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Em cumprimento do estabelecido na alínea f) do número 2 do artigo 8.º do
Regulamento Geral da Academia Olímpia de Portugal, apresenta-se de seguida o
Relatório de Atividades e Contas, referente ao ano de 2013

I
INTRODUÇÃO

I.1. Nota introdutória
O ano de 2013 apresentou-se como um ano de grandes desafios para a Academia Olímpica de
Portugal (AOP). Em primeiro lugar pelo facto de se verificar um ato eleitoral para os seus órgãos e que
resultaram – pela segunda vez – em toda a história da «Academia» numas eleições com duas listas
candidatas. Em segundo lugar, pelo facto do Conselho Diretivo da Academia, antes e depois das
eleições, passar a ter um novo interlocutor no contexto do Comité Olímpico de Portugal (COP), em
resultado também de um processo eleitoral, também com duas listas, o que não acontecia há
apreciável tempo.
É pois neste contexto de mudança que se apresenta o presente relatório de atividades, relativo ao ano
de 2013, com a particularidade de o mesmo resultar da ação desenvolvida por dois conselhos diretivos.
Na conceção do mesmo foi possível verificar a dificuldade de acesso a informação consistente e
relevante, no que respeita ao desenvolvimento da ação da AOP, fruto da falta de um “sistema” de
informação consistente, organizado e “acessível”.
A 31 maio as eleições ditaram a eleição de um novo Conselho Diretivo, que não dava continuidade à
gestão anterior, pelo que o novo Conselho Diretivo assumia seis objetivos macro:
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 Olímpica de Portugal no contexto do sistema desportivo nacional, “abrindo-se” assim
à sociedade civil;
3- Contribuir para o competente desenvolvimento da Missão da Academia Olímpica de Portugal
através de projetos e programas que respondam às necessidades, quer dos seus membros,
quer dos diferentes públicos 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, por
forma a garantir o progresso consolidado da ação da Academia Olímpica de Portugal, e
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.
É com base nestas linhas orientadoras e desde a data de 7 de junho – Tomada de Posse dos novos
Órgãos Sociais – que tem assentido o desenvolvimento da atividade da AOP do último semestre da
2013.
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II
ORGÂNICA

II.1. Composição do Conselho Directivo
Em resultado do processo eleitoral a AOP teve em 2013 atuação de dois Conselhos Diretivos, um até 7
de junho e outro a partir desta data.
Composição do Conselho Diretivo (até 7 de junho)
Cargo

Membro n.º

Nome

Presidente

80

Sílvio Rafael

Vice-Presidente

-----

-----

Secretário-Geral

378

Rita Nunes (+)

Vogal

9

Maria Emília Azinhais

Vogal

567

Sandro Lúcio

Vogal

268

Carlos Gomes (+)

Composição do Conselho Diretivo (depois de 7 de junho)
Cargo

Membro n.º

Nome

Presidente

190

Luis Gomes da Costa

Vice-Presidente

633

Tiago Nunes Viegas

Secretário-Geral

679

Susana Rodrigues

Vogal

184

Helena Pinto Coelho

Vogal

671

Fernando Costa

Vogal

691

Horácio Lopes

Vogal

695

Gustavo Marcos
(+) membros cooptados em 2012

II.2. Reuniões do Conselho Diretivo
Durante o ano de 2013 os Conselhos Diretivos (CD) realizaram nove reuniões mensais (não tendo
estas tido lugar nos meses de abril, agosto e dezembro) sobre as quais foram produzidas as respetivas
atas, quer em formato papel, quer em formato digital, que se encontram devidamente arquivadas na
sede da AOP.
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II.3. Reuniões de Membros
Foram realizadas duas reuniões de membros no período em referência; a primeira para aprovação do
«Relatório e Contas de 2012», tendo tido lugar a 16 de fevereiro, em Lisboa, com 13 presenças. A
segunda reunião – para apresentação, discussão e votação da «Proposta de Plano de Atividades e
Orçamento para 2014» – teve lugar no dia 21 de Setembro, e de forma inédita foi realizada em
simultâneo em três locais distintos e à mesma hora, de forma a tentar aproximar os seus membros à
«Academia». Esta reunião tripartida saldou-se numa das maiores participações de sempre, de que há
registo (25 membros).
A dita reunião foi assegurada a norte (Guimarães) pelo Presidente Luis Gomes da Costa, no centro
(Lisboa) pelo Vice-Presidente Tiago Viegas e a sul (Vilamoura) pelo Vogal Gustavo Marcos. O objetivo
deste modelo de reunião foi o de tentar estar mais próximo dos membros que residem fora da capital, e
com isso tentar uma participação mais equitativa para os potenciais interessados, minimizando desta
forma os custos inerentes à deslocação dos membros.

