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Órgãos Sociais 
 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – José Jacques Pena    Tiro 

Vice-Presidente – Miguel Arrobas   Natação 

Secretária – Patrícia Jorge    Ginástica 
 

Direção 

Presidente – Luís Alves Monteiro   Pentalo Moderno 

Vice-Presidente – Joana Pratas    Vela 

Vice-Presidente – Nuno Pombo    Tiro c/ Arco 

Secretária-geral/Tesoureira – Sandra Sarmento Natação 

Vogal – Filipa Cavalleri     Judo 

Vogal – Marta Moreira     Atletismo 

Vogal – Isabel Joglar     Tiro 
 

Conselho Fiscal 

Presidente – Orlando Ferreira    Judo 

1.ª Secretária – Ana Barros    Natação 

2.º Secretário – Gonçalo Conchinhas   Equestre 
 

Conselho Consultivo 

Presidente – Rosa Mota     Atletismo 

Vice-Presidente – José Carvalho    Atletismo 

Secretário – Roberto Durão    Esgrima/Pent.Moderno 

Vogal – Paulo Frischknecht    Natação 

Vogal – Nuno Merino     Ginástica 
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Para Os Nossos Associados 
 

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 são ideais para assumir esse papel. 

Nesta lógica, a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (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, 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 o ritmo vertiginoso a que 
vivemos, fomentam um conjunto de valores fundados no respeito, na 
superação, na resiliência, na excelência e na amizade. 

Precisamos unir-nos para criar movimentos cívicos que mostrem novos 
caminhos e despertem (ou reforcem) a consciência para a importância vital 
do desporto 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 nos servimos. 

“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, mais 

responsável, 

mais solidária e 

mais inclusiva”  

Luis Alves Monteiro 
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Sumário Executivo 

Com este Relatório Anual, divulgamos de forma integrada um conjunto de 
elementos de natureza desportiva, social e financeira respeitante ao 
desenvolvimento da nossa atividade ao longo do ano 2022. O ano de 2022, a 
exemplo de 2021, ficará assinalado, na história da comunidade desportiva e 
da Sociedade Civil, como um desafio de continuidade no que respeita aos 
fatores externos, como os efeitos resultantes de uma pandemia, o fator 
adicional e perturbante de uma guerra na Europa, que influenciaram e ainda 
influenciam de uma forma determinante a nossa Sociedade e 
consequentemente a nossa associação que se pauta por ter um projeto de 
vocação eminentemente social. 

A nossa intervenção é sustentada pelos três pilares estratégicos que nos 
movem, AAOP para os atletas, pelos atletas e para Sociedade ® (agora uma 
marca registada) sendo um dos objetivos da intervenção, a quebra de vários 
paradigmas no contexto desportivo, por exemplo, a necessária intervenção 
da Sociedade Civil no desporto e fundamentalmente nas suas causas, como 
o afastar de vez de estigmas diretamente associados aos desportistas quer 
na saúde mental, quer na sua capacidade efetiva de intervenção e integração 
no pós-carreira. 

Foi um ano onde fomos continuamente desafiados a procurar a excelência na 
nossa atividade, procurámos encontrar soluções para três desafios que 
julgamos ser de fundamental importância para a Associação dos Atletas 
Olímpicos de Portugal (AAOP) e para os Atletas e para a Sociedade ®, 
sempre com o objetivo em mente que permitisse a sustentabilidade das 
nossas ações. O primeiro desafio, a base do edifício, o envolvimento dos 
atletas olímpicos, que gera confiança, credibilidade e força junto de todos os 
nossos parceiros, o segundo desafio, a qualificação dos nossos atletas, 
ajudar num problema existente transversal a todas as modalidades que é o 
pós-carreira e a integração destes atletas no mercado de trabalho, e o terceiro 
desafio, trazer a saúde mental para o topo das prioridades da Sociedade civil, 
um alerta para este problema, mas também uma chamada atenção para o 
efeito positivo que terá a normalização deste tema. A Associação dos Atletas 
Olímpicos de Portugal (AAOP) esteve à altura das circunstâncias e assumiu 
as suas responsabilidades com seriedade e muita credibilidade, aliás 
reconhecida pelos nossos pares e também pela Sociedade Civil e assim 
organizou, em função dos desafios mencionados, a primeira reunião do 
Comité Executivo mundial da World Olympians Association (WOA) em 
Cascais, simultaneamente com a maior concentração de atletas olímpicos em 
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Portugal, o Cascais Olímpico. Para dar corpo ao segundo desafio, com três 
parceiros de prestígio nas suas áreas de atuação o Instituto Superior de 
Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) a Fundação Ageas e 
os Jogos Santa Casa, organizámos o 1.º curso de Gestão e Desenvolvimento 
de Negócio para Atletas Olímpicos, uma ação pioneira e de grande natureza 
simbólica, com 25 atletas inscritos a concluírem o curso, e finalmente para 
atuar na área da saúde mental, e com uma parceira de prestígio com a 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), demos corpo 
ao primeiro Seminário Nacional de Saúde Mental no Desporto de Alta 
Competição. 

