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I
INTRODUÇÃO
I.1. Nota introdutória
O ano de 2016, tratando-se de «ano olímpico», fica indelevelmente marcado pelas comemorações dos
30 anos da «Academia». Contudo, fica negativamente marcado pelo desaparecimento de ilustres
membros, de que é exemplo David Sequerra, Homem de enorme dedicação à AOP.
Com um balanço globalmente positivo sobre o trabalho desenvolvido, o tempo realça uma vez mais o
enorme défice de recursos humanos alocados à AOP, com vista ao alargamento e consolidação da
ação que consagra a missão prevista em «Regulamento Geral», e a continuidade do afastamento dos
membros da AOP a esta, bem como a muita da sua ação/atividade.
Com a realização dos Jogos no Rio verificaram-se contudo menos ações de divulgação do Olimpismo,
em contraciclo com o expectável, talvez por estar em curso o Programa de Educação Olímpica do
COP, que sendo de enorme importância não vê na AOP um parceiro direto e do «dia a dia»,
considerando a pouca articulação concretizada.
No capítulo das “Outras atividades/ações”, onde podem encontrar-se as múltiplas atividades
desenvolvidas ao longo do ano no âmbito das comemorações dos 30 anos, destacam-se atividades de
enorme envergadura que levam à permanente busca de soluções de recursos humanos para trabalhar
no desenvolvimento das ditas ações, de que resulta em regra e indiferentemente no envolvimento do
CD em atividade “executiva” e não “diretiva”, em conformidade com o suposto.
Ações como a CIDEO’2016, a cerimónia dos 30 anos da AOP (considerando as condições em que foi
concretizada),a visita a Lausana – Museu Olímpico, o inovador programa de rádio «Era uma Vez os
Jogos», ou até mesmo a “sessão anual” resultam em balanços positivos, ainda que – noutro
enquadramento pudessem ser esperados sucessos de maior monta, com legados superiores.
O ano de 2016 fica ainda e naturalmente marcado pela apresentação da nova página de internet da
AOP, algo há muito esperado, que teve em simultâneo a apresentação de uma nova imagem
institucional, no virar dos 30 anos.
Internacionalmente, a AOP continuou a cumprir com tradição, marcando presença ora na sessão de
“diretores”, ora na de “jovens”, não tendo ano tido lugar a tradicional sessão para “educadores”.
Considerando o Plano de Atividades proposto continua a verificar-se a incapacidade de desenvolver
algumas das ações previstas/planeadas, das quais se destaca – com lamento – o lançamento do
concurso de Imprensa Regional, com a designação «Prémio David Sequerra».
É pois nesta lógica e contexto de atuação que marcou o ano de 2016 que se procurou redigir o
presente relatório de atividades e contas, para os naturais e sempre oportunos contributos dos
membros, mediante eventuais erros, lapsos ou omissões detetados.
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II
ORGÂNICA

II.1. Composição do Conselho Diretivo

Cargo

Membro n.º

Nome

Presidente

190

Luis Gomes da Costa

Vice-Presidente

633

Tiago Nunes Viegas

Secretário-Geral

701

Rui Carvalho

Vogal

184

Helena Pinto Coelho

Vogal

671

Fernando Costa

Vogal

705

Catarina Esteves

Vogal

695

Gustavo Marcos

II.2. Reuniões do Conselho Diretivo
Durante o ano de 2016 o CD realizou 9 reuniões mensais (não tendo estas tido lugar nos meses de
janeiro, agosto e dezembro) sobre as quais foram produzidas as respetivas atas, quer em formato
papel, quer em formato digital, que se encontram devidamente arquivadas.
- 8 de fevereiro
- 14 de março
- 4 de abril
- 2 de maio
- 20 de junho
- 18 de julho
- 12 de setembro
- 15 de outubro
- 7 de novembro
Entre outros assuntos, muitos deles relativos à «gestão corrente», apresentam-se de seguida as
propostas submetidas em reuniões do CD da AOP:
- 8 de fevereiro
- Proposta 1-2016-LGC - Calendário de reuniões do CD para 2016
- Proposta 2-2016-LGC - Representação da AOP nas sessões da AOI 2016
- Proposta 3-2016-LGC - Constituição da Comissão de Honra dos 30 anos da AOP
- Proposta 4-2016-LGC - Classificador de Arquivo AOP
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- 14 de março
- Proposta 5-2016-CG - Adjudicação de viagens para deslocações às sessões AOI
- Proposta 6-2016-CG - Adjudicação de uniformes oficiais da AOP para as sessões AOI 2016
- Proposta 7-2016-CG - Homologação do relatório da sessão AOI para «Educadores» 2015
- Proposta 8-2016-CG - Homologação do relatório da sessão AOI para «Jovens» 2015
- Proposta 9-2016-CG - Substituição de membro de Júri do Concurso de Imprensa Regional
- 4 de abril
- Proposta 10-2016-TV - Aprovação da nova imagem corporativa e estacionário da AOP
- Proposta 11-2016-RC - XXVII Sessão Anual AOP - Miranda do Corvo
- 2 de maio
- Proposta 12-2016-LGC - Novos Membros AOP Eduarda Pinto
- Proposta 13-2016-LGC - Novos Membros AOP Filipe Ferreira
- Proposta 14-2016-LGC - Novos Membros AOP Paulo Gomes
- Proposta 15-2016-GM - Novos Membros AOP Orlando do Ó
- Proposta 16-2016-GM - Novos Membros AOP Rosa Martins
- Proposta 17-2016-GM - Novos Membros AOP Suzel Marcos
- Proposta 18-2016-LGC - Conferência Internacional Desporto e Educação Olímpica
- 20 de junho
- Proposta 19-2016-GM - Concurso Cultural no âmbito dos VIII Jogos de Quelfes
- Proposta 20-2016-LGC/CG - Ação com Voluntários portugueses no RIO 2016
- Proposta 21-2016-CG - Parceria com empresa Teleperformance - Projeto Young Sport Talents
- 18 de julho
- Proposta 22-2016-CG - Adjudicação de viagens para XVII Congresso da APAO
- Proposta 23-2016-LGC - Homologação de relatório da sessão AOI para «Diretores» 2016
- Proposta 24-2016-RC - Parceria com a Universidade Lusíada de Lisboa (ULL) para Ciclo de
Conferências Olímpicas
- 12 de setembro
- Proposta 25-2016-LGC - Implementação do Código de Conduta sobre a Integridade nas Apostas
Desportivas - definição de elemento de ligação - RATIFICAÇÃO
- 15 de outubro
- Proposta 26-2016-GM - Novos Membros AOP Joana Pratas
- 7 de novembro
- Proposta 27-2016-LGC - Plano de Atividades e Orçamento AOP 2017 - RATIFICAÇÃO
- Proposta 28-2016-LGC - Novos Membros AOP Tiago Venâncio
- Proposta 29-2016-CG - Adjudicação de aquisição de bandeiras AOP - RATIFICAÇÃO
- Proposta 30-2016-CG - Adjudicação de aquisição de roll-ups AOP - RATIFICAÇÃO
- Proposta 31-2016-LGC - Guião 30.º aniversário AOP
Comité Olímpico de Portugal
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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 2015», tendo tido lugar a 27 de fevereiro, em Lisboa – sede da AOP, com 16
presenças.
A segunda reunião – para apresentação, discussão e votação da «Proposta de Plano de Atividades e
Orçamento para 2017» – teve lugar no dia 15 de outubro, em Lisboa – sede do COP, com 11
presenças.

