Boletim Olímpico
Publicação do Comité Olímpico de Moçambique

Edição: VII Periodicidade: Bimensal Outubro & Novembro, 2019

Quarenta e um Dirigentes Desportivos
em formação no COM

Quarenta e um dirigentes desportivos participam desde o passado dia 8 de Novembro, no Comité Olímpico de Moçambique do
“Primeiro Curso Avançado em
Gestão do Desporto para Dirigentes Desportivos”.
Esta é a primeira formação do
género promovida pelo COM e
conta maioritariamente com formandos provenientes das Federações Nacionais e o seu encerramento está previsto para Março de
2020.
Na cerimónia de abertura do
evento que teve lugar no dia 8 de
Novembro, o Presidente do COM
Aníbal Manave, afirmou que mui-

tas vezes as instituições desportivas
atiram culpas do mau desempenho
das instituições à falta de recursos
e dinheiro, “mas mais do que a falta
do dinheiro e recursos [materiais],
um dos maiores problemas que as
instituições desportivas enfrentam
é a falta de pessoas qualificadas
para gerirem as mesmas instituições”.
Manave foi mais longe, exemplificando que:

com a sua organização; há
instituições que quando lhes
são pedidas informações sobre os atletas, não conseguem disponibilizar porque
não têm na sua base de dados, isto tem a ver com a falta de organização e não falta
de dinheiro”.

Para o dirigente máximo do
COM, se os gestores desportivos
estiverem mais qualificados irão
certamente ultrapassar questões
desta ordem e do âmbito finanhá questões básicas no ceiro e consequentemente regisdesporto que não têm a ver tarão melhorias na gestão das incom financiamento, mas sim stituições que dirigem.

“
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Ao todo são 41 pessoas inscritas
para esta que é a primeira edição
do Curso Avançado em Gestão
do Desporto para Dirigentes
Desportivos organizado pelo
COM e que vai contar com nove

facilitadores e dois palestrantes,
todos moçambicanos que durante
algum tempo estiveram no processo de formação fora do país e agora
foram convidados a partilhar experiências obtidas durante os seis

módulos do curso.
Durante a formação estão previstas sete secções presenciais onde
os formandos terão o contacto directo com os facilitadores e o resto
das secções serão feitas online.

Segundo grupo de atletas parte para estágio no Japão
Coordenador do Gabinete
Técnico do COM em
formação na Espanha

Os atletas de Boxe Rady
Gramane, Alcinda Panguana,
Carlos Mucamba e do atletismo
paraolímpico Edmilsa Governo e
Amade Mucavele participam desde o passado dia 24 de Outubro de
um estágio no Japão com vista às
qualificações olímpicas rumo aos
Jogos Olímpicos de Tokyo 2020.
Este é o segundo grupo a beneficiar-se do estágio no Japão depois
do primeiro integrado por Cecília
Guambe e Jenito Guezane, ambos
de ateletismo e Marinela Muchanga de Karate que esteve no Japão
durante cerca de 12 dias.

O estágio com o propósito de
preparar os atletas para as qualificações olímpicas, rumo aos Jogos
de Tokyo 2020 e dos Jogos Africanos é o inicio da materialização
do memorando de entendimento
assinado pelo presidente do COM
Aníbal Manave, o governador de
Ehime Tokihiro Nakamura e os
presidentes dos Municípios de
Matsuyama, Katushito Noshi, de
Niihama, Katsuyuki Ishikawa e de
Iyo, Kuninori Takechi no passado
dia 17 de Julho no Ehime-Japão.

O Coordenador do Gabinete
Técnico do Comité Olímpico de
Moçambique, Bendito Xavier,
participou de13 a 22 de Outubro
na cidade espanhola de Barcelona, da VIII edição do curso
“Mestre Executivo em Gestão
de Organizações Desportivas”.
O evento, com três módulos, foi
ministrado pela Universidade
de Lleida. Para além de Moçambique, participaram do curso
representantes do Chile, Angola, Paraguai, Israel, Espanha,
Costa Rica, Guiné-Bissau, México, Porto Rico, Portugal, Colombia, Cabo Verde, Panamá,
Eritreia, Países Baixos, Brasil,
Venezuela, Equador, Argentina,
Cuba, República Dominicana e
Guatemala.
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Workshop do Atleta: participantes dão nota positiva
Os participantes do Workshop
do Atelta, que teve lugar nos dias
28 e 29 de Outubro, no Comité
Olímpico de Moçambique (COM),
fazem uma avaliação positiva do
evento organizado pela Comissão
dos Atletas do COM e dizem ter
saído do evento com uma outra
visão para as suas carreiras.
Joaquim Lobo é atleta de canoagem e disse ter se deparado durante o evento com assuntos novos
a que dava pouca importância em
relação aos treinos e competições.

“

desporto tenha um plano B”. ticipantes como rica, pois, “estiPor sua vez, Aissa Culuze, atleta
de vóleibol, deseja que atletas que
estão na véspera do término da
carreira desportiva, sejam abrangidas por eventos do género; “gostariamos que continuasse, que
houvesse mais formação para as
outras pessoas que daqui a alguns
anos vão estar a despedir-se da carreira [desportiva]. Para os que estão
no início da carreria, continuem a
praticar o desporto sem deixar de
lado a formação académica porque
é necessária.”

