Plano de Atividades - 2022
Introdução
O mundo muda a uma velocidade espantosa e toda a adaptação e capacidade de gestão da
mudança tornou-se fundamental para enfrentar o presente e o futuro. As nações precisam de
líderes que sejam agentes da mudança e os Atletas Olímpicos têm de assumir esse papel de
líderes.
Nesta lógica, a AAOP tem de dar resposta a este fenómeno da mudança acelerada e
exponencial. As novas tecnologias potenciam novos hábitos dos atletas, a globalização abre a
novas perspetivas, e tudo isto são sinais dos tempos, de adaptação e de progresso.
A educação influencia uma cultura desportiva, o desporto é um meio e não um fim em si mesmo.
O que pretendemos é ajudar e contribuir para alinharmos todos os intervenientes no fenómeno
desportivo, no mesmo sentido e na mesma direção para poder inspirar uma nação, uma nação
mais responsável, mais solidária e mais inclusiva. Nós Olímpicos, já provámos no pódio e fora
dele; nas metas que cortámos e naquelas que falhámos; nas tentativas conseguidas e frustradas
para ir mais longe, para correr mais rápido e para saltar mais alto, e a educação aliada ao
desporto é um motor de desenvolvimento cultural. A educação e o desporto tornam as
sociedades mais saudáveis, mais equilibradas e mais aptas para o progresso e que o ritmo
vertiginoso a que vivemos, fomentam um conjunto de valores fundados no respeito, na
superação, na resiliência, na excelência e na amizade.
As consequências das transformações recaem sobre as pessoas, pois não há maior ativo numa
nação. Por isso mesmo, é imprescindível contar com a participação de todos.
Se queremos estar preparados durante a carreira e para o pós-carreira, temos que começar já
e alimentar este propósito, espalhar uma semente deixá-la crescer, ver os frutos e dar a
possibilidade aos outros de os colher, esta é a nossa missão, está acima de cada um de nós,
estamos cá para servir e não para servimo-nos.
Precisamos unir-nos para criar movimentos cívicos que mostrem novos caminhos e despertem
(ou reforcem) a consciência para a importância vital do desporto.
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Capítulo 1 - Para os Atletas
O nosso foco são os Atletas Olímpicos, o mundo está a mudar e a evoluir rapidamente, o que
coloca todo o tipo de desafios principalmente, no pós-carreira, de natureza social e de inclusão
numa sociedade cada vez mais participativa e digital, sabemos que hoje temos um défice de
intervenção participação e envolvimento dos nossos Atletas junto da AAOP.

Sede - AAOP
O grande objetivo de 2022, criar as condições para que a AAOP tenha uma sede condigna, com
uma designação própria.

Base de Dados Perfis dos Atletas
Este é o ponto base da construção do nosso edifício, se queremos trabalhar para os Atletas, se
queremos que hajam atividades desenvolvidas pelos Atletas, se queremos em conjunto atuar
na Sociedade, temos que fazer a avaliação da situação atual, desenvolvendo um trabalho
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aprofundado, com o que consideramos ser o pilar fundamental de todo o nosso projeto, o
diagnóstico da nossa base de dados, a definição do perfil do Atleta Olímpico, quantos somos,
quem somos, onde estamos, o que fazemos, quais os desafios e dificuldades que sentimos, e
como é que estamos dispostos a ajudar e contribuir em conjunto para o sucesso da AAOP.
Esta Base de Dados tem de estar permanentemente atualizada, segmentada a fim de podermos
desenvolver perfis completos dos nossos associados, e com isto criar uma proposta de valor
atraente.

Portal AAOP
A primeira fase do projeto já foi iniciada. A AAOP vai investir num portal de referência,
construído mediante as suas necessidades.
Vivendo numa era digital, o uso de várias plataformas é uma realidade que tem de ser
acompanhada.
Foi adquirido um Software de Gestão da Associação, que disponibiliza uma API para
desenvolvimento e integração Third-party, ou seja, num futuro próximo será possível integrar
e centralizar toda a informação dos diversos canais.
Havendo uma interação dinâmica e em tempo real, planeamos fazer a integração da API tendo
em consideração os seguintes pontos:

-

Portal www.aaop.pt, renovado, em que os novos associados são inseridos a partir dessa
API;

-

APP AAOP;

-

Informação de eventuais parcerias, eg, ISCTE, ISEG;

-

Desta forma a interação é dinâmica e em tempo real.

