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Plano de Atividades e Orçamento – 2019

- Introdução
A presente proposta do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o ano de 2019 apresentase como um documento orientador que contempla as ações estratégicas da AOP para o referido
ano.
2018 foi um ano de extrema importância, pois, se 2017 tinha servido para reorganizar a estratégia
da Academia, 2018 serviu para reposicionar a AOP quer na vertente nacional quer na vertente
internacional.
Em ambos os contextos foram feitos alguns investimentos e avanços e colocados em prática
novos projetos, estando agora o rumo bem definido.
A mascote da AOP irá dar novo fôlego à imagem da Academia, tendo sido já criado o primeiro
esboço. Atendendo a que não pôde concluir-se este processo em 2018 devido a restrições
orçamentais, em 2019 irá terminar-se o processo de materialização da imagem final da mascote.
A exposição itinerante «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade» afirmou-se
através de dezenas solicitações, estando já calendarizadas algumas exposições para o ano 2019, as
quais se prevê venham a ter mais material de apoio, como um livro de bolso e novas vitrinas, que
irão dar mais dignidade aos objetos expostos, facilitando a compreensão da temática da exposição
(Olimpismo e Movimento Olímpico).
A criação das comissões consultivas foi também um importante passo para o envolvimento de
mais membros nos trabalhos diários da Academia, esperando nós que 2019 seja profícuo em
ações preconizadas por estas comissões.
A elaboração de artigos subordinados à temática olímpica por parte dos membros é também uma
realidade, tendo já sido publicados alguns destes artigos, criando desta forma o CD da AOP mais
um espaço de reflexão para todos os interessados.
A tradução e edição do «Your Olympic Guidebook» também já é uma realidade, sendo uma
grande aposta da AOP no plano da formação olímpica dos atletas e de todos os interessados.
A aposta na vertente internacional foi uma constante, tentando este Conselho Diretivo
acompanhar todas as movimentações verificadas fora de fronteiras, participando de forma
bastante ativa nas três direções que consideramos importantes:
- na Academia Olímpica Internacional continuaremos a estar presentes em todas as sessões;
- na Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas continuaremos a desempenhar o nosso
papel de coordenação das academias olímpicas de língua portuguesa, continuando a
acompanhar e a incentivar a criação de novas atividades nas academias olímpicas africanas, bem
como o acompanhar todo o processo, já a decorrer, da reativação da Academia Olímpica
Brasileira;
- nas Academias Olímpicas Europeias continuaremos a participar de forma ativa.

Um leque de ações está já em marcha com esse mesmo objetivo: atualização do ficheiro de
membros (já iniciado e que se conta esteja concluído até ao final de 2018); solicitações aos
membros para representações institucionais em nome da AOP, sempre que se justifique; convite
à elaboração de artigos de opinião sobre temática olímpica para publicação na página da AOP
na Internet, permitindo aumentar a documentação disponível relativa a estes assuntos.
Continuaremos ainda a dar resposta às solicitações por parte de entidades do Sistema
Desportivo Nacional, escolas e autarquias, colaborando de forma ativa, tendo sempre em conta
a missão da AOP.
Este plano de atividades que se apresenta pretende criar um momento oportuno para o
envolvimento dos membros com a estratégia do CD para o próximo ano.
O Conselho Diretivo
Academia Olímpica de Portugal
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1. Administração geral (40.250€)
1.1 – Área administrativa (500€)
. Dar continuidade à gestão diária, dando resposta a todas as solicitações.
1.2 – Recursos humanos (26.800€)
. Promover a inserção de estagiários na elaboração de projetos estratégicos.
1.3 – Instalações
. Com as perspetivas de aumento das instalações do Comité Olímpico de Portugal,
contamos que finalmente a AOP venha a ter um espaço onde o seu espólio possa estar
exposto.
1.4 – Património (7.950€)
. Mascote AOP: aquisição de um fato de mascote para utilização nas atividades de
promoção da imagem da AOP, bem como de pequenas mascotes de pelúcia para
merchandising. (2.000€)
. Expositores: a constante necessidade da AOP de expor peças do seu acervo obriga à
aquisição de expositores específicos para o efeito. Desta forma contamos durante o
próximo ano dotar a AOP de soluções que permitam fazer exposições com maior
qualidade, segurança e autonomia. (4.700€)
- Aquisição de 4 roll ups para reforçar a imagem da AOP nos mais diversos fóruns em que
participa. (850€)
- Aquisição de um monitor de televisão que servirá de apoio nos stands onde a AOP se
faça representar, bem como para apresentação dos conteúdos digitais das exposições.
(400€)
1.5 – Conselho Diretivo (5.000€)
A atividade do CD assenta em duas vertentes, uma interna e outra externa.
Na vertente interna, vamos continuar o processo de aproximação aos membros através
da publicação de artigos de opinião por eles elaborados. Em paralelo, os membros
serão incentivados a participar no dia-a-dia da Academia, apresentando propostas ao
Conselho Diretivo para análise nas respetivas reuniões. Dar-se-á continuidade ao envio
de felicitações por ocasião dos aniversários dos membros.
Na vertente externa, a AOP continuará a dar resposta às solicitações de colaboração
com as diferentes escolas, universidade e autarquias, garantindo o apoio através da
oferta de publicações, folhetos e outros materiais e da eventual indicação de oradores.
Nesse contexto assume especial importância o envolvimento da AOP no Programa de
Educação Olímpica do COP. Para tal, poderá a AOP fazer-se representar tanto pelo CD
como por outros membros que, por razões profissionais ou de proximidade geográfica
com o local da iniciativa, se entenda oportuno convidar para essa representação.
Ainda nesta vertente, a AOP irá continuar a colaboração com a Comissão de Atletas
Olímpicos (CAO) e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP).

