede. Mário Martins e Graciete
Martins representaram a AOP na jornada das finais desta iniciativa, levada a efeito pela
Federação de Ginástica de Portugal no Pavilhão Os Marialvas, em Cantanhede.
3.abr – Conferência Parlamentar «Violência no Desporto», em Lisboa. Afonso Candeias
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Comissão Parlamentar de Cultura,
Comunicação, Juventude e Desporto, na Sala do Senado da Assembleia da República, em
Lisboa.
7.abr – Apresentação do n.º 5 da revista «Análise Associativa», em Coimbra. Rui Costa
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Confederação Portuguesa das
Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto no auditório da Escola Superior Agrária, em
Coimbra.
4.mai – Apresentação dos IX Jogos de Quelfes, em Faro. Tiago Nunes Viegas representou a
AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela organização dos Jogos de Quelfes no auditório da
Direção Regional do IPDJ do Algarve, em Faro.
9.mai – Cerimónia de apresentação dos Prémios Ciências do Desporto, em Lisboa. Tiago
Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Comité Olímpico de
Portugal e pela Fundação Millennium BCP no Teatro Thalia, em Lisboa.
10.mai – 15.º Aniversário da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, em Lisboa. José
Esteves representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela AAOP no restaurante
Caravela d’Ouro, em Algés.
25.mai – Competição Mundial por Grupos de Idade e Campeonato do Mundo de Ginástica
Aeróbica, em Guimarães. Ilídio Torres representou a AOP nas cerimónias de abertura destas
iniciativas, levadas a efeito pela Federação de Ginástica de Portugal no Pavilhão Multiusos,
em Guimarães.
Comité Olímpico de Portugal
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26.mai – 10.º Sarau Gímnico, em Odivelas. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta
iniciativa, levada a efeito pela Câmara Municipal de Odivelas no Pavilhão Multiusos, em
Odivelas.
26.mai – Gala do Centenário do Lisboa Ginásio Clube, em Lisboa. Tiago Nunes Viegas
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Lisboa Ginásio Clube no Pavilhão do
Casal Vistoso, em Lisboa.
12.jun – Apresentação da Missão aos XVIII Jogos do Mediterrâneo, em Oeiras. Tiago Nunes
Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Comité Olímpico de Portugal
no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras.
16.jun – XXVII Regtramp, em Reguengos de Monsaraz. Afonso Candeias representou a AOP
nesta iniciativa, levada a efeito pela Sociedade Artística Reguenguense no Pavilhão
Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, em Reguengos de Monsaraz.
17.jun – XXXI Gimnosar, em Reguengos de Monsaraz. Afonso Candeias representou a AOP
nesta iniciativa, levada a efeito pela Sociedade Artística Reguenguense no Pavilhão
Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, em Reguengos de Monsaraz.
14.jul – III Gala do Voleibol AVAL, em Castro Verde. Tiago Nunes Viegas representou a AOP
nesta iniciativa, levada a efeito pela Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve no
Cineteatro Municipal de Castro Verde.
15.jul – Cerimónia de Abertura dos Jogos Europeus Universitários, em Coimbra. Tiago Nunes
Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Comissão Organizadora da 4.ª
edição dos Jogos Europeus Universitários Coimbra-2018 no Paço das Escolas da Universidade
de Coimbra.
28.jul – Cerimónia de Encerramento dos Jogos Europeus Universitários, em Coimbra. Rui
Costa representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Comissão Organizadora da 4.ª
edição dos Jogos Europeus Universitários Coimbra-2018 no Campo Principal do Estádio
Universitário de Coimbra.
27.set – Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito Desportivo da Universidade de
Coimbra, em Coimbra. Rui Costa representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela
Reitoria da Universidade de Coimbra no Pavilhão 1 do Estádio Universitário, em Coimbra.
2.out – Apresentação da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires2018, em Lisboa. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo
Comité Olímpico de Portugal na Casa da América Latina, em Lisboa.
16.out – XI Gala da Federação Académica do Desporto Universitário, em Lisboa. Afonso
Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela FADU no Teatro Tivoli
BBVA, em Lisboa.
17.out – Cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de TeamGym, em Odivelas. José
Esteves representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação de Ginástica de
Portugal no Pavilhão Multiusos, em Odivelas.
Comité Olímpico de Portugal
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26.out – Cerimónia de Abertura do VII Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do
Desporto, em Rio Maior. Susana Feitor representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito
pela SCPD na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
2.nov – Gala do Desporto 2018, em Odivelas. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta
iniciativa, levada a efeito pela Câmara Municipal de Odivelas, no Pavilhão Multiusos, em
Odivelas.
4.nov – Jantar de Gala das Comemorações do Centenário do Lisboa Ginásio Clube, em
Lisboa. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo LGC no
restaurante Jardim Mundial, em Lisboa.
11.nov – Campeonato Nacional de Absolutos & Campeonato Nacional Paralímpico &
Campeonato Nacional de Judo Adaptado Deficiência Intelectual - Síndrome de Down, em
Odivelas. Afonso Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação
Portuguesa de Judo no Pavilhão Multiusos, em Odivelas.
28.nov – Cerimónia de Entrega de Prémios U-Active Award, em Oeiras. José Esteves
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude e pela Premivalor Consulting no Complexo de Piscinas do Centro Desportivo
Nacional do Jamor, em Oeiras.
13.dez – Gala do 39.º aniversário do Panathlon Clube de Lisboa, em Lisboa. Tiago Nunes
Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Panathlon Club de Lisboa no
Real Palácio Hotel, em Lisboa.