Sob condições muito exigentes, a nossa pequena estrutura humana, foi 
inexcedível no seu compromisso de prestar um serviço de excelência e 
garantir a continuidade da intervenção da Associação dos Atletas Olímpicos 
de Portugal (AAOP) junto dos atletas olímpicos, sendo assim ainda tivemos 
tempo para consolidar a sustentabilidade financeira e independência 
da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), e a inauguração 
da nova Sede em Cascais, uma parceria com a Câmara Municipal de Cascais. 
Alcançámos também um número histórico referente à subsidiação da nossa 
atividade, entre o nosso subsídio estatal e as parcerias efetuadas tivemos um 
orçamento executado de 131.640,92 Euros. 

 

 

Apresentamos o o Relatório de Gestão da Associação dos 

Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), realizadas em 

2022, com o apoio do Instituto Português do Desporto e 

da Juventude, I.P. (IPDJ) através do contrato-programa 

91/DDF/2022, inserido no programa de desenvolvimento 

desportivo atividades regulares. 
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Portal AAOP 
 

 

 

Vivendo numa era digital, o uso de várias plataformas é uma realidade que 

tem de ser acompanhada. A primeira fase do projeto ficou concluída. A 

Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) investiu num portal de 

referência, construído mediante as suas necessidades. 

Foi adquirido um ‘Software’ de Gestão da Associação, que disponibiliza uma 

API para desenvolvimento e integração Third-party, ou seja, para integrar e 

centralizar toda a informação dos diversos canais (QuotaGest, base de dados, 

site, etc.). 

Havendo uma interação dinâmica e em tempo real, fizemos 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; 

Desta forma a interação é dinâmica e em tempo real. 
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Reunião Mundial Comité Executivo WOA 
 

 
 

 

Portugal ganhou entre várias candidaturas a organização da reunião do 

Comité Executivo da World Olympians Association (WOA), que tem como 

Patrono o Príncipe Alberto II de Mónaco, e que se realizou em 24/25 de março 

de 2022 no âmbito da organização dos 3 dias “Cascais Olímpico 2022”. A 

Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) serviu de anfitrião a 

tão importante evento olímpico mundial, onde estiveram os 30 elementos do 

Comité Executivo da World Olympians Association (WOA), e com todo o 

prestígio inerente a tão importante reunião. 
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Convívio AAOP “Cascais Olímpico 2022" 
 

 
 

Este Convívio foi resultado de um prémio atribuído ao Projeto apresentado 
pela Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) “Unleash the 
Olympic Potential” à World Olympians Association (WOA) com data marcada 
para 26 de março de 2022, com a presença de várias entidades oficiais onde 
destacamos os membros de Honra da Associação dos Atletas Olímpicos de 
Portugal (AAOP), , o Presidente do Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, I.P. (IPDJ) em representação do Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto o Presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), 
os nossos parceiros e os cerca de 200 associados da nossa Associação, este 
Convívio contou ainda com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República Portuguesa, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 

Este é um evento que já tem 2.ª edição marcada para 2024, e 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, foi uma verdadeira celebração do ideal olímpico baseada nos 
valores do Respeito, Excelência e Amizade. 
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Sede – AAOP 
 

 
 

O grande objetivo de 2022, foi criar as condições para que a Associação dos 
Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) tenha uma sede condigna, com uma 
designação própria e esse desígnio foi realizado! 

Um espaço criado de raiz para os Atletas, pelos Atletas e para a Sociedade, 
que não teria sido possível sem a ajuda de todos os Atletas e Parceiros que 
contribuíram e apoiaram este projeto desde o início. A Associação dos Atletas 
Olímpicos de Portugal (AAOP) agradece a toda a família olímpica, entidades 
oficiais, principalmente a Câmara Municipal de Cascais na pessoa do seu 
Presidente, Dr. Carlos Carreiras, e parceiros como o Comité Olímpico de 
Portugal, que estiveram presentes no início de um novo capítulo na nossa 
nova casa, de todos e para todos, porque juntos seremos sempre mais fortes. 
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Curso de Empreendedorismo para Atletas Olímpicos 
 

 
 

 

O Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) 
e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), com o apoio 
dos Jogos Santa Casa e Fundação Ageas, criaram um curso orientado para 
os atletas olímpicos a pensar no pós-carreira. 