II.4. Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal
A AOP esteve sempre presente em todas as reuniões da Comissão Executiva do COP, tendo – sempre
que solicitada – manifestado a sua posição nos mais diversos assuntos, reforçando assim o seu papel
de órgão integrado junto do “Comité”, numa lógica colaboração e cooperação permanente e mutua.
Ambos os presidentes, que exerceram funções no ano de 2013, evidenciaram – quando necessário – a
posição da AOP, participando nas votações dos diversos pontos da agenda das reuniões.

II.5. Reuniões do Conselho Nacional do Desporto
A AOP esteve presente em todas (duas) as reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND). Em
maio a representação fez-se por parte do anterior presidente da Academia Olímpica de Portugal, Sílvio
Rafael, e após a tomada de posse do novo Conselho Diretivo, pelo atual presidente, Luis Gomes da
Costa, tendo este tomado formalmente posse na reunião de 17 de dezembro. Apesar da relevância do
assunto a AOP não chegou a tomar posição sobre o PNDT – Programa Nacional de Desporto para
Todos, no decorrer do mês de junho, em virtude do momento de transição entre conselhos diretivos.

II.6. Novos membros
No decorrer do ano de 2013 assumiram a condição de membros da AOP, Joana Viães, Luis Pinheiro,
Marta Lopes, Rui Carvalho e Mário Santos. Os quatro primeiros pela participação nos “cursos”
(sessões anuais) desenvolvidos pela «Academia» e, tendo mantido a sua ligação, desenvolveram
ações no âmbito do Olimpismo.
Mário Santos, Chefe de Missão aos Jogos de Londres 2012 e ex-Presidente da Federação Portuguesa
de Canoagem, assumiu a sua condição de membro, a convite do Conselho Diretivo, pelo “reconhecido
mérito por serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico”.
Comité Olímpico de Portugal
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III
ATIVIDADE NACIONAL

III.1. XXIV Sessão Anual e V Sessão para Membros
Rio Maior acolheu novamente sessões da AOP. Foi de 12 a 14 de abril que tiveram lugar a XXIV
Sessão Anual e V Sessão para Membros, com um total de 39 participantes, 16 dos quais assistiram
pela primeira vez a uma sessão.
Foram os seguintes os oradores: José Manuel Constantino
(Comité Olímpico de Portugal - que futuro?), Sílvio Rafael (O
papel das Academias Olímpicas AOI e AOP), Carlos Gomes
(Jogos Olímpicos da Antiguidade), Rita Nunes (Jogos
Olímpicos da Era Moderna), Carlos Braz (Jogos Paralímpicos),
Luís Gomes da Costa (Olimpismo e Voluntariado), Bruno
Barracosa (Ética no Desporto), Aníbal Justiniano (Pierre de
Coubertin).
Ainda dentro do programa geral da sessão houve espaço para
os membros presentes no decorrer da mesma apresentarem o
trabalho que por si é desenvolvido no âmbito do olimpismo;
neste contexto fizeram as suas apresentações Teresa Rocha e
Joana Viães.