Cartão Associado
Atualizar as vantagens para os Atletas Olímpicos a vários níveis tais como, restauração,
instalações desportivas, hotelaria, combustíveis, etc.
Pretendemos no final do mandato angariar 50% dos Atletas Olímpicos.
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Lista de Protocolos assinados
Estabelecer parcerias com várias entidades nomeadamente:
●
●
●
●

Ginásios
Grupo Hoteleiro
Farmácias
Centros de Alto Rendimento

Bolsa de Emprego
Dar seguimento ao trabalho realizado, nomeadamente, complementando o decreto-lei 272 de
2009 com benefícios para os Atletas Olímpicos pós-carreira nos concursos públicos de recursos
humanos.
Apoio extra aos Atletas Olímpicos com a sua inclusão nas estruturas de emprego estatal, tais
como autarquias, forças armadas e forças policiais.
Sejam valorizados os anos dos Atletas Olímpicos como serviço ao estado e contabilizados para
efeitos de reforma antecipada.

Formação
Fomentar formação qualificada
Parceiros/Ensino/Empresas.

(+351)934 290 072

aos

geral@aaop.pt

nossos

associados,

www.aaop.pt

criando

sinergias

entre

Travessa da Memória 36,
1300-403 Lisboa, Portugal

Gala AAOP “Cascais Olímpico 2022"

Esta Gala é resultado de um prémio atribuído ao Projecto apresentado pela AAOP “Unleash the
Olympic Potential” à World Olympic Association com data marcada para 26 de Março e 2022,
com a presença de várias entidades oficiais onde destacamos os membros de Honra da AAOP,
o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Presidente do IPDJ, o Presidente do COP,
entre outros convidados, e os cerca de 300 associados da nossa Associação, esta Gala vai contar
com o alto patrocínio de sua Excelência o Presidente da República.
Este é um evento que se pretende que se transforme numa marca com identidade, e que seja
o culminar de um esforço de envolvimento dos Atletas Olímpicos, para lhes dar rosto e dignificar
o seu estatuto, esta será a verdadeira celebração do ideal Olímpico baseada nos valores do
Respeito, Excelência e Amizade.
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Reunião Mundial Comité Executivo WOA
Portugal ganhou entre várias candidaturas a organização da reunião do Comité Executivo da
World Olympic Association que tem como patrono o Príncipe Alberto do Mónaco a realizar em
24/25 de março de 2022 no âmbito da organização dos 3 dias “Cascais Olímpico 2022”. Além da
AAOP servir de anfitrião a tão importante evento olímpico mundial, onde estarão os 30
elementos do Comité Executivo da WOA, e de todo o prestígio inerente a tão importante
reunião, vamos fazer coincidir com a realização da Gala “Cascais Olímpico 2022” a maior
concentração de atletas olímpicos jamais realizada a nível nacional, aproveitando a presença de
alguns destes elementos, nomeadamente o Presidente Joel Bouzou como convidado
participante. esta Gala vai contar com o alto patrocínio de sua Excelência o Presidente da
República.

Representantes Regionais / Embaixadores
Continuar a investir na figura dos Embaixadores como elementos aglutinadores dos Atletas
Olímpicos a nível nacional fazendo com que a AAOP alargue e esteja mais próxima do core da
nossa associação que são os Atletas Olímpicos.
Estabelecer parcerias com várias entidades regionais nomeadamente:

•
•
•
•

Ginásios
Grupo Hoteleiro
Farmácias
Centros de Alto rendimento

Solidariedade
Identificar e apoiar Atletas Olímpicos a vários níveis junto da sociedade e das instâncias estatais.

Capítulo 2 – Pelos Atletas
Após este trabalho que será de melhoria contínua e com uma base de dados sempre atualizada,
iremos promover e envidar esforços junto das autoridades competentes, Secretaria de Estado
da Juventude e do Desporto, entidades públicas e privadas, para que haja por parte dessas
mesmas entidades o necessário reconhecimento da carreira do Atleta Olímpico e do seu
potencial interventivo na Sociedade.
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O que pretendemos é libertar e divulgar o potencial Olímpico dos nossos associados, e permitir
que haja uma maior e mais efetiva participação de cada um de nós na sociedade como exemplo
que somos de perseverança, abnegação e honestidade, na persecução do ideal olímpico.
A nossa intervenção irá gerar contrapartidas desportivas, sociais e económicas, com resultados
mensuráveis para os Atletas Olímpicos, e para quem decidir apoiar e acompanhar as diversas
iniciativas que nos propomos realizar, com impacto em 3 pilares fundamentais, social,
desportivo e económico.

