
Manifesto 

eleitoral 2017



Mandatário

João Varão Maurício Marreiros 

Membro da AOP nº 65



Constituição da Lista candidata à direção da 
AOP

• Presidente
• Tiago Nunes Viegas (nº 633)

• Vice- Presidentes 
• Carlos Gustavo Soares Neves Marcos (nº695)
• José Luis Galrão Menezes Esteves (nº 710)

• Vogais 
• Marta Filipa Pires Lopes (nº700)
• Afonso José de Almeida Candeias (nº703)

• Suplentes 
• Susana Paula de Jesus Feitor ( nº723)
• Tiago André Ferrão Venâncio (nº 731)



Introdução

A Academia Olímpica de Portugal (AOP) é uma entidade integrada no 
Comité Olímpico de Portugal (COP), com uma estrutura orgânica 
própria, tendo autonomia na execução das atribuições que lhe são 
afetas, com o apoio financeiro do COP.

Com 30 anos de existência, a Academia Olímpica de Portugal, tem 
vindo a desenvolver um trabalho sólido afirmando-se no sistema 
desportivo nacional. 



Missão

Esta lista, tem como missão assegurar o melhor funcionamento da AOP, 
otimizando os seus recursos disponíveis, por forma a melhorar a 
divulgação dos valores e ideais olímpicos junto das populações alvo.



Estratégia

Manutenção do nível organizativo do modelo de funcionamento da 
AOP

Manutenção da pronta resposta às inúmeras solicitações;

Aproximação da AOP aos Jovens atletas;

Aproximação da AOP aos jovens em idade escolar;

Aproximação da AOP às outras Academias Olímpicas;

Participação em formações de quadros – Professores de educação 
física, treinadores e dirigentes desportivos.



Compromisso

Gerir a AOP com critérios de racionalidade, rigor, objetividade e equilíbrio.

Aproximação aos seus membros

Dar seguimento à identificação do espólio e Acervo da Academia

Cooperação ativa em alinhamento com o Comité Olímpico de Portugal

Aproximação à Solidariedade Olímpica

Participação ativa junto da Associação Pan- ibérica de Academias Olímpica (APAO)

Aproximação das Academias Olímpicas de Língua Oficial Portuguesa

Cooperação ativa com o Desporto Escolar

Cooperação ativa com as Universidades

Cooperação ativa com os Municípios

Promoção da boa imagem da AOP 



Áreas programáticas

• Área administrativa
• Reforçar os recursos humanos do ponto de vista técnico, em articulação com 

o COP, através do acolhimento de estágios académicos/profissionais.

• Investigação, formação e documentação
• Criação de uma comissão técnica responsável pela organização da Sessões 

Anuais da Academia, que tem vindo a tomar um formato de congresso, e que 
implica uma coordenação mais organizada.

• Criação de um vídeo promocional da AOP com vista a divulgação

• Imagem
• Preparação de algumas peças de merchandising como Pins, galhardetes, 

placas, t-shirts, Roll-ups, pastas de congresso, canetas, lápis porta-chaves 
entre outros.



Projetos especiais



A nível nacional

Atletas Olímpicos 

A criação dos Jogos Olímpicos da Juventude, criou uma oportunidade / 
necessidade de uma maior articulação da AOP, com estes jovens 
atletas, que dão início às suas carreiras no alto rendimento. É por isso 
uma das prioridades da AOP, assegurar a passagem dos valores e ideais 
olímpicos junto destes. Para tal será fundamental a colaboração com a 
Comissão de atletas Olímpicos e Associação de atletas olímpicos de 
Portugal.



A nível nacional

PNED – Plano Nacional de Ética Desportiva

Aproximação ao PNED enquanto parceiro nas diferentes ações da AOP 
no que respeita à promoção do valores e ideais Olímpicos, da ética, do 
desportivismo e Fair play.



A nível nacional

Escolas

A AOP deve continuar a centrar a sua ação pedagógica nas escolas (1º, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e secundário), enquanto organização.