III.7. Outras Atividades/Ações
- Campo Olímpico Portugal by Bridgestone
A AOP participou nos dois campos de férias
para jovens organizados pelo COP em 2018,
na Pousada da Juventude da Serra da Estrela,
na Covilhã, com a designação Campo
Olímpico Portugal by Bridgestone. Primeiro,
no campo de inverno (2 a 7 de abril), com
uma sessão realizada no dia 3 de abril;
depois, no campo de verão (1 a 7 de julho),
com uma atividade levada a efeito a 3 de
julho.
Em ambos os casos, a participação da AOP foi dinamizada por Cláudia Santos e Tiago Nunes
Viegas e traduziu-se numa reconstituição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, através de um
conjunto de atividades em que, com recurso a materiais criados pelos próprios participantes,
se simulou um desfile cerimonial e a entrega de coroas de ramos de oliveira. Os
participantes foram convidados a trajar «a rigor», incluindo-se na representação a
personagem de Nikê, a deusa alada que na cultura da Grécia antiga simbolizava a vitória.
A oportunidade serviu ainda para familiarizar os jovens com alguns símbolos olímpicos
modernos (bandeira e hino), numa experiência de envolvimento individual e coletivo.
Como forma de enquadramento, foi feita uma apresentação introdutória sobre a AOP e os
Jogos Olímpicos da Antiguidade.
Comité Olímpico de Portugal
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- Seminário Associativismo no Desporto e Atividade Física: Valores e Futuro
Contribuir para o debate sobre o papel do
associativismo no desporto na sociedade atual e
refletir sobre a importância do associativismo no
desporto no contexto do paradigma do desporto
para todos foram dois dos principais objetivos do
Seminário Associativismo no Desporto e Atividade
Física: Valores e Futuro, realizado a 4 de abril, na
Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV). Além
de uma mesa-redonda sobre as realidades e o
futuro do associativismo no desporto, o programa do encontro foi dividido em três painéis
temáticos dedicados às potencialidades do associativismo, à ética e boa governança no
associativismo e ainda às boas práticas do associativismo desportivo.
O presidente da AOP, Tiago Nunes Viegas, fez uma apresentação integrada no segundo
painel, salientando o trabalho da Academia Olímpica na promoção dos valores associados ao
Olimpismo, relacionando essa ação dos membros da AOP com o movimento associativo
desportivo. Na ocasião definiu o perfil do dirigente desportivo enquanto agente promotor de
valores e enquadrou a ação formativa da AOP com os princípios da boa governança
estabelecidos pelo Comité Olímpico Internacional, no quadro da Agenda Olímpica 2020.
O seminário foi organizado pelo Clube de Orientação de Viseu – Natura, pela Escola Superior
de Educação de Viseu (ESEV) e pela Freguesia de Viseu, tendo registado elevada presença de
quase duas centenas de inscritos, entre os quais numerosos alunos da ESEV e dirigentes
autárquicos e desportivos, com intervenção ativa nos momentos de debate.