III.2. Ações de divulgação do Olimpismo
- Jornadas “Jogo da Gestão” – FMH-Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana organizou no dia 3 de Abril um
conjunto de conferências onde o Olimpismo foi o tema em destaque. Das comunicações destacam-se
as intervenções ‘O Gigantismo Olímpico’, por José Manuel Constantino, ‘O Papel da Academia
Olímpica de Portugal na Divulgação do Olimpismo’, por Rita Nunes e ‘O Voluntariado na Organização
de Eventos Desportivos’, por Tiago Viegas, todos eles membros da AOP. A organização do evento
esteve a cargo da mestranda Joana Viães, participante nas Sessões Anuais da AOP de 2012 e 2013,
tendo esta entretanto assumido a condição de membro efetivo no mês de dezembro.
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- Exposição Olímpica na Escola Secundária Francisco Simões
A Escola Secundária Francisco Simões realizou de 20 a 24 de maio um conjunto de atividades
relacionadas com a temática Olímpica. Com o objetivo da divulgação do Olimpismo e dos valores
associados ao desporto, esta iniciativa que foi coordenada por Rui Carvalho (participante na sessão
anual da AOP de Almada), teve como objetivo proporcionar aos cerca de 115 alunos do 5.º e 6.º ano
de escolaridade a pesquisa e a elaboração de trabalhos sobre a temática olímpica.

Partindo da vida e obra de Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, os alunos
tiveram a oportunidade de mostrar a sua criatividade e desenvolver conhecimentos olímpicos. A AOP
esteve presente com uma exposição temática, tendo ainda cedido alguns materiais pedagógicos afim
de serem distribuídos aos alunos. De forma a dotar a Biblioteca da escola, com documentação
centrada no Olimpismo, foram também entregues alguns exemplares de revistas Olimpo e livros
relacionados com o tema.
- Conferência Ibérica “Correr: Riscos e Benefícios”
A AOP associou-se, a convite da “Tempo Livre” e no âmbito da «Guimarães Cidade Europeia do
Desporto 2013», à organização da Conferência Ibérica “Correr: Riscos e Benefícios”, tendo estado
presente Luis Gomes da Costa (21.set) e o participante na sessão anual da AOP de 2013 (Rio Maior),
Francisco Costa.

- 1.ª Meia-Maratona de Guimarães
A AOP esteve presente no dia 21 de setembro, a convite da organização da 1.ª Meia-maratona de
Guimarães, no espaço “Runshow” da prova, com um stand institucional, onde se deu a conhecer
enquanto organização do sistema desportivo nacional, bem como a ação que desenvolve no sentido de
promover e divulgar os valores e ideais olímpicos, com especial incidência junto de crianças e jovens
em idade escolar. Os participantes na prova puderam ainda tirar fotografias com a tocha olímpica dos
Jogos Olímpicos de Londres (2012).
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- 5.º Workshop Taekwondo
A convite do Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros, a AOP participou no dia 12 de
outubro, com um stand de promoção e divulgação da sua atividade, tendo ainda participado no
seminário de formação no 5.º Workshop de Taekwondo, com uma apresentação sobre “Os valores e
Ideais Olímpicos” e a Academia Olímpica de Portugal, tendo esta sido feita por Luis Gomes da Costa.

- Aula Universidade Europeia
A convite da Universidade Europeia (licenciatura em Gestão do Desporto) a AOP promoveu, no dia 22
de outubro – em Lisboa, uma aula sobre “Olimpismo, os valores e ideias olímpicos”, tendo também sido
apresentada a AOP (missão e objetivos), enquanto entidade do sistema desportivo nacional. Esta
apresentação esteve a cargo do presidente do conselho diretivo, Luis Gomes da Costa.

- Protocolo com «Guimarães, Cidade Europeia do Desporto 2013»
No âmbito do protocolo assinado entre a AOP e a «Guimarães, Cidade Europeia do Desporto» (13 de
março), foi apresentado em novembro (dia 9 – sábado), o estudo efetuado pelo membro da AOP
Teresa Rocha, sobre a “Perceção dos alunos do Município de Guimarães sobre o Olimpismo”, efetuado
nas escolas do concelho.

- Semana Olímpica – Comissão de Atletas Olímpicos
Integrada nas comemorações de "Guimarães - Cidade Europeia do Desporto 2013", realizou-se de 7 a
9 de novembro, no Pavilhão Multiusos daquela cidade, a "Semana Olímpica".