II.4. Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal
A AOP esteve presente em dez das onze reuniões da Comissão Executiva do COP (sem
representação na reunião extraordinária de 10 de outubro), 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 mútua. No
impedimento do Presidente a AOP fez-se representar pelo seu Vice-Presidente, o que aconteceu por
uma vez.
- 25 de janeiro
- 29 de fevereiro
- 28 de março
- 26 de abril
- 30 de maio
- 27 de julho
- 27 de setembro
- 10 de outubro (extraordinária)
- 31 de outubro
- 28 de novembro
- 19 de dezembro

II.5. Reuniões do Conselho Nacional do Desporto
A AOP esteve presente nas 2 reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND), que tiveram lugar a
12 de abril, na Sala da Biblioteca Nacional do Desporto, e a 19 de dezembro, no Centro de Caparide do
Ministério da Educação, tendo sido abordados os seguintes assuntos:
- 12 de abril
- Regimento do Conselho Nacional do Desporto;
- Prémios de Mérito Desportivo – Parecer do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 103/2014, de
15 de maio, relativamente aos resultados obtidos pelos seguintes praticantes desportivos:
- Pedro Fraga, no Campeonato da Europa de Remo 2014, em Belgrado, Sérvia (1º lugar em LM1x) – Federação
Portuguesa de Remo;
- Pedro Gonçalves e Paulo Moreira, no Campeonato da Europa de Katas 2014, em Lignano, Itália (2º lugar) –
Federação Portuguesa de Judo;
Comité Olímpico de Portugal
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(cont.)
- Ana Rente e Beatriz Martins (Par feminino), nos Jogos Europeus (Baku, 2015, Prémio n.º 1101 – Federação de
Ginástica de Portugal;
- Nélson Évora, 1.º lugar no Campeonato da Europa de Pista Coberta 2015, Praga, República Checa - Federação
Portuguesa de Atletismo;

- Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de 16 de
junho, relativamente à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento (RADAR) dos
seguintes praticantes desportivos:
- Bruno Neves Borlido – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting;
- José Francisco Faustino Mora - Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting;
- Simão Bernardo da Silva Almeida - Federação de Ginástica de Portugal;
- Ricardo Filipe Vilas Alves Silva Santos - Federação de Ginástica de Portugal;

- Votação sobre o pedido de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva (UPD) das seguintes
federações desportivas:
- Federação Portuguesa de Padel;
- Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada;

- Iniciativas Legislativas:

- Ponto de situação sobre a regulamentação do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo
e Contrato de Formação Desportiva;
- Definição da estratégia legislativa para a área do desporto;

- Plano Estratégico do Desporto e Grupo de Trabalho “Desporto-Educação”;

- 19 de dezembro
- Regimento do Conselho Nacional do Desporto;
- Prémios de Mérito Desportivo – Parecer do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 103/2014, de
15 de maio, relativamente aos resultados obtidos pelos seguintes praticantes desportivos:
- Pedro Fraga, no Campeonato da Europa de Remo 2014, em Belgrado, Sérvia (1º lugar em LM1x) – Federação
Portuguesa de Remo;
- Pedro Gonçalves e Paulo Moreira, no Campeonato da Europa de Katas 2014, em Lignano, Itália (2º lugar) –
Federação Portuguesa de Judo;
- Ana Rente e Beatriz Martins (Par feminino), nos Jogos Europeus (Baku, 2015, Prémio n.º 1101 – Federação de
Ginástica de Portugal;
- Nélson Évora, 1.º lugar no Campeonato da Europa de Pista Coberta 2015, Praga, República Checa - Federação
Portuguesa de Atletismo;

- Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de 16 de
junho, relativamente à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento (RADAR) dos
seguintes praticantes desportivos:
- Bruno Neves Borlido – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting;
- José Francisco Faustino Mora - Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting;
- Simão Bernardo da Silva Almeida - Federação de Ginástica de Portugal;
- Ricardo Filipe Vilas Alves Silva Santos - Federação de Ginástica de Portugal;

- Votação sobre o pedido de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva (UPD) das seguintes
federações desportivas:
- Federação Portuguesa de Padel;
- Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada;

- Iniciativas Legislativas:

- Ponto de situação sobre a regulamentação do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo
e Contrato de Formação Desportiva;
- Definição da estratégia legislativa para a área do desporto;

- Plano Estratégico do Desporto e Grupo de Trabalho “Desporto-Educação”;
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II.6. Novos membros
No decorrer do ano de 2016 assumiram a condição de membros da AOP os seguintes elementos:
- Eduarda Reis Pinto
- Filipe Carmo Ferreira
- Orlando do Ó
- Rosa Martins
- Suzel Marcos
- Paulo Gomes
- Joana Pratas
- Tiago Venâncio
- César Neto
- António Santos
- Carlos Cabrita
- Carlos Ramos
- Tadeu Celestino
- Humberto Santos
Os presentes elementos obtiveram a sua condição de membros da AOP pela participação nos “cursos”
(sessões anuais) desenvolvidos pela «Academia» em diferentes momentos, e alguns deles em mais
que um momento, e pela manutenção da sua ligação à «Academia», procurando desenvolver ações no
âmbito do Olimpismo.
De destacar que, e pela sua frequência nas Sessões da Academia Olímpica Internacional, Tiago
Venâncio assumiu a sua condição de membro pela participação na Sessão de Jovens. Não se tendo
realizado “sessão” para «Educadores» não formulou por isso o CD da AOP qualquer proposta de novo
membro, à semelhança do que se tinha verificado no ano anterior.
Joana Pratas, atleta olímpica com carreira de enorme relevância na Vela, na classe Europe, assumiu a
sua condição de membro, a convite do Conselho Diretivo, pelo “reconhecido mérito por serviços
relevantes prestados ao Movimento Olímpico”. Também nesta lógica, mas por relevantes serviços
prestados ao Desporto Adaptado e Movimento Paralímpico, sob proposta do CD, Humberto Santos
assumiu a condição de membro da «Academia».

II.7. “Relatório administrativo”
Para uma ideia mais rigorosa do trabalho administrativo desenvolvido em 2016, regista-se os seguintes
dados referentes à atividade corrente diária da AOP em matéria de correspondência:
- n.º de registos de entrada (comunicações externas):
- n.º de ofícios produzidos:
- n.º de circulares enviadas:
- n.º de declarações emitidas:

1654 (1067, em 2015)
247 (239, em 2015)
44 (39, em 2015)
4 (6, em 2015)

Comité Olímpico de Portugal
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III
ATIVIDADE NACIONAL