- Acolhimento de visitas à sede da AOP/COP
Curso de Gestão do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana
A AOP acolheu 23 alunos do 1.º ano do
curso de Gestão do Desporto, da Faculdade
de Motricidade Humana, em visitas à sede
do Comité Olímpico de Portugal e da
Academia Olímpica de Portugal (AOP), em
duas sessões realizadas nos dias 15 e 17 de
outubro. Para os visitantes foi uma
oportunidade para conhecer não apenas o
edifício em que está instalada a entidade
que superintende a ação olímpica em
Portugal mas também os aspetos básicos do
funcionamento do Movimento Olímpico e as
funções dos comités olímpicos nacionais e das academias olímpicas. As conversas mantidas,
com intervenção interessada dos estudantes e futuros gestores do desporto, permitiram
abordar alguns desafios contemporâneos do desporto olímpico, além suscitarem referências
à história olímpica antiga e moderna e à definição de conceitos elementares do Olimpismo.
Esta visita resultou da iniciativa de Alcides Vieira Costa, membro da AOP e professor no
referido curso.
Comité Olímpico de Portugal
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Curso de Técnicos de Informação e Animação Desportiva do Instituto do Emprego e
Formação Profissional
A AOP dinamizou na manhã de 31 de
outubro uma visita de estudo de formandos
do curso de Informação e Animação
Turística do IEFP ao Comité Olímpico de
Portugal, no âmbito da disciplina de
Desporto. O grupo, composto por onze
alunos enquadrados por um professor, teve
oportunidade de conhecer a sede do COP e
de participar numa tertúlia sobre
Olimpismo, com o objetivo de aprofundar
conhecimentos a respeito do tema, desde a
história olímpica antiga até aspetos do funcionamento dos comités e das academias
olímpicas dos tempos atuais.
- 32.º Aniversário
A Academia Olímpica de Portugal comemorou o 32.º aniversário com uma celebração levada
a efeito no dia 8 de dezembro no auditório da sede do
Lisboa Ginásio Clube (LGC), em Lisboa.
Na ocasião, Joaquim Vicente Rodrigues apresentou
uma comunicação subordinada ao Tema «Valores
olímpicos e cidadania». O orador é formado em
Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, onde
atualmente leciona como professor associado. É
igualmente presidente da Assembleia Geral do LGC,
tendo desempenhado as funções de presidente do
clube de 2001 a 2011. Durante 35 anos foi diretor de vendas e de marketing dos CTT e do
Grupo Nabeiro.
A cerimónia incluiu ainda a confirmação pública da admissão de novos membros da AOP, a
apresentação de classes de ginástica do LGC e uma visita à sala de troféus do clube, que ao
longo de cem anos de existência enriqueceu a sua galeria com 12 atletas olímpicos, num
total de 16 participações em ginástica artística, trampolins, pentatlo moderno e esgrima,
desde Helsínquia-1952 até Rio de Janeiro-2016.
A celebração dos 32 anos da AOP integrou o programa do centenário do LGC, que se
assinalou ao longo de todo o ano de 2018.