Comité Olímpico de Portugal
AOP - Academia Olímpica de Portugal

9

Relatório de Atividades e Contas – 2013

A AOP em estreita colaboração com a Comissão de Atletas Olímpicos, esteve presente com um stand,
juntamente com diversas federações desportivas, num espaço dedicado para o efeito, onde os roll-up's
da AOP captaram a atenção de várias centenas de crianças das escolas do concelho de Guimarães.
- Seminário sobre Olimpismo – ESDRM
A AOP organizou em estreita parceria com a ESDRM um seminário sobre Olimpismo, destinado a
alunos dos seus diversos cursos no âmbito do Desporto, tendo este tido lugar no dia 4 de dezembro e
onde simbolicamente assinalou o seu aniversário. A AOP apresentou uma comunicação, na pessoa do
seu presidente – Luis Gomes da Costa, sobre “Os valores no Desporto e os Ideais Olímpicos”. O PNED
foi também parceiro da iniciativa, a convite da AOP, tendo ainda sido preletor o Eng. Vitor Mota,
membro da AOP, com o tema “A preparação de uma Missão Olímpica”.

- Simpósio Gestão do Desporto – IPS-ESE
A AOP foi convidada, também enquanto parceiro organizativo e institucional, a participar no evento,
dirigido a alunos do curso de Educação Física e Desporto, com uma apresentação sobre “O Processo
Organizacional da Academia Olímpica de Portugal – o que é? o que faz? com quem?”, no Simpósio
Gestão do Desporto, promovido pelo Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Educação
(16.dez). A apresentação esteve a cargo do presidente da AOP, Luis Gomes da Costa.

III.3. Representações institucionais
A presença institucional da AOP permite também vincar uma posição desta entidade do sistema
desportivo nacional e reafirma-la no contexto desportivo. A “abertura” da AOP à sociedade civil, meio
académico e sistema desportivo, sendo um objetivo, permite também a afirmação de valor e
reconhecimento público pelas mais diversas entidades que formulam convites para os mais diversos
eventos/ações. Em paralelo e não menos relevante o facto de o Conselho Diretivo solicitar a diversos
membros da «Academia» a representação em diversos atos públicos, no âmbito do desporto nacional.
Comité Olímpico de Portugal
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- Eventos:
6.abril – Cerimónia de Abertura dos Jogos de Quelfes, Olhão (Rita Nunes – Secretária-Geral)

22.junho – 10.º congresso de Andebol da Federação de Andebol de Portugal, Lisboa – Universidade
Lusófona (Luis Gomes da Costa – Presidente)
2.julho – Tomada de posse das Comissões Consultivas do COP, Lisboa (Luis Gomes da Costa –
Presidente)
4.julho – Gala Portuguesa de Futebol Profissional, da Liga de Futebol Profissional, Porto (Manuel
Sousa – membro AOP n.º 657)

6.julho – Jogo Portugal X Brasil (particular), em Corfebol, Odivelas (Luis Gomes da Costa – Presidente)
18.julho – Apresentação da Missão Surdolímpica – Sófia 2013, Lisboa (Luis Gomes da Costa –
Presidente e Horácio Lopes - Vogal)

21.agosto – Cerimónia de entrega dos Prémios CNID, Lisboa (Tiago Viegas – Vice-Presidente)

Comité Olímpico de Portugal
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10.setembro – Entrega do Prémio CIO “150 anos de Pierre de Coubertin, desporto como escola de
vida”, Seixal (Luis Gomes da Costa – Presidente e Horácio Lopes – Vogal)

12.setembro - Abertura do ano letivo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Porto (José
Cancela de Moura – membro AOP n.º 621)

26.setembro – 5.º Aniversário do Comité Paralímpico de Portugal, Lisboa (Fernando Costa e Helena
Pinto Coelho – Vogais)

28.setembro – Gala Karatéxemplo, da Federação Nacional de Karaté, Guimarães (Teresa Rocha,
membro AOP n.º 150)