III.1. XXVII Sessão Anual/8.ª Sessão para Membros
A AOP levou a efeito em 2016, de forma conjunta, a
XXVII Sessão Anual e a 8.ª Sessão para Membros, que
tiveram lugar em Miranda do Corvo, no distrito de
Coimbra, nos dias 21 a 23 de outubro. Sob o tema geral
«O caminho dos Jogos», a sessão conjunta registou a
presença de 52 participantes, sendo 28 da sessão anual
e 24 já membros.
Na sessão de abertura, coube ao reitor da Universidade
de Coimbra, João Gabriel Silva, fazer a comunicação de
fundo, subordinada ao tema «Coimbra, a Universidade e
o Desporto». Do programa da sessão, que se
desenrolou no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
fizeram parte os seguintes temas e oradores:
- 1.º painel
. «Coubertin e os Jogos Rio 2016», por Vasco Lynce de Faria – membro da AOP
. «Os Jogos Olímpicos e os Programas Educativos», por Fernando Vieira – Instituto Piaget
- 2.º painel
Mesa-redonda sobre «Desenvolvimento Desportivo e Jogos Olímpicos», com Ana Maria Gouveia (vicepresidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo), Jorge Abrantes (treinador e dirigente) e Mário
Santos (chefe da Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos de Londres de 2012).
- 3.º painel
. «Identificação de Género no Desporto», por António Gentil Martins – membro da AOP
. «AOP: 30 Anos de Existência», por Mário Martins – membro da AOP
- 4.º painel
Mesa-redonda sobre «Experiências Olímpicas», João Neto (treinador olímpico), Susana Feitor (atleta
olímpica) Carlos Baptista (atleta paralímpico), Bibiana Farias (voluntária nos Jogos Rio-2016) e Jorge
Salcedo (juiz olímpico).
5.º painel
. «Desporto e Refugiados», por Maria Machado – COP
. «Desporto como Património Comum», por Ana Santos – Faculdade de Motricidade Humana
- 6.º painel
. «Inclusão, Turismo e Desporto na economia social e solidária», por Jaime Ramos – Fundação ADFP
. «Os Media e os Jogos Olímpicos: a Televisão», por Cecília Carmo – Canal COP
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O programa incluiu ainda uma visita cultural ao concelho de Miranda do Corvo, orientada por técnicos
autárquicos da área da Cultura, com um percurso pedestre pela vila até ao Alto do Calvário e visita o
Gondramaz, aldeia da serra da Lousã que integra a Rota das Aldeias de Xisto. Antes da mesa-redonda
sobre «Experiências Olímpicas» teve lugar a apresentação de relatórios dos representantes
portugueses nas sessões para jovens da Academia Olímpica Internacional, a cargo de Fábio Silva
(2015), Marta Lopes (2016) e Tiago Venâncio (2016).
A sessão foi encerrada com uma conferência final proferida por António Figueiredo, diretor da
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, que dissertou
acerca de «O Contexto Social e Político dos Jogos Rio 2016».
Em paralelo com a sessão e também por iniciativa da AOP, esteve patente ao público a exposição «De
Estocolmo ao Rio de Janeiro. O Século Olímpico Português», levada a efeito na Biblioteca Municipal
Miguel Torga e que entre 12 a 31 de outubro mostrou peças e imagens que marcaram a história da
participação portuguesa nos Jogos Olímpicos modernos.
Para a realização desta sessão, a AOP contou com a colaboração da Câmara Municipal de Miranda do
Corvo e o apoio da Universidade de Coimbra, Desporto Escolar e Confederação de Treinadores.
A XXVII Sessão Anual e 8.ª Sessão para Membros foi certificada pelo Instituto Português do Desporto
e Juventude como ação de formação contínua para treinadores, com o código de creditação 20258680,
conferindo 3,4 unidade de crédito.

Comité Olímpico de Portugal
AOP - Academia Olímpica de Portugal

11

Relatório de Atividades e Contas – 2016

III.2. Ações de divulgação do Olimpismo
- VII Jogos de Quelfes
9 a 23 de abril – Maior e mais emblemático
evento de promoção do Olimpismo direcionado
aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os
Jogos de Quelfes conheceram em 2016 a sétima
edição, tendo tido por anfitriões os concelhos de
Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e
Ayamonte, na vizinha Espanha.
Preconizando encontros desportivos nas mais
diversas modalidades olímpicas (entre elas o
andebol, o basquetebol, o futebol, a vela ou o
ciclismo/BTT), é anualmente anseio da
organização proporcionar aos alunos das escolas
envolvidas um meio competitivo concebido à luz
dos valores do Olimpismo onde o objetivo
principal é, precisamente, a vivência desses
ideais através de ações concretas, como por
exemplo o elogio do adversário.
A Academia Olímpica de Portugal é membro da Comissão Geral Organizadora desta entusiasmante
iniciativa e, além de ter participando com contributos visando o enriquecimento do projeto, desenvolveu
o concurso cultural inerente a esta manifestação de promoção do Olimpismo enquanto filosofia de vida
e instrumento de educação para a cidadania.

- Palestra de sensibilização sobre os valores do desporto e os ideais olímpicos
20 de maio de 2016 – A convite da Escola Intercultural das
Profissões e do Desporto, na Amadora, a Academia
Olímpica de Portugal realizou uma ação de sensibilização
sobre «os Valores do Desporto e os Ideais Olímpicos»,
destinada aos alunos e professores da escola. A ação
permitiu boa interação e partilha entre os presentes, dandose conta do ideário de Pierre de Coubertin. No final da
sessão, aproveitando a presença do presidente da AOP,
Luís Gomes da Costa, foram entregues medalhas aos
alunos pelo envolvimento nas diversas ações desportivas
do Projeto 12-15, que em 2016 foi subordinado ao tema dos
Jogos Olímpicos.
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- Dia Olímpico para a comunidade – Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário
22 de maio de 2016 – AOP cedeu painéis expositivos
sobre participação portuguesa nos Jogos Olímpicos,
exposição de uniformes olímpicos e material de
divulgação do PNED. Iniciativa projetada e dinamizada
por Marta Lopes, professora da escola da Voz do
Operário e membro da AOP.

- Exposição «Jogos Olímpicos Modernos: a participação portuguesa»
10 a 19 de junho de 2016 – A AOP preparou esta
exposição em parceria com a Escola de Natação do
Jamor. Patente no átrio do Complexo de Piscinas do
Jamor, a exposição faz uso da coleção de painéis sobre
participação portuguesa nos Jogos Olímpicos modernos
e de um conjunto de dossiês de candidatura aos Jogos
de 2016 e de 2020. A exposição foi integrada no
programa do Festival de Verão, iniciativa com que a
escola de natação assinalou o final da época desportiva
e promoveu a interação entre utentes. A participação da
AOP nesse programa foi complementada com uma
atividade teórico-prática sobre os valores associados ao
Olimpismo, realizada a 31 de maio sob dinamização de
Luís Gomes da Costa.

- Exposição na Gala do Desporto da CM de Odivelas
30 de setembro de 2016 – A Câmara Municipal de
Odivelas organizou a “Gala do Desporto”, pelas 20.30h,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, com o objetivo de
homenagear os atletas do concelho que obtiveram, na
época desportiva 2015/2016, classificações meritórias e
rendimento de excelência.
Considerando a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Gala do Desporto prestou tributo à
participação de Portugal nos dois eventos, tendo a AOP
preparado - em articulação com o Museu Nacional do
Desporto - uma exposição com diversas peças alusivas
ao evento de natureza olímpica, bem como a sua
coleção de cartazes de todas as edições dos “Jogos”.
A exposição esteve patente na entrada do Pavilhão
Multiusos, podendo ser visitada por todos as participantes no evento.
Comité Olímpico de Portugal
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- 8.º Workshop Taekwondo
15 de outubro – Afonso Candeias representou
a AOP neste evento que é o maior momento de
formação na área do Taekwondo em Portugal,
realizado no Pavilhão da escola Básica 2/3
Humberto Delgado, em Santo António dos
Cavaleiros – Loures, dinamizando uma banca
com alguns materiais promocionais sobre o
movimento olímpico e ética no desporto.