- Comissões consultivas da AOP
O objetivo que esteve na base da criação das comissões da AOP era de que membros
pudessem desenvolver atividade em domínios setoriais específicos. Na sessão anual que se
realizou em Braga, a Comissão Olimpismo, Igualdade de Género e Inclusão Social apresentou
um vídeo onde pretendia alertar para os problema da falta de valores nas sociedades atuais,
e desta forma estimular os membros para que sejam mais ativos nos seus papéis como
cidadãos.
Comité Olímpico de Portugal
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III.8. Website, Facebook, Youtube e Newsletter
- Análise de dados referentes ao website

No mês de maio, devido a um problema técnico de atualização dos servidores do banco de
dados e de linguagem de desenvolvimento do website, a AOP ficou impedida de atualizar o
canal, o que deixou o site sem atualizações durante cerca de um mês. Tal facto acabou por
refletir-se nos números de acesso em junho. Porém, em termos gerais e em especial
comparativamente com o ano de 2017, mesmo que pouco explorada, a análise dos números
é positiva.
Como é possível ver no gráfico abaixo, apenas 10,7% dos acessos são de visitantes que
regressam, o que pode ser visto pelo lado positivo, pois existe um interesse grande de novos
visitantes, ou seja, é um canal que pode ser trabalhado de diversas maneiras para ter melhor
desempenho e tornar-se um instrumento proativo e essencial de comunicação da AOP.

Nos números de visualizações de páginas, o aumento foi de 3,08%, especialmente no
primeiro semestre, em março e abril, quando foi implementado o novo modelo de
newsletter eletrónica. Depois, a partir de maio, não houve mais comunicações dessas, o que,
com o impedimento técnico de atualizações de site, fez que o número de acessos tivesse
uma quebra, conforme abaixo.
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Os utilizadores do site estão distribuídos da seguinte forma:

Aprofundando esta questão do público que acede ao website, dentro de Portugal
temos as seguintes 10 principais regiões:
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Para entender o fluxo de comunicação ou a forma como esses utilizadores chegam
ao site da AOP, a estatística mostra que grande parte dos acessos vem de pessoas que
acedem diretamente; depois, de pessoas que fazem buscas sobre assuntos relacionados com
o movimento e os valores olímpicos, chegando assim ao canal da AOP; a seguir, através das
redes sociais; e, finalmente, por encaminhamento a partir de referências noutros canais e
parceiros.

- Análise de dados referentes ao Facebook…
Os gráficos a seguir mostram que o trabalho feito pela AOP tem sido acompanhado e
partilhado. Mesmo assim sabe-se que é possível aumentar a visibilidade com ações
estratégicas com o objetivo de atingir mais pessoas e levar os valores olímpicos mais longe –
esse será o desafio para 2019.

Em 2018 houve um decréscimo do número de seguidores, mas o total de visualizações do
Facebook foi muito bom e atingiu o pico mais alto de audiência em 27 de Outubro, dia em
que teve lugar a transmissão online de diversas atividades durante a Sessão Anual, em Braga.
Tal facto mostra como os seguidores da AOP estão presentes nas redes sociais e têm
interesse no conteúdo a ser partilhado.
Como é possível verificar na imagem baixo, utilizar o recurso de publicações em vídeos é
atualmente uma estratégia de maior interação e alcance.
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… ao Youtube…
Durante 2018 experimentámos a transmissão online de diversos eventos organizados pela
AOP, dentro e fora da sede do COP. Com pouca divulgação desse recurso, por se tratar de
uma fase de testes, todos os que acompanharam os eventos via Youtube gostaram do
resultado. Em 2019 vamos explorar mais este canal de comunicação para transmitir eventos
e conhecimento, para além de seguir a tendência em termos de publicações e comunicação
online.
… e à Newsletter
Depois da fase de testes com resultados positivos e quatro edições desta nova ferramenta
de comunicação, houve o impedimento da atualização do website, o que acabou por retirar
sentido ao projeto, uma vez que a newsletter é um veículo de transmissão das informações
resumidas para que, se houver interesse do leitor, ele seja conduzido para a notícia
completa. No entanto, mantém-se a intenção de retomar o projeto em 2019.