O excelente entendimento com o «Desporto Escolar», tem de ser continuado, 
desenvolvendo atividades com vista aos objetivos de cada uma das instituições. 

O desenvolvimento das ações “Dia Olímpico”, em relação estreita com o COP, com a 
Comissão dos Atletas Olímpicos e os Municípios.

A “Academia na Escola” enquanto projeto de uma maior aproximação da AOP às 
escolas



A nível nacional

Universidades 

A aproximação da AOP às Universidades têm sido um sucesso. É no 
nosso entendimento necessário continuar a desenvolver ações com 
estes organismos, como forma de motivar professores e alunos para o 
estudo do fenómeno Olímpico, enquanto fenómeno social.

CIDEO 2018 – Conferência Internacional de Desporto e Educação 
Olímpica 

O sucesso do CIDEO 2016, leva-nos a querer dar continuidade a este 
congresso que se realizou em parceria com a Escola Superior de 
Educação de Setúbal.



A nível nacional

Associativismo desportivo

O modelo do desporto em Portugal, assenta no associativismo.

É por isso necessário um maior reforço da ligação da AOP também aos 
clubes desportivos, como forma de passagem de valores aos jovens 
atletas, treinadores e dirigentes, através de ações formativas e de 
sensibilização junto destes.



A nível nacional

Filatelia Olímpica 

Desenvolver diligências junto da Federação Internacional de Filatelia 
Olímpica, para a criação de uma estrutura nacional, que possa dar 
resposta às exposições desenvolvidas em escolas clubes e municípios 
nacionais.

Dar seguimento ao “ Prémio Filatélico Manuel Ribeiro da Silva”, criado 
pelo anterior conselho diretivo em estreita colaboração com a 
Federação Portuguesa de Filatelia e os CTT – Correios de Portugal.



A nível nacional

Concurso de Imprensa Regional “ Prémio David Sequerra”

O ano 2017 Será finalmente o ano do lançamento do “Prémio David 
Sequerra” em estreita colaboração com o CNID- Associação dos 
Jornalista do Desporto.



A nível nacional

Reforço da organização e ligação aos membros  

“A opinião de…  “   

O envolvimento constante dos membros é fundamental para a 
saudável vida da AOP. Este projeto visa uma maior intervenção dos 
membros da AOP, que com formações nas mais variadas áreas, vão ser 
convidados a escrever pequenos textos sobre a atualidade que vão ser 
posteriormente publicados no site, facebook da AOP e na revista 
Olimpo.

Esperamos pelo menos uma periodicidade mensal para este projeto.



A nível nacional

Jogos de Quelfes

Os Jogos de Quelfes são um exemplo de sucesso de uma atividade 
multi-desportiva de promoção do Olimpismo direcionada aos alunos de 
1º ciclo, com o envolvimento de crianças de diversos agrupamentos 
escolares.

Sendo a AOP membro da Comissão Organizadora, é nossa intenção 
reforçar o apoio a esta iniciativa.



A nível internacional

Associação Pan- Ibérica de Academias Olímpicas e Academia Olímpica Internacional

Esperamos uma maior articulação com os nossos congéneres internacionais, por forma a 
promover o aumento do conhecimento e com isso implementar projetos que estejam a ser 
bem-sucedidos nos diferentes países.

Propor à APAO a criação de uma newsletter semestral a enviar a todos os seus membros e 
à IOA – Academia Olímpica Internacional.

Numa tentativa de aproximação das Academia Olímpicas que integram a APAO, 
nomeadamente as de língua Portuguesa, criar um projeto dinâmico, que encoraje a 
partilha e divulgação das atividades realizadas.

Propor a criação de um site e/ ou página do Facebook para a APAO por forma a tornar esta 
organização mais visível e assim chegar com maior facilidade a todos os interessadas.

Criar condições para que em futuras edições dos Jogos da CPLP em que os participantes 
são essencialmente jovens, se possa permitir uma divulgação das atividades da AOP, e se 
aproveite para fomentar o aparecimento de novas Academias.