- Conferência «Desporto, Política e Educação: a construção de medalhas olímpicas»
13 de novembro – a Academia
olímpica de Portugal foi entidade
parceira da Universidade Europeia
no ciclo de conferências “Desporto
com Futuro”, tendo acompanhado a
sessão e oferecido ao cerca de 100
participantes a publicação «Carta
Olímpica». A ação teve lugar no
âmbito de um acordo de cooperação assinado no presente mandato.
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III.3. Representação institucional
A presença institucional da AOP tem permitido também vincar uma posição desta entidade do sistema
desportivo nacional e continuar a afirmá-la no contexto desportivo. A “abertura” da AOP à sociedade
civil, meio académico e sistema desportivo, sendo um objetivo, permite ainda a contínua afirmação de
valor e reconhecimento público pelas mais diversas entidades que formulam convites para inúmeros
eventos, ações e cerimónias.
Em paralelo e não menos relevante o facto de o Conselho Diretivo solicitar a diversos membros da
«Academia» a representação desta em diversos atos públicos, no âmbito do desporto nacional, quando
tal se justifica, ora pela maior proximidade dos membros “chamados” a representar a AOP nos eventos,
ora ainda pela impossibilidade de estar em todos os eventos que para tal tenha sido convidado.
- Eventos:
8.jan – Lançamento da revista «Desporto e Atividade Física para Todos», em Lisboa. Luís Gomes da
Costa representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito em conjunto pela Federação Portuguesa de
Desporto para Pessoas com Deficiência, no auditório do Instituto Nacional para a Reabilitação.
4-6.mar – Taça do Mundo de Ginástica Acrobática, na Maia. Manuel Sousa representou a AOP na
jornada de finais desta competição, levada a efeito pela Federação de Ginástica de Portugal, no
Complexo de Ginástica da Maia.
8.mar – Apresentação da Taça Desporto Escolar / CNID, em Lisboa. Fernando Costa representou a
AOP na conferência de imprensa de apresentação desta iniciativa, levada a efeito em conjunto pela
Direção-geral da Educação/Desporto Escolar e pelo CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto,
no auditório da Escola Secundária de Camões, e integrada nas comemorações dos 50 anos do CNID.
18.mar – Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Lisboa. Luis Gomes da Costa representou a AOP
na cerimónia de abertura desta competição internacional, levada a efeito no Pavilhão do Casal Vistoso,
em Lisboa.
19.mar – Jogo Sporting-Benfica em futsal, em Odivelas. A convite do presidente do Sporting Clube de
Portugal, Luís Gomes da Costa representou a AOP neste jogo a contar para a Liga SportZone, levado
a efeito no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
20.mar – Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Lisboa. Tiago Viegas representou a AOP na gala e
cerimónia de encerramento desta competição internacional, levada a efeito no Pavilhão do Casal
Vistoso, em Lisboa.
21.mar – Cerimónia de apresentação dos VII Jogos de Quelfes, em Olhão. Filipe Santos representou a
AOP nesta cerimónia, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Olhão.
26.mar – Homenagem e reconhecimento público a João Henriques, em Torres Novas. Fernando Costa
representou a AOP nesta cerimónia, realizada no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas,
antecedendo a final do Torneio da Páscoa de Futebol de 11 – Iniciados.
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9.abr – Cerimónia de abertura dos VII Jogos de Quelfes, em Tavira. Luís Gomes da Costa representou
a AOP nesta cerimónia, levada a efeito no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira.
16.abr – Cerimónia de encerramento das II Olimpíadas Escolares de Odivelas. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito no Pavilhão Multiusos, em Odivelas.
19.abr – Conferência «Alto Rendimento Desportivo», em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a
AOP nesta conferência organizada pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia da República
e levada a efeito no auditório do edifício novo da AR, em Lisboa.
19.abr – Conferência «A Constituição e o Desporto», em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a
AOP nesta conferência organizada pela Câmara Municipal de Odivelas e levada a efeito no Regimento
de Engenharia n.º 1, na Pontinha, em Lisboa.
23.abr – Cerimónia de encerramento dos VII Jogos de Quelfes, em Loulé. Custódio Moreno
representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito no Pavilhão Municipal de Loulé.
27.abr – Abraço Olímpico, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta iniciativa levada
a efeito pelo Comité Olímpico de Portugal na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.
6.mai – 7.ª edição do Concurso Para a Rede de Escolas UNESCO, em Lisboa. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta cerimónia organizada pela Comissão Nacional da UNESCO e levada a efeito
no Auditório Comandante Vicente Moura, na sede do COP, em Lisboa.
9.mai – Jantar comemorativo do 50.º aniversário do CNID, em Lisboa. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito na Estufa Fria, em Lisboa.
10.mai – 13.º aniversário da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, em Lisboa. Pedro Ribeiro
representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito no restaurante da Associação Naval de Lisboa.
14.mai – Dia Paralímpico Lisboa 2016, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta
iniciativa, levada a efeito pelo Comité Paralímpico de Portugal junto à estátua equestre de D. José, na
Praça do Comércio, em Lisboa.
16.mai – Semana Olímpica do Laranjeiro e Feijó, em Almada. Tiago Viegas representou a AOP na
inauguração da exposição de temática olímpica patente no Edifício do Poder Local, no Feijó, no âmbito
do programa desta iniciativa, levada a efeito pela Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó, com a
colaboração do Comité Olímpico de Portugal e da AOP.
18.mai – Receção à presidente da Academia Olímpica Cabo-verdiana, em Lisboa. Luís Gomes da
Costa e Rui Carvalho representaram a AOP nesta receção a Maria Eduarda Vasconcelos, na sede do
Comité Olímpico de Portugal e da AOP, em Lisboa.
19.mai – Debate sobre a Conta Satélite do Desporto 2010-2012, em Lisboa. Rui Carvalho representou
a AOP neste debate organizado pelo Panathlon Clube de Lisboa e levado a efeito no Ginásio Clube
Português, em Lisboa.
21.mai – Seminário «Função Social do Desporto», em Lisboa. Rui Carvalho representou a AOP nesta
iniciativa organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Zona Oriental de Lisboa e
levada a efeito no auditório da Escola Secundária D. Dinis.
Comité Olímpico de Portugal
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25.mai – Apresentação das obras «Ética Desportiva para Todos» e «As Aventuras de Splitz», em
Loures. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta sessão organizada pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude e levada a efeito na Escola Básica Luís de Sttau Monteiro, em Loures.
29.mai – Festival de encerramento do programa Clubes de Mar, em Lisboa. Rui Carvalho representou a
AOP nesta iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa e levada a efeito na Doca de
Pedrouços, em Lisboa.
2.jun – Apresentação do livro «Comunicação Estratégica e Desporto: ocaso da Maratona», em Lisboa.
Rui Carvalho representou a AOP na apresentação desta obra de César Neto e levada a efeito na sede
do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.
7.jun – Cerimónia de abertura do 7.º Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, em Montemoro-Velho. Fausto Carvalho representou a AOP nesta cerimónia levada a efeito no Centro Náutico / CAR
de Montemor-o-Velho.
11.jun – Comemoração central do Dia Nacional das Coletividades, em Loures. Rui Carvalho
representou a AOP nesta iniciativa organizada pela Confederação Portuguesa das Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto e levada a efeito no Palácio Marquês da Praia e Monforte, em Loures.
16.jun – Formação de Treinadores. Passado, Presente e Futuro, em Lisboa. Rui Carvalho representou
a AOP nesta conferência-debate organizada pelo Panathlon Clube de Lisboa e levada a efeito no
auditório do Ginásio Clube Português, em Lisboa.
17.jun – Apresentação dos trajes e equipamentos da Equipa Olímpica de Portugal, em Lisboa. Rui
Carvalho representou a AOP nesta cerimónia organizada pelo Comité Olímpico de Portugal e levada a
efeito junto ao navio-escola «Sagres» atracado no cais de Alcântara, em Lisboa.
19.jun – Meeting Internacional de Santo António, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP
nesta competição desportiva organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo e levada a efeito no
Estádio Universitário de Lisboa.
21.jun – Partida do navio-escola «Sagres» para o Rio de Janeiro, em Lisboa. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta cerimónia organizada pela Marinha Portuguesa e pelo Comité Olímpico de
Portugal e levada a efeito na doca de Alcântara, em Lisboa.
21.jun – Lançamento da Cátedra UNESCO «O Património Cultural dos Oceanos», em Lisboa.
Fernando Costa representou a AOP nesta cerimónia organizada pela Comissão Nacional da UNESCO
e pela Universidade Nova de Lisboa e levada a efeito no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de
Lisboa.
25.jun – 10.ª Gala do Desporto do Alentejo Central, em Mourão. Luís Gomes da Costa representou a
AOP nesta iniciativa organizada pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e levada a efeito
no Pavilhão Municipal de Mourão.
28.jun – Homenagem da TAP aos Atletas Olímpicos Portugueses, em Lisboa. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta iniciativa organizada pela TAP e pelo COP e levada a efeito no Hangar 6 da
TAP, em Lisboa.
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1.jul – III Gala Honoris Sporting, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta iniciativa
organizada pelo Sporting Clube de Portugal e levada a efeito no Coliseu de Lisboa.
7 e 8.jul – Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins, em Coimbra. Luís Gomes da Costa representou
a AOP na cerimónia de abertura e Carlos Calhau assegurou a representação na jornada das finais
desta competição organizada pela Federação de Ginástica de Portugal e levada a efeito no Pavilhão
Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.
7 a 9.jul – 10.º Congresso Nacional de Educação Física, no Porto. Rui Carvalho representou a AOP
nesta iniciativa da Sociedade Portuguesa de Educação Física e do Conselho Nacional de Associações
de Professores e Profissionais de Educação Física, levada a efeito na Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto.
22.jul – Apresentação da pintura «O Espírito Olímpico», de Mário Vitória, na Cruz Quebrada. Luís
Gomes da Costa representou a AOP nesta cerimónia levada a efeito pelo Comité Olímpico de Portugal
e pela Federação Portuguesa de Natação no átrio do Complexo de Piscinas do Jamor.
25.jul – Apresentação do projeto Young Sport Talents, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a
AOP nesta cerimónia levada a efeito pela Teleperformance Portugal no Edifício Marconi, em Lisboa.
23.set – Dia de reflexão «Coimbra: uma Universidade Cívica do século XXI – Saúde, Voluntariado e
Desporto. Luis Gomes da Costa representou a AOP na sessão realizada na Sala das Caldeiras, em
Coimbra.
30.set – Gala do Desporto da Câmara Municipal de Odivelas. Luis Gomes da Costa representou a AOP
no evento realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
3 e 4.nov – Fórum Desporto REDESPP. Luis Gomes da Costa representou a AOP no fórum, promovido
pelo Instituto Politécnico de Setúbal. No seu auditório nobre.
4.nov – Apresentação do livro “Um outro olhar sobre o Associativismo”, promovida pela Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Fernando Costa esteve presente na
cerimónia que teve lugar na Universidade Autónoma de Lisboa.
9.nov – Receção Oficial do Senhor Presidente da República às Missões Olímpica e Paralímpica nos
Jogos do Rio 2016. A cerimónia teve lugar no Palácio Nacional de Belém.
15.nov – Conferência de imprensa de apresentação da Fase de Elite da UEFA FUTSAL CUP, em
Odivelas. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta iniciativa levada a cabo pelo Sporting Clube
de Portugal no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
16.nov – Gala Confederação do Desporto de Portugal. Luis Gomes da Costa representou a AOP na
cerimónia levada a efeito no Casino Estoril.
5.dez – Gala do 37.º aniversário do Panathlon Clube de Lisboa. Tiago Viegas representou a AOP na
cerimónia onde foram distinguidas algumas figuras no âmbito da ética no desporto.
13.dez – Celebração Olímpica (aniversário do COP). Luís Gomes da Costa, Tiago Viegas e Fernando
Costa representaram a AOP na cerimónia realizada no Centro de Congressos de Lisboa.
Comité Olímpico de Portugal
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III.4. Outras atividades/ações
- Programa de rádio «Era uma Vez os Jogos»
No contexto da celebração no Rio de Janeiro dos
Jogos da XXXI Olimpíada, a AOP concretizou
em 2016 um projeto lançado no ano anterior e
traduzido na produção de um programa de rádio
emitido na Antena 1, canal do universo da Rádio
e Televisão de Portugal. A série compôs-se de
28 episódios com duração aproximada de sete
minutos, emitidos aos domingos a partir das
13.50h.
Cada episódio foi dedicado a uma edição efetiva dos Jogos da Olimpíada, tendo contado, a título de
convidados, com a participação de atletas e dirigentes com presença em Jogos Olímpicos.
O programa teve realização de rádio a cargo de José Carlos Trindade e elaboração da parte da AOP
por Carlos Paula Cardoso, Carlos Gomes, Fernando Costa e Vítor Mota. A série de programas está
disponível em «podcast» no arquivo digital da RTP, em http://www.rtp.pt/programa/radio/p6371.