III.9. “Recortes”
- The Offical Journal of the International Olympic Academy
Para a edição 13 da revista da Academia Olímpica Internacional, a AOP contribuiu com
informação sobre o Concurso de Imprensa Regional AOP e a exposição das mascotes
olímpicas.
Lamentavelmente, por atraso do envio do material, as peças acabaram por não integrar a
edição a que se destinavam, mas, por razões alheias à AOP, também não foram publicadas
na edição n.º 14, contrariamente ao que entretanto tinha sido combinado com a AOI.
- Exposição “Mascotes Olímpicas”
A exposição «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade» tem suscitado
interesse mediático em diversos locais por onde ter circular. De seguida, recortes da
informação publicada no “Jornal Vilacondense”, no “Sport on Stage” e no “Algarve
Informativo”, havendo a acrescentar a reportagem televisiva apresentada pelo Porto Canal a
propósito da presença da exposição na Biblioteca Municipal José Régio, em Vila do Conde.
Comité Olímpico de Portugal
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IV
ATIVIDADE INTERNACIONAL
IV.1 Academia Olímpica Internacional
- 6 a 13 de maio, Tiago Nunes Viegas e Afonso Candeias representaram a AOP na 14.ª Sessão
Internacional Conjunta da AOI para Presidentes ou Diretores de Academias Olímpicas
Nacionais e oficias dos Comités Olímpios Nacionais.
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A participação na 14.ª sessão Internacional Conjunta da AOI para Presidentes ou Diretores
de Academias Olímpicas Nacionais e Oficiais dos Comités Olímpicos Nacionais serviu uma vez
mais para reforçar a ligação ao trabalho que está já a ser desenvolvido em algumas
academias na Europa e integrar a nossa academia na intenção da criação da associação das
Academias Olímpicas Europeias. A sessão esteve subordinada ao tema geral «O Atleta como
Modelo Social». O presidente da AOP foi convidado para ser coordenar um grupo de
trabalho, reconhecimento do trabalho desenvolvido em anteriores sessões da AOI.
- 2 de Julho a 9 de julho, Susana Feitor esteve presente na 4.ª Sessão Internacional para
Atletas Medalhados ou Olímpicos, igualmente subordinada ao tema «O atleta como Modelo
Social». Esta sessão foi aberta a qualquer atleta olímpico e não apenas a atletas medalhados,
como sucedeu nas anteriores edições.
- 16 de junho a 30 de junho, Germano Arroyo representou o COP na 58.ª Sessão
Internacional da AOI para Jovens Participantes.
Germano Arroyo, estudante da Universidade
Europeia e praticante de ciclismo, foi o jovem
selecionado pela AOP para representar o
Comité Olímpico de Portugal nesta sessão,
centrada nos temas gerais «O Atleta como
modelo Social» e «Os Desafios que o Atleta
Olímpico enfrenta como modelo Social». O
programa de duas semanas contemplou não
apenas sessões plenárias e trabalhos de grupo
mas também visitas aos museus e espaços
arqueológicos de Olímpia e ao Arquivo Histórico Atenas-2004, além de workshops diversos.

IV.2. Academias Olímpicas de Língua Portuguesa
XVIII Congresso da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas
Decorreu entre os dias 14 e 17 de Maio o XVIII Congresso da APAO,
que se realizou em Madrid, organizado pela Real Academia
Olímpica Espanhola. A Academia Olímpica de Portugal esteve
representada pelo presidente, Tiago Nunes Viegas, pelo presidente
cessante da AOP Luís Gomes da Costa e por Aníbal Justiniano, na
condição de membro honorário da APAO.
O presidente da AOP e o presidente da Academia Olímpica
Angolana, Gustavo da Conceição, reuniram-se em Lisboa, para
troca de impressões sobre os contornos do próximo congresso da
APAO, que irá decorrer em Luanda em 2020. O presidente da AOP
assinalou a total disponibilidade para colaboração, tanto no plano
bilateral como no contexto da Associação Pan-ibérica de Academias
Olímpicos. O desenvolvimento de projetos conjuntos poderá ser
um dos meios para concretizar a ligação estreita que se vai
estabelecendo entre as academias olímpicas dos dois países, bem como com as restantes
academias olímpicas da APAO.
Comité Olímpico de Portugal
AOP - Academia Olímpica de Portugal