3.outubro – Assinatura do protocolo entre a FMH e o COP, Lisboa (Luis Gomes da Costa – Presidente)
8.outubro – Cerimónia de entrega dos Prémios CNID 2013, Lisboa (Luis Gomes da Costa – Presidente)
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9.outubro – Tomada de posse da Comissão de Atletas Olímpicos, Lisboa (Luis Gomes da Costa –
Presidente)

11.outubro – V Gala do Desporto da Câmara Municipal de Loures, Loures (Carlos Gomes – membro
AOP n.º 268)

25.outubro – Abertura do Congresso Mundial de Corfebol, Lisboa (Luis Gomes da Costa – Presidente)
29.outubro – Conferência de Imprensa COP/SporTV, Lisboa (Luis Gomes da Costa – Presidente)
30.outubro – Aniversário do Académico Futebol Clube e homenagem a atleta olímpico, Porto (Aníbal
Justiniano – membro AOP n.º 1)
7.novembro – Apresentação do evento UEFA Futsal CUP – Elite Round (Sporting Clube de Portugal),
Almada (Tiago Viegas – Vice-Presidente)

8.novembro – Sessão Solene do 1.º aniversário clube TOCOF, Odivelas (Luis Gomes da Costa –
Presidente)
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14.novembro – 18.ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, Cascais (Luis Gomes
da Costa – Presidente)

15.novembro - Ação de promoção do Olimpismo, realizada pela Escola Básica 2/3 Ciclos João da
Rosa, Olhão (Gustavo Marcos – Vogal)
21/24.novembro – Competição UEFA Futsal CUP – Elite Round (Sporting Clube de Portugal), Almada
(Tiago Viegas – Vice-Presidente)
27.novembro – Inauguração da exposição «Live to Skate» (Museu Nacional do Desporto), Lisboa (Luis
Gomes da Costa – Presidente)

28.novembro – Aniversário do Comité Olímpico de Portugal (Fundação Champalimaud), Lisboa
(Conselho Diretivo)

3.dezembro – Aniversário do Panathlon Clube de Lisboa, Lisboa (Tiago Viegas – Vice-Presidente)
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5.dezembro – 16.º aniversário da Escola Superior de Rio Maior, Rio Maior (Fernando Costa – Vogal)

17.dezembro – Apresentação do livro “Um dia olímpico”, de Ana Santos (COP), Lisboa (Luis Gomes da
Costa – Presidente)
18.dezembro – Assinatura do Protocolo entre a Comissão dos Atletas Olímpicos e a ADECO, Lisboa
(Luis Gomes da Costa – Presidente)

III.4. Outras atividades/ações
- Mensagem de apoio e felicitação à delegação portuguesa presente nas 27 as Universíadas
"As Universíadas são sem qualquer dúvida um dos maiores eventos multidesportivos realizados em
todo o mundo, assumindo – em alinhamento com os Jogos Olímpicos e demais eventos sob a égide do
CIO - um contexto de realização muito próprio e especial, que importa enaltecer e exaltar”. O Conselho
Diretivo da AOP enviou à FADU um voto de felicitação a toda a delegação portuguesa que participou
no segundo maior evento multidesportivo do mundo.

- AOP felicita «Maia Cidade Europeia do Desporto 2014»
O Conselho Diretivo da AOP felicitou o Município da Maia, na pessoa do seu Presidente, no
seguimento da atribuição da indicação daquela cidade como cidade europeia do Desporto, para o ano
de 2014; posteriormente teve entretanto uma reunião com o Vereador do Desporto no sentido de
promover e dinamizar algumas atividades no contexto da programação geral do evento.

Comité Olímpico de Portugal
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- Audiência com o Secretário de Estado do Desporto e Juventude
O Conselho Diretivo da AOP solicitou uma audiência ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Dr. Emídio Guerreiro, para a conveniente apresentação formal de cumprimentos. Esta
audiência realizou-se a 24 de julho e veio no sentido de concretizar a apresentação formal de
cumprimentos, bem como de analisar perspetivas de colaboração e articulação futura, no estrito
sentido da concretização do objeto da «Academia». Foi ainda revelada toda a disponibilidade da
Academia Olímpica de Portugal em colaborar de forma ativa e próxima no Conselho Nacional do
Desporto, no qual tem assento.