- Livro «AOP: os primeiros 30 anos»
Com vista a contribuir para a fixação dos principais dados históricos dos primeiros 30 anos da AOP, o
membro Mário Martins, também eleito para os primeiros conselhos diretivos, aceitou o convite para
elaboração de uma obra relativa ao tema. O trabalho resultará na produção de um livro com o título
«AOP: os primeiros 30 anos» e descreverá o processo de fundação e o funcionamento da Academia
Olímpica de Portugal ao longo das primeiras três décadas de existência, a que se junta uma visão do
que poderá ser no futuro.
Baseado na consulta pelo autor de arquivos institucionais e
privados e ainda em entrevistas que realizou junto de
numerosos intervenientes no processo de formação da AOP,
o livro foi elaborado ao longo de 2016 e será apresentado em
2017, contendo também o resultado de importante pesquisa
fotográfica com que será retratada a atividade desenvolvida e
as personagens intervenientes nos momentos marcantes
destes primeiros 30 anos de existência da AOP.
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- Concurso para a Rede das Escolas Associadas da UNESCO
A Academia Olímpica de Portugal associou-se
à Comissão Nacional da UNESCO para a
realização da cerimónia de entrega de prémios
da sétima edição do Concurso para a Rede das
Escolas Associadas, uma iniciativa que
envolveu dezenas de estabelecimentos de
ensino portugueses desde o pré-escolar ao
secundário na realização de trabalhos
subordinados ao tema do «Entendimento
Global».
A sessão realizou-se a 6 de maio, na sede do Comité Olímpico de Portugal, e estiveram presentes os
jovens vencedores dos diferentes escalões do concurso, tendo em simultâneo estado expostos os
trabalhos premiados. A sessão iniciou-se com a realização de um jogo-visita destinado aos visitantes e
dinamizado pelo Gabinete de Estudos e Projetos do COP. O concurso teve a parceria do Ministério da
Educação, do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa e da Câmara Municipal do Seixal.

- Ciclo de Conferências Olímpicas
No âmbito de uma colaboração estabelecida entre a AOP e a Universidade Lusíada de Lisboa (ULL), o
ano de 2016 conheceu a realização das primeiras duas sessões integradas no Ciclo de Conferências
Olímpicas. As conferências tiveram lugar no Auditório 1 daquela universidade, com o seguinte
calendário:
- 22 de setembro - «Rio-2016: diferentes perspetivas», por Alberto Reppold Filho, Patrícia
Fontana e Adroaldo Gaya;
- 17 de novembro – «Valores e educação olímpica», por Paulo Martins.
Mantendo a periodicidade bimestral, estão previstas para
2017 três outras sessões, subordinadas aos seguintes
temas:
- «Os valores no desporto paraolímpico», por
Humberto Santos, a 26 de janeiro;
- «As questões de género na educação olímpica»,
por Maria José Carvalho, a 23 de março;
- «Educação olímpica: programas e projetos», por
Rita Nunes, a 25 de maio.
As conferências têm transmissão direta via Internet por
streaming, ficando arquivadas para posterior consulta
pública no canal da ULL no You Tube:
(https://www.youtube.com/channel/UCzt_H7OJ1bY6k0KU_C0QIA).
Comité Olímpico de Portugal
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- Visita a Lausana – Museu Olímpico
Integrada no plano de comemoração do 30.º
aniversário, a AOP organizou uma visita a
Lausana, levada a efeito de 7 a 9 de outubro,
registando oito participantes. O circuito pela
cidade, desenvolvido ao longo dos três dias do
programa, assentou na visita ao Museu
Olímpico, a que se juntaram visitas à sede (em
remodelação) do Comité Olímpico Internacional
e a outros espaços onde funcionam ou
funcionaram serviços do COI: Château de Vidy,
Av. Louis Ruchonnet, Casino de Montbenon e
Villa Mon Repos.
Houve ainda lugar a uma romagem ao Cemitério de Bois-de-Vaux, onde se encontra sepultado o
fundador do Olimpismo moderno, Pierre de Coubertin. As despesas foram suportadas pelos
participantes, tendo o alojamento sido assegurado no Hotel Crystal.