25

Relatório de Atividades e Contas – 2018

No papel de coordenador da APAO para as Academias Olímpicas de Língua Portuguesa, o
presidente da AOP reuniu-se ainda com um dos membros de uma lista candidata à Academia
Olímpica do Brasil, Leonardo Mataruna, bem como com o presidente do Comité Olímpico do
Brasil, Paulo Wanderley, com o objetivo de encontrar a melhor maneira de reativar a
Academia Olímpica Brasileira.

IV.3. Academias Olímpicas Europeias

Os delegados à 4.ª Conferência das Academias Olímpicas Nacionais da Europa, realizada em
Ljubljana, na Eslovénia, entre os dias 18 e 21 de Setembro, aprovaram os estatutos da
Associação das Academias Olímpicas Nacionais Europeias, designada pela sigla inglesa ENOA.
Após essa aprovação foi votado o primeiro Conselho Diretivo, liderado pelo alemão Manfred
Lämmer, encarregado com o restante Conselho Diretivo de desenhar uma estratégia de
atuação para esta recém-criada associação.
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IV.4. Publicações
Livro de Atas do Congresso da APAO – Cascais 2014
A publicação do livro de atas do XVI Congresso da APAO era
um compromisso assumido quando da candidatura da AOP à
organização do evento em Portugal. No entanto, devido a
restrições financeiras, só em 2018 foi possível concretizar este
projeto.
O livro de atas reproduz de forma resumida as intervenções
feitas no congresso por todos os delegados intervenientes,
bem como os demais aspetos organizativos do acontecimento,
nomeadamente o programa cultural, retratado através de uma
galeria fotográfica que documenta as visitas efetuadas em
Cascais e em Lisboa.

V
CONTAS
O orçamento da AOP para o ano 2018, totalizando 49.500 euros, apontava para a
concretização do correspondente plano de atividades com que o Conselho Diretivo se tinha
comprometido. No entanto, devido a restrições e dificuldades financeiras por parte do COP,
foi necessário fazer algum ajuste nas despesas, sobretudo na parte final do ano. Alguns
compromissos foram por isso adiados para 2019, por forma a aliviar as contas.
Dos 46.600 euros das transferências previstas do COP, a AOP conseguiu fechar o ano a haver
8.701,63 euros, relativos a valores orçamentados no Plano de Atividades e Orçamento para
o ano 2018.
Este valor permitiria a impressão do livro dos 30 anos da AOP e do “Your Olympic Guide
Book”. Assim sendo, será necessário alocar essa verba ao orçamento de 2019.
Em anexo junta-se o mapa anual com todos os centros de custos discriminados para uma
melhor leitura.

Academia Olímpica de Portugal
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2019
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Movimentos de receitas e despesas referentes ao ano de 2018
Movimentos de receitas em € Movimentos de despesas em €
Centro custos
911
912
922
92241
923
924
925
926
927
928
931
941
951

Descrição
Conselho Diretivo
Serviços administrativos
Sessões internacionais AOI
Solidariedade Olímpica
Outros eventos
Publicações
Projetos
Exposições
Taxa de filiação APAO
Sessão Anual
Reuniões
Prémios
Despesas com membros
Transferências do COP
(orçamentado)
Totais

Descrição
Transferências COP (orçamentado)
Transferências efetivas do COP
Reembolso Solidariedade Olímpica
Inscrições Sessão Anual
Totais

Receitas em €

Despesas em €
-376,53
-22.440,70
-3.338,31

461,25
-258,74
-2.466,45
00,00
-2.134,78
-214,48
-5.545,15
-1.421,54
-579,90
-216,80

660,00

46.600,00

47.721,25

Receitas
46.600,00
37.872,13
461,25
660,00
38.993,38

-38.993,38

Despesas

-38.993,38