Procurando impulsionar os antigos atletas olímpicos para uma nova fase das 
suas carreiras, o curso procurou fornecer ferramentas para que melhor 
possam enfrentar o pós-carreira desportivo no mercado executivo. Foi um 
verdadeiro sucesso para os 25 inscritos, com uma percentagem significativa 
a sbmeter um trabalho final de projecto, acção muito divulgada e elogiada por 
todos os quadrantes do Desporto e Sociedade Civil. Esta será a primeira de 
duas edições, que no total visa formar 50 atletas olímpicos. 
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OLY CROSSOVER  
 

 

 

A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) e a Escola de Judo 
Nuno Delgado, numa iniciativa conjunta, apresentam o OLY CROSSOVER. 
Diferentes modalidades olímpicas, inúmeros campos de férias, 
protagonizados por grandes atletas olímpicos que aceitaram o desafio. 
Tivemos 5 edições a saber; Tiro com Arco, Marcha, Ténis e Esgrima, em 
“duelo” com o Judo, representadas respetivamente por Nuno Pombo, Nuno 
Delgado, Susana Feitor, Emanuel Couto, João Gomes e José Carvalho. 

O objetivo foi criar momentos diferentes que visam promover a prática do 
desporto, o conceito do olimpismo e os seus protagonistas. 
Preferencialmente, atletas que tenham um negócio próprio ou estejam a 
trabalhar na área, de modo a também poderem rentabilizar a sua participação. 
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Pressupostos 

Mensagem alinhada com o lema “para os atletas, pelos atletas, para a 
sociedade®“. A inatividade física é o 4.º maior fator de risco em termos de 
mortalidade. Fraca Cultura Desportiva 73% da população inativa. Portugal é 
o País na Europa com maior nível de inatividade física. 

 Período julho, setembro 

Envolvemos cerca de 150 jovens 

7 Atletas Olímpicos 

3 Academias 

4 Modalidades 
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1.º Seminário Nacional de Saúde Mental no desporto de Alta 

Competição 
 

 

 
 
 

Com o objetivo de sensibilizar o público para a importância desta temática e 
de combater o estigma que está sempre associado à saúde mental, a 
Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), em parceria com a 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), realizou a 4 
de novembro, no Fórum Lisboa, o 1.º Seminário sobre Saúde Mental no 
Desporto de Alta Competição. 

Com a presença do Presidente do Instituto Português do Desporto e da 
Juventude Dr. Vítor Pataco, das Ex-Ministras da Saúde, Dra. Maria de Belém 
Roseira e Dra. Ana Jorge e Vereador do Desporto Ângelo Pereira em 
representação do Exmo Sr Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
reunindo mais de 400 pessoas, diversos especialistas de saúde mental, bem 
como atletas olímpicos e treinadores de alta competição, este seminário 
identificou os desafios e oportunidades que se colocam atualmente neste 
âmbito, contribuindo para cumprir um dos objetivos para o desenvolvimento 
sustentável definido pela ONU na sua Agenda 2030: o do bem-estar físico, 
mental e social. 
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Alguns Números Ano 2022 
 

 

Reuniões - 152 

Parceiros – 33 

Protocolos - 15 

Eventos – 70 

Eventos AAOP – 14 

Imprensa Escrita, TV, Online – 52  

Novo Site – 1 

Novos Canais Online – 2 (Linkedin, YouTube) 

Instagram - + 1200 Seguidores em 2022 

Atletas Apoiados – 20% da nossa base 
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Estratégia 
 

Temos uma estratégia que norteia a nossa associação. Temos e sabemos 
qual é o nosso caminho, está muito bem definida e objetiva, é transparente e 
bem detalhada para não deixar dúvidas, criámos 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 sempre a pensar nos nossos parceiros. 