- CIDEO’2016 - Conferência Internacional Desporto e Educação Olímpica
A AOP e a Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Setúbal levaram a efeito
nos dias 2 e 3 de dezembro de 2016, no
Auditório da Escola Superior de Ciências
Empresariais (Campus do IPS), uma
conferência internacional subordinada ao tema
“Desporto e Educação Olímpica: Realidades e
Práticas” (CIDEO´2016). Esta iniciativa integrou
a programação da Setúbal Cidade Europeia do
Desporto 2016 e assentou numa temática
relacionada com os valores essenciais do
Movimento Olímpico: Excelência, Amizade e
Respeito.
Reunindo no programa temas de áreas como o
Desporto, a Cultura, a Educação, os Movimentos Olímpico e Paraolímpico, a Setúbal Cidade
Europeia do Desporto 2016, a Ética no Desporto, a Educação Olímpica, a Responsabilidade
Social, a Inclusão e a Excelência Desportiva, a
conferência contou com o apoio do IPDJ, da CM
de Setúbal, do Comité Olímpico de Portugal, do
Comité Paralímpico de Portugal, do Desporto
Escolar, da Confederação de Treinadores, da
Sociedade Portuguesa de Educação Física e do
Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física.
Comité Olímpico de Portugal
AOP - Academia Olímpica de Portugal

21

Relatório de Atividades e Contas – 2016

Membro da AOP e professor da Escola Superior de Educação do IPD, Paulo Nunes foi o «chairman»
da conferência, que contou com uma Comissão Científica de 31 elementos.
Como oradores convidados participaram José Antonio Fernández Susino (Patronato Municipal de
Desporto de Ayamonte), Alberto Reppold Filho (Universidade Federal de Rio Grande do Sul), António
González Molina (Universidade de Las Palmas Gran Canaria) e Conrado Durántez (Associação Panibérica de Academias Olímpicas). A organização registou 185 inscrições, entre as quais avultava
grande número de estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal.
O programa da CIDEO’2016 teve o seguinte alinhamento:
Abertura
. José Antonio Fernández Susino (Gerente do Patronato Municipal de Desporto de Ayamonte)
«Los Juegos de Quelfes y la Celebración de la Atlantíada: Educación Olímpica en el contexto de las
relaciones transfronterizas»
1.ª mesa
. Luís Liberato (Câmara Municipal de Setúbal)
«Setúbal: Cidade Europeia do Desporto 2016»
. Nuno Ferro (Sociedade Portuguesa de Educação Física)
«O papel da docência (ou da escola) na transmissão dos valores olímpicos»
2.ª mesa
. José Carlos Lima (Instituto Português da Juventude e Desporto - PNED)
«Ética desportiva e espírito olímpico»
. Teresa Rocha (Confederação de Treinadores de Portugal)
«A importância da Educação Olímpica na formação de treinadores e técnicos de Desporto em
Portugal»
3.ª mesa
. Alberto Reppold Filho (Universidade Federal de Rio Grande do Sul)
«O legado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro»
4.ª mesa
. Humberto Santos (Comité Paralímpico de Portugal)
«O papel educativo do Movimento Paralímpico»
. Paulo Gomes (Ministério da Educação – Desporto Escolar)
«O Desporto Escolar e os Valores Olímpicos: Excelência, Amizade e Respeito»
5.ª mesa
. António González Molina – Diretor da FCAFD-Universidade de Las Palmas Gran Canaria (ESP)
«A Importância da Formação de Profissionais de Desporto no Contexto da Excelência Desportiva: o
caso da FCAFD – ULPGC»
6.ª mesa
. Ricardo Palma – Câmara Municipal de Setúbal
«Educação Olímpica e Autarquias. O exemplo de Setúbal»
. Luís Gomes da Costa – Presidente da Academia Olímpica de Portugal
«30 Anos da Academia Olímpica de Portugal: Que visão de futuro?»
Comité Olímpico de Portugal
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7.ª mesa
. Conrado Durántez – Presidente da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas (ESP)
«O Contributo das Academias Olímpicas para o Desenvolvimento Humano e do Desporto: o exemplo
das Academias Pan-ibéricas»
. Rita Nunes (Comité Olímpico de Portugal)
«O Programa Nacional de Educação Olímpica: como transmitir o legado dos Valores Olímpicos às
gerações vindouras?»
No início da segunda jornada de trabalhos decorreu a apresentação de comunicações livres, com cinco
trabalhos apresentados.
Em complemento, a Câmara Municipal de Setúbal assegurou um programa social e cultural, com visita
à exposição patente na Galeria Municipal do Antigo Banco de Portugal, rematada com um moscatel de
honra, seguido de visita aos Paços do Concelho.

- 30.º aniversário
No ano em que cumpriu 30 anos sobre a fundação, a AOP assinalou a efeméride através de um
conjunto de iniciativas de que se fala noutros pontos deste relatório, culminando na sessão solene
levada a efeito a 4 de dezembro, no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas.
A sessão constituiu-se nas componentes formal, artística e desportiva, tendo registado a presença de
representantes das seguintes entidades: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Instituto
Português do Desporto e Juventude, Desporto Escolar, Câmara Municipal de Odivelas, Junta de
Freguesia de Odivelas, Comité Olímpico de Portugal, Comissão de Atletas Olímpicos, Confederação
Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, Confederação de
Treinadores de Portugal, Sociedade Portuguesa de Educação Física, Associação dos Jornalistas de
Desporto.
Foram intervenientes Paulo César Teixeira, em
representação do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, José Manuel Constantino,
presidente do Comité Olímpico de Portugal,
Conrado Durántez, presidente da Academia
Olímpica Espanhola e da Associação Panibérica de Academias Olímpicas, Luís Gomes
da Costa, presidente da AOP, e Nuno
Laurentino, em representação do secretário de
Estado da Juventude e do Desporto – Dr. João
Paulo Rebelo.
Na ocasião foi prestado reconhecimento público aos três primeiros deões ou presidentes da AOP:
Fernando Freitas, Aníbal Justiniano e Sílvio Rafael. Foi também assinalada publicamente a admissão
de novos membros da Academia, estando presentes Filipe Ferreira, Joana Pratas, Paulo Gomes e
Tiago Venâncio.
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Com direção técnica e artística de João Melo, José Penedo e Zita Ferreira e apresentação de Artur
Madeira e Catarina Esteves, o programa inclui apresentações de ginástica, a cargo de várias classes
do Ginásio Clube Português e do Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, e a
apresentação do grupo coral Vocálise, da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças.
Em paralelo, foi inaugurada e esteve patente até 7 de janeiro de 2017 uma exposição com o título
«Academia Olímpica de Portugal – 30 Anos», enriquecida com imagens da participação portuguesa
nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A sessão foi registada em vídeo, com edição em DVD
conservada no arquivo da AOP e reproduzida em cem exemplares.
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III.5. Mudança de imagem institucional
O dia 17 de setembro de 2016 passou a constituir um marco na história da representação gráfica da
AOP, graças à primeira utilização do quarto logótipo institucional. A nova marca gráfica passou nesse
dia a integrar o também renovado «site» da Academia Olímpica de Portugal, bem assim como a conta
de Facebook da AOP.
O novo logótipo toma lugar do símbolo que durante 13 anos identificou a AOP, onde se destacava um
grande «A» em tom laranja, sobrepujado pelas velas do símbolo do Comité Olímpico de Portugal, tendo
por baixo a legenda com o nome da AOP por extenso, em duas linhas.
Esse foi o símbolo com maior longevidade, tendo vigorado desde 2003, ano que a AOP adaptou a sua
representação gráfica à nova marca que o COP tinha acabado de adotar.