- AOP reúne com PNED
A AOP reuniu a 18 de julho com o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto. Na reunião foram
abordados temas diversos com o objetivo de explorar, reforçar e regular o relacionamento entre as
duas “entidades”.

- Academia Olímpica de Portugal na Escola Superior de Desporto de Rio maior
Luis Gomes da Costa e Horácio Lopes estiveram no dia 7 de Agosto, em reunião de trabalho com a
diretora da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), Dr.ª Rita Santos. Esta reunião foi
promovida no espaço das relações institucionais existentes entre o Comité Olímpico de Portugal (COP)
e a ESDRM, no âmbito do protocolo existente entre ambas as entidades.
- Academia Olímpica de Portugal felicita Delegação Nacional nos Jogos Surdolímpicos
O Conselho Diretivo da AOP enviou ao Comité Paralímpico de Portugal um «voto de felicitação» pelos
resultados desportivos de grande nível globalmente obtidos pela Delegação Nacional presente em
Sófia, na XXII edição dos Jogos Surdolímpicos, que decorreram de 26 de julho a 4 de agosto.

Comité Olímpico de Portugal
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- Audiência com Presidente do IPDJ
A AOP, em alinhamento com o sucedido com a SEDJ solicitou e foi recebido pelo Presidente do IPDJ –
Instituto Português do Desporto e Juventude, não só para a conveniente apresentação formal de
cumprimentos, no seguimento da tomada de posse do atual conselho diretivo, mas também para
apreciar possibilidades de colaboração institucional e articulação de «vontades e meios».

- Vasco Lynce Faria – Laureus Award
O membro da AOP Vasco Lynce Faria recebeu em 23 de novembro, em Roma, o Laureus Award, por
ocasião da durante a 42.ª Assembleia-Geral dos Comités Olímpicos Europeus. O CD da AOP
manifestou o seu agrado por tão honrosa e nobre distinção tendo dirigido uma carta de felicitação a
Vasco Lynce, tendo posteriormente efetuado o reconhecimento público do dito prémio por ocasião do
27.º aniversário da «Academia».

- 27.º Aniversário Academia Olímpica de Portugal
No dia 4 de dezembro a Academia Olímpica de Portugal completou mais um aniversário. Para a sua
celebração o Conselho Diretivo preparou uma cerimónia diferente do que tem vindo a ser prática.

A dita cerimónia teve lugar na sede do Comité Olímpico de Portugal, no dia 7 de dezembro e o
programa apresentou diversos «apontamentos» de natureza desportiva e cultural (demonstrações
desportivas e uma pequena representação teatral) relacionados com o Olimpismo. Estiveram presentes
perto de uma centena de pessoas, entre convidados e membros das mais diversas entidades do
sistema desportivo nacional.
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III.5. Página de Internet e Facebook
A página oficial da AOP (sítio web) e a página de rede social Facebook apresentam-se como grandes
ferramentas de promoção e divulgação da ação da «Academia», permitindo de uma forma quase
“instantânea” alcançar um elevado número de pessoas.
A página oficial bem como o Facebook têm sido “alimentados” com regular frequência, o que tem
originado maiores fluxos de navegação. No que respeita ao número de visitas mensais estas tiveram
um aumento relativamente ao início do ano de 2013 de 435 visitantes únicos, chegando aos 7127
visitantes únicos no mês de outubro.
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Os “seguidores” da AOP no facebook tiveram um ligeiro aumento, tendo em Dezembro de 2013 mais
581 quando comparativamente ao período homólogo do ano anterior.
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No que respeito ao alcance total da atividade do facebook, pode verificar-se que existiu um aumento
significativo, e que a partir de junho este alcance ganhou maior consistência.