Depois de aprender isso, “Vamos ter a possibiliolho para o desporto de uma dade de formar outros
outra forma e vou tentar formadores…”
conciliar o desporto e a vida
Entretanto, a facilitadora Suacadémica e ter uma outra
sana
Feitor, ex-atleta portuguesa
profissão para que quando algo não corra bem no renomada de atletismo, avaliou a
experiência que teve com os par-

veram muito atentos e participativos, foi uma turma muito boa”.
Feitor partilhou ainda que: “o
Comité Olímpico Internacional
está preocupado com os atletas que
se focam apenas nas suas carreiras
e montou este programa para sensibilizar os atletas para pensarem
num plano B paras as suas vidas,
de maneira que quando deixarem
de competir tenham uma alternativa pronta para ser activada. Estivemos aqui para passar a mensagem
e mostrar as ferramentas para que
se sintam motivados e capazes de
modo que procurem alternativas
acadêmicas ou emprego ao mesmo
tempo que estejam a competir.”
A ex-atleta portuguesa de atletismo disse que leva para o Comité
Olímpico Internacional a informação de que “vamos ter a possibilidade de formar outros formadores, nomeadamente atletas
porque o objetivo dos workshops é
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de pôr um atleta a falar para outros
atletas ou ex-atletas”.
Para o Comité Olímpico de
Moçambique, representado pelo
seu Secretário Geral, Penalva
Cezar, o objectivo é mudar o paradigma que existe em que muitos
atletas renomados que vivem momentos de glória, se esquecem de
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se prepararem para momentos de
pós-carreira, o propósito é tentar
evitar que estes andem de mãos a
abanarem e tenham um plano B
depois da carreira desportiva.
Durante os dois dias do workshop, foram abordados vários
assuntos do interesse dos atletas, a
facilitadora ajudou os participantes

a reconhecerem os seus pontos
fortes, patilhou caminhos que lhes
possam ajudar a conhecerem profundamente as suas habilidades do
mercado e a construirem um curriculum vitae forte para a carreira
do desporto.

COM forma noventa dirigentes desportivos
em Inhambane

O Comité Olímpico de Moçambique atingiu o record de 90 formandos no Curso Básico em
Gestão do Desporto para dirigentes desportivos, que teve lugar no
princípio de Setembro do corrente

ano na província de Inhambane.
A formação tinha a previsão de
abranger 30 agentes desportivos,
mas acabou por ultrapassar as espectativas alcançando 90 formandos. Durante o evento, os partici-

pantes foram dotados de matérias
inerentes ao Movimento Olímpico,
o Apoio ao Atleta, Planificação,
Desenho e Gestão de Projectos,
Organização de eventos e Plano de
Actividades.

Coordenador-adjunto do Gabinete Técnico do
COM em formação no Brasil
O Coordenador-adjunto do Gabinete Técnico do
Comité Olímpico de Moçambique, Gabriel Nguenha,
participou de 30 de Setembro a 5 de Outubro, na cidade
brasileira do Rio de Janeiro, do primeiro módulo presencial do X Curso Avançado em Gestão Desportiva.
Trata-se do primeiro estrangeiro a participar do curso

ministrado pelo Instituto Olímpico do Brasil na
área de Educação do Comité Olímpico daquele
país com a duração de um ano (2019-2020). O
módulo abordou assuntos inerentes à Gestão
das Organizações Desportivas Olímpicas e
Gestão Estratégica.
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Seleção moçambicana de Volei de Praia
no Mundial de Doha
A seleção moçambicana de
Voleibol de Praia participou de 12
a 16 de Outubro no Mundial de
Praia de Doha, em Quatar.
A equipa integrada pelos atletas
Aldevino Nguvu, Dércio Soares,
Carlos Acácio, Justino Tovela,
Jorge Monjane e José Mondlane
conseguiu içar a bandeira nacional
na competição até os quartos de final ao derrotar a Austrália por 2X1
em jogo havido a 13 de Outubro
naquele que era o segundo jogo da
competição.
O confronto prolongou-se até
ao terceiro set onde no primeiro a
Austrália saiu-se em vantagem por
16-21. No segundo Moçambique
virou o jogo por 21-16, vantagem
que assegurou até ao terceiro (158), garantindo assim a qualificação
para os quartos de final no Mundi-

al organizado pela ANOC no Qatar.
No seu terceiro jogo, a seleção
nacional entrou em cena contra os
Estados Unidos de América, jogo
que terminou com a vantagem
para os americanos, derrota que se
repetia pela segunda vez depois da
entrada em falso de Moçambique

na competição por 2x0 diante da
Polónia.
Para além dos altetas, a delegação que representou o nosso
país no evento, foi integrada pelo
treinador Augusto Chenrida, Mohamed Valá, chefe da missão, e
Ginoca Rafael, oficial do Comité
Olímpico de Moçambique.