O primeiro símbolo da AOP entrou em vigor em 1988, ano da I Sessão Anual, tendo marcado a
imagem da Academia durante quatro anos. Em 1992 foi adotado o segundo logo, que durou 11 anos.
O quarto logótipo assenta a representação na utilização do acrónimo «AOP», ao cimo, com as corres
verde, azul e vermelha. Ao centro, a designação institucional por extenso, em duas linhas. Na base, os
anéis olímpicos.
A decisão de tal mudança de imagem institucional teve lugar por proposta e decisão do Conselho
Diretivo, em resultado da análise efetuada por este aquando da renovação do sítio de internet da AOP.
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III.6. Página de Internet e Facebook
O novo sítio da internet da AOP é agora uma realidade desde Setembro de 2016. Este permitiu o
abandono de uma plataforma instável do tipo “open source”, que muitos transtornos causou, estando
agora o novo sítio da internet elaborado numa plataforma “dedicada” mais atual e dinâmica.

O novo sítio da internet permitiu ainda fazer uma maior interligação com a rede social facebook, o que
permitiu manter os elevados fluxos de navegação com o impressionante número de 17.116 seguidores,
bem como possibilitou aos membros que não estejam registados nesta rede social, ter acesso e
conhecimento das atividades da AOP.
De seguida mostram-se os gráficos estatísticos da ação da página da Academia Olímpica de Portugal
na rede social do facebook desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de dezembro de 2016.
- Número total de “gostos”
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No gráfico pode verificar-se que ocorreu uma variação de entradas e saídas de “seguidores” nos dois
primeiros trimestres de 2016, sucedendo o pico máximo de “seguidores” em agosto no periodo
correspondente à ralização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, vindo a manter-se estável os niveis de
navegação.
- Alcance das publicações

Relativamente ao ano anterior, as publicações da AOP surtiram num maior alcançe, tendo cada
publicação em média chegado a 1500 “seguidores”, valor que por vezes chegou aos 2500 “seguidores”
por publicação, o que é bastante apreciável. De salientar que estes “seguidores” procuram as
publicações da AOP por sua iniciativa e não por conteúdos que são pagos para o efeito.
- Gostos, comentários e partilhas

Também no que respeita ao campo dos “gostos”, comentários e partilhas se verificou uma maior
atividade, comparando com o ano anteior. Provavelmente fruto da interativiade agora existente entre o
sitio oficial de internet.
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- Reacções
Uma nova forma de análise que o facebook permite é a de verificar as reações de quem se manifesta
com as publicações colocadas. Existem 6 formas de cada um se manifestar : Gosto, Adoro, Surpresa,
Riso, Tristeza e Ira. Neste campo a manifestação “Gosto” chegou quase aos 15.000, seguindo-se o
“adoro” e a “tristeza” que estiveram proximos das 1000 reações, não ocorrendo nenhuma reação de
“surpresa” ou “ira”.

- Alcance total

Se no ano anterior o número de publicações a quem foi apresentada a atividade da página da internet
não chegou aos 2.500 “seguidores”, este ano o número aproximou-se dos 6.000 “seguidores”, o que
manifesta, por um aldo a maior partilha de mais trabalho desenvolvido pela AOP, por outro, a qualidade
do mesmo, patente no acompanhamento da página de Facebook.
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- Numero total de “gostos”

O número total de “gostos” no ano 2016 manteve-se estável, tendo ainda assim apresentado alguma
tendência para ligeira subida ao longo dos meses, o que contrastou com a queda inexplicável ocorrida
no ano anteior no período compreendido entre abril e novembro. Os fãs da página da AOP são na sua
maioria homens.

III.7. Newsletter
A entrada online do novo sítio de internet da AOP não foi suficiente para solucionar esta forma de
comunicação com os membros. O elevado número de newsletters que é enviado atualmente, sob a
forma de “Circular”, despoletou a necessidade de serem construídos novos mecanismos de segurança,
por forma a proteger os utilizadores que não querem receber as informações por esta via, o que
atrasou este processo.
Porém, ciente o Conselho Diretivo desta limitação continuou a privilegiar a comunicação por outros
canais, tais como um maior envio das ditas circulares internas, o que tem permitido o permanente
acompanhamento da atividade da AOP por parte dos membros.
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III.8. “Recortes”
- Revista Olimpo destaca atividade da Academia Olímpica de Portugal
A revista Olimpo tem continuado a destacar as atividades da AOP; contudo, no ano de 2016, com a
realização dos Jogos do Rio, teve capacidade inferior para dar a conhecer a atividade da AOP, quando
comparado com anos anteriores.
Nas edições da revista Olimpo n.os 145 e 147 não se verificou qualquer publicação alusiva à AOP; nos
n.os 146 e 148 foram destacados respetivamente a realização do programa de rádio «Era uma Vez os
Jogos», as diversas ações alusivas aos 30 anos da AOP a desenvolver ao longo do ano e a
participação da AOP nas atividades da Academia Olímpica Internacional (n.º 146) e a organização da
XXVII Sessão Anual da AOP/8.ª sessão para Membros, a realização da CIDEO’2016 – Setúbal, bem
como a visita ao Museu Olímpico, em Lausana.
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- The Official Journal of the International Olympic Academy
Na única edição do «Journal» da Academia Olímpica Internacional em 2016, e com data de abril, foi
dado especial destaque ao tema Movimento Olímpico e Proteção Ambiental; no âmbito da atividade
desenvolvida pelas Academia Olímpicas nacionais e objetivamente sobre a atividade da AOP é dado
especial relevo às comemorações do 29.º aniversário, com a referência à homenagem efetuada em
vida a um dos seus mais ilustres membros, David Sequerra.

- Sessão Anual
A XXVII Sessão Anual e 8.ª Sessão para Membros da AOP, realizada em outubro em Miranda do
Corvo – Distrito de Coimbra, teve impacto na comunicação regional local, nomeadamente nos jornais
«Diário de Coimbra» e «A Comarca de Arganil». Não se tratando de “recorte” importa ainda referir que
foi concedida entrevista pelo presidente do Conselho Diretivo da AOP à rádio local de Miranda do
Corvo – «Rádio Dueça» sobre a realização da “sessão”.
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- CIDEO’2016
A realização da Conferência Internacional Desporto e Educação Olímpica, em parceria com o IPS –
Escola Superior de Educação, integrada na programação do evento «Setúbal, Cidade Europeia do
Desporto», teve naturalmente impacto na comunicação social, nomeadamente a local/regional.
Também a comunicação social online dedicou tempo ao evento, permitindo que este tivesse assim uma
outra notoriedade e impacto junto da comunidade educativa/académica, sobretudo no distrito de
Setúbal.
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- 30.º Aniversário
Tendo sido organizada a cerimónia de aniversário em Odivelas e contando com o apoio da Câmara
local foi natural que a própria autarquia divulgasse o evento pelos sues canais, dado que este teve
lugar no Centro Cultural da Malaposta, um espaço privilegiado do concelho de Odivelas para eventos
de natureza cultural.
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IV
ATIVIDADE INTERNACIONAL
IV.1 Academia Olímpica Internacional