III.6. Newsletter
A newsletter AOP tem sido através do tempo uma forma privilegiada de comunicação com os membros
da «Academia», para além de dar a conhecer o desenvolvimento da sua atividade regular a outras
organizações do sistema desportivo nacional.
Contudo, razões de ordem diversa não têm permitido a produção da mesma, pelo que se tem
procurado reforçar outros canais de comunicação (sítio web, página de facebook, circulares, revista
«Olimpo» e outros) no sentido de assegurar o maior e mais alargado acesso à informação relativa à
AOP e ao seu "dia a dia”. Ciente desta situação o Conselho Diretivo vai continuar empenhado na
criação de condições para voltar a produzir e difundir a newsletter da «Academia», com a brevidade
possível, procurando um novo modelo de apresentação, numa lógica de alcançar até outros públicos
com interesse na temática do Olimpismo.

III.7. “recortes”
- AOP na RTP – programa «Sociedade Civil»: “Educar para a ética no Desporto”
No dia 25 de março, o programa ‘Sociedade Civil’ da RTP 2 foi dedicado ao tema ‘Educar para a Ética
no Desporto’. No programa esteve presente Sílvio Rafael, presidente da AOP. Foram ainda oradores
Bruno Barracosa, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (à data), José Carlos
Lima, Coordenador Nacional do PNED e Manuel Carlos Fernandes, Membro do Conselho Executivo da
Confederação Nacional das Associações de Pais.
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- Revista Olimpo destaca atividade da Academia Olímpica de Portugal
A revista Olimpo, na sua nova edição, tem destacado a atividade – em geral – da AOP, sendo que a
tomada de posse do novo Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal, assumiu destaque.

- Jornal Folha de São Paulo (Brasil)
Carlos Rosa, designer, professor/diretor do curso de design do IADE foi convidado pelo prestigiado
«Folha de São Paulo» (Brasil) a redigir um artigo de opinião sobre os pictogramas dos próximos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 (artigo datado de 8 de novembro). No seu artigo menciona a sua
visão profissional sobre as diferentes abordagens gráficas para representação das modalidades nos
Jogos Olímpicos. De referir que Carlos Rosa, embora não seja membro da AOP é autor do livro
“Pictografia Olímpica: história e estilo gráfico”, o qual foi editado e publicado pela AOP.

- IOAPA - International Olympic Academy Participants Association
No contexto da newsletter da IOAPA, organização reconhecida e integrada na AOI, com
reconhecimento das várias Academias Olímpicas nacionais, foi publicado um artigo relativamente à
nomeação do novo Conselho Diretivo e orientações estratégicas da AOP. O referido artigo foi publicado
na “Arete Newsletter de Verão 2013”, por ação do membro da IOAPA Sandro Lúcio (membro AOP n.º
567), o qual foi, durante o ano de 2013, nomeado "country representative" da IOAPA para Portugal.
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IV
ACTIVIDADE INTERNACIONAL
IV.1 Academia Olímpica Internacional

As representações na Academia Olímpica Internacional foram decididas ainda pelo Conselho Diretivo
em funções no início do ano de 2013. Tal facto deveu-se aos rigorosos prazos estabelecidos pela
Academia Olímpica Internacional, e que terminavam ainda antes das eleições.
- 12 a 19 de maio, Sílvio Rafael e Sandro Lúcio representaram a AOP na Sessão Internacional para
Diretores da Academia Olímpica Internacional.
“O tema da Sessão centrou-se no 'Legado Olímpico: Os Jogos Olímpicos e os desafios na educação'.
Estiveram presentes 106 participantes representando 81 Academias Olímpicas Nacionais.
Como é habitual os participantes foram divididos em grupos de trabalhos (7 grupos de trabalho em
língua inglesa e 2 em língua francesa) tendo o presidente da AOP, Sílvio Rafael, sido o coordenador de
um dos grupos de trabalho.
Para além destas atividades, as Academias Olímpicas apresentaram as atividades que têm vindo a
desenvolver, proporcionando-se mais um espaço de partilha de projetos e ideias para próximas
atividades a desenvolver. Sílvio Rafael foi ainda nomeado pelos participantes para fazer o discurso
final, apresentando assim as conclusões dos grupos de trabalho em nome de todos os participantes.”
- 11 a 25 de junho, Joana Viães e Paulo Neto representaram o COP na 53.ª Sessão para Jovens
participantes da Academia Olímpica Internacional. Ambos os representantes não sendo, à data,
membros da «Academia», participaram na Sessão Anual de Almada.
- 21 a 27 de junho, Teresa Rocha e por Paulo Ferreira (respetivamente membros n.º 150 e n.º 696)
representaram a AOP na 10.ª Sessão Internacional para Educadores e Professores de Escolas
Superiores. Esta sessão foi subordinada ao “Legado Olímpico” como tema principal e às “Dimensões
Cultural e Social dos Jogos Olímpicos” como tema específico. Num total de 5 dias de atividade, foram
examinados os aspetos educacionais do Olimpismo e o Movimento Olímpico bem como o significado
cultural e humanístico do desporto e a sua contribuição para a sociedade moderna.

