PLANO ANUAL E ORÇAMENTO
2022

Quem somos
A Academia Olímpica Cabo-verdiana, é uma entidade integrada no Comité Olímpico Cabo-verdiano, dotada da sua própria estrutura orgânica e da sua
autonomia na prossecução das atividades que lhe estão reservadas. Ela foi criada em a 17 de Julho de 1989, no mesmo dia da criação do Comité Olímpico
Cabo-verdiano, conforme os estatutos e elegeu os seus novos dirigentes em junho do ano de 2018. O seu primeiro Presidente foi Emanuel Charles de
Oliveira, seguido de Maria Eduarda Vasconcelos e atualmente Orlando Mascarenhas. São membros da Academia Olímpica Cabo-verdiana, Maria Eduarda
Vasconcelos, Glenda Araújo, Mitza Sousa, Sabino Correia e Fernando Pinto.
Constituem objetivos da Academia Olímpica Cabo-Verdiana: (1) Estudar e investigar as manifestações olímpicas, quer na Antiguidade quer na Era Moderna,
as suas causas e os seus efeitos, nos campos educativo, filosófico, desportivo, social e político; (2) Promover e incentivar estudos e ações práticas de
sensibilização, formação e divulgação dos ideais olímpicos, sobretudo entre os jovens; (3) Estabelecer uma maior ligação entre o Movimento Olímpico e as
autoridades escolares, com vista à integração do estudo do Olimpismo nos programas escolares; (4) Organizar colóquios e seminários sobre o Olimpismo e
cursos para formação de quadros olímpicos e (5) Elaborar o regulamento do concurso às sessões da Academia Olímpica Internacional, selecionar os
bolseiros e propor a sua nomeação à Comissão Executiva do Comité Olímpico Cabo-verdiano.

Introdução
A apresentação de proposta por parte da Academia Olímpica Cabo-Verdiana (AOCV) do Plano de atividades e Orçamento (PAO), é um princípio instituído nos
nossos regulamentos e, simultaneamente, um instrumento de gestão da maior importância. O PAO elaborado considera as prioridades em Africa da Associação
Nacional de Academias Olímpicas Africanas. O PAO, no seu conjunto, devem materializar o programa de ação aprovado de acordo com Plano Estratégico aprovado
pelos associados pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) e desta forma procurar os alcançar os objetivos propostos.

Atividades
Durante o ano de 2022 a AOCV pretende encetar um conjunto de atividades sendo que as principais atividades estão estabelecidas
Atividade 1 – Programa Clube Olímpico
O Programa “Clube Olímpico” é um programa de certificação e validação da atividade dos clubes, associações, escolas e outras instituições na sua missão de
programar a difusão da Ética e valores olímpicos nos centro comunitários. Usando uma base do Programa OVEP (Olympic Values Education Program), a AOCV
pretende fazer uma validação e construção de um sistema de base que depois terá uma sustentabilidade de base para a divulgação e implementação dos
Programas da AOCV

Atividade 2 – Museu Olímpico

Em estreita parceria com Instituto do Património de Cabo Verde e o COC, pretende-se iniciar os trabalhos de instalação do museu olímpico em sintonia com a
materialização da nova sede do COC (e por inerência também da AOCV).

Atividades
Atividade 3 – Celebração do “6 de Abril”
Em parceria com o programa dos “Clubes Olímpicos”, centro Olympafrica , Associação de Atletas Olímpicos de Cabo-verde e IDJ pretendemos realizar a celebração
do Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz e do Dia Internacional da atividade física. Neste Programa iremos recolher as propostas
dos nossos parceiros e operar como um centro dinamizador das atividades centrais.

Atividade 4 – Dia Olímpico
A AOCV irá promover um conjunto de atividades com os clubes olímpicos para a realização da “Corrida Olímpica”. Paralelamente à corrida será feito um programa
de atividades com o lema de ““Mover, aprender e descobrir”

Atividades
Atividade 5 – World Clean Up Day
Em parceria com o programa dos “Clubes Olímpicos”, centro Olympafrica , Associação de Atletas Olímpicos de Cabo-verde e IDJ pretendemos realizar a celebração
do dia Mundial da Limpeza. Neste Programa iremos recolher as propostas dos nossos parceiros e operar como um centro dinamizador das atividades centrais,
sendo um dos mesmos uma corrida com recolha de lixo e atividades de educação ambiental.

Atividade 6 – Dia Nacional do Desporto – 4º Fórum Nacional da Academia Olímpica
No 2ª fim de semana de Novembro, a AOCV pretende fazer a realização do seu 4ª fórum para lançamento do seu plano Estratégico 2022-2028.

Atividade 7 – Participação na Sessão para Jovens na Grécia
Participação na sessão anual da IOA para Jovens na Grécia

Atividades
Atividade 8 – Sessão de Diretores IOA
Participação na sessão anual da IOA para Diretores das Academias Olímpicas na Grécia.

Atividade 9 – Sessão Ibero-americana

Participação na sessão anual da Academia Ibérica para Diretores das Academias Olímpicas em Luanda (T.B.C.)

Atividade 10 - Sessão Africana da Academia Olímpica
Participação na sessão anual da Sessão Africana para Diretores da Sessão da Academia Olímpica na Tunísia (T.B.C.)

Orçamento

Orçamento Gastos Gerais e Administrativos
Conta
Deslocamentos

#
1.1

Pagamento quotas AOA 2.1
Rendas e alugueres
Remunerações do
pessoal
Total

3.1
3.1

Subconta
Deslocamentos previstos
Cotas Academia Olímpica
Africana
Telefone / Telemóvel /
Internet
Subsídios de refeição

2022 (CVE)
28800
48877
57600
156000
291277

Orçamento
Orçamento Atividades
Conta

#

Subconta

1.1 Programa Clubes Olímpicos
2.1 Museu Olímpico
3.1 6 de Abril

Atividades AOCV

2022 (CVE)
1955080
488769
342138

3.1 Dia Olímpico

488769

4.1 World Clean Up Day

342138

5.1 4º Fórum Academia Olímpica

244385

6.1 Sessão para Jovens IOA

146631

7.2 Sessão de Diretores IOA

175957

7.3 Sessão Ibero-americana
Sessão Africana da Academia
7.4
Olímpica
Total

293262

TOTAL

195508
4672637

4.963.914 CVE