Comité Olímpico de Portugal
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No que respeita ao Conselho Nacional do Desporto, o presidente da AOP continuará a
assegurar a participação da AOP, garantindo sempre uma opinião ponderada e
fundamentada sobre os assuntos discutidos.
2. Projetos (5.050€)
. Câmaras municipais (400€)
Em 2019 dar-se-á continuidade ao envolvimento das autarquias locais na divulgação dos
Valores e Ideais Olímpicos, com base nas atividades da AOP.
. Exposições (1.500€)
A AOP vai reforçar a exposição «Mascotes Olímpias. De talismãs a símbolos de
identidade», bem como dar corpo à exposição itinerante subordinada ao tema «Os
Valores e Ideais Olímpicos».
. Para qualquer destas exposições será criada uma solução física e outra digital, por
forma a tornar todas as exposições da AOP interativas e de fácil acesso, durante todo o
ano.
. Mascote (1.800€)
Com a criação do projeto da «Mascote AOP», através de um concurso que envolveu
escolas dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, a AOP ficou em condições para que em
2019 a mascote passe a ser uma realidade em todas as atividades da Academia,
permitindo assim uma nova dinâmica.
Jogos de Quelfes (250€)
A AOP dará continuidade ao seu envolvimento neste evento já internacionalizado, desta
feita na sua décima edição, envolvendo a promoção do Olimpismo e a prática desportiva
junto dos alunos e professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente através da
organização do «Desafio Cultural», de âmbito internacional.
Concurso de Imprensa Regional (500€)
A AOP dará seguimento ao concurso «Prémio David Sequerra», em parceria com o CNID
– Associação de Jornalistas de Desporto, com a finalização da edição 2018 e o
lançamento da edição 2019.
. Aniversário AOP (600€)
Em dezembro de 2019 será comemorado o 33.º aniversário da AOP em cerimónia
específica para o efeito.
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3. Relações Internacionais (3.750 €)
. AOI (3.250€)
Dar continuidade à ligação institucional com a Academia Olímpica Internacional,
assegurando a representação portuguesa na Sessão para Diretores, na Sessão para
Jovens e na Sessão para Educadores.
Colaboração com eventuais interessados na participação no Seminário Internacional
de Estudos Olímpicos para Estudantes Pós-graduados e no Mestrado em Estudos
Olímpicos.
Envio de informação sobre as principais atividades da AOP para o «IOA Journal».
. APAO (250€)
Dar continuidade à ligação com as Academias Olímpicas dos países de língua portuguesa
membros da APAO, procurando estimular as academias com menos atividade.
Apoiar e incentivar a relançamento da Academia Olímpica Brasileira.
. IOAPA
A AOP continuará disponível para encontrar formas de colaboração com esta entidade
internacional que congrega todos os participantes em sessões da AOI.
. AFAO
Estreitar a relação estabelecida com a Associação Francófona de Academias Olímpicas,
na qualidade de observador, por intermédio da Academia francesa, no seguimento da
condição de primeiro subscritor do documento «Apelo de Paris».
. AOE (250€)
Colaborar de forma ativa na recém-criada associação Academias Olímpicas Europeias,
trabalhando ativamente em projetos comuns, bem como propondo novos desafios.
4. Formação (5.800€)
. Sessões AOP (5.000€)
Realização de pelo menos duas sessões em simultâneo, minimizando custos,
ramificando uma parte do programa para uma e outra sessões. Realizar a sessão
conjunta em colaboração estratégica com um município como parceiro ou governo
regional, procurando garantir sempre que possível um parceiro académico.
. Outras formações (800€)
Por iniciativa própria ou com entidades terceiras, organizar ações que estejam
relacionadas com a sensibilização e a divulgação dos Valores e Ideais Olímpicos, bem
como com os programas de educação olímpica.
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5. Comunicação (3.450€)
. Página na internet (600€)
Reforçar a comunicação da página da AOP na Internet no contexto do sistema
desportivo nacional e no meio académico, com informação pertinente e atual. Para já
vamos introduzir novos conteúdos, como as exposições virtuais e os e-books.
. Rede social Facebook
Utilizar esta rede social de forma assídua e privilegiada como forma de chegar a todos
os interessados nas atividades da AOP, bem como a outras entidades relacionadas com
o Movimento Olímpico.
. Exposição virtual «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade» (600€)
Dando seguimento ao assumido no anterior plano de atividade e orçamento, 2019 será
o ano da corporização da visita virtual que irá estar disponível 24 horas por dia para
todos os interessados.
. Vídeo sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade – 1.ª fase (1.750€)
O estudo da história dos Jogos Olímpicos é o meio para se compreender a atualidade
destes. Para tal, pretende a AOP desenvolver um vídeo de documentário, no Estádio
Olímpico da Antiguidade, em Olímpia, por forma a mais pessoas terem acesso à história
dos Jogos. Este projeto estará dividido em duas fases, sendo que se conta estar concluído
em 2020.
. Press release (500€)
A criação de um press release irá permitir o envio de todas as atividades da AOP aos
diferentes órgãos dos media.
6. Publicações (6.100€)
. Publicação AOP (3.500€)
Publicação do livro dos “30 Anos da AOP”, já orçamentado em 2018 mas que por motivos
de restrições orçamentais não foi possível concretizar.
. Livro «Mascotes Olímpicas. De talismã a símbolos de identidade» (1.800€)
A colaboração com a organização dos Jogos Europeus Universitários permitiu a
elaboração de um pequeno livro bilingue, em português e inglês, de suporte à exposição,
que servirá de alavanca à criação do nosso próprio livro (atualizado até aos Jogos
Olímpicos de Tóquio de 2020). Esta publicação irá enriquecer a Coleção Sessões AOP.
. Outras publicações (800€)
.Traduzir a aplicação móvel «EYOF Quiz Game», jogo de perguntas e respostas sobre o
Movimento Olímpico, disponível para qualquer interessado.
Lisboa, 24 de Setembro de 2018
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ORÇAMENTO 2019
DESPESAS
1 – Administração geral
1.1 – Área administrativa
Despesas postais