IV.2 Associação Panibérica de Academias Olímpicas
- 21 a 25 de abril, Rita Nunes representou a AOP no Congresso Extraordinário da Associação
Panibérica de Academias Olímpicas, realizado na Guatemala.
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“Conciliando a inauguração da sede do Comité Olímpico Guatemalteco, o 25.º Aniversário da
Academia Olímpica Guatemalteca e as comemorações dos 150 anos de nascimento do barão Pierre de
Coubertin este Congresso pretendeu não só aprofundar o estudo sobre o fundador dos Jogos
Olímpicos da Era Moderna, mas também criar um espaço de partilha e debate entre os países onde a
língua espanhola e portuguesa são oficiais.
Estiveram presentes 15 Academias Olímpicas representando os seguintes países: Argentina,
Colômbia, Chile, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Além da representação da AOP pela então Secretáriageral, Rita Nunes, esteve também presente no congresso Aníbal Justiniano, membro honorário da
Associação Panibérica de Academias Olímpicas e membro n.º 1 da AOP.”

V
CONTAS
Em anexo pode ver-se o Balancete de Centros de Custo, no âmbito da “Contabilidade Geral”, relativo a
dezembro 2013, bem como os valores acumulados ao longo de todo o ano. O documento em
referência, apesar de cumprir todas as normas contabilísticas, espelha todos os centros de custos
relativos à gestão da AOP, não permitindo no entanto uma análise mais objetiva. Apresenta-se por isso
um quadro resumo das despesas e receitas para melhor e mais facilitada perceção das “contas”,
relativas ao exercício do ano de 2013.
Da análise do mesmo, sobressai um desvio na conta 62.6 - serviços diversos, devendo-se tal ao
elevado aumento das despesas da subconta “rendas e alugueres”, o que originou um significativo
desvio em relação ao orçamentado.
Tal resultou do aumento da renda das instalações da sede da AOP. Este aumento foi assumido pelo
COP pelo que, no que respeita ao ultrapassar do valor global orçamentado para 2013, não se pode
considerar em termos práticos que se tenha ficado em “défice”. Não é menos relevante a análise de
que cerca de 50% do orçamento seja para afetar ao recurso humano adstrito à «Academia», tendo-se
verificado um aumento apreciável do valor da renda onde se encontra instalada a sede da AOP.
Movimentos de Receita

Movimentos de Despesa

Reembolso Solidariedade Olímpica
Inscrições na XXIV Sessão Anual
Venda de Selos, Postais e Envelopes
Venda de livros
Transferências COP

3.511,92€
950,00€
181,50€
17,40€
41.413,57€

TOTAL

46.074,39€

Reuniões do CD e Reuniões de membros
XXIV Sessão Anual e V Sessão p/ membros
27.º aniversário
Ações de divulgação do Olimpismo
Atividade internacional/part. em eventos
Produção de documentação
Gastos com o pessoal
Despesas administrativas e outras
TOTAL

1.440,20€
5.575,29€
84,25€
2723,00€
3.831,26€
1.448,45€
23.639,98€
7.331,96€
46.074,39€
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Academia Olímpica de Portugal
Lisboa, 24 de março de 2014
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