Capacidade interventiva
A AAOP deve votar com o mesmo estatuto das federações olímpicas para os órgãos sociais do
COP como membro ordinário e assento na comissão executiva.
Estar representado no Conselho Nacional do Desporto.
Estabelecer acordos com várias instituições estatais e parcerias com empresas privadas.
Atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva.

Imagem e comunicação interna/externa
Este é um ponto essencial na perspectiva do envolvimento e alinhamento de todos os
intervenientes no fenómeno desportivo, e para a AAOP traduz-se ainda mais num factor
essencial, nomeadamente no aumento do número de novos associados, e na participação
efectiva nas iniciativas dos existentes nas acções da AAOP.
Queremos ainda colocar a AAOP no mapa do desporto nacional, nomeadamente no panorama
olímpico, como uma referência de uma Associação com um propósito de vocação
eminentemente social, que visa dar rosto e dignificar o estatuto olímpico.
Vamos continuar a apostar num recurso para gerir as redes sociais, este ano que se avizinha
num novo site modernizado, num novo software de gestão de sócios, para reflectir uma
associação mais moderna, mais inclusiva, e para permitir uma comunicação mais fluida.
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Capítulo 3 – Para a Sociedade
Melhoramento da saúde física e mental dos cidadãos
Realizar seminário conjuntamente com a SPPSM – Sociedade Portuguesa Psiquiatria e Saúde
Mental.
Participar em Projetos Europeus e Nacionais para angariação de fundos para aplicar em
Portugal.
Promoção na participação social enquanto cidadãos ativos.

Capítulo 4 – Sustentabilidade Financeira
Autonomia AAOP Sustentabilidade Financeira
O que pretendemos é medir a capacidade dos recursos financeiros da AAOP para enfrentar
todos os desafios a que nos propusemos, visando a longevidade e a permanência das atividades.
Queremos perpetuar a AAOP e que esteja ao serviço dos Olímpicos por tempo indeterminado.
Por outro lado, as atividades operacionais geram custos e despesas, razão pela qual a
capacidade da AAOP de financiar as suas atividades deve ser avaliada e analisada
continuamente por intermédio de indicadores financeiros. Queremos auto-manter a AAOP por
um longo período indeterminado de tempo, ou seja, para sempre, de forma a não se esgotar
nunca, apesar dos imprevistos que possam vir a ocorrer durante este período.

Capítulo 5 – Governança
Dentro da gestão da AAOP, a governança tem um conjunto de ações que definem as
responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para tomadas de decisão de uma forma
democrática e plural. A governança é exercer autoridade e governar.
Tomamos as decisões para cuidar e trazer melhorias para os atletas, pelos atletas para a
Sociedade.
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Por isso precisamos de um ambiente organizado e bem estruturado, onde a transparência entre
todos é determinante, usando três conceitos chave.

Liderança
Ajuda a distribuir as responsabilidades de cada elemento, deixando-as definidas, além de
facilitar a comunicação, tornando-a mais direta e clara.
Haverá mais clareza sobre as responsabilidades de cada um e os seus setores, podendo
desempenhar melhor as nossas funções.

Estratégia
Temos uma estratégia que norteia a nossa Associação. Temos e sabemos qual é a nossa
estratégia está muito bem definida e objetiva é transparente e bem detalhada para não deixar
dúvidas, queremos criar a fundação do edifício, saber quem são os atletas, o que fazem, o que
precisam e como podem contribuir, como modelos que são, transportando os valores do
respeito excelência e amizade, para intervir na Sociedade.

Controle
Ter controle sobre o que está a ser realizado é crucial para o sucesso de qualquer projeto,
principalmente nesta Associação que tem um propósito eminentemente social onde cada passo
deve ser divulgado para os sócios, para trazer transparência e confiança.

Secretariado
Marcom
Técnico Oficial de Contas
Gastos Bancários
Outras Despesas
Despesas de Representação
Projetos
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