- 7 a 14 de maio. Rui Carvalho, secretário-geral da AOP, e Fernando Costa, também membro do
Conselho Diretivo da AOP, representaram a Academia Olímpica de Portugal na sessão da AOI para
diretores, realizada em Olímpia (Grécia). A sessão que como sucede em anos pares foi destinada de
forma conjunta a diretores de academias olímpicas e de comités olímpicos nacionais, teve como temas
«O Olimpismo como ferramenta para o desenvolvimento e a sustentabilidade» e «A aprendizagem
assente nos valores olímpicos como ferramenta para a proteção ambiental».
Os representantes portugueses tiveram oportunidade de apresentar uma comunicação breve em que
resumiram a atividade da AOP no ano anterior, podendo desta forma partilhar a experiência de um ano
de trabalho num contexto em que numerosas outras academias nacionais mostraram igualmente os
respetivos desempenhos, sendo assim possível conhecer a atividades desenvolvida a nível mundial
pelas academias olímpicas.
- 11 a 25 de junho. Marta Lopes e Tiago Venâncio foram em 2016 os representantes portugueses na
Sessão para Jovens Participantes da Academia Olímpica Internacional, levada a efeito pela 56.ª vez
em Olímpia. Subordinada aos mesmos temas da sessão para diretores, a sessão de jovens reuniu 158
participantes provenientes de 91 países.
Marta Lopes é professora do ensino básico e membro da AOP desde 2013, já com participação em
várias sessões organizadas pela Academia, além de colaboração em diversas atividades. Em 2016 foi
a dinamizadora da comemoração do Dia Olímpico organizado pela Voz do Operário, em Lisboa.
Tiago Venâncio participou na XXV Sessão Anual
(Odivelas-2014) e é estudante de Ciências do
Desporto no Instituto Politécnico de Setúbal,
tendo registado como nadador a presença em
três edições dos Jogos Olímpicos (Atenas-2004,
Pequim-2008 e Londres-2012).
Como é habitual e está regulamentado, coube ao
Conselho Diretivo da AOP proceder à seleção
dos participantes portugueses nesta sessão, em
representação do Comité Olímpico de Portugal.
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IV.2 Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas
- XVII Congresso da Associação Panibérica de Academias Olímpicas – Colômbia
Durante os dias 1 e 2 de novembro decorreu em Bogotá – Colômbia o XVII Congresso da APAO. A
organização desde congresso bienal foi da responsabilidade do Comité Olímpico Colombiano, no
seguimento da edição anterior realizada em Portugal (maio.2014).
Contou com a participação de representantes de 14 Academias Olímpicas nacionais que apresentaram
os seus relatórios de atividades dos últimos dois anos.

A representação da Academia Olímpica de Portugal ficou a cargo de Tiago Viegas (Vice-presidente),
tendo sido o único representante dos países de Língua Oficial Portuguesa devido à sua ausência dos
demais.
Don Conrado Durántez, presidente da APAO, apresentou ainda uma conferência aberta à população
universitária subordinada ao tema “Desporto! Desporto?”, onde teceu algumas considerações críticas
sobre os atuais flagelos da atividade física moderna, nomeadamente ao doping e a violência associada
ao desporto.

Os restantes representantes foram:
Silvia Dalotto (Argentina),María Inés Sarubbi (Paraguai), Carlos Hernández (México), Rubén Martunet
(Uruguai), Pedro Córdova (Porto Rico), Conrado Durántez (Espanha), Gerardo Aguirre (Guatemala),
Teresita Anchía (Costa Rica), Luis Epidio Cumba (República Dominicana), Luis Rodríguez (Venezuela),
Jaime Agliati e Leonardo Lucero (Chile), Fernando Caillaux (Perú) e Liza Portalanza (Equador).
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IV.3 Academias Olímpicas de Língua Portuguesa
A Academia Olímpica de Portugal continuou, sempre que possível e quando solicitada para tal, a
corresponder aos pedidos de apoio das Academias de língua portuguesa; no ano de 2016 recebeu nas
suas instalações os seguintes dirigentes:
- Visitas informais da Academia Olímpica Cabo-verdiana
18 de maio – A AOP recebeu a visita da presidente
da Academia Olímpica Cabo-verdiana, Maria
Eduarda Vasconcelos. Realizada num contexto
informal, a visita foi proporcionada pela presença da
dirigente olímpica cabo-verdiana em Lisboa, em
trânsito depois da participação na sessão da AOI
para dirigentes de academias e comités olímpicos,
realizada em Olímpia de 7 a 14 de maio. Maria
Eduarda Vasconcelos foi recebida pelo presidente e
pelo secretário-geral da AOP, respetivamente Luís
Gomes da Costa e Rui Carvalho, e teve ainda
oportunidade para breve conversa com o presidente
do COP, José Manuel Constantino. A ocasião foi
aproveitada para reforçar a manifestação da
disponibilidade para colaboração entre as entidades
olímpicas portuguesa e cabo-verdiana, na perspetiva
da disseminação dos ideais olímpicos.

9 de junho – A AOP recebeu a visita de Emanuel
Passos, membro da Academia Olímpica Caboverdiana e um dos representantes daquela entidade
na 56.ª Sessão da Academia Olímpica Internacional
para Jovens, que iria iniciar-se em Olímpia dois dias
depois. Na ocasião, o jovem dirigente olímpico de
Cabo Verde teve oportunidade de conhecer as
instalações da sede do Comité Olímpico de Portugal
e da AOP e de trocar impressões sobre os objetivos
próximos da sua academia, fundada há apenas um
ano, e o modo de funcionamento da academia
portuguesa. Da conversa mantida com o assessor do
Conselho Diretivo da AOP resultou, mais uma vez, a
constatação do interesse comum na colaboração
entre as duas entidades.
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- Receção Oficial à Academia Olímpica Angolana
25 de outubro – Na sequência da participação na sessão
de Miranda do Corvo, o representante da Academia
Olímpica Angolana, Mayiomona Nzita, aproveitou esta 3.ª
feira (25.out) a presença em Portugal para, a convite da
AOP, visitar a sede do Comité Olímpico de Portugal. Na
ocasião, além de uma breve visita pelas instalações, com
incidência no espaço ocupado pela AOP, Luís Gomes da
Costa e Fernando Costa, respetivamente presidente e vogal
do Conselho Diretivo, abordaram em conversa informal as
perspetivas de colaboração entre a AOA e a AOP, além de
terem expresso ao amigo e colega angolano (também
membro da AOP desde a sessão anual de 2002, em Rio
Maior) a satisfação pela presença de representantes
angolanos em mais uma sessão anual da academia
portuguesa, facto que não sucedia desde 2003
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V
CONTAS
O ano de 2016, tratando-se de ano olímpico, poderia deixar antever algumas dificuldades de natureza
financeira em virtude da necessidade de alocar mais recursos à Missão. Contudo, e tratando-se de um
ano de primordial importância na vida da AOP – com um programa relativamente alargado de
atividades no âmbito destas comemorações – tal não se veio a verificar, muito em função da garantia
por parte do Comité Olímpico de Portugal em salvaguardar as devidas verbas para o pleno
cumprimento do PAO previsto para o ano de 2016.
Ainda que contando sempre com o apoio incondicional do COP na prossecução da sua atividade e da
consequente afetação de recursos financeiros, a AOP assumiu uma postura de cooperação no sentido
de tentar angariar receitas “extraordinárias”, o que se assinala com o aumento dos reembolsos por via
da Solidariedade Olímpica, subsidio atribuído pela CM de Miranda do Corvo e o aumento apreciável de
valores de inscrições em ações da AOP (sessão anual e para membros).
2016
Movimentos de Receita
Reembolso Solidariedade Olímpica
Inscrições na XXVII Sessão Anual
e 8.ª Sessão de Membros
Subsídio da CM Miranda do Corvo (XXVII
Sessão Anual e 8.ª Sessão de Membros)
Transferências COP

1.248,09€

Movimentos de Despesa
30.º Aniversário

825,00€

Participação em eventos e ações de formação
(palestras, exposições, etc.); Reuniões CD

600,00€
43.193,97€

TOTAL

45.866,06€

XXVII Sessão Anual e 8.ª Sessão para
Membros
Informação e documentação
Atividade Internacional
Apoio e despesas administrativas
Diversos
TOTAL

3.254,30€
7.718,38€
4.858,52€
2.134,08 €
3.786,22 €
19.270,09€
4.844,47€
45.866,06€
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