150,00 €

Material de escritório

200,00 €

Outros

150,00 €

Subtotal

500,00 €

500,00 €

Total acumulado

500,00 €
500,00 €

1.2 – Recursos humanos
Enquadramento técnico

26.800,00 €

Subtotal

26.800,00 €

26.800,00 €

Total acumulado

26.800,00 €
27.300,00 €

1.3 - Instalações
-€
Subtotal

-€

-€

Total acumulado

-€
27.300,00 €

1.4 – Património
Roll ups

850,00 €

Vitrinas e expositores

4.700,00 €

Mascote

2.000,00 €

TV
Subtotal

400,00 €
7.950,00 €

7.950,00 €

Total acumulado

7.950,00 €
35.250,00 €

1.5 – Outras despesas
Conselho diretivo

5.000,00 €

Subtotal

5.000,00 €

Total acumulado

5.000,00 €

5.000,00 €
40.250,00 €
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2 - Projetos
Câmaras municipais

400,00 €

Exposições

1.500,00 €

Mascote AOP

1.800,00 €

Jogos Quelfes

250,00 €

Concurso de Impressa Regional

500,00 €

Aniversário AOP

600,00 €

Subtotal

5.050,00 €

5.050,00 €

Total acumulado

5.050,00 €
45.300,00 €

3 – Relações internacionais
Quotização AOE
Fatos oficias

250,00 €
1.000,00 €

Quotização APAO

250,00 €

Sessão para Diretores

900,00 €

Sessão para Educadores

450,00 €

Sessão para Jovens

900,00 €

Subtotal

3.750,00 €

3.750,00 €

Total acumulado

3.750,00 €
49.050,00 €

4 - Formação
Sessões AOP
Outras formações / palestras
Subtotal

5.000,00 €
800,00 €
5.800,00 €

5.800,00 €

Total acumulado

5.800,00 €
54.850,00 €

5 - Comunicação
Página da Internet

600,00 €

Exposição virtual «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade»
Vídeo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade

600,00 €

Press release
Subtotal
Total acumulado

1.750,00 €
500,00 €
3.450,00 €

3.450,00 €

3.450,00 €
58.300,00 €
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6 - Publicações
Publicações AOP

3.500,00 €

Livro «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade»

1.800,00 €

Outras publicações
Subtotal

800,00 €
6.100,00 €

6.100,00 €

Total acumulado

6.100,00 €
64.400,00 €

RECEITAS
Dotação do COP
Inscrições nas Sessões da AOP

57.400,00 €
800,00 €

Patrocínios

5.200,00 €

Solidariedade Olímpica
Subtotal

1.000,00 €
64.400,00 €

64.400,00 €

Total
Total das despesas
Total das receitas
Saldo Final

64.400,00 €
64.400,00 €

- 64.400,00 €
64.400,00 €
-€

-€

-€
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