PROGRAMA ELEITORAL CLUBE DE VOLEIBOL DE OEIRAS 2020-2022
“Lançar o CVO: o caminho da profissionalização!”
Depois de 10 anos a liderar o CVO o mote para os próximos 10 anos tem necessariamente
de ser outro! Um mote mais ambicioso, mais corajoso!
Na década 2010-2020 o mote foi consolidar a pirâmide desportiva do CVO!
A estratégia começou com uma fase de diagnostico ao nível administrativo, comunicacional
e desportivo para depois passar às fases de implementação e consolidação.
Nesta nova dinâmica, construímos uma estrutura de trabalho para permitir um crescimento
sustentado da pirâmide desportiva desde a base, que se pretende alargada, até às equipas
seniores baseadas nos atletas de formação do clube.
Reforçámos a área de recursos humanos qualificada, ajustámos as condições de treino quer
ao nível dos espaços quer ao nível dos materiais, criámos ferramentas e implementámos
metodologias de trabalho nas áreas administrativa, comunicacional e desportiva.
Os vários lemas destes 5 mandatos foram sempre associados às Gerações de atletas CVO:
Encontro, Convívio, União, Gerações e Lançar Gerações!
O foco vai continuar a estar nos atletas! São sempre eles o foco do nosso trabalho! Mas,
agora o salto, o desafio, o mote tem de ser mais ambicioso, mais corajoso!
Há uma profunda reforma a fazer no Desporto em Portugal. Continuamos ligados a ideias
históricas que ditam um Desporto como tendencialmente gratuito. Pretendemos
desconstruir estas ideias.
Pretendemos também valorizar socialmente o Desporto. O Desporto trabalha para os atletas
não só os seus aspetos físicos, técnicos e táticos que ajudam a manter um espírito e físico
sãos, como também trabalha os seus valores com mais valias na formação dos jovens quer
na sua vertente pessoal quer na sua vertente futura profissional: espírito desportivo, espírito
de equipa e camaradagem, respeito pelo adversário, assertividade, resiliência, disciplina,
compromisso e superação individual e coletiva.
Pretendemos iniciar uma nova dinâmica no CVO! Pretendemos iniciar o caminho da
profissionalização do CVO!
Esta é uma agenda, sem dúvida, ambiciosa e será certamente muito desafiante trabalhar
para que o CVO dê este salto. Mas este caminho apenas se faz com todos os amantes do
CVO! Contamos com todos para apoiar esta mudança de paradigma: “Lançar o CVO: o
caminho da profissionalização!”