É nesse espírito e mediante o acordado, que continuaremos a dar a devida 
visibilidade com divulgação das marcas dos nossos parceiros no nosso sítio 
‘web’ e nas redes sociais, colocação dos seus logos em toda a nossa 
comunicação, visibilidade nas ações desenvolvidas pela Associação dos 
Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) no apoio aos atletas olímpicos, e 
sempre que possível referência aos mesmos, como fizemos tantas vezes em 
estações televisivas (SIC, Sport TV) em programas de referência, com 
visibilidade do logo e imagem de todas as entidades Oficiais e Empresas que 
nos apoiam.  
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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 e comunicado 
aos associados, para trazer transparência e confiança, e onde contamos com 
o apoio que consideramos fundamental dos nossos Órgãos Sociais e a nossa 
base de Associados para partilhar connosco esta Missão. 
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Demonstrações Financeiras 

Por forma a garantir a melhor compreensão das demonstrações financeiras, 
identificam-se as principais rubricas relativamente às quais julgamos ser 
relevante explicação ou comentários adicionais: 
 

a) Demonstração de Resultados 

i. Proveitos e Ganhos 

Em 2022 verifica-se uma total inexistência de valores resultantes da 
rubrica “Prestação de Serviços”, que em 2021 ainda registou um valor 
de 390,00€ em decréscimo com os anos anteriores, em resultado da 
concretização de uma medida por parte da Direção, nomeadamente a 
abolição do pagamento de quotas. A rubrica de “Subsídios, doações e 
legados à exploração” atinge um montante de 88.889,40€, o que se 
caracteriza por um acréscimo absoluto de 43.443,14€ e relativo de 
95,6%, em relação a 2022, confirmando a tendência de dinamismo no 
desenvolvimento de projetos por parte da Direção. De realçar o peso 
do apoio concedido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ), na rubrica em causa, justificando cerca de 50% do valor total 
registado (44.500,00€). 

De registar acréscimo verificado na Rubrica “Outros Rendimentos e 
Ganhos”, com um valor global de 44.620,00€, registado em 2022, o 
que representa um aumento absoluto de 43.000,00€ em relação a 
2021. 

Em termos globais, os Proveitos e Ganhos em 2022 registaram o 
montante global de 133.509,47€, o que representa um acréscimo 
absoluto de 86.172,67€ e relativo de 182% em relação ao valor 
registado em 2021 (47.336,33€), bem reveladores da intensa atividade 
desenvolvida. 

ii. Custos e Perdas 

Em nível de custos a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal 
(AAOP) apresenta a rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” 
com um acréscimo muito significativo, que se traduz em termos 
absolutos por um aumento de 92.564,68€ e relativos 239% (2021 
– 39.076,24€ e 2022 – 131.640,92€). Contribuem, de forma 
bastante significativa, para o montante global de “Fornecimentos e 
Serviços Externos” as sub-rubricas de “Deslocações, estadas e 



Pág. 17  Demonstrações Financeiras 
   

 

transporte” com 31.101,65€ (24%), “Honorários” com 32.013,44 € 
(24%) e “Trabalhos Especializados” com 60.702,32€ (46%). Este 
aumento acontece em relação direta com o aumento de atividade 
desenvolvida, o que se justifica. 

iii. Resultado Líquido 

O exercício encerra com o Resultado Líquido positivo de 803,05€. 

iv. Cash-flow 

O cash-flow operacional é positivo, contribuindo para uma estrutura 
financeira corrente equilibrada e estável. 
 

b) Balanço 

i. Valor e composição do ativo 

A Associação apresenta uma situação de patrimonial estável, sendo o 
seu ativo maioritariamente composto por Depósitos Bancários (52%) e 
por ativos fixos tangíveis (24%); 

ii. Passivo 

Em nível de passivo, de salientar a composição com 13.348,30 € de 
Capitais Próprios e 16.038,51 € de Passivo Corrente. 

 

Revisão Legal das Contas 

Nos termos do artigo 24.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal é apoiado por uma 
sociedade de Revisores Oficiais de Contas, tendo sido nomeada a sociedade 
Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & associados, SROC, Lda., a qual procedeu 
à emissão da certificação legal das contas, sem qualquer reserva ou ênfase. 

Apreciação Geral e Recomendações 

O Conselho Fiscal assinala a relevante dinamização promovida pela Direção 
da AAOP através dos múltiplos eventos e projetos referidos no seu Relatório 
de Atividades, que permitiram imprimir um acentuado dinamismo e 
reconhecimento público da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. 

10 de março de 2023 
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A Direção 

 

 

 

 

 

Luís Alves Monteiro 

Presidente 
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Vice-Presidente 

 

 

 

 

Nuno Pombo 

Vice-Presidente 

 

 

 

 

Sandra Neves Sarmento 

Secretária-geral/Tesoureira 

 

 

 

 

 

 

Filipa Cavalleri 

Vogal 

 

 

 

Marta Moreira 
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